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1 Parasız muayene 
. kuponu 
1 9u kupondan yediaini birik-
1 tiren oliuyucumm KURUN 
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Cumhuriyetin memlekete kazandırdığı geni bir büyük eser olan lzmit k8.ğıt fabrikasının umumi görünüşü 

Genç Türk kızları lzmitlilere ve memlekete 

Kutlu olsun ! AskeTlik derslerine başladılar 
ilk kiğıt fabrikamız 

bugün açılıyor 
Ün ilk defa olarak lstanbul Yüca Ulkü lisesinin kız 

talebesi askerliğe hazırlık dersine iştirak etti 
'l'urkiye Cumhuriyetinin her saha., mak istemiyerek askerliğe hazırlık 
Yaptığı bir çok güzel ve örnek ha. dersini de onlarla birlikte takip ede. 
Uere bir yenisi daha ilave edil. ceklerinl okul idaresine bilcllrmit
iizere: Türk kadınlarının aske. !erdir. 

&bnmasına dair bir kanun liyiha. Okulun mtldtlril boa derhal tanlp 
laazırıanacak. ile ~en~ kızlann, ntana kaqı en y1Ur. 
lleniiz bir tasavvur. halinde bula. sek bir ödey olan bu Y&Zffede erkek 

baı. büyük hadisenin fiil hallnt çocuklarla müsavi d,reeede tutuımaı 
~._. N...,..Mli,:-4~ . t e 

~ "" ka Tt teti sevinçle karşılamışlar Ye btl 
bir arzu &'ÖStermlşlerdir. Bu a. 
olmak Uzere Yaca Ullril lisesi bu 

""uru din fill bir hareket hallnt> 
r..-..___._tir: 

bll u1ı.ahın kız talebeleri askerHll 
de erkek arkadaşlanndan aynt. 

zuncu sımf ukerliie huırlık denle. 
rine kalana ela i§tirak et.MI mil. 
saadeslnl vermlttir. 

Kızlar bUyUk bir ,evk ile dene 
girmiş ve talimterı erkeklerle bir ara. 
da yapmışlardır. 

den Mussolioi'nin nut-
• 

kona cevap verdi 

Memlekete kı11metli 
idareciler yetiştiren 

MÜLKİYE 
J)iln meraSimle 
Ankara'ga fitti 

Fabrikayı Başvekil açacak 
Şehrimizden heyet bugün gidiyor 

İzmit k.Ağıt fabrikuı bueiin An. 
karadan geleeek olan heyetin bafın. 
da bulunan Başvekil tarafından saat 

ıe•...ı••·~--.. ~ 
nl bir aaat ~ 
bu fabrika bir mthlttetüabUI lfli
JHkte Ye piyasaya kAiıt çıkarmakta. 
dır. 

Fabrikanın açılış merasiminde bu. 
lunacak olan lstanbul heyeti de ba 

Sonu . . ~. 2 Sü. 4 l 

Türk kiğıı . : : : 
fabrikasi" ~ " .... 

0.manh tarihinde u~ buçuk 
a81r bota giden bir :ıamanı 

tellfl ediyor 
( Oamanldt.ırda kôğıt tarihine aet 
bir yem .+ üncii sayıfamtzdadtr.) 

Memleketimizde ilk WğttÇtlalc ta1aaa 
eden ;;~· yUkaek ideaUfte ~ 
. . Bay Jlehmet AZi 

Renkli ve çok güzel bir kapak içersinde çıkıyor 
Bu sayıda: Hakla Süha'nm roman haldanda yazdığı çok dikkate pyan bir m•kele ile Refik Ahmet 

Sevengilin "Ayak takımı arumda,, piyesine ait bir tenkidi ve Hikmet Münirin fantezi bir yenuJH bu
laaakunız. 



den Mussolini' nin nut
kuna cevap vefdi 
(O.,,..ı ..... , 

moda olm11§tar. Bu llfttlgtlla. 
Aallr.m oldgpnu ı.bat ,ımek il. 

Milletler Ceml7eUDin tuttuta 
ltr, ..,..1111111 ... ı.ıerı. 

fbHl1• kadar nı ... q o. 
• IJI trWllJltrdlr .... .ıı. 
.. IWr .. delft18rtlr. B• .U. 
itti flldrü oı .. 411sca Milletler ......................... 
~----·•Wllrc-i. lteıHllil PiM im 1laJlnie p. 

.... Ye •ileti• c-IYe'Ual• ......... , .... '* .. .. .,.... ........ . 

blaa lanı demek olnta la&kknı. 
dakl lklertnln doln olmadılnu ld. 
dJa eı.J1ora.. Faka& flU&lllU .üldJa 
edl1oru ld bu •1llarda •Jl'Ülefaia 
..,...., Bl111J Brl&u1a mpara. 
torl•lfl• ... kellaealanaalı 
....,. .. llaJaU meafaatl llall bala. .......... 

Oeptlt ...... dl, memleklderlml • 
...... deri, a,n ..... ..,... bl-....... ._ ... ...,..idi. ....... la........ .. llllwebltları 
......... ele r1a,.. aa ...... lııllt'I ... 
,.. lrlll .,......... ltaı,am bu 
,. tlladlt ttmlll .. ,.._ klmlllr ... ,....... ........... ..., ....... . 
........ nnllll ..... bllal turldt 
ttlöld edlJOIU ........ blJlt bir • 
,..... ,_.,. AM-.da ber lwlıl 
bir ltaJ1an meafudDl tebdlt llıkkmda 
Jüt bir lrSUIDUa YI Jllaut berbanp bir ,tal,. m111futlae ........... . 
....... lllg bir nlyedmls JOktar. Bu 
..,Ut altpıclat lıtr Dd 11111Dlüet i5Jn 4k 
4enis4e1d ba laayad menfaatleri delil, 
yabus mlcadeleala .ı.rak idame fakat 
ı.tta brfddıl .....,. 4efta -* . 
menin bnaatlmlsce abll o1mHI 11 • 
amdır. 

Uzak Şarkta, 10D ~Çin-
Japon~_,,_ swette iyi 
lepaekte cMnlunı dair .... tm1fllcri 
teabit etmekle bahtiyarım. 

HU~ 
Bay Bcltaı. eoq QJltak tımJarl IByle

mlttit: 
"bahataa 'ChteriJOr ki beynelmilel 

..... _... Gllll'le-I .ul7et olldlrp ciddidir. Fakat ben ._ __ ...... ph-,..... _... pçilma oldu • 
lanu IUUIUJGl'am, n ben ıuna 1wıilm 
ld AftllPllda mlatakbel aulh, ıenlt au-

Camluıriget Bagramı 
•lnan6elile 

Atatürk'le 
Devler reialeri araaında 
taati o!unan teigraflar 

QuUllJ'IJ•t .. )'l'&JBI .......... 

bttUa .A.ta&lıkle !tir tok dmetıerla 
kral •• ,. ..... relllerl ......... tel. 
paflar teati oı ... .,m.. Bulan 
&llilda nrlJ•ruı 
B•LClltA O.Uf OÇIJNCO UO . 
POLD IY ArAr.OBIC A&tBINDA 

Vatalllama refalu lcla • Dlil te .... .,. .... .,....... .. 
YOPOLD 

Malik .. .....,._.... dola11 ... 
Jiltelerlu .. .ı.ı ....tte teı Lklr 
•der, .,.. ...... fÜll .. •etı•rl 
ile Belcfb •llletlata ..., ... llaldn•. 
dald ••imi ..... ..,..., bltal ... 
,. ..... naı rla ...... .. 

lC. Af' A7'1JBIC 

Alacahöıük hafriqatı 
Türk ve beşer tarihi için ehemmi 

yetli neticeler alındı 
Ankara, 1 (A:A.) - Ttlrk Tarih 

Kanmanun Alaeahl)'lkte J'&pmatta 
oldata laafrlpt, • .,... .... dola. 
,.ıı. 1fl llkteplade ••ftkkatea ta. 
tl1 tdllmlftlri 

Ba •Mld ufrlpt, ..... •••· ................... ,.. 
taa ıır ilk ..... kUat 111 ,.. .._ 
...... ,ur ............. ba. 
..u " • ., .... t*anlaa 1sm11r ... 
,.. ....................... lr. 

Halriırat, Ytrdftl aetlceler tut. 
rlle Tiril taıllal •• blttla .. r tar!. 
.. lfla f"91altü ...,. .... ..,." 
............. dır. w..au-.,._,.....,..,. ... 
mıaratorld• ...... alt ........ 
rı ..,., o18IUI ....... ı M;tlk bl,. 
,.,. ........ •kır ......... --· ... 
..... bapk ••• ............ld. 
talultMa IGOO - MOO 1tne meb• 
aU llW•du ailesi meurlıtrada 

yiikHk bir k8lttirh ifadesi olaa - ...... .. . ., ....... 
lnllun•.,tu. Banalar Audola 
klHlrbl Ona Alra ...... ,, 
blllı,.a Wlaıdlr • 

10 ••*'"• 1' •etndekl -
rala kadar ..... .._ b 
tabakada ,.,.. .,....,.... 
............ u. ....... 
~· . .,.... ...... ,... .... 
Aallara tlrlla, .. 1 "' eelraf,. 
t..ı ...... leJI ...... ..,.. . .................. . 

TGn TarOa a .... .,.... 
ltlr latr•t .. Ua .. •••lrafn • 
lhltsl .. rlk•.,...•tllldr 
ita 111rllrl dnalflt.r "laafıılJat 
Nk•rl B. Baalt KoflJD "' 
lalaats •tal••lfltrilr • 

Karam, .. ıeeek .... Dfrl,.ta 
lla MJD •~ta deftm edecek • 

iT AtY A KRALI VÇUNCO Vl1'TO • 
RB ••ANU•LB IU Af'Af'URK 

AllASINDA 

TUrk mllU bayramı yıl dlaUmUa:., lımitlif ere ve mem·ı Alman ilet• sat 
Ttlrki7enln nlallt Ye -.la•••• 
uadetl haklmulüt • .. , ie .. aL 1 kete k tlu 0 SUD ! azın 
Jatımı ekaelnanma 7eafaea an ~ ••1flk bir fırsat bilirim. (Vatyc111ı 1 MofdeJ M•mleketımiz.e qeli90 

Yl'tTORE BllANf/.ELE abah '1 trealle hmlte hareket 811e. Ankaa, ıs (Telefonla) _ 

Cmnhuıl,.t ,.ı Glit•I •bue. •ktir. lktlMt uaın cloktcır lolaMlat'e m 
htlle rlndermek l11tf11nda buladak.. 1 amitin balıtil}ar leketlmı.t ziyaret e4ecelt hAber v 
lan nulk telsraftan do1a11 u.t.ta mlftf. Bu styaret allkadar m 
ıeıtat uraı.at Wfikfalt eler w ...._ flnlerinden bırı J'& remııen tdlcUıibnil bul\111Dl 
11 aadetlerlle Jtal1alllll ~alai hak. Jsmlt 5 (Hasal - KAiıt ye kar. J)r. l!labacht, nfalratınae retDrMI 
kmdald en ••hat Ula•lllletlml k,. toa faklb1111m, Balftldl ı.met la. iJd AJmaıı mali~ oJd 
•uı etmelerlal rlea ederim. · lallnln afllrla eU ile a~laeatı hah. iN Mit& lc1nde tanan U. llbıLDIMI 

1C. Af'Af'DU d. .... lrde ..... Mr allb .,.. •• oradan da ihtimal PILe ta1)'Ve 

nttt, 1Uim ~··· ~· ballı • c11r. JAPONYA l•PARATO•U BIROBI. 
lndJis prosıammm üs -.a ooktuı 7' A IU Af' Af'ORK ARA81NDA 

..., ..ı...-...ll'. l'abr..._ Ur Ankan;ra .. lecektlr. 
lktlat maabtt1lncle hUIUll w taraf......... .,.,..,._ llalb1drlar heomılJetle brfi1anu. bu llJ&* 

.. Jaık: Cumlaarl7ettn lllm 111 •11111 o. 
1 - KiUltler Cepaiyeti ~tnbıiıı ı.n '8 da•e elalelaum• çok Jaara. 

taJrrin ~ retU tebrlllltnala ..W .. dellerl " 
f. - !Jı' Am Alam ~ ~ - milletlerinin refahı hakkındaki aaml. 

