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Telgraf adresi: Kurun • f stanoul 
Telef. 21413 (Ya:ı) 24370 (idare) 

kapa n d ı 
Yugoslav m illi komite reisi şöyle d ed i : 

''Bizler, Bosf or 'da doğmuş olan 

bi, lsviçrenin dört kanfonuyuzn 
~atay davası, yalnız bir Türk meseresi de~il 
1(. hep:m·zin mese!es:dir 
<1.o0~tıf e.,.a..,sda ilk tedrisat kitaplarının husumet 
.ı ·gu.,,.acak mevattan temizlenmesi, bir baikan 
J lib. • 

ES 
.• ,z l}apılması gibı mühım kaı arlar verildi 

, "'kanı ar 
•svi · ~~ı"ll}\ b çres ı · 

tı, ~tılıtl'ln~ıı konternnsı dün Yıl
~ıu.1 l' battt\<l n on toplantı ını ynp
be Şı}lll'll•- anbcrı komi l·onlal'dn 

t~t ''"Cti . 'i'ıı~ l() 1'.ab 
1 

len knrnrlnr umumi 
'<ı ı· 1ştıl'a: edildi; sonra konfc
taı-ı llrıtı.rı ..,. ~en Rumen, l:'ugosln" 

lldQ "1C lekt Qltq il t>l( .nşlnr gece Sirkeci 
lı' lire ile nıcmlcketJerlnc 

lıatı ~ clctıı ~t 
~l\lt ~ k Unbulcln topltmnn Unl· 
t.~ ... ~tctcl1 n O.nfernn nun b tUn ınU-

• 11c~1 -.ıı tllb \ ıı. ıu nnllıni ynl"ınlık ve 
~._ İlQJ~l'l ltlııde cçııılştir. nu 
l llta Cl\tıcr nn AntnııtmB dahil 
~il lttrıı k nrn ındaki fikJr rn his 
' lcal'ntıau",.ctıendlmıck için nlı-

Balkan Matbuat Koıı f crmısıııın son cclsesl.. 

l.ı tıt 1'1nn hl .. 
1111" etiler 1 ç ,. upheslz c:ok 

~ll<ı. a~IJı nrc <'r elde edlleccı.tır. 
).,. llış nnır 1• -~ lllltt '-<>ııın n onfl'rnnsm son 
rıtlllll'll{ bıı top~tısı gösterllcbllfr. Zt
~ ~ l lıtrııı nntı nnlknnlılnr nrn
ltt, tılı l>tr l " 0 hnı·cleşllk fikrinin 

\ ·,.1• CtnhürU ., eklini nlıms-
~ ~,~ . 

Qıııcl< 1' 1lctı:ı 
lııclls1ı ~.lnl'tl sn ı•nyrntltt toplnnnn 
~~ fi Oltlı.ıl{] nıı hemen hiç biti 
~ .. ctı U~ ·· nrı rııenılcketlcr a<lma 
'\" " tt 0 l'le .... e ~ c cJctti .,ccck nıe,·ki ,·e . n-
~ tfııt ~ hllr· r h %ı d için<) ' nl-nt bazı ahval 
ile lıu c~ıı, b ;.hrnu tnkil bir gazcte

ltt trl\ .. >Uı. 1-Ut ı nn~ı bh· ferdin ·özü 
~ı.. "C elerı :r· lll"4 1( ~coııı . n •kir ,.c hlsleri-

h
lllfta 0rıtcrnn 1

' İŞt-c cJUn llnlknn bn-
ııh il tıı 1 l·n 
-,,It4,,ı Crııtcı· ' Pnnırken <liirt 

ttı~ ·• a.ıo... •etine 
"'lllcıı ··••tn .. nıcn up gurup 

1 llııta lrı ll.)· ıı n~~·:ecl.iklcrt özler bu 

Bir ho.ftadanberi Ytldız sarayı 1 
kon reran~ .. "'tında devnm etmek
te olan Ilnlknn matbuat konferansı 
dün sabah büyük ve snmlml tezahü
rat arasında bitmiştir. 

Dört Balkan 
devleti reisleri 

Çek ilen tazima t 
telgraf Jarına ce
vaplar ve rdl ıer 
Bıılll!lnlar arn ı matbunt konfc-

:ran r, n•islnln tcl\rlm ot(' ajlarma 
CC'Yabcn dört D:ılkan de' lcti rcb-
lcrlnden konfcı·ans reisine n~ağr
dakl ccwap:ar gclmlştir. 

ll'"cl il ını lr, 
h1 illi.' nı 01 Ankara, -
.._ l' 1' .. Rıt J'f)n 11 .. ınnk Uzerc ı·ugos- Hakkımda izhar etmeli fütl'ündc .. ~, .. ,, .. sknn y 
U ~ lıt~1,. (.!Unııc • i 1 ıwnno,·lç'in bulunrnu, olduğunuz hissiyattan 

<1 tcı,ıı4 1~· llay 1• ni tekrar et- pek mUtc!ıas Is olarak slzd<'n ha· 
ı il 1J0ı.. . tıull\I ,. 11

' nno,·lç'in dilnkii } raretll t<".sckl<ürlcrimi ,.c m<•saini· 
lltı ·~~ <ı <>nnıı ·· -

tllt>11 n tı ·u sozlcri nrn!>im- zln tam mu,:ı(fald,·ctt hakkındaki 
' .'"l.lll c •ııı~ıc l ., 

t llı~ ~1•lla.... r ıutil knlnk-
e 'Q llaı .. or: 

..... cllda knnlnrcln 
l· 'l'u"k tetırdlk n Yenı bir tsvl~-
~'tııııar l1·cnırı ıı · <Alkışlar ... ) j 
•şıar ... )111 Iteııdı ,:tay işi bUtUn Bal- 1 
'<\,. eseıelcrfcllr. (Al- 1 

&ar..ıimi tcmcnnllcrlml kabul 'e 
bonlan konferansın muhterem a
ıasma iblağ etmenizi rica ederim. 

Kemal Atııtürl< 
.Atina Sarayı Krall 1 

Pek mütehas Is olarak slztl<'n ~lltı·ı1t tutıad 1 
ı~l aıar a entrık • konferans 81..asına t(',.e.kkiirJerimi 
Ilı 11 11tı~ıı<l bt~ıcrııı alar Yar. Bu l 'O konfcrnns ı;ayru;inln muvafta-

l}'alıtıt lr. 13u ' ıncııraatıcrlmiz 
\· ()~·ı<ı • (Alkışı 11 entrikalara kapıl-

lı.ıto 1 ~ıııı l.t r ... ) 
1~ı n,. Ilı t l'orıız ı ı 
lıı 'flıı ı ~'ll !!l·t ' Çok <lc~c..ıt 

ı ınıı ' n~ıın 
it >l ı·ıır · •n nıı,. 

1
' •tın bu sih:lcri 

'•lıt,,>: ,ını , , ıı~ lı.:irul"kl fiki •. 
h i>\ıı 1ıı 1 • • ()<'l'(ıc ı 'e 

4111 •n 'n" ~u tl'ııucr~'"~:ıe kıın·ct-
1'tı llıııı '- <'l:Hııe c kufi gelir. 

!ıtırı ()nttıı tı ı ı ı sıı 
l:tıtı> O.t-ı (J l'ı·hıe .. P olnn in-
i 1 '"<ıtı lo.tııı() ıtoı·c hlr tnk 

ll1 "l'I t ('l'?{l mı. \ 
lnrıı"~. 11n >ıı11ırıa ı.. ~lbl :>ir tnkun 

l it • ltı ıı il <l 1 8 <>la ... in<' 1 l': n n ·f\r cdl-
.. Ilı <' •ini 

()~ll'etı 
1 

n kcnclin" 
e nten Ufl1n-

. ASIM US 
{Soııı S 

' cı. G S ii. 5) 1 

• 

iüycti l1sl<kındaki t<"m<"nnil<•rlrni 
lbliığ eimcnill rkıı ederim. 

,Jorj 
Bükrc3 Sarayı Jirall 
l 'tilncü Ilall<an Antantı rnııtbunt 

konfcran ının hl siyatmcJan -.ize 
~--seki.tür Cflcrim. 

Karol 
BC'lgracl 

l'tüncü Balkan Anlııntı mntbu:ıt 
honfcrnnsr münasebetiyle murah· 

h:ıs1:ır tarafından lzhnr olunnıı Ilı· 

'lis hislerinden dolnyı har:ırcUe tc• 
t1ckklir cclcrlm. 

Pol 

H.iyaset kUrsüsUnde muharrir D. 
Yunus .N'adi, kütiplik mevkilerinde 
muharrir B. Ercilınent Ekrem Talu 
ve matbuat umuml mUdürlUğUnden 

Bayan Nazlı Osman bulunuyorlar
dı. 

Reisin işareti Uzerlne eski zaptın 

okunmasından sonra kongrenin baş
hmı.ncında, Yun n murahhas heyeti 
reisi B. Seferyadisin teklifiyle Bal-
kan Antantı devlet reislerine vo baş
vekillerine ı:eki!~n tazim telgrafları 

okunmuş ve şidtletll alkışlarla kar-
şılnnınıştır. 

Ccvabt telgrafların okunmasın-

"'"n nın eveJllt nlloşlnrla inleyen 
hUylik konferans salonunda yeniden 

(Somı: Sa. 6 Sü. 1) 

Frank o 
kuvvetleri 

ı\kdenlze 17 kllomet-
r e m esafede 

nurgos, 14 (A.A.)' - General A
randa kumandasındaki kıtalar, Ak
<lenize doğru ilerlerneğe devam ede-
rek Lajama ,.e San 1\latco'y,u işgal 
etmişlerdir. Pranltlst ileri knra
kollrı.rı Servcra elci Mnesto civarın
da denize 17 kilometrelik mesafede 
bulunmaktaclırtnr. 

Londrn. H (A.A.) - İngiltere hU-
kCım eti. bir cm irıı:ııne neşreclcrclc 

Frankonun Londraclaki umumi aja
nı Dulc Dnlho'ye Londra hUkfımetf 
nczdindckl sefir ve ecnebi devlet mü-
nıcsslllerlnln milstefit oldukları bü-
tün imtfynzlnrı ·vcrmişttr. 

________ ....,._... __ ............... -....... 
ORMAN 
Cinayetleri 
Varın haşhyoruz j 
~-----

Rüştü Aras 
Mısırdan ayrıldı 

Hariciye vekilimiz Kahire ve is
kenderigede büyük tezahüratla 

ugurlandı 
Kahire, 14 (A.A.) - Anadolu Ajan- ı 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Aras diln saat dörtte Veliaht Mehmet 
Alinin verdiği büyük gardenpartiler
de bulunduktan sonra saat 6 da Ro
manya elçiliğinin Koktey partisine 
gitmiştir. 

Geceyi hususi olarak geçiren Hari
ciye Vekili, hususi vagonla bu sabah 
saat 9,30 da İskenderiyeye hareket ey
lemiştir. 

lstasyona giden yol ve istasyonun 
i~i "Yaşa.sın Türkiye, yaşasın Atat
ürk,, diye bağıran kesif bir halk küt
lesi ile dolmuştu. 

Garda snray mabeyincisi, Ba.şveki· 

lin mümessili, Hariciye nazırı, Harici
ye nezareti erkfuıı ve diğer birçok 
yüksek zevat tarafından selfunlanını3-
tır. Bir askeri kıta resmi selamı ifa 
etmiş ve muzika lstiklal Ye Mısır 
mllr§lannı çalmıştır . 

(Sonu: Sa. 6 Sü. ~) 

İngiliz-İtalyan 
anlaşması 
Cumartesi günü 

Romada imzalanıyor 
Londra, 14 (A.A.) - İngiliz - İtal

yan anlaşmasının cumartesi gUnU 
l>ğleden sonra imzalanacağı ve bunu 
mllteakıp :neşredileccğl resmen teyit 
ol un maktadır. 

H.omadan öğrenildiğine göre, B. 
:Musolinl, yanında hariciye nazırı 

Kont Ciano da olduğu halde, tngil
tcrenin Roma büyük elçtsl L6rd Pör
tU Venedik sarayında kabul etmiş ve 
bu görüşme esnasında İngiliz - İtal
yan anlaşmasının metni knt'i mahi-

ycttc olarak tetkik olunmuştur. 
Londra, 14 (A.A.) - Harbiye na .. 

zırı Horc Belisba, t11yyare :ile Ma1-
tnya hareket etmiştir. 

St. Atlas. F. 
Londra, 14 (A.A.) - Hore Beli&

banm Roma. ziyaretinin siyasi bir 
manası olup olmadığı hakkında a
vnm kamarasında sorulan bir suale 
cevaben Çemberlayn bu seyahatin 
hiç bir siyası manası olmadığı cel·a-
bmı vermiştir. St. AtJaıc;. F. 

iki cinayet 
Bir adam 40 yaşında~< i metre

sini bıçakladı 
Omer isminde bir genç de tecavüz 

ettiğt kadının kocası tarafıncıan 
balta ile ö ldürüldü 

1zmir, (Ilusust) - Dolaplıkuyu 

Mahallesinin O:!ı:ı:ıi:re cnd~~rın.:ıe 

kanlı bir vaka olmuş; Hüseyin adın
da. J.ı1r adam, 4 O yaşındaki metresini 
sekiz yerinden bıçakla yaralamıştır. 

Yapılan tr' kiknta göre h1\diF . 

krskırnç1 ıktan ileri golmiştlr. Hüse
yin, dört senedeııberl beraber yaşa
dığı Ult"lyc:· -Ut:mddit defah:- e· 

lenı o··: . .._:: ·;;: ;._:_::muş, kad~nın 

bu m~sele üıc::nd"ki israrlP• ..... ı: 
kc"l.,''"'-ıi ölümle tehdit ederek mu· 
kab.clc r>tmi-;tir. IUdlseden hirliRC 

·:-:: A••vel k--·ırnın n:.t•~::eıumurnnp:e" 
müracaat eclccebrini öğrenen HUse .. 

· ~ , c,a y~nldcr ev!c.>nmcdcn bahset~ 
miş, vak:ı günt' de dli:;tln için bir 

(Sonu Sa. 6. Sa 3) 

(jünlecüt peş.i1tden : 

örümcek bal arısı o~ur mu? 
J~konomi konfernnsı müm:ıscbctilc Jstnnhııla gclt•n Balkanlı tizn· 

d an biri bir otelde b ir kn.hve lçfn 33 kuruş \'Crmış. l•'clck arkadaşımız 

1\larsilya<ln 33 kuruşa bir kah,•e değil, en iyi bir lokantada nıükellct 
bir yemek yendiğim do söylcyor. Bu nıziyctte hnkikuten t st.anbuln lın.
ı1çtcn seyyah getirmek in~nna boş bir lınynl glhi görünüyor. 

Ticarette kazanç için iki t.istcm l'nrdır: Dil'l az kôı· ile çok müştc· 
ı·l t ııtnınk yolmluı· ki bnna bal nı'JSI istemi de denilebilir. Arı nasıl 

her dçcktcn hiı- zerre toplayarak :ko,·nnını bn l ile <loldnı·uı·~a nz kftr 
ile iktifa edenler de müşterilerin <;okluğu snycsin<le lıü)iik kaznnçlnr cl
<le edebilirler. Bir kah, ·cyi otuz beş knruı;-a ''eı•cnlcrc gelince, b unlar 
bnl nrısı <kğil. öriimccktirler; yani oca6"lnıı clüşen sineği ağı ile sararak 
(i]düı•Unccye knrlnr knnını emen örümcek gibi müştcrllertnln kesek··I· 
nl lusafsızcn lrunıturlar. 

Şu lı:ıl~c meselenin halli çaresi bud ur: Oriim ccklcl'l bal a l'JS1 yap· 
nınk ? l''alrnt bir takım itlnri tcclbirlerlc bunıı inıklhı ' 'nr mıdır? 

HASAN XUHQA~ 



~.BATAKLl1'TAN 
iMDARATORİCELiGE 

-- -- - -----

No. 4 \'azan: KadDrcan Kaflı 

Yalancı çıkarsan seni şu ağaç
lardan bir

4

neasarım beni aldatma 
Akaçyoa da oıuarm ardından kottu; 

8flkt~ kapıyı kapamak için geri bakınca 
bozayırun çllrUmü"i et parça"mll uzandı
tını gordll; bomı.ırdanarak onu yemt!ğe 
lıqlamışu. 

Akaçyoa bllkmllnll verdi: 
- Bu bayvan Ksen)oau çekemiyor. 

Ona k&r11 Jtin &üdll)orl Ba§ka ıey yok 
bunda... 
Bıçaklar, sopalar, kalm ağlarla gelen

leri durduttu. 
Hükruunü onlara da söyledi: 
- Kscnyoa Ud defa onu boğacak ol

muştu. Zeki bayvan onları unut.aı:wyor! 
Bunlar tatlılıktan boalanırlar. 

Kscnyoa auJdı. 
- ·ratlılık mı? Y Ulat da ıöreyim se

lli! 
Akaçyoe ifdecek oldu. Kikrula onu 

kolundan tutup çekU: 
- Oell mJ oldun! 
Kaeııyoe kad.ma luzgm bir büst attı. 

E.:>rıaordan dJeanya açılan büyUk kapı

da kayboldu. A.)'Dl amanda bir çocuk 
qla)'ltl ~mladl: 

- Ayak aJtmda ne seziyorsun, piç! .. 
Bu. KaeDyoeUD ıealydt. JıliJU'ula toz

lar içinde hıçkıra lıaçkıra ağlıyaıı Teodo
nyı kucakladı: 

- Bilerek yapmadı ya\~· m! Sus! 
Çocuk keaik kesik hıçkırarak gözl"!rl

BI silıyor, sonra yum~unu Kaenyosun 
ardından aalhyarak: 

- Ah, bUyUk olsam! ... BUyfik olsay
ıılnn ! ... Gösterirdim sana! .. 

Diyordu. 
Bet yqmdakl solgun lmm lrf kara 

s&ıertnde, bozayıdaki baluşlarm m.in-
19tllril aezWyorda. 

Kaeııyus (8Uyilk Saray)m duvartarf
le hipodromun arasında büyUk avluda 
uaklatU. Di_J,>te bir ev vatdı. Orada 
alurlann mUdUrU Stavrakyoa vardı. 

Blru sonra ikisi beraber çıkular. 
Stavrakyoa ince uzun bir adamdı. Ml

Dl mlnl gözler, uzun bir burun, uzun bir 
ç.!ııe ve aivrf bir ısakal .. Geni§ alnını da 
lıesaba katınca yUzU alabildiğine uza
JOr. vucüdllnlln Uçte blrl kadar göıilnll

JWdu. 
Vaktiyle papuınlf! GUnahmı çılrar

ınak için gelen ortamalı bir kadınla k~ 
to bir vaziyette yakalanmış. O gece de 
Jl.-ıpaedildlği yerden kaçmış. Arkasın

dan kofmutlar. Bir duvardan qnuı; 

bahçe ortaamda bir kGfk varmış; içeri 

Sfrmi.,. Kovahy:ınlar kapıyı vurunca ev 
eahlbl uynnmıı : papazı "hınıu:!,. diye 
)'&.kalamlf. Fakat o yalvanıut; her ae
yi olduğu gibi anlatmıı: 

- B~nJ kurtarm ! Hayatım atzln oJ
ıun ! Dilediğiniz zaman yolunuza feda 

edcyım! 

