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Haftada bir 

~oya Siyasasına Toplu Bir Bakış 

Hatay'da karışıkhk 
Çıkarmak istenirken 

Suriyede Fransız taraftarları 
ile Araplar çarpışıyor 

• 
"Büyük Arap imparatorluğu!.,, Hulyası ile 

llq 
••hltlerln ayrllması hatlra 'tiyle bir sual getiriyor: 

Çıkması muhtemel hadiselerin 
"'-esuliyetlerine karışmamak için mı 

Gizli beyannameler dağıtıyorlar. 

"1.Üşahitleri geri çağırıyorlar? '----- . 

Şam. 5 (Hususi) - Suriyede Frar
sız taraftarları ile Vatanilerin ar~sı 
gitgide soğumaktadır. Hatta bu iki 
zümre arasında yer yer münazaalar 
vukubulmaklaclır. 

İ'"'-o.. •••••••• * ~ ............... . 
~~et lnönü Ba§n·kii1ete ge· 
İd llın on ikinci yıl dönümünü 
~ ~~ etıni}tir. Sayın Hükii.-net 
lititlıı Atatürk'ün yüksek önder
"- albnda çalı~arak timdiye 
~ hıemleket için batardığT 
l>i.. t Yalnız kendisinin büyük : 
~\'let adamı olduğunu gös~e.: 
a..:. -e kalmam:§, aynı zamanda 
~h bir hükUmetin memle· 
~leı:"ıde muvaffakiy~t için 
1ıu...:- bır §&rl olduğunu da an-i ~br. 

\ 

~ ~gili Baıvekilin daha uzun 
l' ınakammda kalması v~ 
~ ll'ıilletini minnettar eden 

• ' tlerine muvaff akiyetle de . 

~-.. ::.~.:::_.::::~:._ 
Örner Sevfrtti n 

ı...& .. lliln ,_" ôlünıünün 17 
' 1 IJt/ dM •• •• d unumun eyiz 
~ 'tlirlt hikA ·ı•w• • h .. 
L>'lııttıi •. ayecı ıgının er ıtıbarla en 
·"}ft\tj .uıtatlanndan biri olan Ömer 
>ıı t nın, bugün. öJümü üzerinden t 7 

s~~I bulunuyor. Bu münasebetle 
~İt: lrı.un hatırasını anmayı bir borç 

' ~bugünlerde halkevimiz tarafın· 
~~ l•nan edebi gecelerden birinin 

~ td;c ~y~- ~übdei~in ~atırasına 
~:tiı\ı.ı cceğinı umıt ederız. Ömer Scy
~ ~ l&ğlrğında yine gazetemizde çı
~)\ıc rl•nndan birini, ilavemizde, o -1 
>0rıı1: llltrınuzm edebi zevklerine sunu - · 

~ 
~Q-a-t -Ve_k_a-le_t_i 

Uzerlnde çahşıyor 
lı..~lttr 
ı:1'ti •. S (Telefonla) - Ziraat Ve-
"' >'eıf t ' 1 .yıl faaliyet programını tes· 
"Ctt~d it Uzerc 93 7 mali sene bütçesi 
'~td~ hummalı bir faaliyet sarfet -

tt. 

Almctrıyanın 
müstemleke 

istemesi 
lngiltereyl sillhlandırdı 

lngilterenin 
silahlanması 

ltalyayı endi,eye du,urdU 

Almanya da 
silahlanacak mı? 

ASIM US 
(l'u:ı.~ ! ne:. ~y11ıfad~ı) 

Ömer Seyfettin 

Nitekim• Arappınannda iki taraf 
sopalarla ve bıçaklarla birbirlerine 
hücum etmişlerdir. Bu vaziyet netice
sinde Araplar sih\hlandıkları gibi 
Fransız taraftaları da silahlanmak hu 
susunda rakiplednden a~ağı kalm2-
maktadrrlar. 

VATANILERLE YERLi HALK 
ARASINDAKi iHTiLAF 

Halep, 5 (Hususi) - ElcC'ı.ire mm
takasında Vatanilerin yerli halk ara 
sındaki ihtilaflar gittikçe artmakta 
dır. 

Bilhassa son zamanlarda Araplar 
arasındaki muhalefet yeni şekillerde 
tC'bcllür etmeğP. b~l:ıdığı gibi Vatani
!crin fazla ı;ıoven hareketlerinden do
Ja~, Arap olmıyan unsurlar da Arar--

(Sonu: Sa. 3 Sil. 1) 

Müşahitler 
DUn •kt•m 

Cenevreye hare
ket ettiler 

Evvelki gün Toros Ekspresilc H:
taydan şehrimize gek'1 müşahit heye· 
ti azasından Holandalı B. Karam ile 
İsviçreli B. Yatvil dün Dolmabahc:!. 
sarayına giderek defte>ri mahsusu irr.
zalamışlar ve Riyaseticümhur katibi 
umumisi tarafından kabul edilerek 
kendilerine sigara ikram edilmiştir. 

Müşahit heyeti azalan bilahare Yaliyi 
ziyaret etmişlcP ve daha sonra şehrin 
muhtelif yerlerini dolaşmışlardır. He
yet 9.7.aları akşam üzeri Cencvreyc ha
reket etmişlerdir. 

Alman. EIÇisi Baş- I 
vekille görüştü · 

B. Von Keller Almanyayagitmek 
üzere bugün şehrimize geliyor 

d.. ()'t\ urn ··d·· 1 .. ğü. b.. • {( ~ 'oıı um mu ur u utçesın -

':.• Yeni orman kanununun nizam Ankara, 5 (Telefonla) - Almanya büyük elçisi B. Yon Keller bu-"'t trıi 1 

hazırııyacaktır. gün öğleden sonra Bll!vekil ismet lnönü'yü makamında ziyaret ebnİf v~ 
~ ~ .~tınan kanunun mcr'iyctc gire- uzun müddet görü9mü,tür. 
,,tııc~ c kadar Büyük Millet Mecli-
ı:ttf ita enlerinde bulunan ziraat Ve _ Bu ziyaretin Almanyanm memlek~timiz ile olan iktısadi münasebetleri 
~~ it nunu ve onnan muhafaza teş- ile alakadar olduğu söylenmektedir . 
. ~dc~t\4nu projelerinin kanuniyet Dün de İkbsat Vekilimizi ziyaret eden Almanya Büyük elçisi Alınan· 

Para Borsasında 

Yanlış haberler mi veriliyor? 

Borsa komiserliği 
Hususi şayialarla borsayı bulandırarak 

karışıklıktan istifadeye çalışanlara 
ilnka hazırlamamalı 

(razısı :2 Hci sayfada) 

Paıi~ ma1ı~1lcsinin tren hattmdan göriinü.şü 

Kadıköy yangınındaki 

ESRAR 
Ermeni kadınlarının kapıyı bekçiye · 

açmadılıları anlaşıldı 

Hadise etrafında yeni tafsilatı 
neşrediyoruz 

(l'a:ısı 6 rncı sayıfadıJ.) 
•tlrlcri umulmaktadır. yaya dönmek üzere, bugünkü trenle ıehrimizclen ayrılmııtır. 