8 - ~IUIUi 
~~~~"1":f··~·#llil-----•Ja:tMıD14111W~~,.~ 

tecbJs otunmuı. 
AUIAN BU)lll f' AA.RRUZA 

VO&UllS 
Londra, 2 (A.A.) - Avam Kamara· 

mmr ıecen ,...... .......... toplantı -
..... -.O.inlet ...... a.Docllaı. 41 • 
man 1t1J111 4lsW V• lUbbentrop'un 
Lcmdra,. ............. "tek bir dilt-
IDI" ... waa. O ... lplatllktlr .. lk 
1eriDI ..... ~ '"bir kimle -
• elleri. .,...,. .. ..,... lalDlarilt 
kirli bir hal4e -.,. ıeterek blJle tef 
1er IBJlemul lnctıtere tgin ne huin bir 
....,.... .. cleaalttL 

....... bll,ek elgW. Jlıendl ..... 
bqı yapdan ......... Jpnda in • 
clUs clıt bmbnlıpun ~ dikatini 

• .,. O. t+M ...ı ~ ae celbetmittlr· 
........... .......... ... • .. .... bli turru1udan dolaJI mO 
~ ......,....... teeeıalf olc1alu. fabt bU kabil tenkitleri 

;DiJNFA J'A.llA Fdrnl m1111111 • ..-ıjedııal .. alaıd1pm 
l'Ulldlla .. ..w ....... ,.. e1ç1,. 1'Ddlrmll*· 

JJU8 •klmıdakl - teltlll be. DBNIZ lltJZAJUllUILBBINll AL-* 1llr kq kelime .., ... iL JIDY A DA alBIYOB 
Loalln. ıs (A.A.) - s.ıw,ettu' 

mabafilde amlchlma gpre, &ıUmUz. 

n. arammlald ........ 
dar o)Jıauı. llllletler eeaı 

................ 1eallltlerf. ........... ,~ ... 
,_ ...... ~ola.71 i•1' plq ............. _......._ 

....... ol ... lftlr. Ba 
Jtaı,.. .. laaklbt-- ta
kaur .a~ .. ı 

........ en mlfeeal• olaealdrr. 
~BNd ..... M 

~-bda Ba,at BJiiun l~hı ................ -,..,.,,..1 
_..,... uwtmlkte hı .... 

dald iddia tndlls mnfaat. 
tua nrette teka'bll etmfJett 

&r. Ak•enız. Mr O. yol 

dNl .cuma llal tJla •Dtcek olaıı 
wıaıtı ~ haı1Jbdn insan,,. 
ttrtım.I llaJı1r'mcla1rl protokol& Al· 
...,. ela -- eıllaMtlr. Protolro 
l&1J gtbıtl JMll'Ohmaeütlr. 

BWIC ""'11RAF ~ QIDtrOR 
Varwova, 5-(A.A.) - Barlclye ba

kam Beck'm ~ nmen ztpret --...... ,.... hanılııM...,.. 
ber ftl'ilmektecllr. 
lltOILf'•U BA.Bafllf' ANIN ILB~. 

ICINI 'l' ANIY ACAJC. 
"Dflay •• ,, cfiplolneUk tnMabfri 
~: 

fu8IUs ııuWmetmın Babetl,staDm 
ltalrVa n~· •• J...., 
.. ... ı.twtı,lilaft.falidlaaclk 
dereCede lnnvetlenmlftlr • 

tnıtı.._ Mta'Wed•ırt ana 
etçllllhıi bıal kouoıosıuta çevirmem 
va oraya ~ .,....,. Si!""-"r 
... 150 JDiıt amiİlaİli ele geri çr. 
kDmeat IDelelell derpfl edDmektedlr. 

San def& llUMOJJıdala llll&nda 86)' 
Jedltl uatata &Jlet'ıUn• tu• .. 
ebDlt olan İtalyan 'ili"!' . dultı*aa 
clott... tanamalz ~ 

lmioriltA 
Camharl7etfn lllnı Jıl dinimi 

•fiauebetlle .-Jlltelll'lala ........ 
•ek l•tfada W••lklan aulk tel. 
srafta• pek ............ •lank 
keatlltrlM ........ ~ •• ., 
n ..W ... etini ile .m.a.tala 
refallı•ıttm..., ~ ......... 
ltrlml iAWI ~ ılt "'*'""· 

~ Af'~'l:'ÖIUC 
181' ANF A Ul61 CU#IRllJIJ 

llANDBLAUNA I~ Af'MllU 
ABMIND.i. c.....,.... ........... ,.. 

••••"'8e .a.razr• • ...._ 
ntll .......... w .._..... • .._ 
........ .ııı.tlerlala ..... -...................... ....,. 
ıvı.. 

A••RIU BlllU#lt~. 
RI a•I PIUNDJN ....,.tr 

IU Af' Af't!lllC AllA81NDA 
TllrklJe C..••rl19Uala llbı rı1 

•tmtale ıerek memlelı:etl• 11a1ar. 
... pnk badi ...... ebelaunun 
••imi tebriklerimi anetmekle •-
il Mt ~ ddilllitaJllD. 

PBANKLIN ROOSEVELf' 

~.!* 111 dinbl •Bu • 
aetiedle euefaMmmn yolamak lat. 
f•• bllhuad'*1an ..ak tilpaftaa 
llJ&4alle mtlteıw.t. olarak laararet. 
le ~ı.mı Ye~ ~adı 
..... IÜdeUırlle Amerfba mlıeu. 
m Nfalar ~döl •••mi te•ea. 
•ll•rl•I ka•.ı ba711rmalamlt rla . ...... 

eeMlı •• ~dır.- Rls. R 
.-.ı-- ü••W± balıa •• n ••• ~,.,_._.._. .. .,.,.., .. a.c 

to•a erdlrllmlftlr. Bapekl1 parlak aa IOrecek " ıttt memleketin tl '* ftldl .. karpla..alı:trr. mthıuebetletfn't --ı 
Tlrlr ......... ilk ı .. ı ka,.... dl.ha ll,.&t 

111 temin edecektir. 
olmak lft9flal kuaamı olaa ı..ıt 
.. Hbtplı llalltlJH rtnlerladta biri. 'f'llNI f/q4Bft' A.'N.LAl•Al4 
-~ .... Mlll--ıfMltllllı ....... ~ .... ıfl.AdlN~ltıllı ..... llw....,lri--
~· -talllula. ..... •ı-. 
n 'M ......... .._tl1iliiftl•· 

Bapeld11e .. ,. .. r pleelk olu 
4aYetlllerl bu lçla fa1wllra tent•t 
• ............ .,.. •• 1"1tlk bir sf. 
Jafetwreeekta 

KAiıt n karton falwlkunua ap. 
ltflndan 10nra selflloz fabrlbmıSl1' 
•• temel ... merafml Japılaeakftr 

c.-, J'.,, ... , .. 
'* t dl ılJ t • 

~zaferinin 
yddônümüade 

Mussolini 
· Bir lııtabede 6aıantlıı 

Roma, 1 - DUa, Veoedlk ..,.ta · 
...... ....... ,.,.. t.in .... ......, 
.saf9* Jdctauumano Jnıdaımflaıdır. Bu 
_.... Y•edlk AraJllPD bllıiaw 
pba B. MulloliDi Jma Wr hitabede 
bulunarak t8yle demiftir: ............. ~ ........ 
sm JddiSnflmGııtı kutlarkeır bunda ıe
çit ream& ,.,...-. Bu ... edan 
dert 1ene IODd, ltalyan imparatorlu • 
tuun lriarulmut oldujunu slrlJ'Or • 
JqllU,N 

Peru Ekuador•a 
hücum etti 
Qal~. a <A.A.> - ıı.mı b1r mm· 

--~ ~ 000 PiN u 
kert, lUo • ·~··ıo mmtakumda 
Ekuador U'llll8fnl 1atJJ1 -w Kont Yoa-
piJJ lllal edink • ~ 1888 ~
tok-.-•~· 

Rarlelye num, burada defildlr. 
1'mml .vat,....,....~ 
IJiltina etmektedirler. 

Fransız ortlasa lcin 19 
ntilfQr ayrılıgor 

Pull. S (A.A.) - Killi K8dafô 
..... .. DaliMlteıln .., .. latml tabii 
ele ...., .. Putt p•ll1 ..,. idi 

Btaa, 14 mi1Juı..., ı...,.,. 
lüriJe, 500 .UJOIUI ..... 1-luda 
tlfiıdmaıma~ ... ....... 
... 1ltikru ~ ......, ••• 
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Bir yanlış görü,e cevap 
•• 
U niversitemizde profe-

-

sör olan Vilhelm Röpke Meılıat aaçla r Memlekete kıymetıi birçok 

Türkiyenin iktisatçılığını D"1sıl 
anlamış, neler diyor? 

3 
.. .. 

2 
idare adamlari getişl11en 

uncu sulh ceza, M··ık· d•• . l 
davada salahiyet- u ıye un merasım e 

Revue d'Economie Politique'in tem
lıU& • Aj"ustos 1936 tarihli sayısı li· 
beraıizme bağlılığı ile maruf iktisatçı 
Prot. Vilbelm Röpke'nin 1935 te Viya. 
llada veıınif olduğu "İktisadın bugün
kil temayillleri,, mevzulu konferansını 
llefrediyor. 

. 
pinginin Avrupayı tam bir inkJr&Za 
ıtlrilklediii manzaruile kartıla§aca. 

imuzı realiteleri .ölçmeaini bilen her 
insan takdir etmek mecburiyetind~
dir. 

sizlik kararı verdi Ankara' ya gitti 
M-efhat aaslara bakan hak1•rlt. 

rlnden Sultaaahmet UçtincU aallı ce. 
za hakyerlnde, dün akfam beri ba. 
kılan davalardan birinde, Mehmet a.. 
mlnde birinin ıece vakti bir evin 
bahçe kapw Userlne çıkarak balkon 
yollle içeriye girip Naflfn bir hahsz. 
nı aşırdıtı daTa mevzuu olduğundan, 
hlklm )hun, müddeiumumilikçe ce. 
za kanununun 491 inci maddesile ıön 
derilen J;>u davayı 392 inci maddenhı 
1 numaralı bendine uyıun ve dolayı. 
aile sulh hakyerinin salahiyeti bari . 
cinde ıördit, dosyayı asliye hakyc:. 
rine verilmek üzere, mUdeiumumiliğe 

ltte Röpke'nin fikirlerini karakte
liıe eden ıısatırlar: 

•şu nokta ll.ıerimüı tMar etTMk is. 
"Yona: Bw ~ket aktif bır kmı· 
lonktür poUtikuı ttılrip etmek utedi-
" ı:aman, asrbest rsl«ıbet mekani.mıa. 
..,_ yenidet& /aa.UytJte geçtril~ mu 
't1flfft1'1oiyetm mutlak fGrlıdır.,, 

"Şu Uoi fı]ctt1t1 birim t~of1ı. dmek 
14.amdır: BvgU.nkU fft"but rekabet 
lletenwai kom.an~ tn.Ullıem bir 
~ (yM' komUntat aiatemtt1 bü
to7erattk fktüadile tıeğtfttnMk, ~ut 
it& tecr;u,~ yt.ıfl(lfm4mok. BM aon.tm°" tWda, Hrbe.tt 1'61oııbet ailtemi•itl in. 
ff.a~ tM•t.ımaaınt bü.!büttın ka

Bu itibarladır ki TUrkiye gibi ik
tisadi bünyesine kısa zamanda gerek
tift kadar mukavemet vermekle mü
kellef olan genç Wkeler kadar A vru
panın kapitalist memleketleri için de 
kontenjanlar ve kllrlngleri ile yeni ni. 
za.rn, bir bızır gibi imdada yetl§l!llş
tir. 

Liberal iktisatçı, yazıımın bir ye
rinde de eöyle diyor: 

"DerMk o'luyor k1 dünya iktiaadı
nın liberal niaımile yeni bir tıntilibe. 
ral nimm arasanda değil, anoak dün
Y"' iktiaadının liberal nizamına dö
wilfle danya ikt'8adiyatoıın ~z.orga. 
niztıayonu arll81nd4 bir tercih yapmak 
mctızıtu 'bahi.!tir.,, 

"Hınntya 1J<l"'t1J(I04k 'lı4ro~ler4en Dilnyanın iktiaadJ aahada bugün 
Pt1cittmek w mtun nonnol ifı.emuıni göıterdiği uayif'izlik liberal nizamın 
1ena.ın için 'Mr çareye b(JfW"'1.4k ld- terki ytlzünden dtğil, eski nizam ter
tanwıır.,, kedildikten aonra yeni bir nizam için 

Şimdiye kadar kullanılan manada gereken O"g&nfzuyonun vUcuda geti
"ıkti.adf romantizm,, lnsa.nlıfı u.ran rilmemit olmumdandır. Avnıpa.ıı,ın 
lba.ktneleşme çemberinin gtın4en gü. bUyük devleUeri liberal rejimdeki he
ile daha daralmasmdan, hayatın gtın. aapıız avantajlarım, bütün dünya ile 
cleıı güne daha kollektitle§JDeelnden müavi haklar dahilinde vücuda geti
~yet edenlerin, makine devrinden rileaek yeni bir organizasyon ~ 
-eek da feda etmiye yanqmadıkça, bu stbı 1, tablate daha yakm ve daha 
trtçl lktlu.t niu.mma d8ntlştl tahay- niyet yer]efmedikçe ideal nizamm ku

)Utt etmelerinin lfadeeldlr. Yani "lk- ruhnasmı beklemek, dUııkil liwral ni. 
lltdf romantizm,, tablrile liberal re- &lılDDl yeniden avdetini beklemek ka-

1llftcten daha eski devirlerin llrtfsadt d&r ham bir hayaldir. 
~ döntl.f arzusu ifade edilir. • • • 

geri rönderdl. 
Bundan sonra, Asma altında Pa. 

pazoğlu hanında şekerci Abbaaın dU" 
klnından teneke bir kuta içerisinde 
140 kuruş deferlnde tiç kilo bonbo11 
a,ı~aktan yakalanan seyyar satıcı 
Mehmet adlı delikanlı ile seyyar sa. 
tıcı Mustaf anın muhakemeleri yapıl. 
dı, Mahmutpatada Sultanpa~ be!l. 
çisi O.mania Tahtakalede RUstempa. 
p bekçi.si Mehmet ve çuvalcı Meh. 
met Abdurrahman, şahit olarak dİd. 
lenildiler. 

Davac:ı Abbu ıunları anlattı.: 
- Akşam ua t yedi buçuk vardı. 

Ben, mUıterllerle meşguldüm. O sı. 
rada, itte ıurada duran teneke şeker 
kutun aşırılmıt. ·Ben, bir şeyin far. 
kında olmamıiım; bunlan k0f8rken 
g8rnt8tler dişarda Ye ellerlndeld ka. 
tadan anlamışlar ki, benden şeker a. 
şırmışlar! 

-....!ugttn, yalnız kUçUk san'atlara ve Buraya kadar muharririn umumi binde bir kutu gördüğünü ve o dun. 
~~~rae.t:e dayanan ortaçaf ve Je· lktl1&dt görileUnU. kısaca göfJı!en ge ra bitişik 100 numarada su dökerken, 

Mehmtt, kendisinin bir duvar di. 

ili ~ lktiadl nizamı defil, ayni çlrmft bulunuyoruz. Muharrir yazıs?- bekçinin gelip koluna yapııtıtrnı, 
'-anda ya.km zamanlara kadar dUn nm IOn Jnemmda do#rudan dofruya kendislnı dışarıya çekerek karakola 
~ tbıerinde muUak aurette hlldm o- Tllrkiyenin iktisadi sistemini de bir sötUrdlitünU söyledi. 

~~ nfam da ~ride kalmıt bu- kalemde mabkQm etmeyi Jhmal etme- Mutafaya gelince, o, şöyle diyor. 
~- Avrupa medeniyetine refa- miştir. Bakınız ne diyor: du: 
~-~itinin, emniyetin en ytlksek "Günümüzde temh.U.r eden ıu..zıoa 
. ~.1'Celerlnl tanıtmı• olan bir niza.mm ....., 
he,ı li' iktiaadi temayiü4wdetı üçünoüri olan 
ttJe • birdenbire ç~ g'5z Y~la- ilctilat.ff mUZiyetçiZik üzerindB tet'loi.kıi-
1 kvtJbyarak, her ne paha~. 0 - miri 1"ao ksaebiliria. FUh4kika burada 
:- olaun bu eski hale dönmek ll- pek moUJm br ı~, 8tltltitnanetol 

feldlflnl mU.dataa edenler de bir neviden bu 
~ J'Omantlzme kapılıyor defli mf- . ve mahiyetinin i§aret edil. 
'4"'ler? meai yminde olıcın ~ der""6de 

- Ben, evimde yan gelmiş oturur . 
ken. polia gelip karakola çıtırdı; 

Hafouki hiç bir şeyden haberim yok 
dofrasur 

Şahitlerden iki bekçi, Mehmedf 
gördüklerini, fakat yanı sıra kaçıı. 
nın Mustafa olup olmadığını kestire:=_ 
mlyeceklerlnl, çUnkU kaçanı ancak 
arkasından aeçebildiklerlnl; çu,·aln 
Mehmet Abdurrahman ise. her lkiıi!L 
nl de 1"6rftp tanıdığını anlatış yollu 
ifade verdiler. 