Dem it-
- Suçun bukadar mı! 
- Evet! 
- Yalancı çıkarsan seni şu ağaçtar-

c1aD birine ~on. benJ aldatma! 

- Asın! 
Köşkün sahibi onu aaklamq, gelenlv

re de böyle bir adam görmediğini, gel
mı.ae diğer taraftaki duvardan kaçmıe 
olacatmı aöylemte. Bununla beraber o
aun ıuçunun ne olduğunu sormayı da u
"autmamış ! AnlamJf ld Stavrakyae yalan 
ll&ylememif. 

itte bu adam PrAalno ( •) 1arm eak.I 
relaı Logopuloa'un oğlu Astery08mUf. 
Ağızdan ağıza, geçerek MikruJaya ka

dar gelen bu hikaye onun botuna git

mlştL Fakat vakit vakit satatmaaına, yUz 
vermesine rağmen herifi pek aofu.k, bat
tl korkunç buimut; tıer zaman ondan 
kaçmrşu.· Stavrakyoewı, evinde eararh 
btr odası oldutwıu, orada güya hayvan
lar için birtaknn llAçlar yaptığını da öğ
renince kendisine hak vermişti. Kafo:t
ten boşanan aslanı bir et parçaaı üstüne 
.UrdllğU zehirle öldllrdllğtlntı görünce 
tllylert ürpermişti. Demek ki bu adamın 
zehirli bir yılandan farkı yoktu. 

Stavrakyos gene sevimli Mlknılaya o

tuz iki dişini gösteren bir gUIUşle baktı. 

Sonra Ksenyoa'a dönPrek mmldandı: 
- Gtın gec;tlkçe artan gençlik ve gll-

( •)Yetil demektir. lthantül IDef
lm Dd ..,... falaMlaa IJlıL 

zellilinl una borçludur. lnsanlann da 
vakil vakit paslarını slln'..;ek 1fw.m.. Hele 
kadmlano! .. 

Mikrulaya a.ktı: 

- Oyle değil mJ? 
Genç lradm kızdı. 8ıntaD ve yaltakla

ııaıı IUenyoe'a daba çok cam awldı; 

bu adam, köpekleıwı bir &ilam andın

yordu. Yavq yavq plfıQanlık duymağa 
başlıyor; yorgun ve zavallı Akaçyosa 

acımak IA&mı olduğunu anlıyordu. 

Girdlyanlar açıldılar. 

St.avrakyoe Akaçyoaa çıJuet.ı: 

- Ayılara lYl bakıyor ml18UD ! iyi ba
kıla .j[udurmudı bu ... 

Kaeııoyala &turlar mQdllrUnll gören 
bosayı ateı keaildL 

Akaçyos çekingen bir aeele cevap ver
di: 

- Bana kalırsa kudunnamıe o! Jüen
yoeu görllnce köpürilyor. Bu sabah far
luna vardım. Geçenlerde Kaeııyoe onu 
bofacak obnuttu da. .. Kudurmut ola di
ğer ayılan da mırmak ister! 

Fakat bu eöaler sUrlllttlye glttl. Yal
ıııa Ud gardiyan. hakkı var, der gibi bl
rlbirleriDe baktılar. 

Stavrakyoe emretti: 
- Bir el Put.ası ver! 
Ksenyoa uzatu. Stavrakyo., koynundan 

bir oişe çıkardı. içindeki koyu bir suyu 
etin UatUne damlattı. 

Akaçyoe araya girmek istedi. Fakat 
Stavı-a.<yos onu blr kenara iterek Ksen
yoa'a emretti: 

- Onllne ati 
Attı. Fakat ayı aldmnadı. Stavrakyoe 

Akaçyosu kızgm bakqlarlyle aUzdil: 
- Kudurmut ola onu yerdL 
- Klenyae çekilsin de gOr! 
Stavrakyos'un eli Akaçyoaun yUzUııde 

pkladı: 

-A~. t'unak! ... 
Adamcağız neye uğradığuu bilemedl 

.MikruJa elinden tuttuğu çocuiu bıraka
rak kocasına koştu. Hmç ve werle ba
kan Ksenyoa'a dio biledi Otekllere o
lan kızgınlığını belli et.miye lüzum gör
mlyordu. Çünkü onların hepsinden böyle 
bir teY bekll,yordu. Fakat Kaenyoa'daa 
ula!-

Biraz sonra bozayı ağzından aalyalar 

akarak. kıvrana kıvrana ölüyor; kaska

tı kesiliyordu. 
Akaçyoe da etikte tat keallmlt acı acı 

mırıldanıyordu: 

- Yazık!-
-m-

GUN AJILARJ.NW YIKA YINIZI 

Ilık bir lodoı Marmarayı hafif hafif 
dalgalandaıyordu. Dört kögeli tek yel-

ken açm11 kayıklar, Uçer köşeli ikişer yel
ken aç~ kadırgalar, yüksek bordalı Ud 
Ceneviz kalyonu boğUa doğru pupa yel

ken geliyordu. Koltantlnopli'nin (1) hey
betli kulelerfle duval'ları uzayıp gidiyor. 
Gemiler Hrisokeraaa (2) girmek içic a
cele ediyorlar; güzel blr rüzgtra rağmen 
kürek çektiriyorlardı; çtl.nkll mayısın 

dokuzuydu. lki gün sonra Kostantinopll
de dünyanın en büyük hipodromunda 
yılm en büyük at Y&rUJlan, vahşi hay
van kavgaları. güreıler, cambazlıklar ve 
oyunlar yapılacaktı. 

Bu oyunlar KoetanUnopli'nln ballmu 
hemen hemen bir misline çıkanr; aJıt 
verişi de o derece çoğaJtırd1. Bosforoe
da (1) dlzj dizi gemilerle doluydu. Bun
lann arasında Sarmat ve Robolan'dan 
gelen altı dllz pykalar (3) da vardı. 

KostanUn foromu. Teodoa s1ltununun 
bulundutu meydan, Mandyan ıtıtununun 

etrafı bile kalabalıktan geçilmez bir ba
le gelmiftL 

Elleri blrtblrfnhı bellerinde oldulu hal
de geçen ıevgtlUer, lifman bir kadma 
sanlan ihtiyar aarbot. boyunlanndan 
blrtbirine zincirle ballı olduğu halde 
ıllrtl halinde satılıp göttlrtllen kOleler 
ve cariyeler, kalabalığı kırbaçlıyaralı bir 
aenatörtln aedyestııe yol açan iri yan 
Ufllklar, kalabalıkta her tarafı çttrllye
cek kadar çlmtlk yedikçe daha c;ok eo -
kulan ltart orotıpular... ( Ce\ ...mı var) 

( 1 ) l!'ltanbuhm ee1d adi. 
(1) Halh, 
(!) Bo~ , 
(1) Kuü llaJddan 

Müstakbel istanbu 
Şelıir mütalıassısı Baq Prost taro 
fından lıazırlanan nazım planın 

son kısmını neşrediljoruz. 
(.DiWcM aayımudala devom) 

Modern eehircillk tekniğine geoit 
mikyasta uygun olan bu yollar bugiln
ktl vaziyeU radikal bir surette 111~ 
edecektir. 

Zeminin tabii arizalan klSprll - Vl
y1Ldük ve tünellerle i:eçilecek ve bu 
sureUe ayni seviyede müteaddit hem
r.emin Croismentlara mani olacak nı
sıf kuturlar ve mt18taklm gU.r.erglhlar 
elde edilec~ktlr. 

Çizilen gilzerglblar neticelerinin 
evvelden takdiri mUmkUD olmıyan 

emlAk Spekülasyonlarına ve istimlak
leri, bUyük eml!k buhranını asgariye 
indirecek veçhile çizilmiştir. Bunlar 
mahal!elerin ekonomik faaliyetlerinde 
biç bir buhran vücuda getirmemesi 
kaygusile tetkik edilmiştir. 

Halicin aol cihetinde hunaile Tak
alın meydanı ile köprUler arasında bu 
yeni yollarla eehlr içinde hakikt otos
tratlar yapılmıt olacak ve bunlar kıy
meti bala u kUçtlk evlerin llatt1nden 
aşmak sureWe vadileri geçecektir. 

Gll.zerglhlarmm uzun bir kısmında 
hiç bir ev önUnde durmak mecburiyeti 
olmıyacağından burada bUyUk sUrat
ler temin edilecektir. 

Halicin l&ğ cihetinde ise müteaddit 
noktalarda bUhtHa Galata köprüsü 
ile Beyuıt arumda bir takım amal 
imalAt ile daha buit gUaerglb.lar te • 
nılıı edilecektir. 

Bu yollarm amal lmallb için lal' • 

fediten paralar lntut itlerine earfe. 
dlleceffltden eehlrde mWıJm bir faa. 
liyet teveUUdUne yardım eder. BUytlJıı: 
tatlmllklere earfedilen paralarm l8e 
pi,.....,..~ ,rsrWemea. Ba
nun için şehircinlz. Viayr "\. 'kler ve 
tüneller gibi btlyUk ımaf imalA.b 111 -
timlAklere tercih etmiıtir. 

Bu suretle genç Cumhuriyet faa.1 ve 
yapıcı gençliğinin hakiki çehresinl 
şehre süratle gösterebilecektir. 

Bunlar ilk merhalede ~cuda geti -
rilecek pylerdir. 

Şehrin ana damarlannı teşkil eden 
bu yollar tamamile vücuda getirildik
ten sonra diğer ameliyeler bunları ta
kip edecektir. Bunlar mahallel~rin 
kısml imarJarma mUtealHk olup la -
tanbulun ekonomik inkıllbma ti.hl o
larak tatbik edilmelidir. 

MUnakalAt, ticaret, küçük sanatlar, 
sanayi tehnn esaslı unsurlarıdır. 

Şehirci bunların inkişaf hareketle -
rine yardım edebilecek muvafık ted -
birleri daha evvelden görüp tatbik et
mek üzere bunların inkipflannı dik -
katle takip edecektir. Ve kısmi plln -
lan buna göre yapacaktır. 

llmt ve içtimai inkıllbm terakkisi 
ile husule gelip bazan evvelden takdi
ri mümkün olmıyan vaziyetler karşı -
sında plAn lcaplannm uygun olabil -
mP.Sf için bunların çok elastiki olması 
gerektir. 

LİMAN HAKKINDA HUSUSİ 
MlJTALEALAR 

İşbu programa illjlk olan notlar ci
han buhranından mUtessir olmuyor 
gibi görünen bir eehrin ekonomik, ti
carf ve ıınat menfaatleri kaygusile 
yapılan arqtırmalar neticeısiııde ya • 
zılmqtır. 

Bu arqtırmalarm neticesi olan pro
je lstanbulun o kadar haklı güzellik 
eöhretine eeaslı bir noktada şehlrclyi 
temamlle tatmin etmemektedir. 

DUnyanm en meehur manzaralann
dan blrtnln estetlki Saraybumu kUçUk 
limanı tehlikeye girmektedir. Dünya -

Bir te1ırin llDal ve Rationnel teeek
kWU bunu mecburi kılar. 

Liman btnalarmın eetetlld hakkın • 
da ali.kadar dairelerin bugtlnktl mu • 

dürlerinin verdikleri vaatlere ve bütün 
eehrin nizamlarma rağmen, ekonomik 
icaplara hiç bir teY mani olmıyacak 
ve Sarayburnu hoş görülmiyen bu bi
nalarla muhat kalacakbr. 

Bunun için şehirciniz Galata Jıı:öp -
rtıatt ile Sarayburnu arasındaki yapı -
lacak deniz teslaabnı ancak muvak -
kat olması kaydile kabul edebilir. 

Bu Uman tulafı kalkmalıdır ve 
böyle bir taslak lstanbula !Ayık bir 
Urbanisme plAnında yer bulamaz. 

Neı.sıl ki Türkiye Cumhuriyeti A -
yasofyayı dinden ayırarak bütün in -
sanhğın istifadesine vu.etmig ise Sa -
raybumu ve illerindeki bütün binalar 
ela aynı tellkkiye llyıkbr. 

lat.anbul Peybajı Boğaziçi Ye Haliç 
sulannı tabii bir liman gibi göz öntı.n
de parllltarak ziqf pşırtıyor. Fırtı • 
nadan malif uz dir deniz parçasının U
man teşkil etmek Uzere değeri olma -
11ı, sahlllerlnde vazih ve açık bir ni -
zamla bUyUk mağazalar, depolar, fab
rikalar tesisine müsait bOyUk vUaat • 
te dUz arazi bulunmasına mntevak -
kıftır. 

Böyle yerler ne Boğum ne de Ha -
llcln l&hlllerinde vardır. Hiç bir nok
tumda tberlerfnde merJıı:• ı.kktue 
muntazam aurette bafb mfhanfkl te -
slsat ve mafazalar Ineuı mOmkiln 
ohıuyan hudut.uz boyda fakat mah -
dut genişlikte rıhtımlardan bqka bir 
eey yapılamaz. Liman mUdllrlQOn • 
den alman malama.ta sGre Umana gl. 
ren ve ç;kan eşyaıım muamelesi iki 
binden fazla adam ve Uç )O.ten faz-
1a mavnaya ihtiyaç göstermektedir. 

Vapurların Boğazda serpilmiş bir 
halde durması, müteaddit ticari ve sı
nat depoların Boğazda Beykozdan da
ha llerlere kadar dağınık bir surette 
inşa edilmiş bulunması bu kadar mav
na ve ameleye ihtiyaç gösteriyor. Ti
caret depolarile fabrikalar ve liman 
ara~ında bir münasebet olmayı!IJ ~ 
morkör masrafları, uzun mesafeler i
çin vakit ziyaı ve bu uzun deniz seya
hatleri esnasmda amelenin boş ve tş. 
siz kalması gibi neticeler tevlit edi -
yor: iyi teşkiJ edilmiş liman havza.
lan bu mahzurları tamamile ortadan 
kaldırır. 

İ8tanbul Umanı mUdnrtyetlnln göe
ternıekte oldufu bUyOk gayretlere 
rağmen talunll ve tahliye ile nakliye 
için az randımanlı en çok el emeği sar
fı icabeden limanlardan biridir. 

Liman müdür!Uğüne ait bu 300 
nıavna ancak Haliçte konınabildikl&
rinden bu sahayı işgal edip durmak -
tadırlar. 

Bwılarm işgal ettikleri saha hak • 
kmda bir fikir edinebilmek için bu 
mavnalar yan yana bir sıraya dizilııe 

1800 m. boy hasıl edeceklerini dlllün
mek ktl.fidlr. 

Halbuki iki köprü arası 700 m. den 
ibaret bulunduğuna göre limanın mav
naları Uç sıraya dizilse tekmil bu aa
hayı işgal etmeleri IAzımgelir. 

Bu 300 adedi Galata nhtımmı tev. 
si edilince biraz azalacaksa da yine 
bir mikdarı kalacaktır. O halde iki 
köprü arasındaki sahilde mahalli nak
liyata bu mavnalar ne mühlm bir 
mli§kUlat iras edecektir. 

nm tanıdıfı eski Saray, Ayasofya, Liman idaresinin liman projeleri u
Sultnnahmet gibi abidevt silhuetlerin mumi harpten evvel teşkil edilen mev
estetiki bugUn doklar ve fabrika ba - zil limanlar usulUnU kabul ediyor. Ve 
calan manzaralarile kıymetlerini kay- limanı buna göre mkişaf ettiriyor. 
betmek Uzeredlr. Az 7.8.ınanda tatbik edilecek olan bu 

Şehirlerin teklmUI tarihlerinin tet- tevsi projesi htanbulun bugtlnkU tı • 
kfki g&~erfyor ki ekonomik mecburi- cari ve sınai vaziyetine tekabül edJ • 

yetlere hl~blr şey mukavemet edemez. ' yorsa da ıleride lçtinabi mUmkiln ol
VP. mantık bile bir gar ve bir limanın mıyan ekonomik ihtiyaçlar ile ticaret 
yanmda doklar ve fabrikalar olmaaı- ve sanayi: el emeği ve işletme meae. 
m muvafık ı&ilr. lelerlııl daha ucua bir surette halle 

mecbur olunca bu limanın 
matHiba muvafık görüleceği 
dlr. 

Gerek ekonomik ve gerek 
bakımlarından yukarda rJJyıetfll' 
talealar ve KuruÇOflDe k5nıtır 
lan hakkındaki muhik itiraslal' 
ıında Radikal bir karar~ 
rekmektedir; 

(a) Boğaziçlndekl bUttlD 
mUesseselerinl ve dePQlaruıJ 
mak ve bunları bir yere top! 
Kuruçepnedeki kömür unı--111ıurnı• 
limana nakletmek. 

Fabrikalan Halicin nlha~ 
tlrmek. Ve depolan liman ve 
yolu civarında yapmak. _ ... 

(Bl Demiryolu ile irtibatı~ 
bir de bavzuı bulunan modetll I 
man teela etmek. 
ilk Yt1pıl11t0at Ldzımge'Um .4. 

SEYRi SEFER 
Bu proje iki maksatla 
l) Seyrlaeferi hemen mJab 
2> Bu işi ekonomik bir ~ 

cuda getirmek. 
Bir teh~ aeyrtse!erf pılaJI 

evvel akla gelen basit çare 
g•!tişletmektir. Zahirde ~ 
rillen bu fikir hakikatte bir bl 
ibarettir. 

Avrup tehlrlerfnln Jnkıltbı 
yor ki bu tevsi nazariye11ile P 
zaman sonra tahakkuk edecd 
ler için muuzam paralar 
ve ekseri eehirclliğliı ea&11 
rına tamamiJe muhalif tesirle! 
bulur. 

Filvaki, sokaklar genişteytıacl 
riaefer ıalah edilir; fakat buD' 
bil bina arsalarının sahası k11 
lUr. Ve bunlar da zaten kUçtl) 
Uzertnde mebni olduğundan 
dRha kUçUIUnce meskenin sııııd 
aı için muhtaç olduçı: açık 
bllsbUtiln mahrum kalıt\ 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

(Sonu Sa. 1 sB-

9!> 
2no 
.. 75 
900 

Tarıfesınden Balkan Rirlili !'1~ 
otuz kunış düşulür. Posla bırllJI 
ınıyen yerlere ıyda yetmiş bet" 
aammedllır. 

Abone kaydını bildiren nıe
tebıraf ÜC'retını, abone parası n•" 
veya bunka ıle yollama ocreı••' 
kendı uıerıne ılır. 

Tarklurnln htr txMto mer~ 
KUHUN'a abont yoıılıf• 

AdrH tfeAlştlrme ücreti 2& •0 

----------
uunkü Hava ..Al 

Yurdun Ege bölgeleri ile .P'r~ 
cenubi Anadolunun garp 
hava bulutlu, Trakya ve garad_.-
lan bölgelerinqe çok t:ıuıutlU .. "" 
yağışlı, diğer yerlerde kapall .. 
yağıolı PÇIDletlr. 