~ ] B. von Keller bir ay sonra mem!tketimize dönecektir. Teklif ediyoruz 
' İye Vekilimiz k 
~riin geliyor Fransız Cümhurreisi Halk geceleri do tor 
~a, 5 CTelefola) - Bir müd- bu 1 a m 1 yor 
~ h.,.ta bulunan v• bütçe ü- Milli müdafaa tahvilleri hakkında 
·~ .. ~~'.~!ı =~ ~;: Yarın radyoda bir nutuk sögligecek Bu iş ancak Sıhhat Vekllletinin 
t~~te~ra.e~~::n~~enılik·ııe·~ıtsertanilcbmueşla Paris, 5 (A.A.) - Nazırlar ?necli-ı l~l. ayının 25°inde akt~dilmiş 013:11. ~n Lazırlagacag'"' ı bir tari+e ile kabildir 
~ ~~ u sinin bu sabahki toplantısının sonun- gilız - Fransız - Amcnkan para ıtıla- l,,L • . J · 
~.' da neoredilen bir teblijde, reçen ey- --:--- - ' (Sonw: Scı. ~ Bü. !) ;' (Yazıcı 5 inci a<l'Jl.'fridtitA 



a - KURUN- e MART ıfli7 ' 
' 

Haftada bir Günlerin peşinden : 
Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış T ath yemek, acı söz ! 

~~~~~~~~~--,._........,.,,. 

Hata 'da ka , ki k' Amerika Cumhurreisi Ruzvelt ile yüksek mahkeme azaları arasmda y r 1 ş ~ 1 siyasi bir mücadele vaziyeti bulunduğu malUnıdur. Anierikada mevcı.t 

k 
protokol icaplarına göre Cumhurreis i olan zatin senede bir deta yüksek 

ÇI karma l•sten ı• rken mahkeme a%a.larma §ölen 1'ertnesi Adet olduğundan "Beyaz mermer 88• 

t lonun ihtiyarlan,. ile Ruzveltin bir akpm bir sofra etrafına toplanarak 

MUphlllerln ayrdıaalll h•br.• tbltt bir ..,.1 getiriyor: yemek ye~e~eri ~11? gel?1iıtir. Ruz~elt protokol ~u.cibince hazırlık~ı 
. yapmış, ıhtiyar hakımlen yemeğe çagimllfbr. Reamı ıı mevzularına hiç 

Çıkması muhtemel hadiselerin tema~ ~lunmaksızı~ _aadec" havadan v_e su~n. ba~~edilerek __ yemekler 
yenmıştir. Sonra ıkı taraf dostane şekilde bıribırlennın ellerını sıkarak 

mesuligetlerine karışmamak için mi jlyrtlmıştır. 
· Fakat bu hadiseden iki gün sonra Ruzvelt yetmif yaşını bitiren yük· 

müşahitleri geri çağırıyorlar? sek inahkeme azalarmm tekaüt edilmeleri hakkındaki kanuni tetebbüaü 
ortaya attığı için zavallı ihtiyarların (Beyaz ev) de yedikleri ve içtikleri 

Al 
şeylerden ağızlarında bir tad zeıreli kalmamıştırl. 

manyanın SiytV:i hayatm devlet odamlan hakkındaki bu türlü tecellileri hakib-

müstemleke ten f!c~p fJeğil midir. Huan Kumçayı 

istemesi 
lnıllterert 81111111...-..• 

lngilterenin 
sillhlanması 

1181r.,. endl9-.• dllfllNll 

Almanga da 
silahlanacak mı? · 1 ç 

Alman,_.,. 18leplerW Lmlclraya bQ.. 
.,_ B. Ve. ...,_tn>y 

Pa~a Borsasında 

Yanlış haberler mi veriliyor? 

Borsa komiserriği 
Hususi şagialarla borsayı bulandırarak 

Jıarıııklılıtan istifadeye çalışanlara 
tmlıi hazırlamamalı 

Para boraaamcla birçok kim1e· · amm eebeplerini komilerlik niçın 

ler son günlerde endişeli muame1'ı arqtırmıyor. 

T _..__ yapmaktadırlar. Birkaç gündür A ·· ·· d n • t b' Ha.tay .tatuatı ile kanunueeuiliııin nm ~ bllyük ~ Von Ribbeıı.- ym usun e gene rans en ır 
tanzimi için Cenevrede ~alışan kom.is- trap Hitler'in sömürge işleri ile diğer vaziyet had bir ıekil al-nl§ bulun· haber almamamqtl. Bir zat Pa· 
yon henüz vazifesini bitirmeml§tlr. Avrupa m~eri hakkındaki arzule- maktadır. Bu mesele hakkında öğ- risten müteaddit telgraf aldığını ve 
Bu komisyonun gösterdiği lüzum Uze- nnı İngiltere Hariciyesine !.zah etmiş- rendiğimize göre aym üçünde ~ Türk borcu tahvillerinin 24S frank 
rine t.keııderuııds. bulunan Milletler tir. Bir kaç gün sonra İngiltere hUkQ- lıyan . enclşe dün de devam etmiı· olduğu haberini verdi. Bunun Ü· 
ômıiyetl mUp.hitleri de Cenevreye gi- metinin yeniden beş senelik 'bir silah- tı"r. M-ele 9udur.· 1i l S k 

1 ~ zerine burada 19 · ra urup aa-
diyorl:ır. yıı ... ••·itler heyetinin baıı anma programına girişmesi hareketi 

~· Türk borsası eündelik esham ve 1 tah"ll b" d b" 18 li 50 hususlarda maltbna.tlarma milracatt bqlamıştır. e tı an ı er ır en ıre ra 
etmekte fayda mUWıaa olUnabillr. lııgilterenln bllytlk mali fedakar- tahvilat alq ve •h§ını dünya bor- kuruşa diiftü. Dünkü sabah tek-
Fakat Hatay Wkesinde henUz vaziyet bklıhile akıUara hayret verecek bir salan ile en ziyade .aJikaclar oJ'an rar 19 lira 2.S kurup kadar çıktı 
takarrür etmemi§ olduğliudan başka ~e sflihlanma lıareketine girif- Paris borsasından Ajans Havas W· Fakat evvelki aün de Pariaten açı· 
Sqriyec!en gelm bir taımtı ~ ~~~'Eald~ 1'l\yttk' al sltasile komi~~'Nll..Anadolu A· l!J telgrafı almosnaym~ herkCfSte 
JekJUer ile V•tant paitba mensapıan~ ~~yapmıftıt. IJUıılaıı- IODra· 4a. j4nsı yolu ite alıfrakfMbi, 11Ahn* L--' ld V-1-- fia 
nm ortalı~ k"-..+1rı1fklt1:rr\e-libti!ı~ ~ Mvam 84eeektirı /. bir k~µ ı-.. O u. .~'~ t· 

6& .... 09" ::I" ~--nterenin • ficfta gôre 8rz ve taTep l:aidelen lö'- lar Lf-~;Jir derecede • .::L-1-,..c;~ 
rinde bulunduğu göz &ithıe g~h'lltftlıııtrf' MJ5U ıilihlanınasıan karşı ~ y....-au•-• 
mQphlt izalarm İekenderundan bu en karak~stik olan infial Roma.da önünde tutularakabı ve verİf yapıl betllumttı. 19 lira 35, 40 kUl'Ufll ka 
mi.da aynlınalan doiru 1S1:mıyacalı olmuşt\11', ltaıy,a.ul.ar tngiliz silihlan- maktadır. KoITıiserlik, yapılan mM· dar satdıyorclu. Akpm telpafı 
et.hal tudtk ecıwr. ~ doğruda doğruya kendi ~eyh- raftan, borsa acentalanndan mu ela bette aJmmaymc:a. gene hona 