Hikim Ihsan, müddeiumumilikçe 
'91 inci madde ile nrilen bu davayı 
da 492 ye uygun ve sulh hakyerinin 
defi!, aaliye hakyerlnln salahiyeti 
içerisinde ıörüp dosyayı mildeiumu 
milife geri gönderdJ. 

büyüm'if olduğu için epeyce devamlı 
~berat iktisat nizamının bugüne ~ /GrzedUebılecek bir /eno
~Avrupa kapitalizmine büyük ~ mm.ızuu bahiatir. Bilhaaaa m-0-

~.-erde bulunm.Uf, Avrupa mede- dem TIJ.rloıye, /rt!.fı ve diğer FJq.rk mil. 
~ bucUnkU yUkaell§lnl temin Wlerinin Ud'-'tldl m41UyetçilUderittin k(IB 
l"t.1ıı olduğunu lnklra mahal yoktur. tediyona. Onl.tmta mmı 1ıi.s7.erı ttyatt· 
~ IUrasmı da unutmıya lmkln mtfftr. lktiaadl '"'1Uyetç4Ukte A 1n11pa 
~ ki Avnıpanm bu refah ve ra,. ~~ kar11 mUll mtücdııe· 
'baede.rt, ancak Avrupa kapitalizmi tMfMriMn Jibutnıu btr tatWıtgdAtm 
~ denis qırmm fatlaman aye- g/JrlJyorıtJr. 1'a1«Jt ikffaat h~ 
4; llltlınldln olmU§tur. tllm dJye milli 1ı.iaımta t6'1l1/19 edUfM.rine 1ct.ır~ 
~~ emperyallanlnin menfaatlerini ndll6'/'1t9' Ucfiaadıtt kuaut'Zu oltlı+ınu 
~ aa etmek vazlfeelni therlerfne ve nMUım /ed41t4r'ltklıcıf' fcabetHrdi6it1i 

~ıanıar, dünyanın iktisadi bün- '8pat edecek olatt iktlaat('!lıa"" !J'I!!- Ekmek bı·raz daha 
' harpten sonra vuku& gelmiıs retımı. '"4Cvofa1dyet16 milıoadele edil-

Kurulduğu taribtenberi Iatanbuı. 
da bulunan n memleketimize birçolr 
ehemmiyetli idare adamları yetişlı. 

ren Mülkiye okulu dün aaat 11 de 
husul trenle Ankaraya na.ldedilmi-;ı 
tir. Hazırlıkları bir rttn enel bit~: 
genç Mülkiye okulu talebeleri saba• 
aaat sekiz buçukta Yıldızdaki okul1:ı 
rından otobüse binmltler ve Ayazpa. 
şada kendilerine refakat eden ~hir 
bandosu önde oldutu halde tam do. 
kuzda Abideye gelmişlerdir. Talebe 
'1er, Mülkiye okulunun routlni tems·: 
eden bUyilk bir çelengi Abideye ko)·
muılar ve bu esnada şehir bandosu 
Lıtlklll mal'Şlnı çalmıştır. Marş ça. 
hnırken talebe marşı hep bir atızdatt 
söylemişlerdir. 

Meraaimden sonra okul dlrektarıı 
Bay Mehmet Emin Erlflrril lbldenl n 
hatıra defterine • MUl1d1ealn H hriu 
saygıları,, ibaresini 1azmııtır. Sabah. 
ki merasim burada bittikten ıonra. 
tale~ler ıeldikleri otobti.llere blnf!. 
rek Karakiye lnmlıler 'fe 9,55 'fapa. 
rUe Haydarpapya ıeçmitlerdlr. 

Talebeleri Burada, kendilerini u. 
furlamata gelen İlbay ve Parti Bat
kanı Muhittin UstUndaf, kUltOr d'. 
rektlrfl Tevfik Kut, Şehir mecl&ı.i 

iyeleri ile talebe nlilerl kar11lamıı 
tardır. 

Garda ilbay Mahlttla U•tbdal 
bir dylıv nrmif Ye .... ıaıte MI. 
7Uk Jmmıtlır ifa ederek luymıtlf 
uuarlar 1•tl1tlren bu irfan 1'ftaf. 
nın İ&tanbuldan ayrılması dolayıallt! 

duyulan teeuürü anlatmıJ ve bu te. 
ea11ltr6 karplamak lzerı Anbradakl 
1enl yanlarının kendileri l~n dah" 
bfiylk bir laklpf sahur olaeaflnı 

hatırlatmıştır. 

llbaya karşılık olarak bir talebe 
s8z almış ve lhtisaslannı anJatıaıf. 
tır. 

S8ylevlerden sonra uat 11 e yak. 
laştıir için ilk kampua varmaş Ye 
herkes yerine yerleşmiştir. Son kam. 
panadan sonra tren yavaı yavaş fs. 
tnsyonaan uzaklaşmrıtır. 

Okulun liretmenlert ve dlrektarO 
akpm trenile gitmişlerdir. GUndO-ı 

treninde talebe ve okulun idarecileri 
bulunmakta idi. 

Kaza kongreleri 
Parti kaza kongrelerinin yapılaca. 

fi gUnler ve yerleri tesblt edilmiştir. 
Buna göre, Beyoflu kaza kongresi 14 
lkinciteşrin cumartesi gil.nU saat on 
bet buçukta Beyoğlu kaza merkezin
de, Bakırköy, Çatalca, Kadıköy, Kar
tal, UskUdar kaza kongreleri 15 ikin. 

. citejrin pazar günü, Fatih ve Sanyer 
ka.za koqrelert 18 lldncitefrln çar
tamba gilnU., Adalar, Beykos kua 

"Açık Söz,,e kısa 
hır cevap 

DilnkU .. Açık Söz,, gazetesi prip 
\·e hafif bir üslQpla bir.deıı baheecJe
rek köy öğretmenleri yetiıtinnek Ur. 
re kurs açılacağı haberinin gazetemiz. 
de üst Uste iki defa yazıldığını IÖY• 
lilyor ve gftya alay ediyor. 

Bu kuraun açılacağı hakkmcl&ld 
ilk haber gazetemizde 11 temınua 1938 
da çılmuıtır i i qustos 1936 tarflı1l 
aayım.ızda ~kfeehirde açıbnıı oluı 
kursun t?aaliyetine dair bir haber .t. 
tipr etmiftir i bir kaç gün tivvelld 
nüshamı7.da da bu kurstan iyi DOtlee 
almdıfl için bunun ıibi on iki kuıs 
daha açılacafı yolunda bir haber -
mııtır. "Açık Söz,, Un okudulunu .-. 
lamıyan muharriri, devam eda bir 
hadisenin muhtelif safhalan bulundu
fwıu ve bu safhalara verilen yeni ba
berlerin eskiyi ısıtıp ortaya çıkarmalt 
demek olmadığını bilmiyorsa öğren. 
sin! 

Mademki ktlltUr haberlerinden ~ 
hie açıldı i biz de söyliyelim ı DUnldl 
"Açık Sös,, de gelecek sene oehrlllli.t• 
.on tane orta mektep açılacalt JUi• 
Iıdır; gelecek yılın kUltUr ihtiyacı tim 
diden tetkik edilmeje bqluıılmıftlr, 
fakat bu tetkikler henüz bi~ 
den kaç mektebt ihtiyaç oJacatı ı.ut 
defildir ve kaç mektep açılacalt da 
daha kararlqtınlmaımıtır. 

"Açık Söz,, muharriri DW& bqm. 
da havadis uyduracağına killtUr ha
berlerin · günü gününe ~teml.ıe 
takip edip yirmi dört saat soııra oku· 
yuculanna bildirmekte devam etae 
hiç olmuaa doiru havadla vermek 
lmklnını bulur. 

Bir izah 
Anka.rada Dahiliye vekili ve C. B. 

P. Genel eekreteri Bay Şt1kıi1 Kaya. 
nm bqkanbflnda yapılan bir toplan
tıda Matbuat birliği nlumınamesl • 
saalarmm konuşulduğu yazılırken vıe. 
kiletin yeni matbuat kanununu Mec
llae teklif edecelf yolwuia bir fıkra 
intıpr etmlttlr; mevauu bahaolan bu
gtlııktl matbuat kanununun defiltlrlJ. 
mesi defil, aynca bir matbuat birli
ği teşkili ve bunun hakkında bir tefo 
killt kanununun teklifidir. 

SEBZE HALI 
Kerestecilerde Sebr.e hlliııin Y• 

mif cihetinde bulunan eski yqm 
duvarmm yıkılmaama ~ 

Duvar bir kaç güne kadar tama. 
men kaJdmlacak, bu sahaya yeni ya
pılacak kısmı inşa edilecektir. Bl1 
Unkapanı cihetine doğııı pnifletllin
ce o taraftaki ikinci duvar da yıktı. 
nlacaktr. ucuzlıyacak 

~;::' 4bı bltyUk deği§ikliftn ayıl.' dev- matM bu bır wıM t4J11dl ~z. Şu 
~artık kendUerlni kuvveUilere da t10r 1oi tlatlya btı1ı.rontmt1 ualmaaı 
"'-~ ettirmemek hU8U8undaki a- t~nıon mantıltn Nllrin4 dm~ a-
t. ~en ileri geldiğini görmemek- made Wmadılc(lfl bu !/OfJl"tJtl6r Mç bir Bu hafta i9erisinde yirmi para inen 
e,,.. 'laraı- ededursunlar, esaalı surette .,,._ mMtJa/faJWyet temin ~t'. ekmek fiyatlarmm yeniden bir ml_k· 

kongreleri 22 iklncitepin pazar gtln -----------

~it olan iktisadi muvazene, bir cekttr.,. ·tar daha düşeceji Uml~ ediln_ıektedır. 
~-teki haline dönmemek Ü7.ere va- Yatar "•bl Bu suretle f~vkalAde bır v~yet çık. 

Beoilrtq kaza koncresi 2• ildncite,. 
rin salt rUnU. Eminönü, Silivri kaza 
kongreleri 12 ikincite§rin çarpmba 
gUnU, Şile, Yalova, kaza kongreleri 29 
ikincite§rin pazar gllnil toplanacaklar ...:......~her gün biraz daha tahk" t- madığı takdırde ekmek sekız buçuk 

~lr. mı e (Sonu: Sa. 7 SU. 3) kuruşa kadar inecek demektir. 

~~henUzyamuildisadtdejil,---~------------~----~--~~~~~~--~~--~~--~----------~--~ 

s 11.nıanda idari bir esaret altm· llAI. MI" "' LEIC 1. - R t 
dır. 

"ı~ d ll'akat A vrtıpaya boyun efm~ 
'tı '"-1 artık Asyayı kazanmıştır 
~ eb D'lakfneleşen ve endUstrileşe11 
._~~ ir lerbest rekabet rejiminde 
~CS- ~~ktiaadlvatrnı kendi toprakla. 
llrt.ı~ hlafltlp edebilecek bir tarı
• -~ 17.e olma yolundadır. Liberal 
~ ~ ~1lınfne dönüşün A vrupaya 
lıı.~~ ~ıaı gibi reri iktisatlı memle
~enış surette isti~!'tlnr e .. mek 
~: be; "erecetini sananlar :vanıJ·. 
11a._' ~ :Vle bir reUm yen;den ve S .J~«1tlf1,,,.P t,.«Ttlht r'1fldilf htk

~ IJeı.ı: ve Sovyet. ve klmbfllr 
daha milthif bir Çin dam-

Herkes bayrağı is.ed~Oi zaman 
· indirip istediQi zaman çıka·rmamalı 

Balatta vapur iskelesi caddesinde oturan okuyucu-
lanm.ızdan Musa Dural idareJıanemiı.eıelerek, twıJan 
söyledi: 

- Reaml gllnl«'dt ler ev. her apartıman ve dilkkdn 
bayrak a.sıyor. Çok iyi ue çok gllul. Ylllnı.ı bir feyi 
0~1c ut6yon&m: Bayram bUff6' 11.iM boynıklar 

neden 4çeri altmnlyor 4a Od ilg gin müddetl8 dlfClnd.a 
bın:ıkılıyor. Herhalde bayrak umak için ~olan 
kanunda Mrkeaifl iattlfMlj Mnwlft..., iatediğj _.... 91-
kmuoağıno da'1' bir MGCf46 olmaao gerek.. ~ halde 
bayrak kanununun bütü• maddıeleriM bütün tMJtandaf.. 
19r 'Mr/i w/w.e riayet etJMU; ve bayrak Wtnnekte 
k6nd4 keyifl«ine g!Yfe 1wreket etmeme1'1rled.,, 



Yalan söylemi yen adam 
Lord Edgar Vaytelişin, kendi ta-ı 

bakumdan bir insan için herhalde pek 
mutad olmıyan bir adeti vardı; gece 
vakti Londra sokaklarında haylı uzun 
l!lüren gezintiler yapardı; bu gezinti
lerinde, fakirlerin barındıkları izbe 
mahallelerde dola.~mağı, bilhassa ter
cih rncr, 

Lord, Vayteliş konforsuz ve 
pis havalı muhitine kendisini tekrar 
tekrar çekin sürükliyen ı:ıeyin ne ol
duğunu, pek o kadar izah edemezdi 
de; oradakilerin çılgınca, ölçüsüz ne!;'.
eleri miydi Lorda bu yerlerde dolaş
mak zevkini veren, yoksa onların adi 
konuşmalarr, kabasa.ba ta\-ır ve hare
ketleri miydi? Öyle veya böyle; ya. 
hut da bambaşka bir sebep; fakat, 
herhalde bu sebep - kayıtsız bir ada
mın omuz silkerek, sırf boş bir saa
tini doldurmak maksadile, tecessüsü 
değildi! 

-Alman hlklyeei -

biseye de ihtiyacım olacak, bir parça 
çamaşır ve hamama gidip yıkandık
tan sonra .... 

Lord Vayteliş, krsaca şu mukabe
lede bulundu: 

- Azizim, beş altın, bir yığın pa
ra, demektir! 

İçinden, bunun güzel bir hile ol
duğunu, yabancının, istediğini elde 
etmek için iyi bir usul bulduğunu dü
şündü; iyi, müessir bir çare! Bir üa. 
de tarzı! Şimdi kızaktan denize gemi 
indirir gibi ortaya attığı bahisten son 
ra, artık hiç kimse bu adama bir şi

linden aşağı para uzatamaz, elbette! 
Bu yolda kazanç teminine girişmek, 
şüphesiz emin ve isabetlidir! 

- Geceler hayrolsun, koca herif; 
gene görüşmek üzere! 

Lord, bu sözleri dostça söyliyerek, 
dostça veda etti. Ötekinin gözlerinin 
içine dikti gözlerini ve yabancının ba
kışlarında kurnazlık parıltısı seçer 
gibi oldu. 

Meçhul adam, tam terbiyeli bir a
dam halile, iğildi. Kendi içini okuyan 

Otomobil üze
rinde çiçek 

Bugün açllan 

Türk Kciğıt Fabrikası 
Osmanlı tarihinde üçbuçuk 

giden bir zamanı telafi 
asır boşa 

ediyor 
Osmanhlarda klğd tarihine kısa bir bakıt 

Osmanlı tarihinde kağıt i~ine 11.l:-, Hünkar iskelesi civarındaki ebni)'J 
den ba:;;lumak üzere lıiribirinclen he. meşhurede her ne kadar kaba sabi 
man yarımşar asır fasıla ile bir kaç ise de mülkümüzün eseri olarak katı 
kerre tema:s olunduğu >görülür. imalıne teşebbüs ,.e gayret ve bİ 

Hazinei evraktaki ,·esikalar ara. müddet devam olunmuş ise de ticarel 
sında o zaman (Yalak abad) denen ve sanaatın kadir ve kıymetini takidt 
şu bildiğimiz Yalova kazasının nai. de ve bu misülhi şeylerin husuHiııi 
bine yazılan bir hüküm \'ardır ki ll:J.~ mücerret hükumeti seniyeden bekit 
tarihlıdir. \·e bu tarihe göre birin. mekte olan hata ve taksir tesirile' 
ci Mahmut atlına yazılmıştır. güzeı :t-.arı nafia düçarı tatil olduğ• 

Hükümden anladığımız şudur: misüllu lzmir fabrikası dahi bir ç~ 
Harbi umuminin mütareke yılı her Yalova kasabası yakınlarında h:ı a~ık ile kapanarak gene bütün bütii• 

yıl lngilterede kutlulanırken kazan • renıe)n vakfından bir değ"irmen rn~. ecnebi fabrikalarının kflğıtlarına İ~ 
cı harp malüllcrine verilmek üzer·• dır. Bu değirmene Çardaklı d<'ğ 1 r. tiyaç hissetti. IJu kağıt münasebt 
dünyanın her yerindeki Jngilizlere meni denilir Ye Hırka deresi denen tile miilkümüzden beher sene milyo11 

suni gelincikler satarlar. nu gelin. akar su üzerindedir. larca ak~a çıkıp gitmektedir. Husıı. 
cikler! İngilizler o gün için göğüsle. Bu değirmenin yerinde hiri11r.i sile reji idaresinin ihdasındanbetl 
rine takarak gezdirirler. Fakat oto. l\fahr1udun irade.sile yeniden l}'r bandrol ve sigaret kutu ve zarfların' 
mobil içerisinde bulunanların da bu (Kflğıthane) yapılmıştır. Kağıt fab. sarfolunan kağıtlar ve mukavval•: 
muavenet eserini gösterebilmesi için rikasının en büyük ihtiyacı sudur. için mülkümüzden beyhude yere ~ı 

yeni bir usul icat edilmi~tir. Bu yıl Bunun için suyun dinmeden akmnı'ı kan altınların mikdarı gümrük def 
dönümünde bir çok gelincikleri de ,.e bent1eri1e yollarının sağlam kaJ. terlerine mürncnatla ve sokak ,.e J1J 
böyle otomohil radyatörünün üzerini? ma.c;ı Kocaeli sancağında Yalak aba.J nelerdeki süprüntülerin bir kısmı jel 

takmak için hazırlıyorlar. denen nahiyeye tabi Sarhanlı - ye. o kağıt parça ve kırpıntılarından 1111-

Lord, kendi muhitinden hiç bir 
kimseye, - ufak imalarla bahsedişi 

müstesna - meçhul Londradaki gece 
maceralarından ve o sırada karşılaş.. 
tığr şeylerden bahis açmazdr. Kendi 
muhitinden hiç bir kimsenin, bu se
falet muhitile alakadar olmasına ve
sile veremez ve onlardan hiç birisini. 
durup dururken bu muhite götürüp 
de yeis verici sır olan bir bilgiye 3şi
na kılmak fikrine kapılmazdı. 