Rllllirlar: Doğu ve ceıı, 
bGlgelerbıde cenubi, diğer yerleı" 
....,.tle prb! latikamette orı-

8llDlftlr. ti' 
Di1D Jatanbulda bava az buJ1J ı 

DıJo, rtızgAr garpteıı aaıııyede '~ 
re hızla esml§tlr. Saat 14 de .,. ti 
ki 7~.5 milimetre idi. SUbuJlet 
sek 10.1, ve en dtlatlk de ı..l 
kaydolunmuotur. 

15 Yıl E11Vel BuRiin!-
Evvrtkı 11Dnden lllbaren mil•~ 

ni ve furuhtuna alt kanunu ;,-,,: 
mrt"ltlı knrnrı mrrl11el kr~M1"'~ 
mn~nndtnln ,,. trıılri ~·wrlkl , 
mont/ hirtı fnlırlkasının R5 "'1' 
•afmntınr mnrlp olma,tnr. fll 

Sehrln dllltr 11erlerlnde tlı 
,..,,. pıkın """' .,. rpkı 



' 
_/]ebir Haberleri 1 

K ~ * 
ıde_rry zamları bugünden 

utıın rnudd ı t ı bar en verili v o r 
iieı ı ôğretzne~tteııbert devam eden uk
tııuı esı llilıayet Crin!n kıdeın zammı me

ıtııı~~~ Uunaıntyle halledilm1• 
~~ • Şıuıdı ~ 

ltaııar taııı garu Ye kadar e'l\·elkl 

ııevıre~ ı.ı;nııarn:~~ncıteşrln sonuY' ~llııuaan olanlar kfuıu -
~ bu llt lıeı al~ IUbat, mart, nisan 

dan ba~kn lstanbul Ilınan işletme idare
si ikinci direktlSrU HA.mit Sa.racoğlu tıı
tnnbul liman işletme direktör muavinli
ğine getirllm~r. Tayin edilen yeni mU
dilrler yeni vnzifelerine bugUnden iti -
be.ren başlıyacaklardır. 

Poliste 
. 937 rtlııııen ıu mUteraklm zam -
ıı 70o ' Y haren alabilecekler -

Jııı..,_den f anı geçen l'll zam gö-
,e y~da, ':ua öğretmen zamlarını 

t bıı ıaııı 6ireı:n Yıl zaın gören 350 
laca~ !arı birıı.~c·nln de birincltcurtnde 

d~. -~ 0 lanlarla birlikte a-

Pendikte Bir Adam 
Ölü Bulundu 

Pendikte Karanfil sokağında 40 
numaralı Tevfikin evinde, Gebzenin 
Aydınlı köyünden Mustafa oğlu Hü -
seyin Şemsettin isminde birisi evvelki 

gece yaralı olarak bulunmu~. biraz 
sonra da ölmüştUr. 

"" l\uıti~ 
"a~ı -.r B·· 

(: l\uıtu e.lılda '\" utçesindeki 
"-"·e~ r 'lığ apılacak işler 
'atta ~'lla n,.~- ııun 038 ·ılı blltresf f oıa.._, ~ra ,, 
llıtra Y~ -."' te8bit n lkl milyon 311 lira 
lııeıııer~ ıııııeıı ita OdilınlşUr. Bu fazla 
hr>ı' kay eğt droya alınacak öğret -
ta.~ ~lnıenlerine, vllfıyctlere 

Sıı rq' edu ara ve köy okullnn in
~ ' ecekur '3 • lltızı!.~ Ol•a 481 • • 

n lıö, ~ aso 6ID"etnıen almacak-
tltıuetlıı te 'aııat 1 

ilk ve ortaokullara 
llrıııollllte, 8 ı de okullarına ve kız ens-

"' 
0
1\c.tra, Cuınııurbaşkanlığı n -

a.yllb..~'lllııt sına ahnacakur. Ma -
l<ıır ~;'tır. 0lınak tizcr13 5MOOO U
l'eu ıııı •. 

t ere '<ll'1 "e 
~~ •eıı :•ııııacaıc 0~tnıcnlcıi için vi -
~ 'dl) hıde11 46

, l ardını tahsisatı ge
~r. ı.ooo lirn fazlasiyle 

t .. 
lf PJ1,.;ı4, "'-o--
~ii..... '"de: 

""Ql"\ik 
'~ot0 ~ktkilatına Bir 

te:.~. t~~ let Alındı 
,. tc;k ıı t~rt ~rnUdUr!UğU, ev _ 

~ e~u- lll~ etınck nıaksadiyle 
,. ""· rı, lllotö • 

çtcl(J "'it ~ tlE:ştirmcğo karar 
,,, .... _..... ~lel'iııı olarak gümrüğün 

· Q~lrbıe b~aya takip eden kol -

Kurşun Hüseyin Şemsettinin ağzın
dan girmiştir. Bu adaınm ne şekilde 

ve kimın tarafından öldürüldüğü tah
kik edilmektedir. 

Çocuğunun Cesedini Deniz 
Kenarına Gömmüş 

Kmnkapıda oturan 23 yaşında Mu
kaddes yirmi gUn evvel kocası ona -
\'er tarafından dövülmüş, bu yüzden 
altı aylık çocuğunu canlı olarak dil -
şilrmUştür. 

Çocuk az bir milddct sonra ölUnce 
Dilaver cesedini götürüp deniz kena
rına gömmüştür. 

Vakadan dün zabıta haberdar ol -
muş, çocuğun cesedi gömUldüğü yer -
den çıkarılarak morga nakl~ilmiştir. 

Vakaya o zaman müdahale eden e
be Emine ile Dil~ver ve kansı yaka -
lanmı~tır. 

Camii Soyan Y akalanclı 
Topkapıda KUrkçUba§ı camiindcn 

bir hafw evvel, saat, kilim, halı ve 
cübbe çaluımıştı. Hırsızın sabıkalı -
lardan Hu!ftsi olduğu anla.sılmış, dün 
yakalanarak eşyalar meydana çıkarıl
mıştır. 

o t1raç tô ldareaı,rnotoslkıet almml§ -

~1 lilıııutu t bundan eonra yine Miitefl'!rri.'.: 
l'a ~er için d altdirdc bazı nakliyat 

l'oıı aı .. _ e birkaç motosiklet Ayakkabıcılar Cemiyeti 
~.. ~1llttzr idare Heyeti İntihabı 

) tııı QSlillıtjlk k Yapılıyor 
fle.ıı btıtlle baetııııııo Urslan Istnnbul ayakka~ılar cemiyeti idare 

ıı ~ıır.la.l'lıu altt~Uğtınde memurla- heyeti lntlhab1 önUmilzdekl pazartesi 
~ ~ l'tıı ılötdfln k lllıı.ksadiyle açı- giinll Çarşıkapıdntrt cemiyet merkezin -

' ~!~it ede11 cUsu dUn bitmiştir. de yapılacaktır. Bundan sonra sıra ile 

ıı "· b,~laıılldanın elnıurlann yapılan \\t :'<!la 19 da bahçıvanlar, 20 do fırıncılar, 21 de 

~t~ ~li Yi bir neUce a -
oı- tak lokantacılar, 22 do mar:ıngoz.lar, 2~ de 

-. .. L ıı "ıı "lltıet11~ eden 17 memur 
tt:ll( l!ııı "~ llıern -.c, berberler, 26 da kapıcılar, 28 de de mu-

. Cıı~ te ııı lıra tek siki san:ıtkftrlar cemiyeti toplanacaktır. 
ile 2o ""il~ llafyen b rar inıUhana gir-
lıb- ~ (~ l<lareaı bir lllllhlot verilmis

k. 1\ ıla.tıa tııe111ur: h.arta içinde :>i
tY!~"· QçaCaJtt 1~lfrak edeceği 

-~!' ~ ır. 
V~ . engel· E 

, c~"li(l'ilen 1( 1 şya İçin 
'1ıı dıı"'hıQ lartre ontenjan 

So L ~ kanun 
"~U ll(Uoı en Ataca unun 822 ncf 
l' ~r h tık bir •- r menşelJ e§ya i-

t a.ı ~etı.. llOnte · 
ll(:. ~ "'Ce k nJan verllmosf 

~ ~ ~"r'la tlara bi~~~~:~Ilınış, key _ 
tı~ t ~IJl)J lllahsııa ışUr. 

1teı h lltaea, ltlt ltoııt olınak Uzere ve
.SU atık! ~dan eııJnn hes l'l~ hıt , bu h abnu mcr-

Uıııı "'-~leıbın USuata Yapılacak 
~"I> ekon tlnıası l ornık işleri mU-

l~t ~ 0tnıektcdir. 
·~t 

~ a Vekili B .. 
~ teda elden. ugun 

ML ~tı.. vı et~ 1Yor 
~'<'1 ""'lt \' "<ll(!k u 
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Fuara iştirak 
Edeceklere Kolaylık 

Şehrimiz ticaret odruımda lzmir fu
arına iştirak edeceklere müzahir ol -
mak maksadlle kurutan koıp.isyon bu
giln ilk toplantısını yapacnktır. 

Komisyonda Ticaret odası umumi 
katibi Cevat Nizami, oda sanayi şu -
be müdürü Avni de hazır bulunacak
lardır. Komisyon toplantıda çah~ma 
programım tcsbit edecektir. 

Valinin T eşeld<rü 
Dayım merhum Nccatlnln vefatı m!l -

nnsebctıylc gerek cenaze merasimine 
iştirak etmek zahmetlndo bulunan, ge -
rek telgrnf, mektup vo telefonlıı beni 
ve aUcmlz efradnu teselll etmıık lütlu-
nu esirgemlycn muhterem zevata aleni 
te§ekkUrlerimin muhterem gazeteniz 
vasrtasıyle iblağını rica ederim. 

Istanbul ValfsJ ve Belediye Reisi: 
M. USTUNDAG 

o 

Nikah Merasimi 
Bnynn JiıııJrn Eılrcn ile B. Suat Tahııln 

Türkün perşcııı!Je günü Uüyüknda nikah 
meınurlu~ndo nildihlnrı icra edilmiştir. 

Tarafeyne snııdet temenni eılcriz. ' t v(:ıc::klik y rasında 
l)elllı ctıııce apıldı 

~~ ~ ıu~ leelt~:cn lUzunı U- Plı..\J TARtFEI.BHl 
fJ;ı a~ ıı. baıı değifs~a ?nlldUrJer Belediye bu sene Floryadald plajla-
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~ da 1-ta klikler Ya - rı ihale ederken rnUstecirlerin halktan 
lldıq.ınıın lta11°bıtl 1bn.an fazlıı para nl u · ml:ırını temin için 
~ a._ 'iru.n • d":I~ devıeti§lcbne direk- antre ve kabine ucrctlcrini tesbit ede-

otııı <!etu.ıı evlet denı denız Yollan 
te1aılif1;rı1zbaıı1t ı Yollan m U

e t.Ybı lllateryt\I k&
ecıııınıntlr. Bun-

cektir. 
Muayyen tarifeden Cazla para alan 

müstecirlerin, muka,·cleleri fesholu • 
:nacaktır. 

On sene evvelki bir cinalJelin 
katili dün ljakala'!-dz 

Konservatuar 
mezunları 

Şehir haikına güzel bir gece yaşattı 
1stanbulun musiki hayatını son ay 

içinde, pek faaliyetli geçmektedir. 
Muhtelif alafran -
ga · ve alaturka 
konserler, birbiri
ni takip ediyor. 
Bu cümleden ola
rak, tstnnbul kon
servatuvarının on 
senelik bir tahsil 
hayatından sonra 
geçen sene çıkar -
dığı ılk mezunlar, 

Bayan Raııa evclki gece Fran-
sız tiyatrosunda bir konser verdiler. 

1stanbul konservntuvarırun şehir 
halkına bir hizmet olmak ve musiki 
zevkini yaymak üzere tertip ettiği 

parasız konserlerden biri olan, bu 
"Mezunlar konseri,, nln, davetlileri 
Fransız tiyatrosunu ba3tan başa dol
durmuıılardı. 

Programda, Mozart, Bach, Saint -
Soens, Paganini, gibi yüksek, garp 
sanatkarlarının sevilmi3 \"e tanmmıı 
eserleri vardı. 

Piyanist Bayan Rana, Çello sanat -
karı Bayan Hadiye ötügen, viyolonist 
Iskcndcr Ardan konser heyetini teşkil 
ediyordu. 
Üç genç sanatkAr gerek birlikte, 

Ba.ycın Hcıdiye 

gerekse yalnız olarak çaldıkları par -
çalal'<la ince bir hassasiyet ve kuvvet
li bir teknik göstermişler, ~iddetle al
kı3lanm1şlardır. 

Konservatuvarımızın yetiştirdiği 

genç ve glizide istidatların, evvelki 
akş:unki muvaffaklyetlerl sanat ha - · 
yatımızın istikbali için, ehemmiyetli 
bir mlljde sayılmalıdır. 

MAHKEMELEADE 
Karı koca hırsızlık 
mı yapıyorlardı? 
Her ikiside suçlarını inkar 

ediyor 
Asliye dördUncn ceza mahkemesi dün 

entcrc!an bir hırsıılık duruşmasına bak
mıntır. Bu vnk'anın failleri Halinı ve E
mine ndındıı blr karı kocadır. Koca olan 
Halinı muhtelif hırsızlıklardan da sabı
kalıdır. Fatihle linci Silleymanm evinden 
bl.r ıscccado ilo birçok efya ve yine Fa -
tihte Ayşenln evinden de birçok eşya 

çnl.mışln'. 

Davacı Hacı Süleyman evinde vuku -

bulan hırsızlığı ~yle anlattı : 
- Vak'a gUnU ben camide idim. Na

mazdan sonra eve gelince baktım, pen
cerenin parmaklıklan aökUlmUı, ev ~ 
yulduktan sonra da c;ivf Ue tuttunılınll§. 
Bunu polise haber vermedim. Fakat bir 
iki gün sonra poll3lor hırs1zlan yakala
mışlar bağlı olarak getirdiler. Suclannı 
ttlraf etmişlerdi. 
Diğer mllşteki Ane de aşağı yukan 

ayni ııcylerl söyledi. 
Kan koca hırısızlar, auçlaruu alddeUe 

inkar yoluna saparak, poliate tuyUc 
gördUklerinl, bu yüzden çaldık demeğe 
mecbur olduklarmı iddia ettiler. Durut
ma şahitlerin çağnlması iç!n başka bir 
gilne bırakıldı. 

tki Sahtekarlık Suçlusu 
Tevkif Edildi 

Süreyya adlı birisi Emilyos adlı bir 
Rum gencini ,askerliğini bir sene geri
ye attıracağını vaadederok, 225 lirasını 

dolandırmıştır. 

SUreyya ve suç ortağı Osman dün ya
kalanarak birinci sulh ceza mat.~emesln

de sorguya çeklldllcr. Bu adara Emil -
yos da salıtekArlık suçu ile gctlrllmlştl. 

Emilyos başına geulenlerl şöyle an -
latu: 

- Ben bu muamelelerden anlamam. 
SUreyya gelerek tUrJU diller döktU; as
kerliğini geriye attıracağım, merak et
me dedi ve iki yUz yirmi beıı lira Ue nU
fus kağıdımı alıp gitti. Böyle olacağını 

bilseydim, 250 Ura bedel verirdim, da
ha iyi idi. 

1 

Suçlu Silre~')'a da: 
-Askerlik meselesi mevzubahs de

~ildir. Emllyoa Arap harfleri ile olan 
nüfus kağıdını yeniden çıkarmak isti -
yordu, bana söyledi. Ben de nUfus kd
ğıdını alıp Oamana verdim. EmUyoa bu
na mukabil bnnıı blr elbiao ile 20 lira 
parn verecekti, kendisinden ba~ka para 
nlmadmı, dedi. 

Diğer suçlu Osman ise, hiç bir eeyden 
haberi olmac'lığmı iddia etti : 

Neticede Hii.klın Reşit Silreyya ile 
Emllyosu tevkif, Osmanı dn ı!erbest bı
raktı. 

Altı Kat Elbiseyi 
Ne yapacakmıt? 

Muhtelif hırs1zhklardan birçok sabıka
sı bulunan Ragıp adında bir yan.kesici 
diln gece eaat on bir ıııralarm.da etrafın 

tenhalığından istifade ederek liman i
daresinin Maçuralarmdan birine gizli -
ce girmiş, 6 kat elbise lle 7 lira para 

çalmıştır. 

Ragıp elbiseleri bir bohçe yapıp sırt

lamış, fakat polisler tarafmdan görll -

!erek yakalanmıştır. Derhal cürmü meo
hut :mahkemesine sevllolunan hınm Ra
gıp, mahkemede suçunu inlli ederek: 

- Ben bu elbiselerl bltpazarmdan al
dım. S:ıtıp p,ara kazanacağım demiştir •• 
Ukfn mahkeme suçunu ıabit ı görerek 
kendisini altı ay hapis cezasına mahkftın 
ederek tcvkifaaneye yollamıştır. 

• Cerrahpaşa medresesinin kubbesin
don 2,5 kilo kuıııun çalarak yakalanan, 
sabıkalı kuruun hırsızlarından Rizeli Mus
tafa dUn, UçUncü sculh ceza mahkeme -
sinde dunıvmasmı mlltealdp, suçu sabit 
görUlmUş, 3 ay 15 gUn hapse mahkQm 
olunmuııtur. 

Musa yakalanarak adliyeye teal.lm o
lunmuştur. 

• Mahmutpaşada Münevver banmda 
Terzi lhsanm odasına, yine ayni handa
ki terzllordon birinin yanında çıraklık e

den 13 yaşında Musa çocuk anahtar Uf• 

Sorgu hakimli· 
ğince tevkif 

edildi 
Dün, §chrimizde ıo sencdenberi k:ı.

çak olarak gezen bir katil yakalan -
mıetır: 

Bu katil Kavalalı Ahmet oğlu Me..lt
met adında biridir. l9!?S senesinde İ
negöl kazasının Yenice köyilnde H:ı. -
sıın kahyanın çiftliğinde ~alışan Hüs
nli av tüfeğile muhtelif yerlerinden 
yaralayarak öldürmüştilr. 

Katil bu cinayeti i§ledikten sonra 
kaçmış, bütün aramalara rağmen bu
lunamamış, nihayet 936 senesinde U
zunköpriide yakalanmıetır. 

Fakat azılı katil Bursaya sevkedi -
lirken Sulac:ı.k köyil ch.-arında jan -
darmayı !<andırarak, yine kaçmağ'n 

muvaffal< olmuş, düne kadar da mem
leketin muhtelif ~birlerini dolaşarak 
izini kaybcttirmeğe muvaffak olmu5 -
tur. 

Nihayet Mecidiye köyünde karan
fi!ci Hüseyinin yanında çalı§Il'ken, 
dün emniyet 2 inci eube memurlan ta
rafından yakalanmı§br. 

Katil c.dliyeye sevkedilerek yedinci 
sorgu hakiml~ine verilmiş, sorgusu • 
nu milteakip tevkif olunmuştur. 

o 

EMl XÖ:SU MEYDANll\"JN 
AÇIJJMA UAZIRLl.KLARI 

Eminönü meydanının açılması hazır. 

lıklan devam ediyor. Valdehanmm is
Um.lfilti için Nafiada.n 265 bin lira get
mil, evkafa verilmiştir. 
Hanın mü.stccirlerine belediyece teb 

llğat yapılmıştır. Bunlar on beş gün 
zarfında dilkkinlan ve odalan boşal
tacaklardır. Kanuni müddetin sonun. 
da belediye hanın etraf ma. derhal 
tahta perde çevirip yıktrnna işine 
başhyacaktır. 