Omm ~ ftzl1'f.e büari.k: "Aca- lerindo görllyorlar; bunun için muka- ayyen nisbette aldığı aidatla öde· acenetalarmdan birine Pariaten te-
m V111tıtJ1r OlealJetl 'bu tMlikeyi ~ bil tedbirlere teoebl>Ua ediyorlar. Fa- mektedir. lefonla ve yahut telpafla verilen 
mtl.7ortar tmT:Gar11'6rlana Hatayda ~ ~te.re ile İtalya mOııasebatma Borsanın fiatlannda fevkalide mal6mat yaJddı. Bu haberde Türk 
_._ .. ,;.._..._el t.a.u-...ı-r- __ ,_., nıenfJ. IUl'ette ~~diler bir &mil k. klik 1 klık ld .. L_ 
;;"'~ ~~ ';;.;;;: dUa ~- Bu da 5nilmllıde1d ma,. yü ae ı veya a ça o ugu °"" borcu tahviDerinin en~ süne 
-"''tleıi geri-~-- ymta fnailt.erede Ji&arlanan kraJm taç zı günler Ajans Havastan te~f nisbetle 33 frank fıuleeile 280 
pM& .,,. ... .JUUU-!,, IU&ll ha- ı k .J_ B da 
tJra pllyor. ll~1~1ne Habet fmparatonı Ha- a mamama tauu. unun •· fraap s*tJiı bildirilj,an:lu. Bunun 

ile ~-.ın de l'eRmen çaiırdımi bebi havanın bozuk olmasındandı... fia ... L_ 20 lira 90 k lftttlıitler heyeti yaımıda Cenev. _, ___ ... __ ....ı_ '-· •'-• m ... -leden do';.. üzerine ~ UlUf' '""'"'- -n---- "'-1.: de t.:ı.. VUllGDIUU'; .attW ""uu ,.,..... .... Bazan da Türk borcu hakkında ela 1_..ı __ -L-..U. l'WJ'.'811ı- .rnuNW ~ub&re lamfn uu- ..,. •--nwe De ttaı- .. _ .......... _ -n·' K.DQal' ~--
_,...._., daha ardır Bu zat .: .... .aı J• .,.... ,,_ cu..uaua -ru- malfunat almamamaktadır . 
...-y- v • tfU&&Wye DUi olan Ak4enla anlqmaamm teUba Ru ~ ela diL- bir acente 
kadar !abndenm uııcafmda Sm1J9 Bir zat bu hususta ıunlan söy- s--
,..~~ ... _..__a __ - .;cı~,. mali- ecllel telllrletl ldetl yok 0 lnwf glbicllr. 1 herkesi -•ırtan bir haber aldı. 280 
auaU111CW ~&IU.IAI&--. 3- •..ı~ •- ,,. Ri'"'"'- emi~tir: Y-Y 

- manuru olar&k bulunm ........... ~ Ml5"~ A.llllanyum •OD ~ Frank diye gelen haber yan)"""',., ı- .... """. +- _ _._..ı,_ T __ ... _ ... _ ·~ - Bu sık sık vaki oluyor. Ma. ~····• ... ....,._._ •-'--.a-- .... ,.......... .--at -vr ·-~ .uuuu.ı--.u. yap.,.& IOD 238 f k H d" b ~ ..... ,,_~IAll - ...... ...,. •'P"IP •~ı.ı....a ı d k T I b d"" k · doğrusu ran mış. ay ı u mlf hususi idare u.Wılyethıi aaaı ...,.v--& Alman • talyan an18f1Da- em i ür c orsaaı unya i tis~· 
amm bir tezahtırll 19klinde g6tmUt- diyau ile alakadar olan Paria bor· ae!er fiatlar 19 lira 50 kurup ka-

menfaatine diJedlll g1b1 ırunu1.11ı..-- ıtır. nı.ıı- .... _.._ __ Jannnya ile bu iki _ı __ indi. 
dan biridir Anta"'- 1•- ,_ ..... t.--a. ..,&a ..... -.--~ 'r'· sasmdan ald..Jı:. ar1fiş ve .... tel· QAI' ....,..m. - memleket arasındaki yakıtılığı dU~Un- •ıs• -r .. Y 
tahsil etmekte 0 1-- oğlunu •-'"'._ ...... ___ grafların.. ı"sti"naden fiat tesbit edi · Bu vaziyet bazı kimselere müt-

'l&U ıa&~"" mbştttr. :Kendisi için bir tehlike say. ... 
muha'*1>esine memur tayin ettirerek dığı bu vaziyet önünde yeniden Bilal".- yor. O halde bu telg1'f alnımamıt · hiş para kazaıiclırabilir ve bazılan· 
bu ili yan mutla. vekileten"idare et.. lanma hareketine girişmişti!' .. İngiltc- ~------~-----------------
tirmeal, diğer yan m&afl da hentız renbı yen11Jlllhlanına programı .(1) 
mektepte bulunan oğluna vermeel Ha.- milyar (500) milyon İngiliz liralık bir 
san Cebbare'nin Sancak' tcşldlltı içüı. lftir. Bir İıagiliz Hraaı altı Türk lirası 
deki vaziyetini g~ğe W1 gelir. muadili eayılırsa Ml'fedilecek paranın 
Gene bu vaziyet dillilnillOne Basan ehemmiyeti anlaplır. 
Cebba.re'nin İstanbuldan geçerken ga-
z.eteci arkadattara '1skendermı &halio- Büyük Faşi.sl 1MC1i8i: 

si bugUnkU idareden memnundur,. de
mesinin hikmeti de kolayca anlqJlır. 

Dthıki1 "Kurun., da ip.ret edildiği 
gibi bu atın 1*endenm vulyeti ııu. 
kında Cenevrede söyliyebileceği sözler 
- teknik mahiyette de olaa • herfuiıde 
bitaraf bir itade şayılamaz. " 

hıgUtere. Jtmga. AlnııJn!P: 

İngiltere ile İtalya arasında yapılan 
Akdeııt&. anhpnesı Habet .meeeleain. 
den IOll!'a 'iti m->Jekıet ~ '9Jlt 
ima gelen açıkiığI ortadan kaldmml 
gibiydi. Bundan sonra İngilterenin Al
manya ile de anlqarak. bu tnemlelretln 
CeiıMTe Milletler Cemiyeti ~eaine 
tekrar gir.me9ini tanin edeceii,· bu. au 
retle A'tl'Up& IUlhamm teblikeden ~ 
tanbmtt okcağı aöyleaiyordu. 

.... saclan.bir kaç hi.fta gegme.. 
dm ahftlde yeniden geriye dofııı bir 
~ olmuatur.:. İP.tfda Alnuml&-

Hafta içinde olan mühim hadise
lerden bil'.i de Romada büyük Fa.'}ist 
meclishıW, topıan~ı ve ltalyanuı u
mum! sfyuetinf aılka!aııdmın ehe~
miyetli kararlar vermesidir. Bu karar
larnı en milhimleri şmılaı'dıt: 

1 - Yen iden silihlanma hareketine 
hus vermek. 

2 · - Ha.rP mühimmatı yapmağa 

memur olan komiserliğin vazifesini 
bee sene uzatmak • 

3 - On 1e~ ile &it.mı§ yq araam
da olan _btltnn lWYIPlla.ra .. kadın ve 
erkek • icabında seferber hale getir
mek U.re ted';:lr almak. 

4 - .A9kert ihtiyaçlara ait husus
larda izami otarşi ve icabında sivil 
Dıtiyaçlarm ukert ihtiyaçlara feda 
edilmesi: bu maksatla ilk madde ve 
tıııw kabiliyeti ~dan zengin 
kaynaklan olan memleketlerle boy 
ölçfllebilmek için fen adam1armm p.r-

dımlanndan istifade olunmasL dan ~ıkan mana a.çıktır: İngilizler Al-
Sadece bu karorlara dikkat edilir- manlarm iıteklerini konqmak lçiJl 

se bUytık "Faşist meclisinin en büyük herşeyden evvel Mllletler cemiyeti çer-
111üzakere mevzuu İngilW'eııiıı yen{ çevesine girmesini istiyorlar. · 