Lordu kandırıp faka bastırmak müın- -------------- rinde söylendiğine ~öre Elmalı - kö. rekkep olmasından mahim olur.) 
yü zimmilerine vazife olarak ,·eril. Lütfi tarihinin bu satırlan 13ıt 
miştir. nu köy zimmileri kağıthane. de yazılmış olduğuna delalet ede' 
nin işleme.c;i için ırmağın bentlerin;, kayıtlar vardır. Halbuki Necip M1 

harklarrnı lüzumunda yeniliyecekle", mın kitabı Abdülhamit zamanınd• 
tamir edecekler, genişletecekler, te. da 1308 e doğru Berutta da bir "" 
mizliyeceklerdir. Ve bunu parasız ya. ğıd fabrik:ı.c:ı açıldığını kaydettiği fı 
pacakıardır. Ancak bunlar öşürden. bi Reykozdaki eski fabrika yerine 1 
ceziyeden, avariz bedelinden. sefer bir (Hamidiye kağıd fabrikası) "" 
,.e hazardaki imdat hissesinden baş. rulduğunu ve "Devairi devlete ve si' 
ka hiç bir teklif ile mükellef olmıya. ir hava);ci zaruriyei memlekete k'f 
caklardır. Bu şart ile ellerine bir kağıd imaline muvaffak olacağı anl"' 
serbestlik kflğıdı verilmiştir ve hn şılmakta., olduğunu söylemektedir. 

Bir sonbahar akşamı, Lord Vayte
liş, doklarm biraz uzağından, Teyms 
nehri ooyunca yilrllyordu. Karan1rk
tan birdenbire çıkan bir adam, kendi. 
Bine seslendi. Elinde eski, püskü bir 
şapka tutan kuru yüzlil bir adam, ya
vaş sesle söylüyordu: 

- Yalnız bir dakika sizi i§gal ede
ceğim; eğer acele bir işiniz yoksa ... 

Bu kaydı ilave ederek söz söyli
yen adamla karşı karşıya duran Lord 
Vaytelişin hiç mi hiç acelesi yoktu. 
doğrusu. Karşılaştığı adama baktı. 
Ve bir kaç adım ötesinde duran bu ya
bancmm sözüne devam etmesini bek
ledi. 

Yabancr, umulmadık şekilde de
vam etti: 

- Adım, Ceyms M.adagdır. Sizi 
böyle i§gal etmemin sebebi ... 

Lord, onun sözünü kesti: 

- Para mı istiyorsunuz? Ufak bir 
yardım belki ... 

Ve cebine el attı. 

kün olmadığım, ona karşı bu tabya
nın çıkar yol olmadığını kavramış gö. 
rüntiyordu. Lordu, başka bir şey söy
liyerek yolundan alıkoymağı deneme
mesi ve kendisini dinliyen zatın, söz. 
!erine inanmadığını görünce inandır· 
mak için başka hiç bir harekette bu
lunmaması da, meçhul adamın mü
kemmel bir psikolog olduğuna dela
let ediyordu. Lordun fikrince, bu y:ı
bancı, yeni bir yolcunun karşısında 
hilesinin daha kolaylıkla muvaffaki
yet temin edeceğini, düşüncesini ça
kan bir adamı ikna için uğraşmaktan
sa, başka birisine baş vurmanın daha 
elverişli olacağını idrak etmişti. Tar 
zmda b~qarı gösterebilecek olan zeki, 
kurnaz bir adamdı bu herhalde! 

Lort! 'Vayteliş, vIJJ!sına dönerken, 
bu adamın usulünü takdirle mülahaza 
ediyordu; o, herhangi sahada olursa 
olsun, meharet gösterebileni, takdir 
etmek itiyadmdaydı ! 

Lord Vayteliş, öğleye doğru uyan
dı. Çıngırağın kordonunu çekerek, u
şağına banyoyu hazırlattı. Bitişik t.:e
rah odada, kahvaltı ederdi. Çay v. s. 
ile sabah gazeteleri, orada yerli yerin 
deydi. 

Yüksek pencerelerden birinin be
risindeki masanın başına. geçti. İtiya

KISA HABERLER 

Yunan toprağından gec;;en ışa.rk demlryol 
Jarının 33 kilometrelik kısmının idart vazlye 
Une alt mUzakereler bir ild güne kadar baş 
ıamak Uzcrcdlr. 

• üzeri toprakla örtUlcn çöp istasyonlann 
da sinek yavrularının ürememesi ic;;ln Uzerl 
ne koporat mahltilU dökWecekUr. 

• Ayın 12 sinde toplanacak olan kUc;;Uk 
san'atlar kongresine gidecek murahsaslar 
ııeçilmlşUr. Murahlınslnrm her birine i5 er 
lira yol masrafı verilmesi de tekarrUr etmiş 
Ur. 

emir kağıthane emini (İbrahim Yu. Lütfi tarihinin (adı üstünde) kıt1 
suf) a bildirilmiştir. dile Kağıthane adının kağıt imali dt 

ikinci bir vesika, bazı istimlak J:\yısile ü~üncü Selim zamanırıP 
• Liman idaresi. idarede bulunan mahal muamclelerile fabrikanın ll.>9 da i~. söylenmeğe başladığını bildirmesifl' 

• Uyuşturucu maddel11r inhisarı önUmUz 
deki ay sonunda dördüncü Vakıf hanından 

Salıpazarındakl yeni binasına taşınacaktır. 

Iar azalınca masraf da azalmış olduğundan 
eşya hamal Ucretlerinde ton başma 50 kuruş 
kadar bir tenzllAt yapmışt.tı'. 

• Galata kulesine çıkan seyyahlara bir 
kolaylık olmak üzere kuleye bir asansör ya 
pılmasma karar verilmiştir. İnşaata yakın 
da ba§lanncaktır. 

• Doktor Şahtın ayın on beşinde Ankara 
yı zJyareU tckarür etmiş gibidir. Şah tın bu ' 
seyahati iki memleket arasındaki ticari ve 
lktısadt vaziyetin takviyesi işi ile al!kadar 
dır. 

• Bayındırlık bakanlığı yeniden iki yolcu 
tayyaresi sipariş etmiştir. 

• BUkreı;ı ha.va gazı şirkeU tarafından açı 
lan mUnaka.'Ulda kömUrlcrlmlz fiyat ve vasıf 
itibarile tercih edilmiştir. İlk partide 12 bin 
ton kömUr satın alınmıştır. 

!emekte olduğunu gösteriyor. de de bir yanlışlık olacaktır. 
Bu fabrika ne kadar devam etti? 1022 tarihli resmi vesikalaTclh g4 

Orasını bilmiyoruz. Fakat yeni bir ğıthane adına tesadüf ediyoruz ~ 
fabrika tesisi için ya üçüncü Selim, hu tarih birinci Ahmet zamanına tt 
ya Adülhamit zamanlarına gelm~- sadüf eder ve üçüncü Selimden ıııı 
miz Hizımdır. asır evvel demektir. Şu halde Os111•ıı

Kuru yüzlil adam, Lordun kendisi
ne umtmak üzere olduğu sadakayı 

reddetmek ister gibi bir hareket ya
parak, tebalilkle cevap verdi: 

dı olduğu üzere, hem kahvaltı ediyor. ---------------

Abdülhamit zamanında Beykozda hlar zamanında ilk defa kağıt yaf 
Hünkftr iskelesi yakınlarında bir ka lış tarihini 1022 den evvel arail1~ 
ğıt fabrikası kurulmuş ve kağıt iht!. icabeder. Üçüncü Selim zamnnn• 
yacımız tamamile temin olunmuş ike!l belki eski hayrat ihya edilmiştir. 
gene fabrika kapatılmış, harap olmuş Demek oluyor ki bugün lzrnitt' 
gitmi~tir. Yaptığı kağıtlara (Eseri Cumhuriyetin elile birincisinin açJ1 

cedidi ahdi hümayun) damgası '\'uru. ma, ikincisinin temel atma töreni fi' 
Iurdu. ırnrn. ba~ka Avrupa fabrika. pılan kağıd fabrikaları Osmanlı ta~ 
larr mamulatına bu damga vurulmuş hinde üç bu«:uk asır boşa giden bi 
kftğıtların sürüldüğünü hepimiz biE. zamanı telafi ediyor. 

----------------~,,..../ yoruz. 

- Hay:rr! .. 
Yabancının bakışlan yorgundu, 

omuzlan düşüktü. 

- Hay:rr, böyle bir yardmı istemi
yorum. Bununla beraber, yardım e:t
rnek isteyişinlıden dolayı size teşek
kUr ederim. Evet, demin söylediğim 
gibi, benim adım Ceyms Madagdır. 
Ben, hayatıma yeni bir istikamet ve.. 
recek olan bir şeyi tasarladım. Bir 
karar verdim. 

hem de önünde genişlemesine serili 
gazetelerin yapraklannı çeviriyordu. 
Çay ve kızarmış ekmekler, bugün ha. 
rikul8.deydi. F.sasen Lord Yayteliş. 
günün hiç bir saatini kahvaltı saati 
kadar rahat ve hoş saymazdı; çünkü, 
bu saatte hiç rahatsız edilmezdi. 

Lord Vayteliş, bir aralık bir şeyler 
mrnldandı ve peÇeteyi masanın üstü
ne bıraktr. "Deyli Ekspres., deki kü
çük bir haberi, bir kaç satrrhk kısa
cık bir haberi tekrar okudu. 

"Tahminen kırk ya.,larında ve ü
zerinde bulunan vesaika nazaran adı 
Ceyms Madag olan bir adam, bu sa

Geçmiş J(urunlar 

V AKIT: 6 Teşrinisani 921 

AMERİKA SEFERLER! 

Dördihıcii Amerika s~~crini icra i
çin geçenlerde lstatıbııldan hareket 
eden Gülcemal vapuru on altı teşrini
euelde Napoliye nıuva.salat etmiş ve iki 
günliik bir tcvakl."11/tan sonra. hareket 
edcrcl.; otuz binle Ccbelittarıkı tcrke1J 
lem-iştir. Gemi bir kaç gföı sonra Neı·. 
yorkta bulımabilccc7dir. 

Seyahat dcıırcsi siikıin ile geçmi.J
tir. 

Sözilnün burasında güldü ve an
lattı: 

- Bu gece kendimi öldüreceğim. bah sa.at dörtte Bayrt. Tersanesi ci- --------------

Bilinlı:, ki intihar fikrine herhangi bir 
kapris veyahut da çılgmlıkla saplan
mış değilim. Eğer beni dinlerseniz, bu 
hareketin benim için en uygun dilşt>n 
bir çare olduğunu göreceksiniz. Rutu. 
betli, berbat bir hava, bugünkü ha
va ... Ben de, işte bugün hesabı temiz. 
liycoeğim! 

Lord Vayteliş, kendisini, hiç mu. 

varmda ölü olarak bulunmuştur. Bu 
adam, kendisini bir ağaca asmıştrr. U
zun zamandanberi işsiz kaldığı öğrc-
nilmiştir.,, 

- Acayip şey! 

Lord Vayteliş, hafü sesle bövle 
dedi ve gözlerini gazeteden ayır~a
dı. Beti, benzi sapsan kesilmişti. 

Ceyms Madag, yalan söylememiş-
t•ı kabcle etmeksizin dinlediği halde, m~ 1 • 

hu! adam, sanki onun bir sözüne kar Diyon:i.8 Lippa 
şı cevap veriyormuş gibi, sesinin to- ---------------
nunu değiştirdi: 

- Artık, daha fazla düşmiyece

ğim. Artık dilenmiyeceğiın; bu, beni 
alçaltıyor. Artık mundar D&rülaceze
lerde barınmak da istemiyorum. La
kin, gene yeni bir hayata başlıyabi
lirdim; ancak, bir şartla! Ortalık a
ğarıncaya değin, bana bu maksatla 
bet altın verebilecek birine rastlıya
bllinıem ! O zaman, yeniden yaşamağı 
tecrilbeye girigebilirim. Küçük, fakat 
temiz bir oda kirala.nm, ucuz bir el. 

IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir 1iuatros11 
Tepebaıı Dram 

K.ıamı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

AYAK TAKI/ılı 
ARASINDA 

Fransız Tiyatrosu 
Operet K.ıımı 

111111111111111 

111111111 
Bu ak§&m 20,30 da MASKARA 

jveni 11eşriy .at J 
UYAN iŞ 

Haftalık resimli Uyanış (Serveti. 
fünun) mecmuasının son sayısı zcngi:ı 
mündericatla intişar etti. Du sayı. 
daki imzalar sunlardır: Halit Fahrı 

" Ozansoy, Vahdet Gültekin, Ga,•si Ha. 
lid O'ı.ansoy, l<'ikret Menemencioğlu, 
Naim Özel. 

MAKSIM TiYATROSUNDA 

Büyük Türk lllüz 
yonisti ve Manye 

1 tizmacısı 

1

9r. Zali Sungur 
Her gün fevka.liı 

de bir programı~ 
temsillerine aı: 

vam ediyor. l 
Geceleri saat 21 de süare. Cumar-

tesi, pazar 17 de matine. 

Polis Haberleri Lütfi tarihinin 8 inci cildinde 1264 
yılı vakayii yazılırken şu malumat 
kaydedilir: "Düz oğlu Hôce Kara. Boğazda bir kaza old&lol' 
l>et ile Hoce Mihran tarafından lz. Evvelki gece Boğazda bir kaza 
mirde inşasına mübaderet kılınan ka. muştur: 

ğıt fabrika.c;r o esnada rehini ikmal • Sarıyerde oturan Sürmeneli ?d~ 
olarak mamulatı vakıası Dersaadete met yanında. on iki tayfası olduğu ııd' 
bilvürud de\'airi resmiye ve sair ma. de kayıkla Anadolukavağı açıkl~ı 
halde istimaline başlanıldı.,, torik avına çıkmış, ağ atmıştır. ·~ 

Müvcrrih Lütfinin bu malumatı ona doğru ağ toplanırken kayık dl 
Beykoz fabrikasından sonraki bir te. li taşa çarparak° batmıştır. ,!' 