Bahçekapıdaki Sovyet ban.kasınm 
bulunduğu hanm alt katı ile dördüncü 
vakıf 1uuurun altında eski borsanın 
bulunduğu yerlerin dilkk!n haline ge
tirilip kiraya verilmesi kararlaşmıe -
tır. 

o 

BELEDiYE KOOPERATtFtX 

AZALAR L"°A YARDIMJ 

Geçen hafta Ankaraya giden bele -
diye memurları kooperatif müdürü B. 
Baha gehrlınlze · dönmüştür. Ziraat 
bankasından yüz bin lira avans alm -
ması kararlaşmı§, bu paranın yarısı 

alınmıştır. 

Bugünlerde kooperatif azalarına 

birer maaş nisbetinde dağıtılacaktır. 
-o.-

TEPEBAŞI TlYATROSli 

Tepeba.§ı tiyatro bfnaaının sahne 
kısmının bet.on olarak yapılmasma 

karar verildiğini yazını§tık. Gelecek 
mevsim başına kadar sahne ve etra • 
fındaki artistlere mahsus odalann in
§ası bitecektir. 

939 senesi bütçesine konacak para 
ile de tiyatro binasının yenilenmesi 
muhtemeldir. 

o 

Mürettip, Makinist, 
Mücellit, Çinkograf Ve 

Biliimum Matbaa ltçilerine 
TQrk MQrtltlpltr Ctmlgtllndtn: 

Ccml:retimlı, bu sene kongresinde bütan 
mntbon l~çilcrlnl olAkndor eden mühim 
mcsclrlcr konıışnloc:ık ''e bütün mntbno 
işçilerinin hukukunu müdafaa ed,cek ye. 
nl nizamname rroJesf mOzakcre cdile('ck
tir. llinacn:ılcyh, bül!in malb:ı:ı fşçltcrin in 
17 Nisan Pııznr .ıünü sant (13) de lııt:ın· 
hnlıfa CoAnloğltınrla Emlnl>nQ Hnlkc,·i MI• 

lonnn ıln hazır bulnnmıılorını ehemmiyeti• 
bllrliririz. 

durarak girmiş, lc;eriden U~ metre kumq 
çalml§Ur. 

* DUn ağır ceıa mahkemesinde, geçen 
sene kansı Fatml\ Melibayı ba§kaaı De 
oturmasına kızarak öldUren katil Reta
dm duruşmasına devam olunmuı, mn -
dafaa §ahidl olarak iki kadın dinlen .. 
mlştfr. 

Duruşma karar için ba!ta bfr gtlne 
kahnl§tır. 
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Yazan: 

Fcrenç Körmcndi 

lzmirde bir 
aşk macerası 

ı-----A-d-U-ye-H-Ak_l_y_e_s_ı ___ -_-_-_-_-_-... - ..... -_ -_ -_ -_ -_ -.:--~ 
Frits Langın f 

keşfet liği yıldız!· 
101 

....=o o u 
SA IF 

Ogünlerde György'ün sanatkar ha
yatı dıştan da deği§ti. Uzun münaka
şalardan sonra, l'aula çocukların oda
sından çıkarıldı. O oda György'ün me
sai odası oldu, - babaları böyle söy
lüyordu. 

Paulaya da eski mürebbiye odasını 
verdiler. Çocukların odasındaki eski 
öteberiyi de buraya koydular. Jonos 
ile Schwcster yine yatak odasına ya
kın olan o kUçilk odada kaldılar. 

Klara anne belki on defa söyle -
mişti o oda küçilk, iki kişi yatamaz 
diye; küçük çocuğun hayatı ötekiler 
gibi bütün evde geçmiyordu ki, yalnız 
kendi odasında geçiyordu; çocuğun 

sıhhati, iyi büyümesi ihmal edilecek 
şeyler değildi; yedi, sekiz odalı bir ev
de beş kişi, hatta altı kişi rahat rahat 
yaşıyabilir, kimin daha fazla dikkate, 
ihtimama ihtiyacı varsa yerine geti -
rilebilirdi. Onun için, bu evde odala -
rm taksimini beğenmiyor ve evi iste
diği şekilde dlizeltmezse içinin rahat 
etmiyeceğini söylüyordu. 

György, görünüşünde aldırış etmi -
yormuş gibi duruyor ama, Klara an
nenin böyle hiddetli söylenmelerini 
hiç sesini çıkarmadan söylüyordu. 
Nihayet baktı ki Klara anne ile baba
lr.rmın arasında pek aşikar görünen 
gerginlik fazlalaşıyor. O da meseleye 
karıştı. Dedi ki: "Münakaşa edilecek, 
çene yorulacak bir mesele değil bu, 
dedi. Odaların taksimi bu şekilde za -
ten temelli değil, dedi; benim de ho
şuma gitmiyor, ben de başka bir şekil 
,·erilmesini istiyorum,, dedi. 

Bunun Uzerine, babası, hayretle, sa
dece: 

- Sahi mi? dedi. Eh nasıl istiyor
sun sen babalım? 

György: 
- Şimdiki halde bir şey istediğim 

yok, dedi. Fakat, Klara annenin de, 
benim de istediğim şey, yeni bir de -
ğişikliğe bağlı. 

Bu müphem sözlerden sonra o me
seleyi bir daha ne o açtı, ne ötekiler. 

Çevırcn: 

Vahdet Gültekin 

György gününün büyük bir kısmını 
konservatuvarda geçiriyordu. Evde 
kaldığı zamanlar da iki odada oturu -
yordu: ya çalışma odasında, ya piya
nonun bulunduğu oturma odasınd~. 
Fakat ekseriya öyle oluyordu ki, tam 
o piyanoya oturmuş, çalışırken, Klara 
annenin misafirleri geliyordu. Kadın
lar, misafirin göstermesi 15.zımgclen 

samimiğ bir nezaketten ziyade ·zoraki 
bir gayret ve alaka ile Göygy'e, rahat
sız olma, kalkma piyanodan diyorlar
dı. Klara anne de, misafirlerin musi 
ki dinlemek isteyip istemediklerine 
göre, ya György'e misafirleri biraz 
eğlendirmesini söylUyor, ya hemen: 

'' - Sanatkarlar, diyordu (bu ke
limeyi söylerken üzerinde duruyordu) 
eserine herkesin önünde çalışmak is -
temez,, diyordu. 

Akşama da, György'e darılıyor: 
" - Arada sırada misafirleri biraz 

piyano ile eğlendirmekle ne bildiğin -
den bir şey kaybedersin, ne de sanat
karlık şöhretine halel gelir,, diyordu. 

"Sanatkarlık şöhreti,, derken de se- 1 
sini yükseltiyordu. Yahut da, eğer O

gün piyano çalmasını istemedi ise, mi· 
safirlerin, György'ü, çalışırken, ra -
hatsız etmelerine kendisinin de cam 
sıkıldığını söylüyordu; ama, onun da 
salonu kullanmağa hakkı vardı; 

György'ün bunu anlaması lazımdı. 
(Devamı var) 

14 Yaşında Bir Köylü 
Kızının Evlenmek İçin Yaşı 

Büyütülecek 
Aydın, (Hususi) - Bura.de;., çok ga

rip bir aşk macerası cereyan etmiş; 
on dört yaşında bir köylü kızının bil -
yük aşkı, büten Aydınlıların alakaşını 
üzerine çeken bir hadise doğurmuş • 
tur. 

Mesele şudur: 
Kadıköyünde oturan on .dört yaşla -

rında bir kız, yine o civardaki bir köy 
delikanlrsı ile sevişmi_ş, bu gence kuv
vetli bir hisle bağlanmıştır. 

Kızcağız, sevgilisinden ayrı yaşama
ğa tahammül edemiyerek bir sabah 
köyünden kaçmış ve oğlanın evine gi
derek, her ne olursa olsun beraber ya
şamak iste.diğini söylemiştir. 

Genç köylü, bu saf kı~.ı.:ağızla evlen
mek istemişse de yaşının küçüklüğü 

mani teşkil ettiğinden onu Aydın müd
deiumumiliğine götürmüş, vaziyeti an
latmış, seviştiklerini ve evlenmek iste
diklerini bildirmiştir. 

İki gencin bu arzularının tahakku -
kuna kanunen imkan görmiyen müd -
deiumumilik, derhal kızın habasım ça
ğırtmış ve çocuğunu kendisine teslim 
etmiştir. 

Kız, bağıra, çağıra bir otomobile 
bindirilerek babası tarafından köye gö
türülmü;?. fakat evde zaptedilmez bir 
hal almıştır. 

Günden güne eriyen kızının feci va
ziyetini gören baba, nihayet kızın sev
diği genç ile evlenmesine razı olmuş 

ve yaşının g>:iyültülmesi için Aydın 

mahkemesine müracaat etmiştir. 

HlJRlJNa abone olu
nuz ve edininiz 

---~-- . 
1 

Bu akşam SAKA R VA ·Sinemasında 
Altın sesli yıldız G R A C E M O O R E 'un 

C A R Y G R A N Tile beraber en son çevirdiği ve senenin 
en büyük musiki zaferi olan 

Yalnız • 
senın 

• • 
ı~ın 

Fransızca sözlü filminde lüks... Zenginlik.... Aşk 

musiki vardır. 
Y er)erinizi evvelden aldınnız. Telefon: 41341 
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YakınDAN 
Uzak 

14/IV /938 cuk sahibi olacaklarını nasıl temin 
11\'AJ{JT" YURDU eedbiliriz! 

H AFTALIK bir İngiliz gazete
sinin kari mektupları sütu-

nunda '"R. c. Plııkerton" imzasını 

taşıynn bir yazı gördüm. Yazan, ıneş-

bur polis hafiyesi Nnt Pintcrton·u11 

alcra~ı.sı mıdır; yoklia takma blrı 

isim mi Irnllanıyor, bllmcm ama, 

mektup şöyle: 

"Eski günlere nislıctle daha az ço

cuk doğuyor. Dugün Jrndmların ça

lıştıkları yerleri erkeklere veriniz. 

Dunun neticesinde evlcnm<!ler çoğa

larak ve onun ııctiC'cşinde llc çocuk 

doğumu artacaktır." 

!\:ADININ m·c dönmesi netıcesin

cle c' 1 nmcnin çoğ"nlncağını farzcdc

l.ıllcllın nmn, evlendikten sonra ço-

En büyük kusur, evli çi!tlerden 
bazılarının çocuk sahibi olmaktan 
kaçınmalarıdır. Bu mtinasebetle CC• 

mlyetl, '~uır ha~·atn teş·::~: için yapı
lacale evlenme propagandasının şek· 
line daha vils'at vererek. bu yolrla 
atılacak ille adımın arkasındaki YÜ· 
RÜYÜŞÜ de teminat altına almağa 
ve ynlnız nğaç dikmek değil, yemiş 
de toplamak ldzımgcldiğint kendi 
ülkesinin bereketini düşünen iyl 
:kalpli bir bahçıvan gibi daima ihta-
;ra mecburuz. 

Abdülhak Hamide Dair 

PEYAl\11 SAFA, Abdiilhak IH\mit
ten bahsederken,• edebiyatımıza. ille 
alafranga g6rüşt, şinasideıı ve Na
mık Kemııl'den ziyade AbdülhaK 
lIAmldln getirdiğini söylüyor. Ve Ab
dülhak H!miUl. "erlebiyatıınızn ili<: 
şapka. giydiren adam" diye tavsif 
ediyor. 

PEYAMJ SAFA, '"şapka giydiren 
adam" diyor da, elbiseden hnh~etnıi
yor ... N;,.,· n: El bir · , ıno·l nsr ,~ .. '
ma değişiyor da ondan... JHl.midln 
ilk başladığı zamanlarda. şapka aşa
ğı yukarı lıugünkünün ııyııi olnııı kla 
beraber. umumi giyinişde ne kadar 
değişiklik yapıldı! 

Hele bugUnkU edebt şeklllere pcl< 
uygun gelebilecek kısa pnntnlonlnı·r 
YP. çornıısız bacnkları da nrayn. ka
tarsak ... 

Dıı rJtnÇ 1.-ı:, 11111l'fıf/<!l.ı11ef uf lama, "aii· 
Ter /ı/r yii:ll' J..Mcırcıl," varmı~ .•. ı:ısarc sı. 

Amuikcırıın .\'euuorl.: ~ciıri11clc /ICIJ•tllııı 
"(;ıi:el yii: ııc bııcıık ıııiisa/,ı:kıı~ı" 11111 iki
sini bir<lw /,rz:cmmı~ ..... Çifte /,crumcll 

YAZAN: 
M~HM~lO> SElb.DM / 

Te.rlka Numarası : if 

ıll cvsi111i11 111ııtat balolurımlaıı bt
rilliıı vuifdliii belleıımiş salonlar
dan birine bu /\ış lıcr nasılsa ayak 
busnıı~ olan clonuk oörı1nüşlıi adam: 
.wılorıcla lııl11k ııc iirkek dıır.un oenr 
fıir Jmılınrrı /sta11b11la oeleıı reşisör 
Frils Larıo tarufın<ları yıldız olmak 
ii:ere keşf cdı'lılii}i11i ortaya altıkları 
ue aradan aylar geçtikten sonra, 
şimdi bir oeu, olıırdıı{ju apartıma-
11111 ılaircsirıcic, 111ı:ik bir sııf Jıcıya 
oirerı L'cı:iueti clii~ii11iiyor: 

Oğrenir öğrenmez orada soluğu 
~lınca, o vnziyetle, belki de tam bir em
rivaki halinde karşılaşmasaydı, ne ya -
p:ıcaktı ?. 

rnlmiyordu ! Y:ıratılışr, yapacağına 

evvelden k:ırar verici olmaktan çok da
ha ziyade, ani kararlan yerine getiri -
ciydi. O tnrihileşen baloda. da öyle ol -
manıış mıydı zaten? Ansızın bir sualden 
istifade ederek, salonun ta öte ucunda 
tutuk ve ürkek duran genç bir kadını, 
balonun en beğenilecek kadmıyınış, 

çünkil rejisör Frits Langın keııfiyle 

yıldızlığa namzetmiş gibi gösterilmişti .. 
- Baloda en bcğenilmeğc değer ka

dın ; h:ıngisi ? 
- Eğer yıldız olmağa namzet bir ka

dının en bcğenilmeğe değer kadın ol -
duğu kanaatindeyseniz .. l§to şu! ... 

Bu söz \.e ~aret de, öyle ani bir ka
rarın belirişiydi ! 

Ve işte, bu yaratılıştaki adam; bütün 
gece dü~ündüğü halde, daha Ula bir 
karar ilzerindc durup, onu benimseme
mişti. Bu husuma bir karar verip yerine 
getireceği lin, ne zamandı? Uzun uza -
dıyıı tereddütle, geciktirmcğe de gel
mezdi. Çiinkü .. 

Ortalık ağarıyordu. Soyunmadan u -
zandığı §Czlongtn daldı. Kedisi göğsün
de ve bir battaniye dizlerinde .. 

- Alo, neresi? .. Yanlışlık oldu, af -
!edersiniz! 

nehbero baktı, yeniden numara çe
virerek, bekledi ve: 

- Alo, neresi?.. Trunam, tiyatro -

Filmlere Karışan Adam 
nIR OKUYUCUMUZ şöyle bir sual 

soruyor: 
- HaYadis filmlerinde, hftdlselerl 

• gözlerimizle görtirken, hnttn. bazıla-
rının altında yazılarını da olrnyabl
lirkcn, lJir de niçin ayrıca bir adam 
tarafrntlan izahat dinleyoruz? Da
zan bu izahati veren adamın konu
şuş tarzı da hoşumuza gitmeyor. 
Filmler, scsh~ndlrilmekle e!C'ki, rahat 
sinema an'ancsi ortadan kayboldu ... 
llir de üstelik bu il:lve neden? 

DU OKUYUCU~IUZUN hatırı için, 
dün bir sincmn teknisyenine telefon 
ettim. Öğrendllcleriml ,size de aHika 
,·erir Uıni<liyle yazıyorum: 

- Efendim; havadis filmlerinde 
bir adamın ela araya katıearal<: "İş
te şimdi bir otomobil yarışı! .. Bu oto
mobil yarışında şu kndar lıln lcişl 

lıulunuyorclu, yarışa girenler arasın
da şu. lıu vardı ... 

Fakat lllr tanesi, Umldin fevkinde 
bil' hata yaparak tepetaklak olun
ca ... " gihl izahat vermesine sebep, 
sadece fazla film harcamaktan kur
tulmak içinrlir. Çünkü hir hftdlseyi 
nulnşılabllir bir şekle sokmak için 
yn tanıamlylc göstermek 11\zımdır: 
Ynhııt (ln yazılarla izah etmek icnp 
r"ler ki, hele yazılar, fazla film sar
fına sebep oluyor. Onun için hfırlise
l,,rin bir krsmınr, a~ızclan söylemek 
~·ıreliyle tamamlnyan bir adam ko
~ 11 ·orlnr. IIcr iki iş blr(l<m ı;örUlü

yor. 