~s11hat progra:ırtına ka~ı muka:bll ted. Londradaa gelen bazı haberlere g&. 
öir almak meselesi oldu~ anlaşılır. re Almanyanm dış siyasetinde bu nok
Bu münasebetle yaptl:ın neşriyat ara- tadan bazı değişiklikler olması mUm
ımda Almanya, İtalya ve Frankocu ldlndU.r: Van Rlbbentrop Londra ko-
lapaııya. arasındaki yakmlık ve birliğe , n~ aonra Leipaiı panayı.. 
verilen ehemmiyet göze çarpacak bir nnR. gitm.itt.lr. Oradan da Hitler'in 
derecededir. _ yanma giderek İngilterede yaptığı te-

:;tlmanyanın mziyeti: tebbl&lerin netlceef hi.kkmda labat 

Von Ribbentrop'un Londn. tele~ 
büsler,inden müsbet. l;lir netitp ~a
mı~. buna mukabil lngilterenin yeni 
teslih:ı.t programİ ca.iııan.mıştır. Aca. 
ba Almanya da !taly:ı. gibi İngilter~
ııin bu teslihat faaliyetine karp l'~~I 
tealihat ile ml mukabele edecektir-! 
Esasen Almanya tesllhat bakrmtnihh 
mümkün olan he~eyi yapmakta oldu. 
ğuna t.afe böyle bir ihtimal me\'11.ttP 
be.hsolmasa gerektir: •!Daily Teleg-
ra.ph,, gazetelt Aımanyanm ıdsmtrge 
teşeli!>ü&Icrindep bahsederken bu ~e
sele urnumt yerlerde nutuk ırat et
mekle değil, Milletler Cemiyeti mtıza
kerelerile halledilebllir1 demiatf,r. Bwı-

ftNCektir. :& anda Almanye_. 
nm Killetler Cemiyetine döne
ceği, ilWudt tecerrüt politik.ar 
ama hiç olmuaa muvakkat bir su
rette nihayet vereceği, silahlan artır
mak yer!ne azaltmak hususunda ve 
bJva taarruzlan hakkında. bir anlııt
mıya muva.t&ka.t edeceti, nilı&yet Ru&o 
yaya karşı c!aha az mütecaviz bir sf
yaaet tutacağı rivayetleri de vardır. 

~erhalde buglhıkll sillhlanma ha
~ketinin aldığı manzara devletler ara,. 

.amda aımulual Jıonqmalarm y&klac
ması ihtimalini hatıra getirir. Olma
dıfl takdirde istikbalin karanlıkların
dan dalma bir tehlike cıkmuı bekle-
nebWr. ASIM U8 

Hastalara yardun u' 
geni bir usul 

Paraşütle doktat 
indir;Jiyor 

Gece gündüz, Moskovada. 1W 
kentte. Leningratta. Ode-11 

Kiyefte herhangi bir haataımı *1" 
dımma koşmak için sıhhiye ~fi' 
releri tam techizatHe hanr 
maktadır. 

Sovyetler birliğinde sıhhiye 

yare teşkilatmm kurulmasın :J 
ri tam üç yıl geçmi§tir. Bu 
det zarfında 40 tayyare ın 

vücuda getirilmittir. Bu .. ~ 
lerden her dakika bir tayyare il'
nilebilmektedir. Bu ilk üç ,il~ 
de bu tayyareler memleketin :,;,J> 
mmtakalarmdan binden f~~ 
tayı müatafel surette h~ 
naklederek bunların hayatlP..,.. 

kurtarml§la~dır. Daha çok dl~ 
cel vakalarda bu tayyareler; ~ 
leketin en uzak ve vanlmall P." 

köşelerine asgari müdette mü~ 
sm profesörler ve doktorlar ,_... 
tirmektedirler. __. 

Bu suretle; üç yıl içinde 72~ ~ 
tehasaıs, hastanın ayajma P"J. 
götürülmüı ve batka surette"'
tepelerindeki köylerde.. ~ 
mahallerinde ve daha buna blP.' 
yerlerde, aksi takdirde öbneeİ -~ 
kadder insanlann muhakkak ~; 
te hayatlan kurtanlmqtır. 

Bu tayyarelerle her türlii 
dahale it-in lüzumlu aletler ve 
zamanda konserve halinde 
götürülmektedir. T ayyarel 
mesi gayri mümkün olan 
paraşüt k\IDandmakta ve 
bu suretle hastanın yanına 111 

kak olarak varmaktadır. 



Terbiye Sistem~erimiz 
değişebilir mi? 

Pedagoji Enstitüsü profesörlerinden 
Sadrettin Celal şöyle diyor : 

1 
liirkiye Almanya değildir ? En iyi 

erbiye sistemi bizim kendi bünyemize 

Yol paraları 

Tahakkuk işi nisan 
sonuna kadar bitiri

lecek 
937 senesi yol paralarının tahakku

kuna ba§lanması hakkında şubelere e
mir verilmiştir. Ancak mahalle mümes
sillerinin yalmz başlanna bu işleri ba -
~ramıyacakları anlaşddığındln yol pa
rasını toplıyan memurların kencfüerine 

uyan sistemdir 
~ Alman ı· . ··~ 1 . , o. z . ısesı ogretmcn erınaen 

yardım etmelerine karar verilmiştir. Ta-

l hakkuk işi nisan ayı sonuna kadar bi -
l tir:Iecektir. llazırl:ınacak cetv~llcrde 
l 

~~ ekı .Cemil tarafından Alman· 
~ t takıp edilen maarit teşkilatı 

crbiy · l · h kk · b' "llo e sıstem en a.· ında ır 

"lllt~· Vücuda getirilmiş ve rapor 
tibi ; Bakanlığına gönderildiği 
ıı .. a kalı makamların da tetkiki-
• il~ 1 B 0 Unmuştur. 
011• u rnesele etrafında İstanbul 
t :11ersit.,. . d .. f .. .. B "'l<!.r ,_,sı pe agJı pr•l esoru . 
1---ıı ~~tin Celal dü~ kenJisile görü-

ır rn h · · · la ·· ~· . u arrırımıze şun rı soy-
tl§tir: .. 

~t - Terbiye sisteminden mak
lt(c~rif teşkilatı ise bu her mem· 
~ ın kendi vaziyetine iktisadi 

re ~esin.: ve i"timai bünvesine gö 
lcklli"7Yun eder. Bir de tedris 
Dajtogi Vardır. Mesela _faal usul. 

J3 n Planı, toplu tedris gibi. 
tıı \'Unlar muhtelif memleketlerde \ 
\'~lıı cya bu şekilde tatbik ~diliyor. 
!~~ ~ her memleketin b•ndi tran· 
~. <ınrna göre bu sistemler mu· 
'Yen b· 
~ ır şekil alır. 

1)1 t
1
Csela Dekrali usulü bir Bel"i· 

" araf rakat ından ortaya atılmıştır. 
kim Belçika sistemi değildir. Ne· 

:le d:ı~lçilmdaki mekteplerin yüz
~r. nı bu usulii tatbik etmez-

l; 
'"~.c ~l memleketin büyük bir ek· 

de l-akim tedris tekniği az 
~~.rıe ile intikal eden muhafa· 
~ ır tedris tekniğidir, 

!:nlı:na. karşı her memlekette bir 
~ :Yeni tedris teknikleri ile
-il tülmüş ve eski şekiller tenkit 
t~ll§tur. 
~e.r rnnksat Almanyada eski-
~ . ti cereyan eden teknjği al
~Sc esasen Almany::.da tenkit 

'da ş olan bir tekniği almakta 
'Yoktur. Almak istesek de 
~~~~~. Çünkü Türk~ıe Alman-