Tayfalar etraftan yetiı=_ıen saııd şebhüs <lemel< olur; Fakat Lüt!i 
(Eseri cccHt) damga.c:ıını Beykoz fah. cılar tarafından kurtarılmışlardır· / 
rikasına d('ğil, bu lzmir fabrika.~ına HANGiSi DAHA GVZELM/Şf ti' 
mal ediyor. Fabrika hakkındaki ha. Mevlftnakapı dışında Recebin bol' jlt 

nında oturan çingenelerden Emine \ here şu sözleri ekliyor: ıc• 
Hatice güzellik iddiası yüzünden _ı. 

, (Epice vakit Izmir fabrikası kağ:~. '"" 
tarı kullanılarak ecnebi kağıtlarını:t ga etmişler, birbirlerinin saçlarını~, 

muşlardır. Kavgacı kadınlar ya.1' 
hiç olma1.c;a mirice hariçten mübaya. 

narak mahkemeye verilmişlerdir· ,,ı, 
asına istisna husulü gibi büyük bir }.Jf' 
menfaat vücuda gelmiş ve reft~ BiR SABIKALININ YENi J/ ·l 

FETI - Sultanahmette oturan&.? f' refte rağbeti umumiye dahi kazan. et! 
şında Emine dün Tahtakaleden g. ,,.,. 

mıştı. Üzerlerindeki Eseri cedit dam. l<l r-
gası na mile ile lan söylenmekte ise d ~ ken sabıkalılardan İsmail elinde. ııtl 

ra çantasını çalıp kaçmıı:, biraz sO 
ne çareki ilerisi işlemiyerek bir va. 

yakalanmıştır. / 
kitten sonra fabrika kapandı. Ese. ADACAÖ/N/ 'VERıl!EYINCS··· ,ı 
ri cedit namından başka meydanda }.{ ]ıJI> 
eser kalmadı. Avrupa mamuıatı kır. Fatihte Hafızpaşada fırıncı c tir' ~ 

Alinin yanında ,galışan Aziz, bC!J ·ııtl 
tasiyesinin rakabetile sermayesinin tutan alacağını istemiş, verilil'l~~ı ıır 
veresiye kalması sebebi tatili olmu::. "ll<Tt'JI ı. kavgaya tutuşarak Mehmet ~ .r 'il 
tur 1.annederim. Teessüf olunur k: .. çakla iki yerinden yaralamıştır• "' 
bu kağıt havayici zaruriye ve mu. yakalanmıştır. ' 
amelfltı umumiye ve hususiyenin a!<. • 

dem ve medarı devranı olduğu ve ka. HAMAllAR cEM1YE'fl -
ğıtsız yaşamaklığın adeta zahire gi. -
bi imkanı umumisi olmadrğy ümuru 
ht!dihiyeden bulunmuş ,.e sultan Selim 
salis hazretleri zamanında dahi adı 
üstünde olan Kağıthane ve Beykozda 

SEÇiMi ./ 
Hamallar cemiyeti idare _MY~~ a 

çimi dün yapılmıştır. Netıce 

belli olacaktır. 
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Cifeden para bozdunnuı, avucun j 
~ onluldan, kuruılan aayıp durur ) 
"'- sözü llendisine ilitmiı ve baya •. 
Iİllnit bayab kalımı bönce kimlelerin 
~ .. bir el vunap paralan etrafa 
~. aeyyar yemiıçilerin küfelerine, 
'htaıanna dalıp yemitleri kapar, çif
"'-ni)'i tutturan Eyüp oyuncakçısının 
~ düdüiüne iğneyi babnr, balon· 
-...n Mlonuna yanar siaarayı dokun· 
~u. 

Ha~di bir kotmaca yanfı •• Onu ya • 
l..ılanbilinen yakala. Ayaimdaki pat· 
J.ılı Yemenileri fırlabr fırlatmaz çoktan 
~nün öbür batım hulmuf .. 

l>aha ne muziplikler de ne muziplik· ...... 
Memleketlerinden Hicaz yoluna çık· 
~ semiden limana inmi,, htanbulun 
~ıı, aöbeie kadar aek•llı, up · 
'yenli özbekler, kafile halinde, tat· 
._ tatlan dolatıYorlar; (Siıbci! Sir · 
'-ci) diye soruyorlar. 

Eda, ııppedak karıılarmda: 
- Hacı babalar Sirkeciye mi gide · 
~?- Nah ıöyle, closdojTu ••• Köp-
1' lıittikten sonra yine &idin, sonra 
~ ıidin, sonra aaia aapm; yürüyün 
>'GriYiin, Kömürcü sokağı diye sorun ••. 
ŞİIQdi Sirkecinin adı değİftİ; Kömürcü 
~oldu. 
k... ls~nbulun acemisi, yo) soran bafka 
:"l'lelere de Y enicami diye Galatayı, 

~İlttat diye Balrkpazannı, Uaküdar 
~ diye çifte deniz haımmlannı 
~i. 

Y •talak, sakat dilencilere bile ınu • 
8'ıll.ttı. 
..::- ~ydan timdi yaver aelecekmiı, 
~ ~ kı.e kese aaclaka claiıtacak
~ Çılan ortaya, dizilin boydan boya. 
-...._ lcalan dona kalır! .. diye hepsini 
~ küldür kÖprünün artasına üıüı
'6;, belediye kavulan yetİfİp: 
.._ Nereye meretler, haydi yerlerini· 

~-... lıcddwa tcılııab. •İDe7t ba
~ Eda kiı kiı aülercli. 
'~ Jiatiii, köprüye pula aabfl 

~ lllaataaı hep ericeld..ıe idi. 
lııı...~ hiç ahı ftriti yoktu. Onu 
~ aören habml.r: 

'"""' Şen;. linet, aman aoblmaya • c.. 1. 8izc1en uzak olaup da ahenneme 
~ olıun.. deJip Öteye kaçarlar, ba -
~ ....... : 
l\' Ayol l.Juana Ullll!t çınıılcmMJ. -

~~::::::::: 
~ ınulapr, li~enlerimi oynatır! .. 
c._ ,..._ ıilkerek yolu deiiftirirl•, 
~ eli ...... talam da: 

, .... ~ ..... ? .. Ona öyleWrt.Jq. 
~ ona öyle fJir P'9'UIUID, ~ oldum dedirtirim kil.. de • 
~ .... aber kalabalıtrn arasına ka • 
··~. '41. da, kadın kıamma hat çeYİr -
...._ 11'eteJic Yel mezdi. Binde bir: 
..... it-. .... bir lidl! .. 
~-- hir deste pul versene bize!. 

..._ cınabr bile çok aörür, 
' ~ aöylüyonun, duymuyor iDii • 

..._ ? diye öfkelen-. bclınneleri: 
' ~:~ bilmem neai duyulur ımı? 
~tün küplere bindirirdi.. 
~ a, onun iti aücü estceklerle. .. 

'~ ~ pul alanlann be • 
..._ bepsı: 

Eda 

Koyu lramral, kumnlm sarıya de • 
iil, keataneye çalanı saçlar ••• Aym ren
gin biraz açıiı katlar ••• Kirpikler daha 
akçılca; samur ve kıvır kıvır biribirine 
airift. •• 

Dalmm üstünde ve daha olm1111111, 
koyu yefİ)İmli mürdüm eriklerinin eti 
gözler- Pençe pençe al yaneklar ve Ji. 
kin tabanı yarık abretlilderinki gibi cle
iiJ ... Onunkiai tunıacumtnık pemben, • 
Ü ( 1); Malatya kayınaile Burta tefta· 
lisi lrabuldarmm birihirine kanflDltm -
dan çıkan renkte-

UfaCIClk ... ufaacdc diyorsak yiikıük 
kadar da deiil, küçürek, derli toplu bir 
aiız- DucWdara kiraz clemiyelim ar • 
tık, manav düldmnı aÇ1111yoruz; dudak • 
Jar da damla yakut renginde ..• içlerin· 
de de, altlı G•tll iki ana cleasiz hH:ı":. •• 

Batörtüaü hiç clolanmryan boynu, 
yabaı hep aça durm1 aöPü, dirsekler
den öteli pplak olan kollan, çorapsız 

baaıklan t.yu ... beyaz; lekesiz duna 
beyaz... 

ömrü aiinü aünet albnda da hiç 
,ammanı nu? •• Evet, hayret; sanki vü
cuduna gİİDef ıııimm zerresi deime • 
ıniı. 1 

Biraz eYYel, vücudu için aeliımiı. 
etlenıhıit butlanmıt clediue, her yanım 
lopik Jopik Y•i '-ilarnrı, eni boyu bir 
o1mu, yaradılııta titkolardan değildi. 
Omuz bqlan •talı dütükçe ve dolsun, 
aöiaü de ..... ~ .-aindi. 

Gelplelim, beli İPİ\lcecik; belinden a
flli'ısı yine iki yana tqkm. •• Hüıa.a ba· 
Irk eti denilen vücudun tabe-eri onday
dı.. 

. . . . . . . 
Eda, cloın-, Wi)'Üme llbnl.uDuydu. 

Aluarayın söbeiincleki Mıiirat Pata ca· 
misinin kartıamda, Onikiler'in makam 
ol.n mqhur kahvenin bititiiincleki dük
kanda berberlik eden muhacir Hacı 
Hü11m11 atanın kızıydı • 

Hüamen ata Şunwmla ... Memıelre • 
tinde de berhermit. ayni zamanda hir 
kaç parça mülkü, tarlası marlaaı, çeli • 
ti çııbaju var. Yani oldukça nrbldı, 
paralı. Hatti kCllDfuları: 

( A rktısı tXır) 

"tir 
1~ üstünü bam hum fOl'Olop 

..._., llluıt: --~-----------ı 
\ı: Çl!Juıldiiin gerisi cebellezi o1- 1l·ii/de 

(1) Şimdiki -roj mandaren. 

\ ~ -.mnın men:aw yollan - .. 1::, 
'k __ .-• aaçL sakallılar bile: ------... ~-' a~ lamaıa oturdu! Aıeksandr Düma'nın 
~~çeyrek yandı, gitti desene!. bahçesi 
~ tt.: • lceyifıi sakal kaııyarak, ki-

~~ heliJiminalJab olsun! •• u 
~caddeyi tutarlardı. 

.. ~_hlcanda aöylecliiimiz gibi, 14, 
~Ydı fakat vaktinden evvel 
~ • .u_~nu bosunu almıt, ge • 
~ C) ~f, hutlanmıt bir genç iri-
~). ~ tabirile (tasvir gibi 
~ Yan gibi endamlı) bir ta • 

~ ""-'b lhr portresüü mi iati • 
.. lııannanı 

Fransız edibi Aleksandr Dümaper, 
bir gün oğlu muharrir Dümafis'i evi· 
ne yemeğe dauet etmıi§ti. Hava sıcalı. 
tı; Aleksatldr Diiıma: 

- Yemğei bahçede yiyelim! 
Dedi ve sofra dışarda hazır'landt; 

yemeğe oturdu'lar; bahçe hem küçük
tü, hem de gayet yük.'Jek duoorlarla 
çevriliydi. Sofrada sıoaktan fena h4l
de bunalan oğlu bir tımlık babasına 
şöy"le dedi: 

- M~ edersen pencereleri a. 
çalım da ~ 1looo ge'latnl 

100,000 dolan 
almak için •• 

Alh kadın on senede birer 
düzine çocuk doğurdular 

Fakat •• 
.~ükifahn çok fena netice verdiği 

görülerek •ahkeme kararile 
ikramiye JağvediJdi 

Dünyada garip adamlar çoktur. 
Bunlardan biri, Miltar isminde bir 
Kanadalı 31 teşrinievvel 1926 da bir 
vasiyetname bırakarak ölmüştü. Zen. 
gin Kanadalı o tarihten sonraki on 
sene içinde dünyaya en çok çocu!; 
getiren anaya 500,000 dolar bırakı. 
yordu. 

Bu senenin 31 teşrinievvelinde ou 
on sene oldu. Bu parayı almak için 
altı kadın müracaat ettiler. Fakat 
bu kadınlardan hepsinin dokuz çocu. 
ğu vardı. Hakikatte bu altı anneniu 
hepsi de on sene zarfında dünyaya 
daha çok çocuk gftirmişlerdi. Fakat 
bir çoğu ölmüştü. 

Bu vaziyet juri heyetini müşk11 
bir mevkide bıraktı: Parayı bunlar. 
dan hangisine vereceklerdi. 

Kadınlar da işin müşkülatım anla. 
mışlar ve bu paranın aralannda pay 
edilmesini en iyi çare olarak kabul 
etmişlerdi. 

1936 güzelleri Tu 
nuat<J verilen bir 
müaamerede ( X) 
ifaretli Avrupa 

güzelidir 

O zaman, Miltar mükafatının ka. 
dınları çok çocuk doğurmağa ve bu 
yüzden sıhhi vaziyetlerinin bozulma. 
sına mecbur ettiğine hüküm verildi. 

Hakikaten altı annenin bugün el. 
lerinde bulunan çocuklann hepsi has. 
tahkir. bakımsız, kansız bir halde. 
dir. Bir çoğu ahmaktır. Anneleri. 
on senedenberi 500 bin dolan elde et. 
mek düşüncesile onları iyi büyütme. 
yi ihmal etmiş ve yalnız çok çocuk 
yetiştirmete çalışmıştır. _ 

Bu vaziyet, esasen fakir olan bu 
ailelerin sefil bir hayata düşmesine 

de sebebiyet vermiştir. 
Mükafatı almak için müracaat e. 

denlerin biri, 13 yaşında evlenmişt;w; 
ve 30 sene r.arfında 23 çocuğu olmuş. 

§Üncesile hareket etmi§ti. Fakat, 
böyle bir mükWatın ortaya atılmuı 
bu fena neticeyi doğurmu§tu. 

Bu vaziyet karşısında h.ikimler ae 
yapacaklarım şaşırmışlardı. Bir ker. 
re mükifatın kime verileceğini tayin. 
de aciz kaldılar. Ondan başka, b• 
paranın verilmesi fena hareket etmif 
olanları müklfatlandırmak olaealdı 

ki buna hiç kimse razı olamazdı. 
O zaman, Miltar ailesi ite brlf. 

tı ve bu müklfatın böyle fena Te 11. 

mumf aile kanunlarına muhalif bir 
netice ortaya çıkarmasmı ileri sUre. 
rek, vasiyetnamenin bozulmasını 1'J. 
tedi. Vasiyetname mahkemenin ka. 
rarile bozuldu ve altı anneden h~ 
biri 500 bin dolan alamadan döndil .. Fakat içlerinden biri, Misters 

Kenny razı olmuyor: 
- Bütün para benim hakkım t Du 

para bana verilmezse kıyameti kopa 
rırım?. Diyordu. 

tur. Bunlann 11 i ölmüştür. Geri Jer. 
kalan 12 Çocuğun da 9 u mükafat ih. 

O r.aman meselenin daha derin ve 
adlf bir şekilde muhakemesinin icap 
ettlil anlaflldı. 

Tahkikat yapıldı: Bunlardan hep . 
sinin bir çok çocuklan doğup ölmüş. 
tU ve tabii halde, çocuk öliimü yüzde 
6 iken bu ailelerde yüzde 25 i bulmak 
ta idi. Bu altı annenin 1926 dan ev. 
vel hep birden dünyaya getirdiklel'i 
çocukların adedi elli sekizdi. Bwnun 
20 st 6lmüştU. 