'Fi. M. 

nun müdürü vcyn sahibi,, ~ 
kumpanyanın; onunla görUştıl cdi" 
dum! .• Anlamndrm, tekr8r ıı:I 
fen?.. Nasıl?.. Mahkemeye 
Müddeiumumilikten çağırdlııı.ı;~ 
Sebep?. Ne?. Ne dediniZ?· ~ 
vasmda şahit, öyle mi,.. ~ııl 

9 
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sına? .. Peki, ne davası ~ 

suç!. Suçlu,.. şey dava edilell~ıı' 
neden dol:ıyı? .. Jşitilmjyor! Sil 
vacı mı, yoksa .• alo!. Na.sıl? · 1 
· · • • " P k" faknt onu cı mısınız . .. e 11 

dava .. alo, .. alo?. ~ 
Tırk, tırk.. Artık cevap ~ 

telefon kapatılmıştı Tekrar 9 

dı?. Açmadı... ~ 

Apartmandaki dairesinde, ~ 
Si başında, bir an içerisinde il 
düşündU; ve bu düşUnceıerle 
lak, bullak._ 

Adliye dairesi! '? ' 

Donuk görUnUşlü adanı: ~ 
eskiden bir nevi müşahit .o ~ 
lığı bulunan bu, artık hayli.~;~ 
de gene yeni postahane dı~ 
ta.~ binanın bir kısnımdaki '!;, 
nıştığı müddeiumumi mua•ıiııle 
risiyle yanyann.. Oturınuş, 1' 

lar: · t' . re , 
- E, adaya. ne zaman ıı~tıl 

b:ı sene de geçen seneki gı at 
ym; erkence geliniz de bab ~ 
geçmeden birkaç tur olsun ,,., 
Ben, haftaya gidiyorum, iJlŞ5""" 
ne bizim eski yere... ~ 

Donuk görünUklil adııın.; bil. 
lo müphem bir cevap verıP• & / 

dola§a o günkü yıldız davasıll : 
rek, soruyor. Aldığı cevaP ~ t 

- Ha,, uemin arkadaşlllfÖDJl t/': 
bir şey söylUyordu galiba .• v~e1ı 
kimdi dUn akşam nöbetçi? ... .,, I_ 

Konuştuğu müddeiumunıi "' 
başka bir muavine sesıeniY0=~1' 
lıyor, ki bu iş, doğrudnn dogr ... • 
nda münhasıran meşhut S'llç ~ 
bakan müddeiumumiliğe bU SS / 
miş bir iştir. Aslında pek ö"J

16 
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yetll bir şey değil; aşırı dC~eJı 
hoş olarak gürültü, şaınatıı. ~ f 
atarak rezalet çıkarmalcı ~ 
polise karşı vazife ifası esn""' 
gelmek, hakaret, darp.. OlDo' i 

Sir~ den .. Vak'a, Bakırköyden #!. 
bahleyin erkenden dönU~ tl~ ~ 
büs içerisinde olmuıı. Evet, ğil 
öyle ehemmiyetli bir §CY dt ,

6 
kahramanı burada yıldıZ dl) 

bulduğundan.... f' 
- Artık gazetelere sc~' p 

i;ice şi§irebileeeklcrl, tel:~~! 
bilecekleri bir mevzu! .. ·.ıw~ 
kendisini? dJI' f 

- Ben mi?. Herkesin ~ıı. / 
Kulağıma şöyle bir çalmdJ 
smda sorayım, dedim! ~ 

Yıldızın muhakemesi no ı ııil' 
... • .. dd . . . ·ı J:ıBJt ~ 
!nU eıumumı muavın, f1J • • ııı . ~ 

ye doktoru, birkaç tnnıdıS"' _ıef'·; 
• t&> 

sohbet arasında vaziyeti ~) 
olarak öğreniyor: YıldIZ, f ~'.J 
olduğundan tahkikatın tnJllll ~; 
le muhakemenin başıaınssJ,cll , 
bırakılmış. Bu vaziyette~~ ce''j 
cak sorguya vercbilcceğl ,,r, ı 
kıymeti, kanuni nokuıdMl tO~ 
doğrusu, değil mi? Esasen ° ır f', 
dığı cam elini kestiğindOJl• b tl ' 
bu cihetten rohatsrz, .. h~ 
dolayısiylc... ,vıt İ 

Muhakemesi akşam geç' / 
hakeme! ~ 

Şimdi dairelerin öğlen tıl \~ıl 
Akşama, hele akşamın g~~..rt! 
dar kaç saat beklemek ııı.v- ~ 

bllııı 
Bu muhakemede hazır ıi~ .f 

yorsa, kendisini tanıyan. b~/, 
bulunduğu adliye daircsı dd~' 
yerde oyalanmak, elbette 0 "j 
du. Apartmana dönmek? #1:,l 
pek do uzaklaşmal;rı uy~~J 
ynkmlarda birkaç yere uı;ı~ 

ladı. O nralık... ( jf.f~@' 
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9SMANOFLAR 
Bir kere Yusuf yahut diğer ber -

hangi biri gilıi Halil Osmanof da a -
caba bana ihtiyacı olduğunu mu 
söyleyecelt?.. O Halil Osmanof ki 
ne olursa olsun daima bana karşı 

çekingen durduğunu hissediyordum. 
Hattt\ Osmanoflara ilk gelişimde be
ni şilphe ile karşılayan gene Halll 
Osmaoof olmamış mıydı?.. Bllfikis 
o sıralarda birdenbire Yusuf Osma
ııof müdafaa etmek mecburiyetinde 
kalmış, ve ancak aralarındaki bir 
mUnakaşaya Groşcnkanm müdaha
lesi nihayet vermişti, şu halde Ha
lil Osmanof benim hakkımdaki fik
rini mi değiştirdi?. Bilhassa yarıda 
kalan Çamkoru seyahatinden son
ra bunu anlayordum; ayni zamanda 
Halil Osmanot fikrini değiştirme -
miş olsaydı Ahmet Osmanora rağ -
men beni Zehra ile bırakmayacağı 
muhakkaktı. Halbuki benim yamın-
da Zehra Osmanorun yavaş yavaş 

kendine geleceğini zannediyor: ve 
daha ziynde benim yamında hiç bir 
tehlİkenin ona dokunamayacağını 
dUşUnUyord u. 

Halil Osmanofla silA.hlarmın ara
smda karşılaştığım zaman tıpkı ta
hayyül ettiğim gibi Halil Osmnnofu 
aynl korkunçluğu içinde buldum. 
Belki de bunu bir korkunçluk diye 
anlatmak doğru değildir; sadece iki 
yUz yıllık sll!lhlar arasında kısa bo
yu ile Hnlll Osmanorun birdenbire 
ateş alacak bir silAh kadar heyecan
lı durduğu ı;:Uphesizdl. 

Halil Osmanofu ne vakit hatırla
yacak olursam. onu daima bu vazi
yeti içinde gözlerlmln önüne getiri
yorum. Neden? Belki de Halil Osma
nofu Groşenkanın yambaşında ve 
son defa gördüğüm için olarak. 

Halll Osmanof her şeyden evvel 
Osmanofların sllUı kolleksiyonunu 
bana göstermP.k tein mi çağırdı? Bu
nu katiyotle iddia edemeye<>cğim. Şu 
kadar var ki Ham Osmanofun beni 
çağırması için bu bir sebepti? Bunu 
anlayordum: hiç bir vakit kimseden 
yardım istemeyen Halil Osmanor bir 
denblre sıkışmıştı; ve her halde Os
manoflar için neler işitip işitmediği
mi öğrenmek lsteyordu. Hiç bir mu
kaddemeye lüzum görmeden: 

- Dört aydır içimizde bulunuyor
sunuz, dedi: her halrlo duydukları
nızı doğru sllylnyereğlnizi ümit ede-
riın. 

Halil Osm:ı.nofn teminat verme -
dim; ve zaten ben Halil Osmanofun 
h"ndcn mutlalc surette bir cevap 
bcklcmecl ij;i nl blllyordu m: bunu sa
dece aramızdaki konuşmaya bir baş
langıç olmak üzere söylemişti; Gro
şenknyn döııdü: 

Halil Osınanofun oda lrnpısı ka -
pandığı zaman Adeta bir silah sesin -
den sonra gelen bir sükun kadar her 
şeyin korkunç bir sessizliğe doğru 

çevrildiğini görmüştüm. Ayakta du
ruyordum; ve Ilnlil Osmanof ela a
yaktaydı. Yuvannn 'Mihailoviçi dai
ma gözctletliğl pencerenin önünde 
duruyordu; ve her ncdensE' onu iki 
misli daha yUltsf"lm!ş gürüyordnm. 
Zaten Halil Osınnııor böyleydi. Bir 
tehlllrn htsseder etmez, o tnhlike ne 
nlursa olsun birdenbire şahlanırdı. 

Her halde Palil Osmanorun bu ta
biatinl bildikleri için olacnlt ki Os
manoCların hıç biri onunla konuş
mak cesaretini bulamaz, ve Halil Os· 
rnanor hiç kimsnye bu cesareti ver
mediği için kapıyı kapnr, ve Osma
norınrdan uzaklaşırdı. 

Halil Osmnnof bu sefer öyle yap
mamıştT: fakat Osmanoflarla da ko
nuşmakAl'H:l · do~rudan doğruya ha
na başvuruyordu: ve haklıydr. ÇUn
kU hemen hemen bUtün Osmanorıar 
'lJ a 11 li n r.sn.bi)·• · yanında ne RUyle
yeceklerlni '"aşırırlar; ve çok kereler 
de onu başka hir yoldan sevkettire
rel; ~·anıltırlnrclı. 

- Evet, dedim: bildiğim bir şey 
\'arsa, doğru sliylcyeceğlmden emin 
>la bili "siniz:' .. 

-Ynr ·n, ntılıh; Grigorofun ne· 

Zorba bir ırz düşmanı 
Karısına tecavuz eden köl)iÜnÜ11. 

baltası altında can verdi 
Ömer can çekişirken tekrar dlrlllr diye 
28 yerinden yaralandı ve başı kesildi. 

Veni Antakya 
li onsolosumuz 

Antakya konsolosluğuna Bay Ce
lfı.l Tevfll' Karasabanın tayin edildi
ğini yazmıştık. Yeni konsolosun son 
vazifesi hariciye \'ekületi hudutlar 
şubesi müdilrlüğil idi. Daha evvel 
muhtelif sefaretlerde ye dahiliye ve
kAleti şube müdlirlüklerinde bulun
muş, bir nrn muallimlik de yapmış
tır. 

o 
Yeni Liman inşasına 

Gelecek Yıl Başlanıyor 
lzmir, (Hususi) - Halkapınar -

Alsancak koyunda inşası mukarrer 
olan yeni liman inşaatına gelecek yıl 
başlanacaktır. 

Yeni liman, mahallinde tetkikler 
yapan İRgiliz heyetinin hazırladığı 
6,5 milyon liralık proje üzerine kuru
lacaktır. 

lnşaat iki yıl zarfında bitirilecek 
ve Halkapınar, tzmirin ticaret mer -
kezi olacaktır. 

lz.mir tersanesinin ıslah ve tevsii i
§ine de yakın bir zama1ida başlana -
caktır. Tersanede yalnız ufak vapur 
ve motürler değil, Mersin hattına iş -
liyen deniz yolları vapurları da tamir 
edilecektir. 

o 
İzmir Hastahanesine Yeni 

Bir Pavyon Eklendi 

Eflani (Hususi) - Nisanın altıncı 

~arşamba günü gecesi EfJaninin E -
mirler köyünde ir
za tecavüz yüzün
den bir cinayet iş
lenmiş, ayni köy -
den Kadı oğlu 

Mehmet isminde 
bir genç balta ile 
yirmi sekiz yerin
den vurulmak, ay
rıca boğazı da ke· 

Tahkikatı yapan silmek suretile öl
M chnıet onba.~ı.. dürülmüştür. Bu 
feci hii.disenin bütün tafsil atını yazı
yorum: 

Maktul Ömer, ötedenberi köyde ka
badayıca hareket ve birçok genç ka -
dınlarm zorla ismetlerini ihlfil eden 
bir serseri idi. Kendisinin yine bu 
köyden Kfimil oğlu İbrahim karısı A
siye ile münasebeti vardı, fakat bu 
münasebet, zorbalıkta tesis edildiği i
çin Asiye ömere korku yüzünden 
bağlı görünmekte idi. 

Ömer vakadan bir hafta evvel Asi
yeye müracaat ederek Nuri oğlu Ka -
milin karısı Vahidenin gönlünü yap -
masını, buna muvaffak olamadığı tak
dirde Vahideyi tuzağa düşürerek ken
disine haber vermesini tenbih ediyor. 

Asiye, ömerden çekindiği için bu i
şe muvafakat eder gibi görilnüyorsa 
da onun dediğini yapınıyor. 

İşin farkına varan Ömer vakadan 
üç gün evvel doğrudan doğruya Vahi
denin kocası olan Kamili bir kenara 
çekerek: 

- Karına. söyle! Kendisi bana ni • 
kfilılı imiş gibi hareket etsin ve her 
istediğim zaman kapıyı açsın diyor. 

Kfunilin bu ağır teklifinden canı sı
kılıyor. Fakat Ömerden çekindiği ~in 
ona aksi cevap veremiyor w kar191nı 

işaretler: 

yalnız bırakarak canının sıkıntısını 

gidermek kaseme başka bir köye gidi
yor. Kamilin bu suretle köyden uzak
laşbğmı duyan maktul, dostu Asile i
le Vahidcnin evde olup olmadığını ve 
kocasının gelip gelmediğini Asiyenin 
çocuğundan soruyor, çocuk da: 

- Vahide evde ve Kamil de dahn 
gelmedi, diyor. 

Ömer gecenin ilerlemesini bekliye -
rek bir müddet köy içinde dola.ştıktan 
sonra tam gece yarısı Vnhidenin evi
ne gidiyor. Halbuki Vahidenin koca
sı mı.mil vakadan bir gün evvel ve 
sabaha karşı kimseye görünmeden e
vine gelmiş, cinayet günü ile gecesi 
sokağa sıkınamıştır. 

Bu sebeple çocuk Kamili gelmedi 
zannederek ömere o suretle izahat Ye
riyor ve Ömer de KB.milin başka bir 
yerde olduğu zehabile o gece Vahide
nin evine gidiyor. 

Ömer, Vahidenin yalnız ve karan -
lık bir odada yatmakta olduğunu gö
rünce üzerine çullaruyor ve zorla te ':' 
cavüze yelteniyor, Vahide: 

-Can kurtaran yok mu? .. 
Diye bağırınca, Klmil derhal orta

ya çıkarak eline aldığı balta ile karı
sının bulunduğu odaya dalıyor, bu sı
rada Ömer Vahide ile boğuşmakta ve 
kadının entarisini yırtmış bulunmak
ta idi. 

Karısını bu halde gören Kamil, der
hal baltayı kaldırarak birkaç defa Ö
merin kafasına vuruyor, yere yıkı -
lan Ömeri o vaziyette bırakıp ayni e
vin başka bir kısmında bulunan lbra.
hinı oğlu Nuri ile Kamile ha -
diseyi anlatıyor, bunlar müştereken 
Ömerin bulunduğu odaya indikleri za
man Ömer kımıldamakta idi. 

Kamil ve arkadaşları Ömeri bu hal
(l.Jı."tt fcn sayfayı çeviriniz) 

lzmir, (Hususi) - Tepecikte bu -
lunan İzmir Emrazı Sariye hastaha • 
nesine, elli yataklı bir veremliler pav
yonu inşasına başlanmış; _pavyonun 
temeli Vah B. Fazlı Güleç tarafmdan 
atılmıştır. 

Bu münasebetle hastahanede tören 
yapılmı§, davetlilere bir kır ziyafeti 
verilmiştir. 

Goha ve eski gaha 
Vilayet bütçesinden ayrılan on bin 

lira ile yapılmakta olan veremliler 
pavyonu; bütün Ege mmtakasmın 

ihtiyacına cevap vermek mevkiinde 
bulunan İzmir verem hastahanesin • 
deki yatak adedini yctmiee çıkarmak
tadır. 

Gelecek yıl, hasfalıanenin diğer cep
hesine de aynı şekilde bir pavyon ek
lenecek, şimdi inşasına başlanan bi -
nanın üzerine bir kat daha çıkılacak, 
bu suretle lzmlr Verem hastahanesi -
nin yatak adedi 200 e iblfığ edilecek -
tir. 

-<l-

tki Küp Altın Bulan 
Kayboldu 

İzmir, (Hususi) - Mehmet oğlu İs
mail adında bir amele, yangın yerle -
rinde eski demirleri toplarken küçUk 
bir define bulmu~. ortadan kaybol • 
duğunu evvelce bildirmiştim. 

Söylendiğine göre lsmailin bulduğu 
iki küp içindeki define, eski altın ve 
mücevherlerden ibaret imiş. Yapılan 

tahkikat neticesinde bu küplerin bu -
lunduğu .mahalde bir tencere ve eski 
evrakı nakdiyeye tesadüf edilmiştir. 
Zabıta 1smaili aramaktadır. 

Sanata mal olan bir eıtek heykeli 
gördUm. Bu csek Mısmn Nasrettin ho· 
easıGohanm yarh·cfadan nüktclerlnin 
;rUzdc ellisine ortak, ,.c hayatmın mü
him bir kısmını bu ebedi neş'c ve nıh 
s\ik\mu kahramanını sırtmda ta!!nnakla 

ge~lr<•n ha}""·andrr. 
Gohanın ,.e e!J(.'ğtnln l\fonrda gen~ sa

nııtkirlar tarafmdan yapılan hcykcllcrl 
ifade itibariyle olduğu kadar, sanat ba· 
kmıınd:ın da insanı sevgi ile saracak bir 
kıbaldcdlr. Meseli. Halim Nesim tarafın
dan yapılan bir heykf"ldc insan tefekkür 
Uc mizahın na.c;ıl bir kudretle i:;lendlğlni 

!;Öriiyor. 
Gohanın bcclcnindckl hatlar, ~·özünün 

~iı~ilcri , .e <'ı;cğin dü~\inen kafası, ıtnii

tt•\"ckkil boynu Nil kıyılarında yaşıyau 

ı;ııın::ıtlcimn ~örilşündekl keskinliği \"C 

ruhunda çarılan Volter.-arl !ılcvl lnı;ana 
derhal anlatıyor. Günleri ihramlar ,.c 

I\ı\rnnk .. ::ıraymın harabeleri il~ Nil u

fukları arasında ~cçen bir bayatın sa
nattah:I aksini Abbas }"orağm Mısır Nas

rettin hO<'.asını e cğiylc birlikte ~östc -
ren ikinci heyk<'lindc de ~örmek müm
kündiir. Goha burada daha çok bizim 
kafammlakJ N'a!iırcttln hocadır. Yüzü, 

::n:r.nu··· .. ·····-···········ı·r.···1-............... ::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::: ij . ····;:,.·ereiin- ··1,ı;-· fıkra : ıı 

il Karakuşun hükmü ıl 
n Asıl ndı Emir Bclıacddin olan ıneEhur l\:arakuşun birç:ok fıkralar.il 
ı: :. •• var. •• 
P. i= ı= Bir gün huzuruna iki kişi gelmiş, biri: .ı 

li - Efendim demi!'!, bu adam benim kulağımı ısırdı. Öteki: EE 
H - Hayır efendi~, ben ısırmadım, iftira ediyor, kendisi ısırdı. ii 
ii Karakuş hayret etmiş, bir insanın kendi kulağını ısırıp ısıramıya-li il cağını tecrtibe için öbür odaya geçerek bir islte~leye çıkmış .:e kulağt·ii 
li m ısırmak üzere de tecrübeye kalkmış. Fakat ıskemledcn du8Crek ko· :: 
i! lu sakatlanınca dıı;arı çıkmış. Dava edilen adama: !! 
ıi - Bu adamın kulağını ısıran da benim kolumu kıran da sensin .. ii 
H diyerek adamcağızı derhal hapsettirmiş... ii 
m.a::mru&:mma::s :m:=mr- ··=---==·--·===·-=:.-::::::::::::::::::.:1 

YAZAN: Sadrı Ertem 

·akaU.ırr, \'O ba,mı omuzuna ya.~hyan f!• 

~·)ği ile o, s:ıf ,·c sadece neşeden iba
rettir. •\bba-.m Gohasmda ,.e c~t·f;lnde 
~onsuz blr gülümseme, sonsuz bir haya· 
tlyct dııl~ıılanmaktadır. 

J~u iki heykel bize Afrlkanın bir u
cunclıı iistün k:ılitell insan ruhunun eh· 
ramlar 1;ölgcsinac l5lemcktc olduğu bir 
kııltlırün nUnıuncsinl n•rmcktclir. 
lUıı.ırın bu güzel eserlerini gördükten 
sonı·a insanın aklına dcrh:ıl tlü~üncc • 
lcr hücum ediyor: 

"- Neden biz bir Nasrettin hocanım 
nıernıt•r üstünde ~cklllcnmi:; bir halde 
giiremlyonı1H Nasrettin hocayı b:ızan 

mahalle lmıunı ş~kllndc tasan·ur eden
ler \ardır. 

Bu mahalle imamıııın zaman zaman 
~azctc!crdc ıskat gözlüyen bir yağlı en• 

sc halinde karşnmza ~ıktığmı nasıl ln
lcir <"d~blllrlz! 