~J~ldikr. 
, ~· e lektik olmak mecburiye-

B. Sadrettin Cellil 

birşcy görürsek onu alablliriz. Me
sela yeni müfredat program: Av•;,e. 
turya mekteplerinden mülhem ola
rak yapılmıştır. 

Bunlar Ribi ilk mekteplerin tah
sil verimini ölçmek için objektif o
larak bilgi testlerini alabiliriz. Şim· 
dilik bunların neler oJduğunu bil
miyorum. Bunların aleyhinde ve 
lehinde olanlar vardır. 

Bundan başka Almanyada fizik 
tedrisatı için güzel bir kitap serisi 
basılmıştır. Bu kitapları tetkik et· 
tikten sonra uygun görürsek adap
te ederek kullanabiliriz. 

Esasen yeni kurulan PeClagoji 
Enstitüsünün asli vazifelerinden 
biri de bu yeni terbiye ve tedris 
teknikleri işile meşgul olmaktır. 

Bu tekniklerin kıymetli olanla
lan kendi mekteplerimizd~ tatbik 
edildikten sonra elde edilen netice
lere göre hangisi uyp;un olursa ona 
dair hükiim verilecektir. 

Ciinkii herhangi bir tekniğin 

mutlak olarak bir kıymeti ycık~ur. 
Bizim için en iyi olan tekn 'k bi 
zim şerait.imiz için en iyi vcr:.n '\ e
ren tekniktir.,. ~ nerede iyi ve yeni 

~)~,.. -. -------------
'Yede Araplar Franerz 
çarpıştı Cumurreisi 

~~ (Vstyanı 1 incide) 

lB birliği etmekten çekinmekte-

4~~PIMPARATORLUÖU 
t. . IIULY ASI! 
~1ltiy 
· '!~ e, 5 {Hususi) - "Usbeula-
~ ~ lrnr,, partisi mensup1an gizli 

~\~d:anna.ıneler dağıtmağa başla
. ~ ıllı. · Bu beyannamelerde büyük 
'Pat-atorluğu kurmak hulyası e!H. .•• 
'}-1 "''-eelır. 

~tı l?:tvtzoNLAR DEÖIŞIYOR 
:~· ~ {Hususi) - Sancağa e\'
~ "dılrniş olan silahlı kuV\·et-
t~lt dahilinde garnizonlarını 

' 

eltledirlcr. 

Q i =:========= 
lız lıralına dair 

~11 dedikodu 
l lıce s ı~ ~ toıday Re/ eree gazetesi 

(Vstya;ıı 1 inr 'de) 

fırun Fransanın mali siyasetinin ese. 
sını teşkil etmekte berdevam olduğu 
beyan olunmaktadır. Bu sebepten do
layı kambioların her ne suretle olursa 
olsun kontrolü keyfiyeti bertaraf edil
miştir. Hükfunet, Bank de Franstan 
memleket altınının serbestçe ithaline 
ve serbestçe alınıp satılmasına ruhsat 
vermesini istemektedir. Bu ayın 8 in
den itib:ıren Bank de Frans. altını gi'
nün fiyatı lizerindcn satın alacaktır. 

Milli müdafaa istikrazı tahvilleri, 
piyasaya p:ı.zartesi giinü çıkarılacak

tır. Bundan evvel, pazar günü saat 19 
da cümhurreisi B. I.,ebrun, radyo ile 
bütün Frnnsaya hitaben bir nutuk söy 
liyecektir. 

FRANSA DA GEMiLERiN/ 
ARTIRACA'< 

Paris, 5 (A.A.) - Hükumet, muh
telif deniz kuvvetlerinin artırılmasını 1 
istihdaf eden kanun layihasını meclise 

l' rv:lhğının eahsı etrafında son 1 ... Ycrml§tir. 

altJ çocuk szhibi asker, talebe, kad·n. 
malul olanlar es::-slı surette tesbit ed;l· 
miş bulunacak. bunları yazm?yan me . 
murlar cezalandırıla:aktır. 