MUkifat ilin edildikten sonra l!Jr. 
bu kacftnların daha bir çok çocuk do. 
iurdukları ve çoğunun öHi doğdui(n 
anlaşılıyordu. Hepsinin, 1926 dan 
sonra dünyaya getirdikleri çocukla. 
rın mecmuu 58 dir, , fakat bunlar•n 
yalnız 55 şi hayattadır. 

----------------------------UnuttuOumuz 
bir manzara 

Bu manzaraları biz unuttuk. Get·. 
çi lstanbulun çal'şılarını eskiden do. 
laşan sucu ve şerbetçiler böyle giyin. 
mezlerdi. Bir kısmının deriden kır. 
baları vardı. Yukarda görülen re. 
sim ise, Kahirede bir Arap sucusu. 
nun mahalli k'yaf etile sokakta ibrt 
ği, güğümü ve parlak kupalarile şer. 

bet sattığını gösteriyor. Sattığı şer. 

bet Demir Hindidir. 

d~ ~Junduktan sonra dünyaya gett. Sovyetlerde hava yüksek-
rılmıştir. • 

Bu kadın diyor ki: Jık rekoru kırıldı 
- Çocuklarımı besliyecek vu:f. 

yette detfldim. Ekmek parasını ~ı. 
karmak için de çahşmağa mecbur. 
dum. Bu yüzden çocukları yetiştir. 
meğe, onlarla meşğul olmağa vaziye. 
tim müsait değildi. 

Mükafatın kendisine verilmesini 
l "" 

i ~tireı;ı anne i~c Qn_ se.ne i~inde dünya . 
ya on bir ç~uk detirdiiini. bunlar. 
dan :ralnız ikisinin öldüğünü söyUf. 
yordu. 

Bütün kadınların anlattıkları bir 
noktada "oplanryordu: Sefalet, has 
talık, ölüm... ~üphesiz ki mükafatı 
ortaya atan Miltar neticenin böyle 
olmasını istemiyordu. Bilakis çok 
çocuklu annelere yardım etmek dil. 

Gezintiler: 
-ıawwws -

ÇUBUK 
.. Ankara'·, Türk inkılabını en 

'iyi belirten bir tarih yaprağını andı. 
nyor. Büyük, f811h bir yaprak. Ya • 
hancılar, belki bunu bugün bütün 
geniıliği ve bütün derinliğile kavn • 
yamazlar. Çünkü yavaı yav&§ eski, 
ortadan silindi. Kullanılacak ölçü 
kalmadı. Ancak, o ölçüye vurduktan 
sonradır, ki yeni Ankarada, Türk 
yaratıcılığının engin sınırlan görü • 
nüyor. 

On bq yıl önce, surları dqilmiş 
kalesi, yosunlu burçlan ile o, sade • 
ce bir madde yüksekliği idi. Tepeye 
serilen kara damlı evler, sanki o hi
sar yanklanndan, o burç yıkıkla • 
rmdan dökülmüı parçalardı. Dere • 
ler, yol mühendisleri olmuş, sel ya • 
takları cadde adını almıştı. Çepçevre 
sıra dağlar, birer ehram gibi çıplak • 
tı. Üstlerine J:>ulutlardan başka hiç 
bir şeyin gölgesi düımezdi. Ova, bir 
kiil çölü idi. l,Juıktan geçen bir atlı, 
bir süvari alayının tozunu kalclınr, 
en ince meltemler, bir kaaırga du • 
manile etrafı kaplardı. Gözün alabil· 
diği açıklıklarda ne bir filiz, ne bir 
avuç çimen, ne yeşil bir yaprak gö • 
rülebilirdi. 

Kara toprağı üstüne tirfillenmiı 
hasırlar çekili odalarda, sıtma zelze • 
leleri sarsılan hastalar yatar, isli q. 
vanlardan kör fenerler sarkardı. Sa • 

Tayyareci Mişelaleksiyev, her lıirl 
860 beygirlik iki mot&iil ve bir tem. 
luk bir ağırlık tqıyan (Ant 40) tay .. 
yaresile 12.695 metrelik bir ytlbek
liğe kadar çıkmıştır. Alekaiyev, geçen 
mayıs ayında Kokklnaki adlı Savya 
tayyarecisinin elde ettiği beynelmilel 
rekoru 594. met.relik bir farkla kınmgı. 
tır. 

Amiral John Kelly öldü 
Amiral John Kelly 65 yaşında olch.. 

ğu halde dlln vefat etmiştir. Muma
ileyh harp esnasmda Dublin kruvazö. 
rilnün kaptanı iken, Çanakkaleden içe. 
riye girmek suretlle kendisini kurta
rabilen Göbenin takibine iştirak et. 
mişti. 

BARAJI 
S. Gezgin 

karya kavgası, iıte buradan bqlar. 
ilkin bu zorluğu yenmek, bir Yok • 
sulluğu delip geçmek gerekti. 

Öyle yapıldı. Düflll8D bağıma 
bit mızrak keskinliğile dalanlar. iz • 
mir kıyılarında ellerinden kılıcı bı • 
raktılar. Sabana, pergele, makine 
kollanna sarıldılar. Gazi çiftliği, ya. 

radılışile insan çarpıımasmm yem • 

yeşil bir zaferidir. Bu kıraç toprBk • 
ta ağnç filizlenmez, tohum bap.klan. 
maz, çiçek ve yaprak açılmaz diyen• 
lerin parmaklan ağızlarında kaldı. 

Bugün o kel, o çıplak, o kireç ve 
çakıl tepeler iistünde .. Aaur .. unu
ma bahçeleri kuruldu. 

Kaleden dökülmiit bir harabeyi 
andıran Ankara, mermer, peton, aa
falt, çiçek ve yaldızla yoğurularak 
dünyanın en medeni bir tehri oldu. 

Dün açılıı törenini alkqladıit • 
ıruz .. Çubuk barajı,, ise, büyük ku • 
ramlann akla durgunluk verenlerin· 
dendir. Türk mühendisi, Türk İ§Çİ • 
si bununla, .. Ferhat .. ı masalJardmı 

yere indirdiler. 
Süleymaniyedeki mermer meza • 

n bo§altan zaman, eğer ruha el sür
mekten çekinmi§Se, hiç ıüpheeiz 
.. Sinan .. , dağlan bin"birine bağlıyan 
torunlannı herkesten önce alk111a. • 
Dll§tır. 

• 
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Şark Ekspresindeki ı' 
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YAZAN: 

Agatha Christıe 

Hizmetçi kadın, yüzünde yalvaranJ 
bir halle, onlara bakıyordu. 

Puaro kadının kolunu tuttu: 
- Merak etmeyin, dedi. Sözlerini • 

ze inanıyorum. Bu elbiseyi buraya si • 
zin koymadığınızı biliyoruz. Siz iyi ye
mek pifirirsiniz, değil mi? 

Alman hizmetçi kadın, bu yersiz su
ale biraz pfmıttı. Kendini toparlıyarak 
cettp verdi: 

- Evet. Yanında çalııtıklanm yemek 
terimi çok beğenirlerdi. 

- Pek ili. Sakin olun. Bakın, olup 
biteni anlatayım ben size. Hani dün ıe
ce birisile çarpışmıştınız, kondüktör el
biseli birisile? işte o adam katildi ve 
öldllrdüğü adamın yanından çıkıyordu. 

O aslında kondüktör delil. Mahsus kon 
dilktör elbisesi giymiş: Gece yarısı ko
ridorlarda görillilrse göze çarpmasın di
ye. Fakat, cinayeti işledikten sonra da 
üzerinde taşıdığı elbise onun için teh -
Jikeli bir şey oluyordu. Ne yapsın? U • 
serinden çıkanp atmak lizım. 

Puaro bunJan aöylerken MöıyH 
Buk'la doktor Konstantin'e de baktı. 

Onlar da dikkatle dinliyorlardı. 
Polis hafiyesi devam etti: 

- Elbiseyi çıkanp nereye atmı? Bu
nu dütünürken gözüne açık bir kapı ili· 
ılyor. İçeri bakıyor kimse yok. DÜfünil
yor: Bu kompartıman olsa olsa yolda 
çapıştığı kadının kompartımarudır. "Dö 
nüp gelinceye kadar nasıl olsa soyunup 
çıkarım.,, diyor ve içeri girip üzerinde· 
ld kondüktör elbisesini çıkarıyor ve o
radaki bavulun içine koyuyor. 

Puaro dunınca Buk sordu: 

- Sonra? 
- Sonraaıru siz diltünün bulun. 

Puaro, bunlan aöyliyerek, acele ile 
brmakantık katlanmıı olan elbiseyi 
açtı ve: 

- Bakın, diye, bir dUğmeıinin ko • 
JMlli oWutunu g8aterdl. Sonra, elini, ce
ketin -ceplerinden birine soktu ve bir 
maymuncuk 'ıkardr. Bu, kondüktörle • 
rin, her kapıyı açmak için kullandıkta
n anahtarlardan biri idi. 

Puaro: 

lngüizceden çeviren: 
V. G. 

]erimiz üzerinde kafa patlatmaktan bat
ka yapacak bir ıeyimiz kalmadı. 

Sigara yakmak için elini cebine at -
tı. Tabakasını çıkardı. Baktı sigara yok. 
Arkadatlanna: 

- Siz gidedurun, dedi. Ben sigara a
layım geleyim. Sigarasız edemiyece • ı 
ğim. Öyle kanpk bir mesele kartısın • 
dayız ki 1 Kırmızı entariyi giyen kimdi? 
Şimdi entari nerede? Entariyi giyen ne
rede? Doğrusu, katil cinayeti işledik -
ten sonra izini kaybetmek için çok uğ
raşmıı. Neyse, hep beraber oturur ko -
nuşuruz bunlan. Bir dakika müsaade 
bana. 

Puaro koşa koşa kompartımanına 

doğru gitti. Bavullarından birini indir-
di. Sigara paketleri bu bavulda idi. 

Yere koydu, açtı. 
O zaman hayretle gözleri açıldı: 
Kırmızı ipek entari katlanmış, bavu

lun içine konmuştu. 
Puaro, kendi kendine, milıtehzi bir 

gUIUşle söylendi: 
- tşte bu eksikti 1 Bana da iftira a

tıyorlar ha! Pek ili, ben onlara cCSıte
ririm ... 

Takvim 
CUMA Cuma~• 

6 il. Teı. 7 JI. Tef. 
o Şaban ı Şaban 

~Uıııı dQt'Jf'l ~~7 fı ~8 
;u., '*tıvı 17,00 li 00 
~R batı aamıu. 6.00 601 
:)f!e ~ it 58 il ~8 
rkUıdf AAUlU 14,42 14.41 
"kşam nam11r 1 i ,()J 1700 
Yatın ıııunAa 18 :'4 18!-J::l 
lllıM• 4 56 451 

tıım ıc~n ı;uıııen ~' l 81:.? 
tıırn k11 1An L-flrll'r !\4 :;.-1 

Saat 12,30 PIAkla Türk musfki8:1. 12,'50 
Havadis. 13,0IS PlAkla hatif mtlztk. 13,26 -
1',00 Muhtelif plAk De§riyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,SO Caz. PlAkla. 19,30 Spor mllaa 
babelert. Efre! Şettk tarafmdan. 20,00 Türk 
musiki heyeti. 20,30 Vedia Rıza ve arkada§ 
l&n taratmdan Türk mualklıı1 ve halk prkı 
ları. 21,00 Bayan Elsestangel tarafından pf 
yano eoıo. 21,SO Orkestra. 

1 - M:ozart: (Tılsımlı FIUt) uvertUr. 
2 - Fetnuı. (Tanzluat Aut der Aln). 
3 - Tachaikovski (Son bahar p.rk.w). 
• - Verdi (LaTravyata) dan parçalar. 
l5 - Rlch. Strawııı (Rosenkavaller). 
6 - bvork (Furuyant). 
7 - Lecok (Glrofie Glrofia) dan parçalar. 

Saat 22,30 Ajaıuı havadisleri. 23,00 Son. 

YARIN 

ÖÖU: NEŞRlYATI: 

Saat 12,30 plA.kla tUrk mustklBI. 12.~ ha 
vadfs. 13,0'5 plAkla hatif mllzik. 18,26-14,00 
muhtelif pllk nqriyatı. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 Ambaaadörden naklen varyeta 
mUzikt. 20,00 aaz heyeti. 20,30 MUzeyyen ve 
arkadqları tar&t'mdıuı Türk mualklai ve halk 
§&rkıll\f'I· 21,00 p1Ak1a sololar. 21,SO orkea 
tra. • 

ı - Thomas: (Minyond&n) parçalar. 
2 - Haydn: (Se.renad). 
3 - Drtgo: •(Tarla kufu) vals. 
' - Ma.ssenet: (Les Erinnyea). 

1. La TrOyeDDU. 

3. S&türrı&le 
3 - Dellbeı: (CoppeUa), 
8 - Rlmski - Koraakoff: (Sadko) Şan 

•Londre 616.-
•N..,ortı 0.79~ 
•Pars. 171(,''° 
• K1l&DD 1M0t8 
• BrQbel 4.7ı.flı 
• Atbla 8~.~ 

"" .. &t. • . 
illi .. ·-4,37 ı,ıı 

1,20 1,21 
3,31 4,7,8 
3,2& 
J,25 
3,27,5 4,4 
1,27,5 

lladrlt ininde 
iki saat süren bir muharebeden sonra 

hükômet kuvvetleri geri çekirdi 

Asiler şehrin bu hafta içınde alınacağını 
''Dünyaya İ ti an,, ediyor~ ar 

şist - sosyalistlerin resmen bütün mei_. 
uliyetleri paylaşmaları lazım geldiJl 
kanaatinde olduğunu ilave etmektecJitw 

d-lilkumette üçü bakanlıksız olmak us~ 
re 19 bakan vardır. Yeniden Uç bakan• 
tık tesis edilmiştir. Bunlar propağandlt 
matbuat ve seferberlik bakanhklanc:lıt• 

Madrh, S (A.A.) - Largo Cabal • 
lero kabinesi, eski kabinenin hemen h,.ı 
men biltün nazırlariyle dört anarıiıt nr 
zırı ihtiva etmektedir ki, şunlardır: 

Gracia Oliver adliye nazın, 
Juan Peiro Sanayi. 
Juan Lopcz iTcaret, 
Fcderica Montıeny Sıhhat işlen, 
Diğer nazırların mensup oldukta 

fırkalar: 

Altı sosyalist, iki komünist. iki ttJ 
cenah cumuriyetçis\, iki cumuriyetçiltl 
birliği azası, bir baıklı nasyonalist. bil 
Katalonyah. 

Son kabinedeki adliye ve sanayi rı#' 
zırları kabineye memur edilmitler~ 
Y enlden Uç nezaret ihdas edilmiıtir. 

Sıhhat işleri, ticaret ve propaganci'o 
Propağanda nazırlığına, sol cenah cıı • 
muriyetçilerden Madam Carlos EsP' 
getirilmiştir. 

Kabinede yapılan bu tadil dolayı-" 
Je B. Largo, matbuat müme11illerine ~ 
beyanatta bulunmuıtur: 

Şimdiki ahval ve şerait altında hU' 
klımete faşizme aleyhtar bütün ku~ 
lerin iştirak etmelerinin zaruri oldut" 
na kaniim. Bu sebepten dolayı anart~ 
leri mee'uliycte lttirake davet ettim. St 
panyol milleti, Madrlti kahraman ... 
müdafaa etmeğe haaırlanmabdır. Dut' 
man, tlmdlen payitahtın kaprlanndt 
drr. Fakat Madritlller ve bilttln ts,a' 
ya, arzu edecek oluna, diltman taarf'I 
zu imha edilebilir. 