Na"rcttln hocaya Türk Sanatkirmm 
,·crcceğl ifadeyi ,.c ~ehreyi meçhulü 
bckliyenlerin hasretiyle, heyeeaullc da· 
h·ı. ne kadar gözliyeceğiz kim bilir? 



Balkan matbuat 
konferansı kapandı 

(Vat yanı 1 bıcide) f 
stık6net bUkUm sUrmeğe başladığı sı-

1 rac1a, reis, konferans komtsyonlarrn 
hazırladıl'tı raporların okunacağını 

blldlrmlşttr. 

En·cld., Tilrk murahhas heyet' ... 
-•-... :-f ı- · ""'!syon !:"-.smdan ..... ı.-- • --B. ErcUnient Ekrem Talu, slyasr ko· 
mlsyon·•n rnporunt• r·-· muştur. 

SiY ASf KOM1Sl'O~UN 
RAPORU 

Rr":-da ~z:... :.: "l\yle deniyordu· 
Siyasi koı lsyon, ilk tedrisat kitap· 
larının mütekabil husumet tevli t t:ı

debllecelt he r nevi mevaddRn tathiri 
itin icap eden makamat nezıllnde te
ecbbUsler icra edilmesi temennlle
rlnde bulunmuştur. 

Dundan maksa}, yeni nesttlert 
Balkan misakı ve antantı zihniyeti· 
ne hazırlamaktır. 

Yarulacak tcşcbbüs1erfn bu nevf 
kitaplara Balkan ml11etlert arasın
da dostluk hls1erlnl uyandıracak ve 
td'lme erlcce' 1 -t•.,• ... r ı···n tl ~ın·p 

aln( elde etmeğl istihdaf etmelidir. 
Killtilrel mUnasebe':erf teshil mak 

l!\dlyle R"ll:-.nlnr ar"c;J e~P.rler ne~
retm~lerl için dört mUttertk ve dost 
memleket tabrlarına müraoat edll
melldlr. 

Tilrk tarih kurumu ile antanhna 
dahil dlğPr memleketlerdekf moma
llfl mUesscselerden kendi mPmlekPt
Jerlnln •'\rlht ile medenlyAt!ne mOt
terlklerlnln muttali olabllmelerf 1-
çtn dört llsnnda eserler neşretmeler, 
rfc-ı nltınmalıdır. 

Komisyon, --nrk murahhası B. Ek
rem Taluyu c!ll:katlo dlnlem!ş ve B 
Talu. talepleri Ozerlne, arkadaşları
na Hatı.· !"ıeseleslnln ne suretle te 
kevvUn etmiş olduğunu ve muhtetır 
ıaff'hatını lz&b ve teşrih etmiştir. 

Milttcflklc:-lmlz Türkler için baya
U olan bu mesele ha!tkın-'a dahıt -• 
.-~ ~ ... t"nevvf'r ed~c,.1t olan Elen. r 
men ve Yu~oslav efkln umumlyele
rf hıınchn bn:" bu meselede daha 
tyt bir anta:-ış Te kavrayışla mtıza
Jıerctte b'llun \caktır. 

Komisyon, bu :nOnasebetle mtltte 
flk memleketler matbuatının gerek 
!;,:-~er re f"'3re!· mDı;~"reken kenu""
rtnf ,. ı&.:. ~ 1ar """bitecek olan h" .... . 
mcs~Jeler mth·aceheslndekl tam te-
11anOc1ilnO lrnyıt ve tescll etmek lm
klnnını bulmu;tur. 

n ......... el kaldırma tmretlyle ve 
altıtlarla kabul edllmlşUr. 

S'EKNtK KOMİRVONUNUN 
RAPORU 

J!•·-: -~ 11o::rn Yu ... ~-;lav muraht~
!'f Ba7 A.,· .. •tko·:lc; teknll{ Lomlsyc 
nun re-orunu okumuştur. Bunda 
Dallran ...,,.,,.,, .. ketleri radyoları va"'· 
taslyle nRtkan me:"'lleketlerlnln bi
ri" ·rıer~"ll el! _ '1" yıı• ~-!an tr·•rr- ~·~. - . 
rnun tP-'""'· n-lkan devletleri ara-

mndakl telgraf Ucretlerlnln lnrflr•lme-
111, Balkan memleketleri arasında dl
..... kt telefon ..,"ı..,'b::r::.tı hatları ... _ 
ılıl, lat~·ıat -'5rtl:';melerl için .... " .. -
... -~ "\tJ~ - tesblt olunması tstcnfyor-
411. 

KULTttR KOMtR\'ONUNUN 
RAPORU 

n·ı r:ıporun lrn:.:.ııun~"" SOT" 

r::r··1r · cm•-:·=,··- ·n raı: ..,:-:ı l? ~ 

de ölmiyecek. zannederelt hepsi de vl 
mra ile kendisini baltadan geçiriyor -
lar ve tam yirmi sekiz yara ile öldürü
yorlar!. 

Vaka Efl~nl merkezine haber veri
lince karakol kumandanı Mehmet on
ba~ı yanına arkadaşlarını alarak gidi
yor ve meseleye vaziyet ederek hadi
seyi yukarıda yazdığım şekilde tesbit 
ediyor. 

Keyfiyet bu suretle tavazzuh ettik
ten sonra katiller yakalanıyor, gelen 
doktorla mUddelumumt vekili ölUyU 
muayeneden 80nra g<SmUlmesine nıh -
sat veriyorlar. 

Katiller Zafranb:>luya sevkcdilmlş.

1 lerdlr. 
!erdir. Muhakemelerine yakında ağır. 
ceza mahkemeetnde bqlaııacaktır. 

"";-t N-::::-1 t:ırafından o~unre··-;

tur. 
Raporda, milli komitelerin faali

yeti sa:·~stnde vQcuda c,atlrilmlt olan 
maddi ve el ile tutulabilecek netice
ler kaydedilmekte ve bazı mUhlnı 

meseleler hakkında yapılan teklif· 
lerle serdedtlen mUtalealar bildiril
mekteydi. 

Gazetecilerin teatisi ve seyahatle
ri, haber, kitap ve film teıtlst, an
fi krlnl halka tamim etmek tızere 

bir Balkan rumı senaryosu tertibi bu 
meseleler meyanında eayılmaktaJ

dı. 

Reisin talebi tızerlne konferans, 
kUltUr l:omlteslnln tekliflerini alkış
larla kabul etmiştir. 

K.:>mlRyon raporlarının bttmest \"e 

tasvip E'dllmesl Uıerlnc konferans re
isi Yunus Nadi, Aza arasında söz al
mak isteyen olup olmadığını sor
muştur. 

Yunan murahhas heyeti reisi R. 
Sereryadls, ayağa kalkarak, ••Yu
nanlıların, ölçünün milcldl oldukları
nı. bu itibarla Atattlrklln ve TOrk 
milletinin yaratıcı lnkı!Aplarını ölç
mek hnkAnına nan olduklarını, t?ör
düklerl hUsnU kabulden bOyOk mem
nuniyet duyduklarını Ye buna kar
de~e teşekkOr ettiklerini" söyle
miş. alkışlanmı,tır. 

Bunun ardından Romanya murah
has heyeti reisi B. Tabokovlc: konfe
ransın netlcelerlnden duyduğu mem
nuniyeti beyan edip alkışlanarak sn
zn, Yugoslav murahhu heyeti reisi 
B. Yovanovlçe terkctmlştlr. 

Yovnnovlc; ıŞ6yle demiştir: 
Bu defa tstanbuldan daha kuvvet

li bir Umlt ile avdet ediyoruz. Mem
leketimizde, Yugoslavyaı\a berk"Se 
söyleyebntr•z ve eöyleyef'eflz ki, 
Tnrk dostla .. ımrz, Elen dostlarımız, 
Romen doatlanmn: hepsi de blzlmlf" 
beraberdfrler. Bizler. öyle ıannedl
roPtınr trt: yent bit\ tsvlc;renln ve B-. 
fortıa doğmuş olen ve heptmt'ıe att 
bulunan hlr tsvlc;renln dört kanto
nuyuz. lJunun için diyebilirim ki. 
hepimize alt olan bir meseledir. Bu
rada her an bize yardrm etmiş, alyasf 
• ""''"yon·1 " Mr mttşavir, bir dmıt ıı
ratlyte bizimle c:alıı,mı" olan aziz 
seltret~-'"''~ B. Ekrem Talu. matbu 
at mll<lUrtl ı· -··nıi11lz B. NRcl'ye 
ı1afma bize yardımda bulunmuş olan 
B. Neşet ve J",.rnale teşekkilr etmek 
benim için infazı lAttf bir vulfedtr. 

rr-.,,f .... rıt'ls reis! y ...... ,s Nadi bu· 
dıtn sonra knpanış nutkunu okumut 
ve ezcUmle demtttlr ki: 

.... ... ., " -- -~ımız r- "'"-'!\fnf bitir- 'ı

tır. Size bunu teesstlrle haber verl
"nrum. Sizi aramızda görmekte oka
dar bahtiyar idik ki sizi daha c;ok a
lıkoymak arzusunu hissediyoruz. 
Kalplerlmt7.1e vazifemizi yapmaktan 
mtıtevelllt bir huzur ile ayrılıyoruz. 
Yaptığımız toplantılar. bu toplantı
lara hAktm olRn samimi arkadaşlık. 
yapmış olduğumuz fikir teatllerl a
ramızdaki kardeşltği bir kat daha 
lon·vetlcndl rm l~tlr. fetlkbaltn ba 1f 
devam ettireceğine yani Balkan An-
~ .,tıvıe matbuatının dlSrt şanlı mem 

leketlm17.I blrlbfrlne ba~lRyan slyRsT 
ve askeri antantın kıymetli mntem
mlmt olduğuna ve böyle katacattına 
kntlyetle Pmln olarak birlblrlmlzden 
ayrılıyoruz." 

Reisin nutkundan sonra bntnn a
za ayağa kalkmış. sUreltll alkışlar 

ve gUler yUzlerle t ezahür eden sıcak 
htr sam!m!yet havası lçlntle Dalkan 

mn.tbnnt konferansının bu seneki top.. 
lantısı rılhay<>te ermiştir. 

Konferans gelecek yıl, BOkrette 
toplanacaktır. 

Murahhaııııar dlln aktŞamkt trenlf" 
mmnlck11tlerlne dUnmUşler . istasyon
da tezahUratla u~urlanmışlardır. 

Bir haftadanberl ıtene Yıldız sa
rayında toplRnan Ballı::an lktısat 

konsPyl bu~n merasimle karıana

caktrr. 

/( I RI 'la ah' n,, o/u
n~z vt talniniz 

";{arta~ yavru
su,, r.un küllerl 
Almanların elinden 
"urlarılabUecek mi ı 

lJU eeııe sonra, NıpolyonUD kflllertnlıı 

öldUiU yerdCD Pariae getlrilcüğıniıı )'Ü· 

zü.Dcll yıldöııUmtl olac&L Bu mtııwıebet
le, l\KO aeDeeilıde bu tar1biıı büytlk bir 
meru1mle kutlanmuı dÜfÜDUlUyor. 

Bu arada. bqJca bir teY de batırlaııı· 

yor: 
Napolyonun, "Kartal yavrusu,. diye 

anılan oğlunun ktl.llerl de A waturyada 
kalmıfUr. Bu küllerin Fransaya getiril
mesi için, vaktiyle müzakerele başlan -
mıştı. Fakat ,bazı atyaal bldtaeler dola
yısiyle, bu bwıustakJ temaslar yarı kal
mlf, aradan seneler geçerek de unutul
muştu. 

Şimdi, bir Franm tarihçisi, Napolyo
nun killlerinln Parlse getirilmesi yıl -

dönUmU dolayısl) le lkJ seneye kadar, 
oğlunun küllerini de Avuııturyadan ge -
tlrtmek için temasa geilmesini teklU 
ediyor. 

Alim A vusturyanm Almanlara geçmif 
olması ile Alma.nlarm elinde esir kıll -

dığmı söylediğı bu kUUerin Alman hü -

kümotl tarafından verilip verilmlyece -
ğinl de dflltınmektcdir. 

-&o--

Milyonerliğinden Haberi 
Olmayan .Küçük Kız 

Kethur bir milyonerin sekiz yqmdald 
km Rut Redllı&f, bugün Ingilterenin en 
zengin kızı olduğunun farlmıda delil-
dir. 

Su kllçtlk kız evinin bahçe'Slnde ar • 
kada§lan ile oynamakta ve lçeriainde 
bulunduğu servetin bilyUkJUğUnden zer
rece haberdar olmaksızm, yalnız çocuk· 
luğundan gelep bir neıe ve maııumiyet 
içinde yapyıp gitmektedir. 

Babası methur milyoner Frank Redl
baf, geçen klnunuaanl ayında dünyaya 
gözlerinl kapamış ve kanama, evile bir
likte senede 4000 aterliD terkettiği hal
de 1,170,000 lngillz llrasıııa baliğ olan 
mUtebakl aervetlnl bu aelds yqmdald 
kızma bıralmıJI bulWUDaktadır. 

• KllçO.k milyoner, aervetlnden Dfcln la.
berdar değUdir? Zira, ne ann., ne de 
vuilerl kendine, bir eey 86ylemlyorlar. 

Aııneat diyor ki: 
"Çocufuma. bqka ~lardan fark

lı bir muamele yapılmaamı JstemedJğim 
için, böyle bir vutyetl Uln etmek arzu 
etmfyonım. Bundan bqka kendlat de, 
henüz bir vasiyetnamenin teferruatlyle 
meegul olacak bir yqta değildir. " 

Rüştü Aras 
( llat yanı l inciM) 

tskenderiye, 14 (A.A.) - Anadolu 
Ajansırun hususi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye V ekill Dr. Tevfik Rüştü 

Araa buraya gelmiş ve istasyona& va. 
li, Belediye Reisi ve diğer mahalli bil· 
kUınet erk!nı ile konsoloslar ve büyük 
bir halk küUesi taraf mdan karJılan
mqtır. 

lskenderfye Valisi Hariciye Vekili· 
nin gerefine bir öğle ziyafeti vermiı
tir. 

Hariciye Vekili öğleden sonra ds 
Türkiye konsolosunun çayında bulun
duktan sonra saat 16 da Beruta git
mek illere -:·apura binmiştir. 

Cumartesi sabahı Beruta varacak 
ve akş!\mleyin de oradan Ankaraya 
hareket evllvecektlr. 

iki c·nayet 
( V ıttnra it ı ıJICfde) 

manto almasını söylemlttlr. 
T ...... '• vak ın olduğu giln TTrı 

seylnln kı~knrdetl ile manto alma'· 
.. -"l çarşıya gftm·:ı. fakat dönn,tc 
'om;-ılnrından blrtn':ı evtn:le JI'" · 
tutu''11uş, f":laca ' · nJmıştrr. Uznn 
müddet evde bekleyen IIllseyln, met-

. •in •· kardeşinin gelme11k\erl
nl ınrı•..,,.e y. ... .,,,f1 .. · . ..,, aramağa ç•'-
mış, komşuda bulmuş, söylene slı1-
lene ikisini (3 eve getirmiştir. 

içeri girecekleri sırada Hüseyin i
le L • •#• ··..\ aruıoda h!r ağız kavy· · • 
geçmiş, beraber yaşadığı adamın fe
na tablatlc rlnl bilen Lütfiye sür'atle 
eve gir iş ve kapıyı kapatarak HU-
eyini dı., •· · ' rp• . ..,. ~rr. HU<ıPYf" 

. lr mnrt~ ' '.ap• Hnilnıfg h-ı ·ırıp ~A

ğırmış, sonrll da ahşap kapıyı tek
meyle ..... vlrr-..,k içeri ""'rmlş, " -~-•.,_ 

de tafıdılı bıçalını Lltfl7enln setiz 

Huenos .. Ayres'de Almanya aley blB1 

nümayişler yapıldı 

Gamah bayra~lar çiğnendi 
Bertin, 14 (A.A.) - Buenoa, Ayrea. ı 

de cereyan eden nUmayi§ler esnasında 
Almanlar aleyhinde yapılan tqkm -
tıklar, komiln.istlere atfedilmektedir. 

Alman istihbarat bürosunun bildir
diğine göre, Almanya sefiri, Alınan 

bayrağının tahkir edilmesini ve AJ -
man kolonisinin maruz kaldığı bU -
cumları Arjantin hariciye nezareti 
nezdinde ıifahen ve tahriren protesto 
etmiş ve zarar ziyan istemek hakkını 
muhafaza ettiğini llive etmiştir, 

Sefir, tahkikat yapılarak mUcrlm -
lerin cezalandırılmasını ve bu gibi bl
d.iselerin tekerrür etmemesi için ted
bir alınmat11n1 istemiştir. 

Bueııoe • Ayreı: 14, (_A.A.)" 

ciye Jl&ZlJ'1 nümayişlerin alJlll' 
ğazalarının camek~aruıa l'I 
lan ve gamalı haçlı bayrakıat' 
meleri dolayısiyle Alman~ __..11 ~ 
gUzarına teessürlerini bi!dır»
gibı tqkınbkların iki meınJP 
amda cart iyi mUnasebetlet' 
demiyeceğini söylemiştir. ~ 

Alman maslahatgüzarı .,.-.J 
minat ve Avusturya - AJaıall 
ının Bilktlnet içinde geçın_..ı 
eden polis tarafından alınJll 
dolayısiyle teeekkUrlerini 
Ur. 

Fransız ve lnailiz bakanıarı 
yakında neler şörüşece~<ıer 

Londra. 14 (A.A.) - Deyıt Tel
graf gazetesi, FL,msız ve lngUtz ba
kanlarının yakında yapacakları gö
rUşmelerln iki memleketin cıUşterek 
mlldafaasına matuf olması muhte
mel bulunduğunu ytlzıyor. Hava 
ekRperlerlnden mUrekep blr Fransız 
heyeti fnglltereye gfdet-ektlr ve öyle 
tahmin ediliyor ki Fransa, 1enl 
.. mtlll" hOkf\metln idaresi altında, 

tngntere ile bQtUn membalann bir 
araya toplanmuı latlkametlnde it 
beraberU#lne amade bulunmakta
dır. 

DeyU Meyt gazetesine göre, iti hO
kOmetln mllmesslllert bir deniz teş
riki mesaisi lmklnlarını da tetkik 
ede~eklerdlr. 

Bundan başka fngtllz - ltaly:ın 
anlaşması hakkında da gör0$Ulecek
tlr. Fransız naıırlan, hiç şüpbeslı. 
İtalyan imparatorluğunun umumi 
bir surette tanınması hakkındaki 

Jn~flfz teşebbüsüne mOzaharet ede
ceklf!rdtr. 

Deyll Ekspres, iki memletet sra
•ında hazırlanacak bir askeri itti
faktan ve iki erklnı harbiyenin po

litik - teknik iş birliği projelerinden 
bahsetmektedir. Bu gazeteye göre 
anlaşmalarda ezctımle Fransız filo
su tarftfından bazı tngtllz kıyılarının 
himayesi mevr.uu bahso1acaktır. 

Bundan başka gazete Fransız ba
va naterlnln fnglJterenln emrine ter
kedllet-eğtnf yazıyor. Nfhayet, mO
ıakerelerde müşterek bir başkuman
dan Irk fhdası tetkik edllecE>ktlr. 