Em·rgana otobüs 
i'ş

1

em ycc ~k 
Dün akşamki gazetelerden birı E • 

mirgana Eminönünclen otobüs işletile· 

ceğini, tarifenin on yedi busuk kuruş o· 
larak tesbit edi1 eceğini yazıyordu. 

Bu haber doğru değildir. Güze:gah 
otobüs i~lemcsine müsait o!madığmdan 
belediye fen heyeti izin vermemiştir. 

Kü 't ür d irektörü 
mekt~pleri gez~yor 

Orta tedrisat direktörü Bay Avni 
şehrimizin orta okul ve lise ihtiyacını 

tetkik ettikten sonra Ankaraya gitmiş. 
aldığı netice üzerine çdışmalarına baş • 
lamıştır. 

Bakanlık orta okul ihtiyacını ince -
lerken şehrimizin ilk okul vaziyetini de 
kültür direktörü Bay Tevfik Kut dün
den itibaren tetkik etmeğe başlamıştır. 

BJy Tevfik yanında ilk tedrisat Baş
ispekteri Şevki olduğu halde Beyoğlu 
ilk okullarını teftiş etmiştir. Direktör 
bu okulların bina vaziyetleri, ça!Jşrr.a 

·:lurumu ile talebe vaziyeti ve gelecek 
senelerde ahnacak tedbirler ile meşgul 
olmaktadır. 

BİR TAYİN 

Beyoğlu Akşam kız sanat okulu biç
ki, dikiş öğretmenliğine Semiha Avcı ta 
yin edilmiştir. 

~·------~ 

Son Konser 
Konservatuvar muallimleri 16 mart 

akş<!mı Fransız tiyatrosunda senenin son 
orkestra konserini vereceklerdir. Ay ni· 
hayetine doğru da hazırlanmakta olan 
koro heyeti bir konser verecektir. 

Belediye me:nurlarının 
maa, ı,ı 

Belediye memurlarının ınaaş tahak
kuku işleri şimdiye kadar muhasebcce 
yapılıyordu. Zat işleri hıüdürlüğünde 
kurulacak bir bü~o hazirandan itibaren 
münhaszran l:u ma::ş tahakkuk işine 
baka~- ·~tır. 

Fe~ !JeJenin dODUŞU hak
:.:nd.a bir konferans 
(' 1ümüzdeki pazartesi günü felsefe

nin doğuş ve karakterleri mevzuu et • 
rafında Halkevinde Bay H atemi Senih 
ta:afırldan bir konferans verilecektir. 

Bahkh hastanesinde 
Atatürk bUstU 

Balık'.ı Rum hastanesi hastanenin 
bahçesinde büyük bir Atatürk bfüı.tü 
yapmı~tır. Büstün <lçılması 21 martta 
merasimle yapıl<ıcaktır • 

Yol tarifeleri 
Deniz yolarının yeni yolcu ve yük 

mkliyatı tarifelerini tesbit edecek ko -
misyon toplantılarına başlamıştzr. Bu 
toplantılar, on gün kadar sürecektir. 