NASYONALISTLERIN lLE~
LEMESt 

Paris, 5 (A.A.) - Madrit cephetl' 
den Havas ajansına bildlrlldillne g6"
naeyonalletler 9Ut 14,15 te OetaJ'!: 
girmiılerdir. K6ytln nptmdan e~ 
kuvvetli bir top ve tilfek ateıl teati ' 
dllmittlr. Bir kaç yüz hUkQmetsi ,,,, 
köyün illı "leri 6nilnde mevsl a~ 
marksist kuvvetlerin geri çekllm;.t 
himaye etmeye çabımrtlardır. Hava t 
taıyonunun b,ensin depolan ateı al~~ 
frndın gayet kesif bir duman tıblF 
ortalıtr kaptamrıtır. 

Saat 1 S te hilkQmet kuvvetleri, 11.I 
ritin 1 S kilometre yıkınında bul~ 
Jcöyil tahliye etmiflerdir. Şaf•k şÖ""..J 
lcen nasyonaliıtler, Makritin 11 kil~ 
re yııkınında bulunan .Aleorcoua .ıı:; 
lerdir. Madrit civarı şimdi nasy~ 
toplimn tehdidi altındadır. Buıllll"" 
harek!t, Madrit etrafında yirmi ~ 
metrelik bir cephç yzıerinde tenıot 
etmiı bulunmaktadır. ."""' 

h"'LlK BUHl\ANI DEV ,.r.t 
EDiYOR 

-
KUçUk sanayii mU~kUl vaziyet~~ 

,uren iplik buhranı devam etme~ 
iktisat vekili Celı\l Bayar, 'bu nı~ 
işle esuh surette mel'!'ll oımafa 
lam ıştır. , 

'Dün görilştUğUmllz bazı unı9' '
babı iplik buhranının çok mUhlr.f ~ 
dufunu, iı yapanuı.z bale geldikll"'."· 
ıtöylemielerdir. ti. 

İnlik ve trikotajcrlar eemlY~J ~ 
isi Yahya YlmaztUrk ~untan ı 
nıiıtir: ~ 

- Bidm ihtiyacımız bllh•.,. i' 1. 
numaradan yirmi numaraya kad• ~ 
lan ve Jı.nana fabrikunıda Y'1'1~ 
ipliktir. f. dana fabrikası eı!cl•i ,,_, 
gönderse mesele kalmaz.,, __./: 

DO'<TOR 

Hüıeyin Usma1' ~ 
Sabık Haseki haıta.hanest dB~ 

mUtehassısı muayenehanesi: ~ 
Lfıtuf apartmuını. flaat 4-1 r
dar. Telefon: !!.J59 



IC lltllr l"fl•I 

İlk okul öğretmenlerinin 
Kıdem zamları 

Geçen gıl üzerinden h~
•ap edılerelc galcıntla 

fJeriiecek 
ilk okul öiretmenlerbM kıden: 

.._ları ı•• 71ldaaberl Ylll7et bit. 
lllbade ful& ıellr olmadılı lçla n 
t:•lıti. Bu yılın bütçesine konan 

tahalaatla um ıtlrea ltret. 
"'-ıertn samlan geçen yıldan itin 
~-hesap edilerek yakında verilmet~ 
""!llllanaeaktır. 

Bundan başka ispelderlerln saaı. 
"'- da Bakanlık tarafından hazırlan. 
'-ktadır. Bu zamlann da yakında 
'-tı.eaı kuvvetle muhtemeldir. 

Bu yıl yeni zam ıöreeek olan ilk 
.... liretmenle1'inden 1000 ltretm•. 
• zammı da KitltUr Bakanlrf1 tar~ 
flıadan tetkik edilmektedir. 

1~ hoelere eiden ta 'ebeler 
• •ene de ceza gö1ecek 

Geçen yıl bazı okul talıbelerint.ı 
t•elerde kumar oynadıkları ıöriil. 

n ktiltlr dlrütlrJQI taraf111. 
t.al aıkı tertibat alınarak derhal bu 
• >erlerdekl talebelerin inllbat 
'-elJMne verilmek aaretlle talimat. 
"'-e htlklmlertne unun pkllde ee. 
._ndınlmaları kararlaıtırılmııtı. 

Geçen yıl alman bu tedbirin bu 
fil da alınması için bir fQk talebe 
"111erl okul idarelerine baş nrmul' 

dır. 

ı.a.!-'~ltUr dlrektörlUtü saten ba ~. 
~ vallyeU ile yakından allb. 
"" olmakta ve bunun Ontlne ~ek 
,... de bitin teclblrlerl almlf balan. 

tadır. 
..Jaat Jatanbal sfbt koea bir şe 
~ ......... bla"91 '*' 
~ olaa bir yerde ba it plnr&l 

ealerdea ve okwl dlrektlrtem 
'91rlemelı dotn olama•.. • lf. 

'-'ebe nlllert de Maat allkadar 
~ı., a,..ı A•anda .Ualft zaln. 
'ıa •emarlan da kahve ve buna ben. 

,erleri sık mk teftll ederek ba!. 
~~n talebeleri ebl idanleriH 
~ etm~Jf dirler. 

8. Rasim 
..._~be dıdtaberl 111tr1m11• 
~ erta tedriaat .. be direktir. 

tea JI, Bilim 1ana Aakarap 

ph Pehlevi 

( SPO~ 1 
Baş Pehlivanlık 
Müsabakası 

Himageiet/aı da ilkba
harda fiireıler 
yaptıracak 

Dün Himayeletfal Cemiyeti uau. 
mı merkezinden bir mektup aldık. 
Bunda tö1le dealliyor: 

'"ilk defa kurumumu tarafındau 
Aakarada tU'tfp ecUlıaft ve 7e1'8tzllk. 
tea bu •ne ppılamamıt olan (Bq 
Pehlivan) ınflaabakaları stadyomun 
bit.iş olması huebile öntimfizdeki 
ma111ta Japılacaktır. 

Bat pehlivana mühJm J)&ra miiki. 
fatlle beraber enelee de oldaia gibi 
bir nuulal7a verilecektir . 

Kurumamuzua bu mUU sporu ye. 
nlden eanlandınnak için yapmış 'll. 
dutu çalıpnalar " para yardıala;-ı 
pehllvanlarea maUlm olduiundan lllı 
bahar gtireşlerinln pek parlak olaca 
tı ıtp•ulsdlr. 

Gllr .. ler, mltehauralar tarafından 
taul• edfl•lt olaa alamume)• 
gire idare edlleeekttr.,, 

Bu mektuptan anlapldıtına ı&re, 
ilk hharda Ankarada bir bat pehtl. 
vanlık mlilabakuı yapılacaktır. Ora. 
da da bir bao pehllnn pkacatına 
lfi".'e lstanbuldan ~ıkan bat pehlivu 
T•klrdllflnaın unvanı ne olacaktır? 

Yaşarın ZİIJafeti 
Kendi atkletlnde dtlnp btriadal 

olan Yapr Cumartesi gtlnl 8Ut ZO 
de Otlnq kltlbltnde QOH11 arkada§. 
Janna bir slJAfet nreeekttr. 

Sa lıa/talli maçlar 
Uk IUClana .. llafta ....... 

dtleeekttr. Pazar ıtlntl Tabi• sa. 
........ AU111ord11 - Ka.....,.ur. 
.. ,.. - Auclol1, Gfln .. - ToD
kapı taknnlan, Şeref sahaaında Pe. 
Mr ,1ımaz - Beylerbeyt. lttanbal. 
spor - Vefa, Beşiktaş - Galatasa . 
ray takm1an, ........ •-· 
Ü Anadoluhlur - Galata. Hil&l -
Slleymaalye, r ... , ..... - B~p 

ta .. mlan brplqaeaklanl1r. 

Balıkçılar grev mi 
yaptılar? 

Cemipt r•ı•i tlofr• 
oı111adılını aög llpor 
HaT&larıa Jri llt.•1 neu..la .. 

ann ....... •ilk ••l-m•._ • 
sfinler•• · torik •1ttı a1Da&la ''"· 
kinde .. lmıı " flatlar dtiflDlftlr. 

DUnkil akpm P•teltrlnd• •ırt 
flatlarna uculaıaur btrfne •ı•f'· 
lar:n berkot Y•Dtıklannı ve tltadllfts 
48 saat balrk tutmauta kanr wr. 
Clklerinl JJDHf&ır. 

DUa ba 11 .... ta kencllelle Prle. 
Ulltlmllı ı.alıkcrlar et111l)'etl t'tili Ala. 
met Merder bile "'lll&r• dyledt c 

- Biz her laanıf 1'lr mlleeHM;ye 
ballı khueler delil, heplmla blrtr 
tleam, pev ,.,..,, detUis. S.n. 
Jana beculs lltlleel w •ı.tıa 111tbıul 
balnmuı )'izinden iki gUn latlraha. 
le karar verdik. Da müddet ı~nd~ 
atla.,.m tamir ettik. lhl •kpm 119 
bqhroraL Balık hakikaten çok bol. 
dar. tıaraatı•g ıa1•t IJl&llr. 011 
kllehlktıtfllrlert.nı.,.. ... 

Cemiyet reisinin liyledlll Klbl ha . 
lıktrllr clla "" lfe ... , ... ,,ıardır. 

rlate ... mhakıpı.r ol•• au. 
... 'Mr ~. "hl• pllaı taWm edil. 

Bir yanlış gö· 
•• 
ruşe cevap 

(Vat,,... 3 a..otı lltlfll'fada) 

ilmi olmak lddiumda bulunan bir 
a6rUfUrı nalltelerden uakl•fl!lam an
cak bu kadar mümkün olabilirdl. Bir 
p.rk devleti diye vasıflandırıldığı Tllr 
kl,.ın hayat ve memat mtleadelesl 
olarak kabul etmlt oldufu iktisadi 
mUliyetçilik pnnaiblni "llantlmantal,. 
iktisatçılığa örnek diye göstermek ı .. 
cin m.anm ya hakikate gözlerini ınm. 
ııkı kapa!Dlf olması, yahut da kasten 
iftirada bulunması icap eder. Eğer 
bugUn1dl iktlaat rejimimiz asırlarca 
atlrmU, olan kapitWAsyoJılar eellke
tlnln santimantal bir reaksiyonu ol-
1&ydı, Tllrldyanin lsttkllllnl elde et. 
tiii gUn tatbikine girittiği bir pren
sip olmak lca.p etmez miydi! Halbuki 
Cumhuriyet TUrklyesi mevnıa liberal 
rejimi btıtUn hüsnü niyetiyle bir mtid. 
det tatbikte devam etmiş, ve ancak 
bu tecrllbenin verdiif derslere lstlna.. 
dendir ki tek kurtulut yolunun mem
leketin ref ahmı ve mukavemetini te
min için huınıat himaye tedbirleri at. 
makta oldufunu gönnütttir. TUrk .. 
1l fOVeD oJmamıp. TUrkt1n BO&yal 
.,. plfblojik blbı,.ıne antinfaııtaı 
miW19tQWk tamamlle aykırı bir hal
dir. TUrlciyeoln tktlaacU tarihine Athl 
de oı.. k11& bir söı padirmek, aım.. 
lllll olan mUdahalecl tedhlrleP iberin
de herlıanıt bir doktrinin veya hlııaf 
uJkJeriıı Ull mileuir o1madıiım BD• 

lam.ak için ki.fldir, Eauen bu hakikat 
yalnız bizim tarafnnıman değil, bir 
doktrine 1&ph kalmamq pek çok htta. 
nft niyet sahibi Garp mütefekkirleri 
tarafmdaıı da tuclik ve !tirat eclilıııif. 
tir. 

• •• 
Blzl hakild hUviyetlmizle tammJ. 

pa. baJdkltllri ol4uju Sibi ....._ 
mekte mv eden Garp mtınenm1erl
• rutıamak gUndellk lıactillelerden-

dtr. Jıfeftquın11111 fıllldl ... -··· J9 hUAll 1111' eheınmlYet verielmizbı 
ayn bir 1ebebl 'ftl': Bu konferans 
- makalenin mftellift Vilhelm Röpke 
bugiin İstanbul Üniversitesinde kür
*1 mblbklir ve o kODferanam verilcL 
il tarihte de bu mnkie geçmJe bolu
nuJmdu. r.. .. Tartlye gibi santi
mantal ft kwlurlu bir lktisadt aisteme 
aapq olaıılan mantJkaıllıkla itham 
eden iktisatçı yuamda da "tstanbnl 
Vnivenılteei profesörlerinden,. diye 
lmr.alamak ceaarethıl g&stermi§tir. 

' - K'Jf!Ullt 

.. tanbul Dettwd•l•l•acl•n ; 

. 
a.,w;-m Yalı M. ~ ve Kanburoila S. da Y. 29/50 
No. h iki evin 798/2240 pa11: 1so 
Feriköy Rum Jn1ieeai Ön S. E. 45 Y. 35 No. h dükkimn 1/2 ..,.: 50 
Almray Katip Kamn M. Kuaml S. E. 178 Y. 139 No. 44-
50 M2 ana: 91 
Kaeerhabm Yeaitehir M. Ken.tecl S. Y. 11, 13, 15, No. h ev 
ve dükkin ve ana: ısı ti 
BeJotlu Bozkurt M. A1ran:a s. E. ı2 11 No. & mu 52/ 980 
~= ~ 
BeJOilu Yenitehir M. ICaya S. 7. 171 No. nin tamamı: 700 
Feriköy Ermeni 'ri'h..a S. E. ı .. Y. 98 No. k evin tamamı: 400 
Beyazıt MehtÇda• S. E. t, 3, 7 Y. t, S No. h ev ve dGlcWnm 
2/240 payı: 
Büyübda Karanfil S. Y. 2& No. L 107 Ma ua: 
Büyük çaıp K11ec:iler S. Y. 48 No. h clüldrin: 
KüçtikpeW' R....,..,.p M. lppier- S. E. 7 Y. 11 No. b diik-
kiam 1227/3840 perı: 287 IO 
FmidSy Molla AJU111& larclln S. E. 43M. 43~ No. h 222 M2 
94DSZ ua: 818 iZ 
K ...... Nuı.,. Liftdpa S. E. 65/88 No. lı 80'1, 41 M. 
ana: 122 97 
Kandilli Kiliee ikiDCi ~ E. & Y. 10 No. ~ 57 M2 48 DS2 
ana: 28 73 

,, ,. aıMui E. 28 Y. 18 No. lı ara: 48 
,. ,. ikinci S. E. 8 Y. 10 No. lı 103,42 M2 anaı G 

BüJillmulıa Yu M. Dmain:i S. Y. 4 No. Is 28 M2 .. : 13 
Y eaifehir M. &o.tan S. E. 7 Y. 8 No. b ana: il 'il 
Mercan Tarakçdar C. E. 88 Y. 86 No. h «MikWam 1/5 pa;riı 118 
Rüetempep M. Be .. puu Han :wnin kat Y. 8 No. lı maiua-
DID 1/8 payı: 105 
Bo,olcada Yalı M. Baldcpuan C. Y. SS No. h dfildc&nm 5780/ 
ı 1520 pa71: 400 
K•.,..p F-inomi M. Mnlevihane S. E. 21 Y. 11 No. bana: 180 
~ .. fininmni M. ........._.. S. E. 21 M. Y. 13 Ne. la ...... ı• 
EJlp .... .,_ iL SMJc S. I. 7 Y. 1 No. • n .. , • 
Aım•atltlJ Y• wdrn'ı 1. Bo il Y. • No. lr w .. ,, ... 
7 /11 ,.,., 77 

Bı•ık KmM C. E. • Ne. • •• • 3/4 paJı: -

" ,, ' 
" ,, 

DS2ana: 

,, " 

-ııım• I& 4i,a T. M, il, ti NO. it "K • 

,, ,, ,...,._ S.E. ti No. lr 19 MI ana: 
» ., Manıuu S. Y. 1 Na. la • M2. 91 

., ,, Karaca S. Y. 22 No. h 55 M2. 73 
DS2 UIUUD 3/ 4 payı: 

" ,, ,. ,, Y..._. S. E. 18/18 Y. 18 No. lı •t 
.. 