Fransanın kara kuvvetleri kuman 
danlrğını ve tngllterentn de ban 
kuHPtlerl kumıındanlıl!'ını deruhte 
edeC'eğl tahmin edllmektedtr. 

lJkuuut:u m11hluhu: ---..... --··············~-·--···---
Had)· odan bir 

ltı menni 
Okuyucularımızdan S . Omar tm

zaslyle aldığımız mektuptur: 
.. Kurun da, TUrk musikisi tartbl 

eserler konseri hakkındaki san'at 
Aleminde başlıklı yazıyı okurken, 
konseri dlnleyememekllk mabruwl
yetlol lçlnıde derin bir boşluk olarak 
hissettim. 

Niçin bu gibi ve emsali musiki 
müsamereleri nihayet Uç, beş yUz ki
şinin sanılasına inhisar etsin?! Ne
den bu kon~erlerden yüz blnl13rce 
mU~tak bir tehir bnllu, hattA blr ke
man ı:seslne mUtehaaslr milyonlarca 
yurttaşımız istifade edemesin!. Bu 
bedlf zevkten mahrum bırakılsın! .. 

Neden Avrupa memleketlerinde 
olduğu gibi bu gibi müsamereler rad 
yo ile cihan lleme neşredllmeyor! •. 
Buna hasis bir menfaat oıı mani olu
yor? •• 

Milyonlarca insanın zevki llO. bet 
kuruşa feda edilebilir mi? •• 

Her seno, az da olsa; kendl•lne 
muayyen bir Ucret verdiğimiz radyo 
ldaras!nden, bize her ak,am batma 
kalıp dinlettiği mutat ne,rtyat fev
kinde şeyler de latemek hakkımız
dır, sanırım." 

yerine .. -,,ıamıştrr. 
Tt!c!'- , ..., _.,,,,.:n .. :-- ··~"nler r"-· 

ylnl yelrnfamışlar, zabıtaya tP~''"' 

etmişlerdir. Yaralı kadın hastahane
ye lrn.lıhr1l"1TŞtrr. ('nı~ .... T' cinayet J"A

SISJ IJ inci U1'NIU7.dadJr.), 

Bal kani 
isviçref 

(Vaı yanı 1. ~ 
rmm tlldrlerlnJ ve hJslerlıal 
matlar gibi ka~ mllpbeJll 
ile delil, açık. dobra doö~ 
Uade etmeleridir. Bwı....ı
dört. Balkan memleket.IJle 1 
meelektqlar bir hafta .,_..,.. .. 
KUn hlrlblrlertıe en )'&kın ıe 
bulundukları halde hiç bir 
tin ga~cıocJlerinden dtğcJ' bı:, 
lekele kaıı,1 şu veya bu ~"1 

kU~k bir "lkAyet. hattA 1~ 
llnde bir şlkAyet lşlttlıne~l 
nnn için Yugoelav ark~ 
Yu,·anovlt'ln: 

- ntz Balkanlardan bir 1"' 
re vlkuda getlrdJk ••• " ~~~ 

Demesinde hiç bir mUIJal
tur. 

- Rata1 lfl bizim de ...Jlll 
mnldn• ..... 

Dtlhassa eöztlnln bllttbl 
meıdekta,ıar tarafından .ı' 

alkı,landltım gördükten "° 
da şttphe etmeğe lmkAn v-1 

hAve edelim ld Ra7 Y11Y 
ll&lerl sadece al7uf edebl1 
ret ofmactıJtwnı flmdlye ~ 
1an etten beynelmlle1 D1 

ve hAıtlıııeler de lsbat etmişti"' 
t11a Balkanlanla hnı:Un ttUJ t 
hile mancvtt bir hvtçre rltcd 
it'nnn k&bul etmek zaın_... 
tir. 

o 

TUcrarlarımızıO 
panyadakl aıacslı 

Ankara. 14 (A.A.) - il 
ihraç ettikleri malların dıl 

dahili harp dolayıslyle şllP 
dar tahsil edememiş olaP 111 

Iarımızın ispanyadaki • 1 

nın lspanyol lhracatçılarıP'~ı 
bankasında bloke duran o>• 
tlan tedlyeslnln hUkumetçe 
tırıldığı haber alınmıştır• A 

Bu suretle ispanya aaıı"1,ıt tırıldığı halde tediye eııılt _. 
kez Bankr.sına gönderııeOJ~ 
veya hususi bankalara ıeY 
ğl halde hennz ispanya 9 
yatırılmamı' bulunan TOt• 
larlyle fspanyol hUkQınetl d 

rlan mtısadere edilen yuo:ı 
mııın bede1t Merkez Bao1'4' 
bloke repanyol alacaklatıD 
necekttr. -



b:kın sıhhati, kesesi ve işi 
li p''tUndan faydah bir tedbir 

f ( Kısa haberler ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

;~ azarlık usulü 
'.., 

~:~~~~~~ ~~!~~!.~~!y~~~k~~ 
~~ altkında b' ktu fıat üzerinden ka'Ilara 'J«ı,dar gider. Maktu. fiyat bu· 

~ıl ~ ta oldu- ır kanun projesi ııa... nun önllne geçecektir. Yalnız~ işler® 
IÇV' ~ k Ut~ ~u bildirmiştik. belediyeye dilşeceğini sandığımız bir 
~k~ ~~ltıı b~e gerek ahlakt ba _ no1.."ta var. Vzal' aeınt lxıkkıallan, ~ • 
IPb h:ddelik kır derde temas eden yalanna bir de na.kliyo masrafs ilave 
,--~~ İbnlerı ih~nun projesi çok a _ etmek mecburiyetinde kaıaôa.klardır. 

6§ıı.. va etnıekted' Sonra vergi mcı:Jıalle ba7~nna nis· 
P~t ~ eeya, ır. 
kle.r~'~anıar satanlar ve etiket beton faikı olan bak1;allar ayni fiyat· 
ı:-~ ·. lnUhtelif ceza göre • la da aatacaklar,. Notic6 itibariyre 

rı ti u:aını ve h bunlar da ehemmiyet8izdir. Maktu fi-
f-ı eıı ~~kından alk~n her tUrlU dertle- yat her hu~ta f aydalulır.,, r '11, "'ebu;ruk der~l.akadar olan Kurun Toptancılar da maktu fiyatm fay • 

n ba:itıarıık ı ~~n zaman deır dasında ittifak etmektedirler. Bir top-

~r ... ~ ,, 8ebııf1111 •• llı!uJUnUn iptidailiğin- tancı da fiyat tesbitinde çok titiz 
-l:Çt .. Sene~ davranılması ve bunun içln ayrıca bir 

lık ilıarlııt g"ne b heyetin ~ekkül etmesi lüzumuna i-
b lb... Uauıu k u sayüalanmızda . ti B h sta il i ürü 

ı 1ıııda -1111 ~lıılA...:ı aldırılmalıdır,, baş- şaret etmış r. u usu er s -
"r .,.~%ı:n1 .. -~nn sonra esnaf ara- len fikir şudur: 
"af -....e~ .. gunı lstanbula. muhtelif semtlerden ge • 

} aa eıın ll'nj te ~ce devam eden tirilen zahire vesaire nakliyatındaki 
.__'l'\ha.ı. 1' buıun zı harareue mil • fivatlnr, çok veya az istihsal Uzerlnde 
"il~ ~ 11.kuku UYorduk. .J 

• 0~tıı nun sık sık temevvüçler yapabilir. Bu te -
11 ile tıılth ~erd arifesinde bulun • mcvvUçler, bazan birkaç saat içinde 
.,,,. J •- ~1• e bir muharr'ırı-iz d V• • • tl'Jtlt "4l bıı 4( esn uu cgışebilır. 
~ leli lıak11trı.ınu, af ~ubeleri ile te • Stok mal saklıyabilen!er bu clhe~ 

~il lttra kındt (.:e:nı projenin neti- !erden istifadeye kalkışırlar. Pera • 
~Jır bu~k "• rnern~ ır:erini sormu§tur. kende satıfllar esasen toptan satışlara 
e'.' l bir ~k unıyetıe ve istisna- bağlı o~duğu için ilk plAnda toptan • 
1 llır b a ile karşılanmış • cılar gelmektedir. 

ır..., '- ,.. akltaı lh·nı s ı 1 b" k tif ır r~ ııı.ı atı§ an maktu o an ır oop«µ"a 1 "~ter· rıık arı söylemiştir: dırektörtl eunlan söylemi"44r: 
ı . • içi Yalnız ~~ 
Jt ~ 1lli ol<J 11 ele JC'lıad C8naf için değil, - Görüyorsunuz 1ci, satı§lti.nmızın 

ae;· t111 D4. h~ ır. Pazarlık mil§- hepsi maktudur. Bize golen müşteri 
1 ald ~Yet ı~r bizi de zararcı so- ancak ne istcdigvini sorar oo "l'larCJ8ını 

.J e ı ataıııh. vu aa da r ır~ c bb -~. 11 ır kimse kim· verip gider. O, hiç bir zaman ne fi • 
I'; nıy ~ ccte,. e?o ba1c7cal böyle bir yattan, ne de malın kalitesinden al • 
at ~tCti Se h<md,· i labcakt4 / 

81>ıi ko ıs zararlı çı- da1ınıadığma kanidir. Aksi ta1cdirde 
,. li 0 'Yaıı11 Ybetmiş olur. m4ı cteri ile pazarlık i,,.;n ayrıca me • 
~Ok tlon_ cıı b" . "'ll r 
~ "' ~ıı I· «yük faydası re- mur istihdam etmek vaziyeti lıci8ıı o-

i~,,,_ Y~ 0~2d.ırnuusı olacaktır. lur. Bunu da söylemek isterim ki, süt, 
o?!(hh ~ b n tfc ro'· . k ·".! ~t aı.1,<llla ~ 11' 1§ yapma1G yoğurt, yağ gibi peynir, pirinç fasıt~ 

~tQ '·ateıı a,. !libi .~ .0•r7«u; kuT'.U§ u- yenin de temiz vo iyi olmaaı 31.hhat 
flaı.~eı-ıe,.i Ço]: ~ gorunmck 8Uretı?c bakımında" gözetilmelidir. Yeni ka • 

"il k- bzt Ya.Parla • i>"J • {Jl hını : .. · . r. Bazı pıya- nun projesi hükümleri halkın sıhhat, 
~· 4

"· AJ-.h;:;d.ır ki, daima J;a,- kesesi, işi ue ahlaki bakımdan her 
-' clı, 1:.cndi ba1(/aı • husU3tcı faydalı neticeler 1JeTecektir., 

1 

,~tt,,~2.~üstakbel lstan·,uı 
t·.ır~ ~'ı ct.."<ll\ b l1/adan devam) azdır: Bu da don vekarlı havalarda ? 1 !~erine k~ arsa ve bu bina- ihmal edilmiyecek bir unsurdur. 
t 'v.ıl'tt· ar buy lcu ts/rncılarına veril • Yapılacak sınai imalat basit §eyler 
f' )a lttııeıt 1ll.lt Olttr ıınıak bedelleri o olduğu gibi: Harıce döviz çıl artacak 
f te.~1la:ı ıs~ Utu ki bunu tahakkuk malzeme istimalini icabetmez. Mahal-
~ ~ k~!Qo ~el~ seneler ister ''e Ji el emeği i~in mühim ve istifadeli i19 
~l iha~et ~a"~ ~Yesi hissolunmıya- lerdir. 

,,,_ ~ ~ ~enir.ıı g~der. 
,. "'!' \r ~ v•etı le 

e !la~ etmiş n caddelerde ev-
11 ~ t <laha p~lan ticaret dağı-

... ' alılaşır, 
·" ~rn IJıar. 

Jl" • ltrab 111 rn u ~ı ıı.ı bıt larııı ıneyYtz sıfatı: mo-
11' ~ ?-\~ltı l'oı İesisS<ıYtiseferine müsait 
r' tıunızı.ı l>lan 1 etmektir. 

J l a,,l ... eıı · stanbut c' ~ıı~ ~tirad un arızalı olan 
01~1 '1tr \· .. > te""ı e. ederek ( bılhassa 

V" eu " t · t-.: erı k" ıO~Jltııı e !at llneuer· • .0 Prüler, Viya • 
,J" liıt-rıııet1tl?nta1t ~~ bırıeştirihniş bu 

t~Q ıı~ ti• ellerini asgariye 
' ~buı e\>re 

f!k ~ tıin latb' . 
ti ltt<:ıl lir, \' ltıa ilam ık edılınesi yeni 
lfA d:ı ... ·~eıer, at>ıtacak arlarını tesbit e -
,. '"''"'llar muhtelif · 

""tıtıı o\rın<ı >aıııda tes . ınıar a-
~ llıtttı ~tır ı tatbiki .;ıt edilen ana 
ı , fıJttrı • 1 Yapılacak en 

tılttı e tı~ .... 
~ yt~ eaıtıt\e ~ı Ve faa} 

b tı:ı\ılı il içtt Yollann ge-
~ it~ telıt rn nap edilmiştir. 
~ ita .... l'erı,..ı alıaııeıerde ti 
qll ~9ıe "' de·· care-
~ ~ •u.reu ı:da kaı~~§tirnıek mecbu-

f:..~q UlctUr. \1 '1, tat.bi:Yacaktır. 
1 ı. ltahuı e otomob' en seri olan . Al~ '( \>e b etrn ıı seyr· . '1h 1 teı lltlirl eı derec ıscf erıni 
~ tıı C(l lıb- ~hırı ede ıslah e-

l r'de~~atı) a:tan ktu~de lll<>denı tra-
~ tlr. eta tam 8.ltnanıarı (çar-
r l le~ l' a.ınııe bertaraf 
ne~ l'ltaı 

iltı 'it oto inden . 
~illi ert Sllrat~obıuer ~Prlilere ka -

fl' (~ıtırı hı e gidequ hlikestzce is
la~I ltsıın r ~ota rn:ı~ek!eri mUs -
haıdlt tra~,,. l{al'ıı.kcsy ık olaca?dar
ıt~~ bu l'oı ay Yolu 28 arns1ndaki 

er ~ lQoo rn 00 rn. oldu
~lYetıe' boYundndır). 

Wz.de 6 dan 

Bu işler hemen imara ve refaha 
faydası görülen hasılatlı ameliyeler 
olup: bugüokü caddeleri genişletmek 
için ayni para istimlfil{ bedeli oth.rak 
verilse uzun seneler bir fayda lan gö
rilnmez ve görülse bile bu faydalar 
teklif edilen yol şebekesine nazaran 
çok az olacaktır. 

Bu husus hakkında bir itiraz yapı
labilir ki o da §udur: Halicin sol ya
macında teklif edilen yollar az adette 
binanın önünden gcçiy~r, binaenaleyh 
faydasıı.dır. 

Halbuki bu düşünce yanlıştır, bu -
gün şehirler vasi sahalar üzerinde te
essüs etmiş olduğundan herkes işine 
gitmik için uzun mE>.safeleri sUratle 
k~tetmek zaruretindedir. Bundan da 
hiç b!r bina önünden geçmiyen top -
nk altı demlryollan ve otobüsler gi
bı doğru yollar yapılması lüzumu ha
sıl olmuştur. 

Pariste: Parisln tevsii için kabul 
eclilmi§ olan Prost planı 6 milyon hal
kın mUnakalesini otostratlarla temln 
etmektedir . 

İstanbul için teklif ettiğim daha 
moderndır. ÇilnkU bu p1ftna göre şeh
rin kendisi otomobil yollan ile şebe
kelenmi§ olacaktır. 

ll..K MERHALEDE YAPILMASI 
LAzIMGELEN AMELlY AT 

llk merha!ede ynpılması lazımge -
len ameliyeleri de birkaç paxçaya a -
ymnak laztmdır. 

Birinci parça: Atatllrk bulvarı ve 
bu bulvarın Beyoğlu tarafında tngi -
liz sef aretinl' kadar temdididir. 

Bu yol Atatürk köprilsU ile beraber 

• Belediye tarafmdan aatm alınan, 
Çubultludakl Hldlvin k5§kUnden istifade 
§ekli tetkik edilmektedir. Bir lhtimale 
göre leyli bir mektep veyahut büyük bir 
otel eekllnde idare olunacaktır. 

• Parla edebiyat fakültesi soşyoloji 

profesörü Morla Holray Universltemlzde 
iki konferans vermek Uzore GChrlmize 
gelecektir. 

• Bir hafta kadar eehrimlzde kalan 
TUrkofla müdUrU Burhan Zihnl, dün ak· 
pm Ankarayıı hareket etm~tir. 

• Marangozlar cemlyetl, 500 liradan 
aşağı varidatı gayrisafiyesl olan bir kı -
smı csnnfm yanında çalışan müstahdim· 
lerin, beyannameli ıekilde kazanç ver -
gleine tô.bl tutulmamalan lçln maliye 
veklletine müracaat etmlelerdi. VekJ.let 
marangozlar cemlyetJnln bu dileğinl ye
rinde bularak kabul etmiştir. 

• Evvelki gün LftJa vapurlyle Uç yi1z 

Ingiliz seyyah gelmiştir. Seyyahlar bu -
radan !zrntr ve Bergamayı ziyaret ede • 
ceklerdlr. 

•Dola§an bir pytaya g8re Emir Ab • 
dullahm Ammandaki sarayı bir sUikastçi 
eebeke tara!mdıın ynlalmŞD'. 

• lzmlrde Kaıgryakada §oför Nurlnln 
otomobili, sarhoeluğu yüzilnrlen bir de
reye yuvarlanmt§, • yolcu nğn· surette 
yaralanmışt:r. Yolculardan blrlsl kay -
bolmuı,ıtur. 

• OnUmUzdckl Cumhuriyet bayramın
da domiryollarnnzm bir ucu Erzincana 
varmıı olacaktır. Gelecek bayramda da 
Erzurum hattı bltirllecektlr. 

• KöpUkltl earap ve pmpanya kaçak
çılığını önlemek Uzere hUkfımet bu mad

delerin gUmrUk resmlnl indiren yeni bir 
kanun projesi hazırlamaktadır. 

• GUmrllk ve inhisarlar vekaleti hal
kı derecesi az içkiye alıştmnak yolund~ 
bazı tedbirler alacaktır. 

• Adana • Mamure önünde bir tiren 
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Boldan scığa: 

1 - BttyUklilk, ebedi. 2 - GUÇJU • 
nUn aksi. S - Bağı§lııına, orta Asyada 
bir yer. ~ - KötWcınck, cins. :5 - Şid

detli arzu, Uzerlne çama§tr asılrr. 6 -
Yurt. 7 - Bilgi, çok pl§nılg pirinç. 8 -
edat. 9 - Yapmak, doğuran. 

Yukardan a§Oğı: 
1 - Yerler, 11&yı. 2 - Galibiyet, bir 

neyin iplik iplik hali 4 - Donuk, bir ne
vi oyun, 5 - Yakmda. 6 - K&§ID Uatn. 
1 - Sicilyada bir aehir. 8 - Ağır harp 
atwu. 9 - Memleket, çobandan blrl. 

kazası olm113, raydan kayan bir mar. l.ı---·-----------199 

BORSA §andiz tlrenl devrilmlotlr. Jnsıınca r.ayiat 
yoktur. 