Yeni abone 
tarifemiz 

l\tı•ınJel(et :\ lcmlP!iet 
içinde d ı!Jmds 

Aylık 150 273 
3 aylık 4CO 730 
8 aylık '7:;() 1400 
Yıllık uoo 2700 

l' ınensupları tarafından de- ======== 
I ~aı<:ıkarıldığını yazıyor. Riva- Amerika Ha be~ kon- Tari!.:?:;inden Balkanlar için ayda otuzar k • . 
~~~ el tn ntuhtelif vazifesini yap2• v 'lf ruş dUşUIUr. Poeta birliğine glrm!ycn yr"" 
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Afganistan tarafından 
istenen muall ~mler 

Üniversiteden 15 doçent talip oldu 
Kültür Bakanlığı Afganistan hüku -

metinin tzlebi üzerine Afganistana iste· 
nen öğretmen, m<?arif müşaviri ve mu -
allim me~tebi müdürlüğü için liseler ve 
yüksek okul öğretmenlerine bir ta~im 
göndermi,Ştir. Bu tam:mde Afganistana 
gitmek istiyen ö~retmenlerin adlarını 

1 

biı.Jirmesi istenmel:tedir. 
Afgan hükumeti bu öğretmenlere 35 

• 

- 50 İngiliz lirası ücret vermeği teklif 
etmektedir. 

Afganistana gitmek üzere Univer:ıi -
tenin türlü fakültelerinde ders veren on 
beş doçent talip olmuştur. 

Doçentler <lileklerinde an~k orada
ki yapma tarzına göre 60-30 İng;ı:z 
lirası üc:et iste:ne!;teri:r. 

l stanbul - Ankara 

Tayyare seferleri başladi 
Gidiş geliş bileti 15 gün muteber ol
ına.'l ilz2re sigorta dahil 36 lira 

Eir ma:tt;ın itibaren Ankara ile ts
tanb'.ll arasında muntazam hava sefer· 
!eri yaptlma~ına başlanmıştır. Ankara -

dan sııat onda kalkan tayyare 11,50 de 
Yeşilköye varmakta ve ayni gün de sa-

at 15 te istanbuldan kalkan tayyare ~-, 
at 16,50 de Ankarada bulunmaktadır. 

Gidiş bileti sigorta da dahil olmak üze
re 22 liradır; gidit geliş bileti 36 lira • 

dır ve 15 gün müddetle muteberdir. 
Ayni zamanda yolcu 15 kilo bagajı da 

bedava olarak taşıyabilir .. Diğer taraf
tan müşterileri tayyare istasyonuna ge

tirip götürecek hususi bir tobüs de iş

lemektedir. yakında İzmir ve Adana 
hatları da işlemeğe açılacaktır. 

·~ 

.. ; Yürekler acısı ,, 
Motosiklet altmda kalan 

çocuk, öldU 
Evvelki gün Saat 16 da Vezneciler

de bir çocuk motör altında kalar,ak a

ğır surette yaralanmıştı. V eznecilerde 
bakkallı1t eden Recebin oğlu Ahmet o
lan çocukcağız, Cerrahpaşa hastanesine 
kaldmlmıştı. 

Boynundan ve başının muhtelif yer
lerinden tehlikeli surete yara alan 1.0 
yaşındaki çocuk, hast~nede ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver Karan, muaye -
ne etmiş ve cesedin morga k:ıldmlma • 
sına lüzum görmüştür. Cesede, morgda 
otopsi yapılmıştır. Rapor verilecektir. 

Fen f~kültesinin önünden geçerken 
Beyazıta doğru giden motosiklet, çar • 

pıp yere yuvarladığı çocuğun üzerinden 
g~smiş ve motosikleti var hızile süren 

<?dam, durup çocukla meşgul o -
bc:k yerde k~;ıp gitmişti. 

Buna rağmen, dün ele geçmiştir. Bu 
feci kaza hakkında, zabıta ve adl iye, e-

hernmiyet!e tahkikat yapıyor. 

Hava kurumı! 
piyangosu 

Hava Kurumunun Eminönü şubesi 

tarafzndan 21 martta b:r piyango ter
tip edilmiştir. 

Piyangoda oda takımı, piyano ve sair 
kıymetli eşyalar vardır. 

P iyango Turan Tiyatrosunda bir mü 
samere ile çekile:ektir. 

1 VAKiT cap k tapları No. a 1 

Kont FeW.:s Fotı Lül:ııer 
fi ,--- ··- "'""' 

SON 
KORSAN 

T ürkçeye çevıren 
Fethi Karae., 

-• • VAI{IT -KtTABEVİ . ~-r"' 

J PoUs Haberleri j 

Arkadaşının 
kolunu kırdı 

Aksarayda Küçüklangada oturan 4$ 
inci ilk okul talebesinden 13 yaşında 

Hüsrev yedinci okul taleb:sirJJen Recai 
ile k::vga etmiş yere düşürerek l:olunu 
kırmıştır. 

12 MAKARA ÇALDILAR - Bey
oğlunda Cümhuriyet caddesindC 115 r.u
maralı tuhafiyeci dül:kfınına Zehra ve 
kardeşi Raife girerek 12 makara çalm:ş

lardır. 

MANGALI DEVİRDİ YARALAN
DI - Kasımpaşada otur.an Salim k:zı 

4 ya~ınd:ı Muazz~zle 3 yaşında Emine 
evde oynarlarken odal:ia bulunan man
gah yere devirmişlerdir. Mangalın dev
rilmesinden Muazzez vücudünün türlü 
yerlerinden y~ralanmıştır. 

AY ACINDAN YARALADI - Sir
kecide elarabasile yük taşıyan Hacı is· 
minde biri önünden yükle giden hamal 
Ramazana çarparak zavallı cl.li:mc~ğızt 

ayağından yaralamıştır. 

TAŞLAR! ÇALMIŞ - Bey kozda 
Çayır caddesinde 6 numarada oturan 
amele Osman caddede bulunan Süley -
mana ait taşları çddtğı görülerek ya • 
kalanmıştır. 

PENCEREDEN DtlŞTO - Beyof;
lunda Hr:cı Mimi c::ddes:nde cH:el: soka
ğında oturan seyyar satıcı Nesimin 3 
yaşındaki küçük kızı Recina evin pen • 
ceresinden düşerek yaralanmıştır. 

YANGIN BAŞLANGICI - Biiyük
derede kibrit fabril;<:ı;ından yangm çık
mış, fazla ilerlemes!ne ır.eydan veri!r.ıe

den söndürülmüştür. 
Fabrika İsviçre banbsına ( 7200 ) li

raya sigortalrljır. 

8a kanlar arası 
tayyare sefer· eri 
öğrendiğimize göre Yunan hava cew 

miyeti, Ballnnlar arası bir hat teı:is et
::ıeği ve bu :ırada tayy:relerin İstanbulda 

da bir istasyon yapm:ısını temin eyle -
meği dü~ünmektedir. 

Diğer tar~ftan bir İngiliz tayyare 
şirketi, Yunanistanın Faler limanile İs· 
tanb:.ıl arasında deniz tayyarelerile gi -
diş geliş seferleri yapma!< üzere Yunan 
hükmcti ile müzakereye giri~miştir. 

Ancak. !star.bula Yur.a:ı tayyareleri 
de sefer yapmak istediğinden bu iki 
t:ılip, aralarında bir anlaş:nnya varacak· 

lardır. 
Yunanistan<la hava seferlc:rine fazla 

ehemmiyet verilmeğe başlanmıştır. Bu 
sene Almanyanın L-Jft Hanza tayya:e 
şirketi ile anlaşıl:ır:k Selaniğe kadar ya
pdan seferlerin Atin~y:ı k::clar uzatılma· 

sı k:ır:ırla~tırılmıştır. 

~a.~~ e.recede olduğuna dairdir. soloslugnnu kaldırıyor lere ayda yetmt, beşer kuru~ zammedlllr.

1 ~ h."l bı.ınların doğru olmadığını, Vaşington, 5 (A.A.) - Hariciye 1 TUrlctyeoın ht>r posta m<'rkezlnde 
l . .,. 'it Kt."RUN'a ah.,ne ~·azdır --:-------------;--

'\:.~l'ile . arasında görüumemesinin nezareti Hab~şistJndaki siyasi ve kon- _____ .__-. _ _,, _ _ ,.,,.,..,.~ ıc:m- ı Fiyatı: 20 kuruş ı 

Lot adındaki Lehistan hava ~irketi 
ile de muv::kele yap:larak Atinadan U • 

nk şarka seferler temin edilmiştir. Bir 
Avusturya !'irketi ile yapılan mukavele 
mu-:ibince, Avusturya tayyareleri şim -
diye lodar Selaniğe kadar giderken A· 
tinaya kadar işliyecek buna mukabil 
Yunanistan hava cemiyeti de bir (Ati
na - Viyana) hava hattı açacaktır. 