Upke'nia mutaullp liberal üole ,. ,, " ,, ·-- S. Y. 2 No. lı IO M2. G' .. ı == :.=:.ı ~ ,, ,. .. ,, " Ya• S. 1. 79, 71 M. Y, 81/ n 

M2.38DSZanaı 

de ba 7U*a tfrktUW laerkelQI ma- No. b Ul&Z 300 
lt\eduıt. ~ )9ll1 dm.eti re- Ferildiy 1 inci iman ayazma S. ve Rum ld&tesi ..... ..... da 
jlmble muhalif ctJan Mpke, bu rejfml E. 3, S. 7, 45 Y. 33, 35, 37, 39, 33 No. lı .. " clf"+'aWm 
latedlfi &ibl tenkit edebtıir ve hattl J/2 p&JJ: 1171 
clevı.tQWk preulbi ua yau•ma alın. 80_...__ Uncu ollu s. Y. 3Z No. h clidddn: 180 
ın.ak üzere bulunan TUrkiyenin çocuk- 7~P 
la~ liberalizmin apolojieJJıl yapabl- Büyübda Karanfil M. T,... ..,...., slfe IWufil S. • E. 41 
Ur. Buııunla birlikte, TllrkUn mllU iz. Y. 33 ve vergi byclma ı&e Flfell)dıane S. da Y. 32 aydı evin 
tetl netalnl kıracak nqriyattaıı çe- 4/1 ,_,.1 t• 87 
klnmtel ve 'l'Ul'Jdyeııbı iktiaadJ reji- __ ..__ 20- 938 _,._.. 14 de 
ınlnl manbkaızlıkla tavsif etmek cQr. Yakanda yamh ........- 11-1 cuma ..... u ..at" 
ttinl kendinde bulauıamau icap etmez para ve es* artbnM ile ...,..kbr, Sebt hecWhae illila'uı dUıill ve 
miydi? de S falzll hazine tahvlllerl de lmhPI olunur. Taliplelia J6sde 7,1,., 

Ttlrk mflliyetçfllğlnJn santimantal- ~vakti muayyenlnden enel yabrank Defterdarldc Mill f".11119.,l 
Ukta IOll deNOe usalı OlU§U hlzt ken- Milclürlüiünde mütetek'ri• abf koaıilJGQuna •tiracaatlan. r. (2711) 
'1 anmmck bealedlfbnlz yabucdarm ----------------------~ bu MVlden hlU'ekeU.rhıe k&l'lı mba-
ırıahalr davranm17& 18Yket8e bile, b6y 
!e hareketıeria reel menfaatlerimize 
ııt ve mantıki bir mllllyetçllikle bile 
telif edllmes oldufunu idrak etmemiz 
pmanı plJniftlr. 

Kaııblrm ikUledl nıUU,ettUWe 
bunuıı kuul'Jvnaı ilbat edeo•lı fktf
•tçıl&nn ıııtıc:aa.Je eıı..ı.t llawau
nu Deri IOl'ell uıuJıW. Pl"O.f.ılr ua
ba, lataııbul V~teabtd4kt ldlrlO· 
.unu bu vuit•;yt J6rmok ic:iD mı be
rine alm11 bulunuyorT 

9!! KURUN 
~-- ._. ..... ,... ... .... """"" .................... ... 

&ete• 111 .................. . 

llarpbll ....,.. ehrtar IMlrı1IPI~ 

IO~pul~ 

dudDUJU ,...ıan ••" 1eaoerme11t•. 
aıy.ae• ,.,oanm" mektaplarm M:tm 
ııuıeuıu ,....._~ ıcaybolm........,. uae 
otarak vakM ,..,..,._ dnl•,. .. ,.._.. ......................... 

Gilnll w-rmif .,,.,., 5 hnqrar 
• 

DünveYann 
T ercüaıe külliyatı 

... 10 

Yeni Kadın 
ClflllL BBN A ONGVN 

Flyatıc 40 kurut- Tefti yeri Vüd 
"tllp ....... i ~ 

1ntde1 bl1Je aou~ UJNIJIP aptak Acın. ıı110cıı.ur-11ıo11t1w • _..,. 
karan11ın verilmemesini slylemlşler. 1------------- ..,.., lll'.--1!11111111191111~~19'!~--~ 

v.,., nabl 

cffr. Netfeede maıbatanm bir kerr~ Mo.,ilye ve biblo Dr. Hafız CemaJ 
de ka'V&lll• t•etl111tnlnee tetldld ileri merakhlarJna .,. ............ ,...... o ........ t LOUIAJlf .. .. 

""'•llt. 1111 teklif kabal Hilmi,. İkinciteplaln l lnel puap gUntl Ka-J~.,.=' :....,::•:":......,== ... ;;===:;J Dahiliye llife,.,__ 
tfr.MaH1e Veklletfndea arazi taltriri bataota Sed UltUDde ÇQ.rilUWu. Xah· G H k" ~batta Jllnlerde (2 dmt 

mu• ..... •• ·-... -· .. -- 3 numaralı ÖJ e llnt J& kadar lstanbul Divuır>)u (lCN) munfı olarak ... •ertln ..ti• bin ....,..... ..,.._ -• -·---'· .... ___.1-_1'1__._ ...... 
tlraam bltpde altoı•.a. fula trad c1allWinde Bay V&ll Nurettin Nfi- Dr. ~ükrü Ertan ;;.:;: 11~ - -

ve masraf lllJiJll Mir daimi ead. itam Bayana alt QOk lDUJremmeJ lf1& Cetaloll" Nun1G11Unl1e ad. H" J& lalı, ~ labU (1 1/1 • 
............ bkl ..U'lk• •• .,. biblolar açık arttırma IJo atJla. (Cal•lotlu Seamneet nnındaı •atlerl la&ldkl tuJrara,. 
ı. toplaatr1a •illa.ret .eril•ltth. oaktır. 1 ftllfon. IH6fl Berkesin haline göre muamele 

..... lllcllll ,...rte.11 .... uat Tr.raillth lllıılan cumarteal prıe-i Kabine ve ev telefonu: 22398 
oa dlrUe topııaıaktır, ~ ~ telefGD: J10M 



' ~ U0.81: IARIURI 
rlll* ı 811* ı ~ _... .............. 

TllO - - uo 
UllO 111 .. -- IDO 

Tabual rert•n 
... lllrlftlDe l 
~,......, 

Tarld,....; w pmea-•ı•te &1J&1Dl'a .._. ,..... 

YAZI VE YONETlll YERi ı 
llt&Dtıul. Aılllara w l \' AKn JW'dU) 

\idare: 24170 
relefOD lTUI lllert: Z)fı!J 

reıcraa adral: &tllCUN ı.ıaor-w 

Po9ta lrUtuu No .. 

... ..-..11111111 ""'"""""'°'""'"""*' mzıı •ıwrsı :ıuarssıu:ıo nım ,..5"'...,..USll"llillı1""""9ı111""'5ııcı111ıııı111mııımrı11nııı11111ıı1111"""111111"'"11nıııımıııı"'"""""""'""'"""-" .. ~"""""""'"""""""""""'"'""'"""""'"""'"""""'"""'"""""'"""'"""""""""'"""""""'''""''"'""' 
iŞi K LI 

N l:;EQA~ARI 
Ucuz ve taksitle 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

P. T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1 - idare ihtiyacı için 140 ton 4 m/m Ye 10 ton 2 m/m kut· 
ltlllda ıalvanisli demir tel kapalı zarfla ebiltmeye kanmuftur. 

2 - Ebiltme 18-11-1938 tarihinde aaat 15 de Ankarada P 
T. T. umumi mildirlüiünde toplanacak komiqonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18000) liradır. 

4 - Talitt'..er 1350 liradan ibaret muYakkat teminatlannı ida 
nmiz Tezneaine tetlim eder.ek alacakla" makbuz Yeya kanunen mu· 

teminat mektuplannı Ye prtnam~de yazılı belıelerle teklif 
,,- ... plarmı ihtiva edecek kapalı Ye mühürlü zarflan mezkur tari

• rastlıyan çarp.mha ıünü aaatl4 ele kadar l&zil ıeçen komisyon 
nislitme Yerecelderdir. 

5 - Talipler müteahhitlik ehliyet nrakuı ibraz edecekler-

6 - Şarblameler Anbracla P. T. T. binalar •• leyaznn mü· 
dlrlüiünden ye latanbalda Beyoflanda Ayniyat muaYinliiinden pa· 

ız olarak verilir. (1125) (1729) 

Bir metre murablNnna bet lira c:leier konulan Aksaray yangın ye • 
47 inci ad.da 5 metre 80 aanti m yüzlü 149 metre 40 Antim ma. 

ftlılbaı lahumda ana ablmek üzere apk ebiltmeye koaulmut ite de bel
~ tününde siren lduın"Mlrtnı dan pmrhp çewilmiftir. Şartmme-
lnazmı mücliirl6iünde s&iilıeW&r. ......... 16 - 10 kunqluk ilk te

m !l av~ı Lıltllılıinlt•D--1 ... ........_... ...... 
ı• - --w.iimende buhaw ..... {iL.) (ZSl3) 

Çift lmir ..... 
,, efnt ,, .. 

448 
itfaiye Amir ...... icin ,. ... 448 sift ... elmillme

........... Nüm111L11i Ye prtnameli ı...... müclürlüiündB a&üJe • 
• çift ._ye on .. IJedel ....,. --...... l.telcliler 2490 

fr lamunda 1mlı ...-. Ye 331 &nhk • i-aimt makbuz Yeya mele • 
llenber 20-11-938 cuma ı ünü Mat 14 de daimi encümende bu. 

-~!atar. (8.) 2715) 

IStanbul sıhhi müesseseler artbrma 
eksiltme komisyonundan: 

"'6-Çocak '-1taneai T., Fakül teai çocuk h1tahlden "belam Mri
isiıa liizpmu olan 88 lmlmı ali h bbbi7e llpk ebiltmeye konalm11t-

ı. - Elailtme Caialoilunda S ıhhat .. içtimai Mua'ftllet Müdürlü
l.iaeemda kurula komia,_m 25-11-1936 çarpmba ıünü saat ıs 
~ ..... 

2. - Muhammen fiyat: 787 & ra 70 Imnttur. 
3. - ......... pruatİ 58 ...... 

1• - letelsller ........ Te liste Ji ._ ıGn lmmiayonda a&ebilirler. 
S. - ı.wn. cari MDeJe ait ticaret oduı Telikaeiyle 2490 aydı 

lııilunda ,..... h"8eler .. ha ite Jet.. ......... pranti makbuz 'ffya 

mektubu ile IJell sün Ye mttıe laımia,.. plmeleri. (2743) 

Siyasal bilgiler 
··ğünden: 

okulu direktör.-

Okul 6-11-938 dan itibuenAalrara'ya nakledihniftir. Okulla bu
elilaıu olullum ı. baDIP IJir •'Amal elde etmek için Jiilaek öi • 
n Okulu Direktörlüiüno münc ut ebneleri. (2738) • 

A O A P A Z A R 1 

Türk Ticaret Bankası 
Tamamı ödenmiş· sermayesi: 2.200.000 f. L. 

En Müsait Şartlarla 
Ticari krediler 
Teminat mukabili krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

Teminat mektupları 
itibar mektuplan 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 

VADELi MEVDUAT 
ve 

Faizleri her ayın birinde Udenen 

Kuponlu Vadeli Mevduat 
1 izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. 

1 Kereste işleri ile demir ve ahşap imalat ve taahhüdah 

Merkezi: 
lstanbul Şubesi: 

ANKARA 
TAŞ HAN 

1 

Şubeler: Antcara, Adapazarı, Bandırma, Bartın, Bolu, 
~ozüyük, Bursa, Düzce, Eskieehlr. Gemlllc, ı·stanbul, 

izmlt, Kütahya, Sa'franbolu, TeklrdaQ. 

...---ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HO MOBiN 
Taltletlerı 

V AKIT Propaganda ıerviain
den: 

ı - Türk evlitlannm ipiz kal
m•ma1mı arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz it anyan 
kimsem ve bikeslerin ilinlannı 
meccanen kabul eder. 

tpiz kalmamak için bundan ia,. 

tifade ediniz. 

Z - Memur,kitip,mubaıip, artist 
kavas, odacı atçı, hizmetçi, evllt· 
lık ve her nevi itçi anyanlar ara· 
dıklarmı yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA. 
BER gazetelerirlin ucuz, küçük 
il.lnlanndan iıtifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, 1ıa
mam, irat, dükkan, ruağaza almak 
ve utmak, kiralamak iatiyenler bu 
itlerini gayet kolay ve en ucus 
bir tekilde temin etmit olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucus ilinlar sütunundan isti· 
fade etmelidirler. 

Sümer BANK 
Umumi Müdürlüğünden; 

1 

4 - Otomobil, araba, :>iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 

. tlı'lolMlar BvlA lktnci Rulou.k HL nevi ev -ya11 ve saire almak ve 
~: satmak;; .... edenler HABER ve 

Ll8elerjn 1930·1938 mezunt~~•n
dan imtihan Ue 

•partman dalrelerl .--._ .. .. 
,ı;._ BeJ. "'ruayinde Burhaniye mahalle- KURUN crazeteleri ucuz ilanlar 

Kaba+••ta: ':sed Uııtünde ~'""'ır•u- 1-..ıı Abdullah ağa • -v ~- ll&AG IUNe sokqmda 20 I&· sütunundan istifade etmelidirler. 
Jılahmut Pata apartmıanmdl clenl- Yill evde laa- lrudefi AliMDin nesclin-
~,tramvaya yakm biri bet oda de bulunan ölü Oema.n oğlu Mes'uda BütUn bu arzulannızın temini 

laakardeşi Azbenin vuı tayinine mah için müracaat edecek mahal yal· 
.ıon, mutbak, banyo, diğeri alb kemece karat verllmif olduğundan bu nız V AıhT Propaganda servisi-

25 - 30 Memur alınacaktır. 
imtihan 25-11-1936 çarpmba sünü yapdacakbr. ~ 

izahnamenin Ankara'da umumi müdürlükten, latanbalcla S...
Bank Şubeainden '" cliier nwlwLrde Sümer Bank 
elen idenmeli ilin olunur. lılr 101oa, mutbak, banyo .., her hııautr. ltlruı olaıılum on glln için- ı.a:ımlnıl AJıbra caddesi VA-

de de havagazı, elektrik ve llV 

1 

de ma.hkemembe müracaatları ilin ltIT Yurdu. Telefon: 24370 

... dl mevcut iki daire ehven fiyat olunur. 1ııın1111uuUJ11Umııan111111ıtllllll111Jau1ııııııııı11ııu ---------------------~ 
lhlıktır. (V. No. 19008) Sahibi: ASIK US - V AKl'l' lılatbeım Nepiyat Dlrektarll: Reftk A. 