• Tokyoda yapılacak 840 ollmpiyadmda 
tenis milsabakalan yapılmıyacaktır. 

--- Ankara 14·4-938 ---ıı 
Hizalarında yıldız işareti olnnlar, üze
zerınde muamele görenlerdir. Rııkam-
lar snat 12 de knpnnış sntış fıyatlıırH.lır. 

BUGUN KALKACAK VAPURLAR 
Satıl Vapurun adı Glttl6l uof 
8.30 Çanakkale Mudan" 

1G Seyyar Karabiga 
10 Sadıkzade Menhl 

18.15 
6.30 
6 

GELECEK VAPURLAR 
Ta>-yar. 
Ülgen 
Seyyar 

hm it 
Bandırma 
Karabfga 

ERTUCRtru 
SADİ TEK 
TİYATROSU 
EDİRNE 
CUMHURİYET. 
Sinemasında 

TURAN TlY A TROSU 
Bu ıece Hakkı Ru1811 
ve arkldatları Mat. 
muel MJçe • Pençef 
\'aryeteslnln fttlraklle 

( Kalbin Aonmı ), . 
Komedi a perde 

(15 NisandatJ mO.... 
mere 29 Nisana tehlr 
edilmlıUr.) 

HALK OPERETi 
Pazartesi akşamı 9 cl8 
Kadık5J Sllreyya al
nemaaında (Rahmet
efendi) operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Sonırt 
Salı akpmı t da Mü 

Tiyatrosunda 
'(Rahmet efendi). 

Sinemalar: 
SARAY : Cann CUUS1l 

İPEK : SUAb kuvveti 
MELEK : Pariste buJuşahm 
SOMER : Ynı erkeRe bir kıs 
SAKARYA : Yalnız senin için 

lıtanbul Aıliue ikinci Ticaret Jlahltun,. 
sinden: 

ikinci Ticaret Jlahktmelfndea: 

• Londrada dört mUsabaka yapan Mil
l!yim pehlivan bu mUsabaknlarm hepsi

ni de kazan~t:Jr. 
•---- Ç E K L E R ----ı 

Yıldız gaıınosu sabık müsteciri Marlo 
Serrnya ali olup, mahkemece utılmasın.a 
karar verilen Fiat markalı 1934 mamulA· 
tından st9 modelı kapalı mnstameJ bir o
tomobil, Taksimde Fiat praJında 21-4-93& 
tarihine mOsadlf ~rşamba ıiınO saat ıo 
da satılacağından tnllp olanlann yukarıda 
tayin edilen snn ve saatte mezkılr mahalde 
bulunmaları llAn olunur. (25253) 

• 23 nisanda Elt.ony&da yapılacak 

Grekoromen gUrei oampiyonasma it • 
tirak edecek gUrea takımunız yarın Kös
tence yollle hareket edecektir. 

• Demlryollarmızm her gUn genişli • 
yen lhtlyuçlannı karaılamak üzere 16 
milyon liralık malı:eme siparişi yapılmı~
hr. Knıp fabrikasına ihale edilen bu 
malı:emeler arasında 90 lokomotif, 100 
küsur yolcu vagonu, 25 frigofirik test • 
satı haiz vagon 1000 kadar da yU.k v& -
gonu 'ardır. 

• Unvanı !stanbul yUkçül~ri cemiyeti 
olarak tesblt olunan eski hammallar ce
miyetinin yeni nizamnamesi de Odaca 
tetkik edilmi~, muvafık görüldUğU.nden 
vilayete gönderllml§tlr. 

açılmalıdır· 

Bundan sonra. bütçe müsait olduk
ça: İngiliz Sefareti önündeki müna • 
kaleyi de bir taraftan Galatasarayı • 
na bir taraf tan da Tarlaba.şı caddesi
ne doğru sevkederek neticelendirmek 
ica betmektedir. 

• Pnrls 25 ıa • Madrld 121186 
• Nev\'orlı: O 7\l~225 • Berlln \,9719 
• MllAno l5 0085 • Varşova 4194 
• Brüksel • 7038 • Buda peste 8 9745 
• Atına 86~ • Bükreş 106 O.US 
• Cenevre 8 '427 • Belırrad 84 5781\ 

• Sofya 68593 • Yokohamı 288 
• Amsterdan ı ~ • Stokholm 8085 
• PraJt 22 7188 • l.ondra 6ı9 

Viyana • Mosk0\'8 23 8625 
istikrazlar 

• 1933 T. Bor 1 19 47S' • Er~nnl tstık. 101 
" ., .. 11 S. Erzurum 
" " .. 111 S. Erzurum 
Efektifler verilmemislir. 

Zahire Borsası 
t4 4.939 

BuAday yumuşak 
Builday sert 
Arpa yemlik 
Mısır sarı 

Yulaf 
Kun·cml 
Susnm 
le fındık 
Tiftik mnl 
Keçi kıh 
Ynpnk Anadol 
Peynir bcynz 

Gelen 
Bu~day H5 Ton 

5 28 
5 20 
' 20 
5 lO 
5-
7 lO 

16 28 
85 -

120 -
57 -

5 30 

' ıs 
16 30 

52 - 57 -
85 12 86 6 

Glden 
Arpa 72,1/2 Ton 

Vıkadar Sulh .t inci Halca.k HdkimU• 
~lnden: 

ÜskOdarda Ayazma mahallesi Yastıkçı 
sokııaında 5 No. Ju evde kardeşi Hatice 
Firkatin nezdinde ikamet etmekte olan 
Mustafa Ziya km Küçilk Mfnlfeyfn baba
sının vefat etmiş olmuı ve annesinin de 
hacir allına alınmış bulunması htıseblle 
mahkemenin 13 - 4 • 938 tarihli kırariyle 
yukarıda adresi yauh kardeşi Hatice Fir
kat vll51 tayin edilmiş oJdu~ncfan bu bu
su5ta itirazı olıınların on glin içinde mah
kememize müracnaUan llAn olunur. 

(25287) 

-==Günlük 

l!=R~!?a!~ 
15 - 'NiSAN - 938 - CUJIA 

öGLE !\EŞRİYATl - Saat: 12,30 PIAkla 
Türk musikisi. 12,rıo Havadis. 13,~ Plü
ln Türk musikisi. 13,30 MuhtelJf pük neı
riyatı. 14 Son. 
5:E1J C22,30PlkA23So.nd cm f ö yppyyöf 

Ingiliz sefareti ile Taksim arasmda 
açılması ikinci derece mUstaceliyetle 
yapılması icabeden mühim bir istim· 
lak ameliyesidir: 

Bu da. yukarda söylendiği gibi teş
kil edilecek yeni mahallelerden bu a
çilış dolayısile yapılacak blnala.rda o
turanları alabilecek kadar bina ya -
pıldıktan sonra tatbik edilmelidir. ts
tanbulda tatbik edilecek herhangi bir 
§ehircilik projesi hakkında umumi • 
yetle ~yle denmektedir: 

Un 67 .. Razmol 50,1/2 " 

AKŞAM NESRl\'ATI - Saat: 17 lnkılAp 
tarihi dl'rsl: Üni\'crsiledcn naklen Recep 
Peker. 18,30 Pl~kla dans musikisi. 18,45 
Alman arllsllerinden 1-'rltçe KuvarteU ta. 
ra!ınd:ın Betovenin E - Mo ıı. op. ~9/11. 
19,15 Konferans: Ali KAmi Akyflı (Çocut 
terblyei\I), 19,55 Borsa haberleri. 20 MU· 
zarrcr tıkar ve arka<laşlan tarafından TQrt 
musikisi ve halk şarkıları. 20,45 Han ra· 
poru. 20,48 Ömer Rıza tarafından arapca 
söylev. 21 Nihal ve ıırkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılan. (Saat aya
rı. 21,45 Orkestra: t - Engel: KO'f~ 
libe. 2 - Stnavs: r.ros Tlyen Tals. 3 -
Suppe: Ookacyo fantezi. 4 - Doms: La 
pupe d8 porsalen. 22,tS AJans baberlert. 
22,30 PJllkla sololar, opera •e operet par
çaları. 22,50 Son haberler ve ertesi ıflnllla 
programı. 23 Son. 

~ohut 50 " 
Yapak 20,3/f n 

Pahalı: 

Bilhassa ameliyelerin bu birinci 
parçası için bu fikrin yayılmasına 

meydan \'ermemelidlr; çUnkü az bina 
istimlak edilecektir; bUtUn masraf 
toprak .,tesviyesi ve sınat imal!ta sar-
f edilecektir. 

/ 

Harice döviz ihracına lUzum olmı -
ya.cak, miııt para tstanbulda sarfolu- 1 
ne.cak, bu da ticarete faydalı olacağı 1 

gibi vergi tahsilAtnıa da. faydası do- 1 

kunacaktır. ı 
Şe>Jıirciniz: Metotla, ihtiyatla hare -

Razmol 180 TiCtik 8 .. 
" Kuşyemi 7,1/2 ..... Jç fındık ' • 

z. yalı 1,1/4 " Tiftik 1,1/4 " 

z i{ y ı 

Ziraat Bankası tn arruf aerTlsindeki 
mevduntıma nft 11591 sa:rıh cüzdanımıza
yi ettim. Yenisini nlacnğımdan eskisinin 1 
hnkmn ~·oktur. - Sadık Blloln. 

(252t7) 

•-Moskovada Büyük Türk -
Radyo Konseri 

15 • 4 - 938 tarihine müsadif cuma günü İstanbul 
saatile 18,30 da Moshova Büyük Devlet Tiyatrosu 
Radyo vasıtasile "Dala tulü 17 44" meşhur Rus ve 
Azeri ıanatl<arlarm iştira.kile muazzam bir Türk mu-

lebi Uzerinc hamlnmıe olduğu kanun 

sikisi lconseri ne~redecektir. 
Bu konser, h~lk türküleri, opera ve folklor bakıket ed!:!rek ve Dahiliye Ve!tilınln ta - ı 

projesi hükümlerini selabetle tatbik 
cderek!~anbuluns~rlb~smctleim•J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n~?.!" .. an çok enteresan olacaY<br. 

n mUmktln olacafma knnldir. · · 



3 günde 
reni ve cazip 

gü.zellikte 
Bir ten 

Huruşukluklardan kurtulrnağı ve daha genç ve güzeı 
göriınmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malık olmak istersiniz dE'ğil 

mi? Evet dersinız, bu basit güzellik tedbirini tec. 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel twmhe 
reı·gindeki l'OKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
miıı terkibiude Vıyana On1versite Profesörü Dr. Ste. 
ıskalin cnzib keşfi olan ve bUyük bir itina ile inti. 
hap edilmiş geu~ hayvanlardan istihsal ve 'Bto. 
CEL' tabıt edileıı ruüceyreleri canlandıran yenl cev. 
her mevcuttur Bu cevher siz uyurken. cıldini?.ı 

oesler ve genc;le~lr. tık t:ıtblkmdan itibaren erte. 
si sabah, cildinizıo ne kadar tuelı>şmle ve gençleş. 
mi§ olduğunu göreceksiniz.. 
Hastanelerde 60 70 yaşlarındaki kadınlara yapL 
lan tecrübelerde 6 hafta n1bayetlnde buruşu~lukla. 

nn tama.men zail olduğu t:örillmüştür. 
GUndüı için lyaı;sız) beyaz rengindeki fOKALON 
kremlııi kullanınız. ferklbinde taze krema ve tasfi. 
ye edilmiş zey~irıyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
'l'ıesamata oüfttı ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
t>ir sabunun ihra~ edemediği gayri saf maddeleri 
harıce atarlar. Siyah benler henıen kaybolurlar. 
rerkfbindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıCl kıymet. 

ll unsurlar lse, açık mesamatı kapatır \'e Oc gün zarfıni:la en çirkin ve 
en sert bir cildi beynz.Jatıp yumuşatır 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir gene; kızın tazeliğinJ ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. Be. 
me:ı bu gilnden bir tilb veya bir vazo fOKALON krem1 .:ılmız ve tarif 
edildiği veçhıle kullanınız.. Netkesln"den soo derece memnun kalacaksmız 

................... ! .... ~ .............. ... 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
ı. nci keşide 11 Magıs 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan baııka: 15.000, 12,000, 10. 000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10 

bin) liralık iki adet milkifnt vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak etmek 

surctile siz de talihinizi deneyiniz .. 

1 . .... 
n Ankara caddesinde 

1
1 

Kirahk dükkan ve ardi~e 
YAKIT YUH.BU'nun altında (Ö lcıı l•'ransız kitapçısının) yeri 

vo arkadaki depolar kiralıktır. 
KUçQk ~atban ve tm.llAth·rno yap mnğa gnyet elverişlidir. tst<ı· 

YC\nlE'lrln VAKIT f rlnrC' m(•mı:1·1prn mii rn"nntıarr. 

l 

lslanbul Asliye nıalıl.·emrsi Altınc ı Tlıı
lwk 'Dairesinden: 

Hatice tnrofındon Cidcdc lınam köyün
de iken iknmetgalıı mcchul bulunan Mnk
sut oğullıınnd::ın Mehmet oğlu Te\'fik aley
hine açı.lnn hoş::ınına daYıısı t:ıhkikotının: 

muan·en bulunduğu 31 - 3 - 938 tarihin
de taraflar mnlıkemecle hıızır hulunınadı
ğından do5ya mn:ııııelcden kaldırılıııış ve 
bu de[:ı <.J:ı,·::ıcı Hııticenin :rcnilcme ıırzıı
lıoliyle ıniirncnot ve talebi iizer:ine lnhki
kot günü 9 - 5 - 938 p::ıznrtcsi saat 10 ola
r::ık tayin edilerek yenileme arzuhali su
retiyle da,·etfycnin bir nilshnsı mahlıcme 
clh•anhonesinc inlik edilmiş olduğund:ın 

müddeialeyhin muayyen gün \'e saottc 
mahkemede hazır bulunması mzomu tebliğ 
yerine geçmek iizcrc ilan olunur. (21'>251) 

lslanbul A.slige S üncü llulmk Malıkrme
sindcn: 

Firuz::ığ:ı Türksücü sokok 84 nunuırah 
nportmıanda mukim Hasım Hüseyin tnra
fındon Sullnntıhmet lshakpaşa caddesi So
ruçhane Kuyulu sokak 8 numaralı C\"de 
mukim Ar~e aleyhine 937 /5i1 numara ile 
.,,.lığı '"srlli taliık d ıl\·asınclan ılo-

lnyı gıyaben icra kılınan muha-

keme neticesinde : Taraflar karı 

koca iken 1333 farihinde nrnl:ırın-

ılo laliık vukun f{Clıllği dinlenen şahitlerin 
şelındcliyle tahakkuk eyleıncsine hinnen 
oh·cçlıile torihi mezklırda vnki tal5kın tes
ciline cloir 21 - 2 - 938 tnı-ihlnde Yerilen 
hülanii h:ı\"i 938 - 231 sayılı ilam müddei 
nlcyh Anenin ml'zklır ikometgfıhını yirmi 
sene enci ıcrketıncsi Ye halen yeni ika
melıtıilıın ı n meçhul bulunması lıaschiyle 
JT. U. M. 1\. mın 111 ci maddesine tcYfi
kan ilanen tebliği tensip kılınmış ,.e bir 
sureti <le mahkeme dh·anhanesinc tolik c
dilıııiş ilıluijunclon tnrihi iliınrlan itibaren 
on he5 giin zarfında miidcleialeyh Ayşcnin 
temyizi rlavn cdcbilccck\i tebliğ makamına 
kniın olmok üzere ilfin olunur. (2525G) 

Sahibi ASnf us 
Ne~ri) at müdürü Refik A. Sevengil 

lstanbul Sular idaresınd 
Kapalı zarflı münakasa uaoı 

ldaremizce Edirnekapı Su Havuzundan başlamnlt uzere ıep 
şu başına kadar konulacak GOO milltnctrolilc borular için tatl 
proje Ye şartnameslnd göre: 

a - Hendek hafriyatı Ye lmHisı. 
b - Hafriyat esnasında bozulan ftdi ye parke knldırıınJaflll 

lcri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. tP1' 
1 - Şartname YC teferruatı 100 kuruş mulcablllnde idare 

sinden alınablllr. 
2 - İhale 27 - 4 - 938 ça·rşamba günü saat lG da ıaare 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
1 

3 - Talipler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf 
rıtla. yazılı saatten evYel Müdürlüğe vermeleri. (2018) 

Osmanh Bankasına memur a ıuılll' 
· için müsabaka ILanı 

O ·manlı Dnnknsınca bu kcrro yeniden hizıueto nlmacıık ~ 
Jnnn lııt.ihnbı için l\lnyıs ı D;J8 :ı,rı znı·fındn bir miisnbakn nçıl e)ll 

Ynşı 3:> <len n~nğı olup bu müsabakaya girmek btcycn erit; 
zctliklcrlni Jmy<lcttJrmek l'O knbnl t;aı·tlarnu ü3rcnmek üzere~ 
tında her hafla Salı \"C Cumn günleri saat 14 ilo 15 nrasmdş ~ 
kasının Galatntlnkl merkezinde liişi t~lcl"i Sen isine müracaat dJ)'. 

Talipler hti,·iyetıcrini nıü bit ennk ile bcrnbcr tahsil tJIS ıet 
lmt şchıuletııaınclcrlnl \"e şnyct bir ,·azifcde f Uhd.nm edUıniŞ ıse 
şchndctnnmelerlnl birlikte getirmelidirler. _./ı 

Jandarma Genel Ko. Satıoaldl• 
misyonundan : ti. 

1 - Bir takımrna 63 lira fiat tahmin edilen örnek ve ,.ası 8 
gun komple (400) eğer takımı kapalı zarf usullylc 2 - 6 - 193 

gUnü saat (10) da satın alınacaktır. f 
2 - Sari mukavele ile satın alınacak bu eğer takınıtat1 

(126) kuruş karşılığında komisyonumuzdan alınabilir. t 
3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (1890) liralık teıni11'.,ı 

\"eya banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gilll 
6 

kadar komisyonumuza. vermiş olmaları. (1044) (2057) 

' ...,.~ ' ' -~ . . . ' . . . ' .-.> . 

lst~nbulVakıf ltirDirektörlüğü' 'ilan/arı 
•• 4 •• ., • ' 

l\f ti 1tııt11-' 
Semti YC mnlınllesl Cidılc veya sokağı No.su 

• 
Cinsi vı: 

Tavşan tnşr, Saraç İshak İbrahim paşa yokuşu 

Sillv,rikapı Hancı Karagöz 
Müddeti icnr: Teslimi tarihinden 030 sene i Mayıs sonuna kadnr. 

Silivrikapr, lbrahlmpaşa 44 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 040 senesi Ağustos sonuna kndnr. 

Kepenekçi camii 4 
Sittl Hntun camii mahalli 

1 
Dostan 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya \'Crilcccl;lnden artbrmaları uzatılmıştır. !steklilcr 19 Nisan 938 ~ 
saat on beşo kadnr poy para1arly1e beraber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar DaşmüdürlUl;'ilnde vııK'f 
Kalemine gelmeleri. (2082) ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__.,/ 
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GÜVEN 
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TÜRKİYE İS BAN KASI • 