Balkanlar arası tayyare seferleri i~in 
Yunan hava teşekkülü, Balkan devlet • 
lerile temasta bulunmaktadır~· / ' 

' 'tn Unslyct J>CY.da etmek için solosluk mümessillerini geri çekmeye ı ilhakının tanınması mcselesile bunun ----------------
dan fleri t?"eldiğini söylüyor. karar vermi§tir. Habe§istanın 1talyaya h içbir alakası yoktur. -
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"Geyşa,, opereti 
Mem!eketi;rizde oyna .. 

tllmıyacak 

Ankara 5 (Telefonla) - Hasta bir 
Avrupa egzotizminin mahsulü ve şark 
memlcketle:ini bir panayır gibi göster-1 
mek ve anlatmak maksaidını taşı -i 
yan piyeslerden birisi olduğu için ma-: 
ruf "Geyşa" operetinin Tü:kiyede oy -
natilmasma matbuat umum müdürlü -
ğünce müsaade edilmemiştir. 

Bestesi de çok maruf olan bu operet 
Japon çayhanelerinde hizmet eden 
''Geyşa" nanunl:faki alınır satılır, kira
lanır g-enç kızların hayatına dairdir. 

Bu hususta Tokyo ve Nankine tel
grafla ınalfımat verilmiştir. 

KöiJ muallimi kurs
ları açılıyor 

Ankara, 5 (Telefonla) - Köy ço -
cuklarıru okutmak üzere yetigtirilecek 
.eğitmenlerin seçilmesine başlanılmış -
ttr. Bur.un için Trakya, Eskişehir, Er -
zincan ve Karsta dört kurs açılmak -
tdiır. Trakyada yüz, Eskişehirde iki 
yüz, Er.:incanda yüz, karsta elli olmak 
füere 450 eğitmen yetiştirilecektir. 

Trakya eğitmenleri Edirne ve Kırk
lareli havalisinden; Eskişehir eğitmen -
leri Ankaranın Çubuk, Ayaf, Polatlı, 

Afyon eğitmenleri Aziziye, ve Eskişe
hir merkez kazasından; Erzincan eğit
menleri Kıelkit, Tercan, Basınlardan; 

Kars eğitmenleri de Kars civarından se
çile-:ekler. 

Kurı:a ait kitaplar hazırlan.mı§ ve 
b~!l!::n;ığa başlanmıştır. Diğer vasıtalar 

el.! terr..!n edilmiştir. l 

Merinosların sun'i 
tohumlanması 

Ankara, 5 (Telefonla) - 15 mayıs
ta Bursada Merinos koyunları üzerinde 
baytarlar için sun'i tohumlama metod
lannı gÖ6termek üzere bir kurs açıla -
caktır. Bu kursu mütehassıs Bay Fah
ri Araz idare eldecektir. Kurs bir ay de
vam ~decek ve haziran ortalarından iti
lı:ı.rcn koyunlar, geçen sene olduğu gibi 
sun'i tohumlamaya tabi tutulacaktır. 

AyrrF-a baytar umum müdürlüğü bu
la~J:, hastalıklar ·•ervisi mıntaka hay
vanla:ındaki uyuz gibi bulaşık hasta -
lıkia:·in mücadeleyi faaliyetli bir plana 
almr§tır. 

Önü:nüzdeki &ene yeni uyuz hanyo
lan da yaptırılacaktır. 

Gemi hurdaları gUm
rUksUz girecek 

An!:.!:a, 5 (Telefonla) - Maliye ve
lcaleti hükumetin !doğrudan doğruya ya
hut bir Pirket vasıta.sile denim.en çıka 
racağr batmış gemilerin hurda demir ve 
sair kısıml::rmın gümrüksüz olarak 
memlekete sokulması için bir kanun 
projesi h.:zırlarnıştır. 

Ecnebi ve akalllyet mek
teplerinde bir TUrk 
muavin bulunacak 

"Ankara, 5 (Telefonla) - Maarif ve
kaleti ecnebi ve. ekalliyet mekteplerin
de umumi terbiye ve kültür işlerile meş 
gul olmak üzere bir Türk mualliminin 
muavin olarak çalışmasıru lüzumlu gör
mil' ve bunun teminini maarif müdür -
lüklerine yazmıştır. 

Umumi mağa
zalar ·için 

Anonim şirket kuruluyor 
Ankara, 5 (Te!efonla) - Ziraat, İ§, 

Em.I.a.k, ve Eytam ve Adapazarı Türk 
Ticaret bankaları 1ktıs~t vekaletince 
teşkili kararlaştırılan umumi mağaza
ları tesis ve işletmek tirere 200 bin 
lira sermayeli anonim şirketi kurmak 
ÜI.eredirler. 

Bankalar bu şirkete verecekleri his 
se miktarını pazartesi gününe kadar 
İktısat vekaletine arzctmiş bulunacak 
!ardır. 

tık umu.ml mağaza. evvelce bildir
diğim. gibi, Mersinde kurulacaktır. A 
lma.cak neticeler üzerine diğer ticaret 
şehirlerimizde de mağaz::ı.lar açılacak 
tır. 

Bundan başka, ayni ş·rket İsken
denında büyük bir tr:ı.nsit antreposu 
açacaktır. 

Afgana gidecek 
subaylarımız 

An.kara, 5 (Telefonla) - İki sene 
müddetle Afgan ordusunda ordunun 
ten.siki işlerinde çalışmak üzere bu 
memlekete gidecek muhtelif rütbede
ki on subayımıza mezuniyet verilmesi 
alakadar makamlarca kararl~trrıl
trr. 

Müddetin hitamında subaylarımız 
mukavelelerini temdit edebileceklerdir. 

Tuz satıp elektrik 
malzemesi alacağız 

Ankara, 5 (Telefonla) - Belgratta 
23 mart tarihinde icra olunacak olan 66 
bin tonluk tuz münakasasına inhisar i
daremiz de iştirak etmeğe karar vermiş
tir. 

Japonya da bizden tuz almağa de -
vam etmektedir. Haber aldığıma göre 
Japonya ile, mukabilinde elektrik mal
zemesi alınmak üzere, bir tuz satışı mu
kavelesi yapılacaktır. 

Avusturya başvekili 
Romaya gidecek 

1 • 

Viyana, 5 (A.A.) - Bazı e~ne· 

bi gazetelerin iddiası hilafına olaral..:. 
Başvekil Şuşnig, Roma seyahatin 
den vaz geçmiş değildir. Baıpreki1 

bu seyahati mart sonlarında yapa
cak ve oradan da Budapeşteye gi
decektir. 

ANLAŞMAZLIK HAi J .EDILECEi< 

Roma, 5 (A.A.) - Havas a-• 
jansı muhabiri bildiriyor: SiyaJi 
Romen mahafilinde söylendiğin~ 

göre, Başvekil Şuşnigin ağlebi ih · 
timal nisanda vukubulacak olı:ı.n 
Roma seyahati neticesinde saltana· 
tın avdeti aleyhindeki resmi ltalyan 
beyanatı dolayısile ltalya ile Aucı 
turya arasında çıkan suitefehhüm 
izale edilecektir. 

ım:-.am: ::::::: :: : :: :: : ::1 :: :: : ::::: =~= :: ::::!: :::: :: ~= 
~ Cengel kitabı j! 
İ! Rudyard Klpling'den - i~ 
:: dilim ze Cjeviren: il p • tt 

intihan sualleri gUnderlld li rturettın Artam ~i 
Ankara, (Telefonla) _ M.aarif Ve- !! İngiliz edebiyatının şaheserleri ~~ 

•• arasında olan bu eser Ulus neş- •· kileti liselerin ikinci tahriri imtihan :: u:: 
:: riyatı arasında çıkarılmıştır. • suallerini hazırlıyarak kapalı zarflar i! c .. . 

içinde mektep idarelerine göndermiştir. ::::::::::::ı.:ac:1::n11:ıa:1:::c::;:::::::H:::m:c:::; 

Sovgetler Litvanga ile - 
bir anlaşma yapmışlar 

Varşova, 5 (A.A.)' - Sovyl!l 

KURUN~ 
GVNDELlK SiY AST_ GAZETE 

~ Mareşali Jagorovun Batık memle. 
ketlerine yaptığı seyahatlerden baL., 
seden Kurjer Po1ski gazetesi bilha~
sa şöyle demektedir: 

"Resmi sükfıta rağmen Litvan
yanın silahlanmasını derpiş eden v~ 
Sovyetlere bu memleketten geçmC'k 
hakkmı veren askeri bir misakın 
Kovnoda imza edildiği kuvveti~ 

zannedilmektedir.,, 

Gazetemı.ze göndutıen yazılar, ga.ıete· 

ye gtrmek lçln lae, zartmm köŞeıııne ( ga· 
zeteı kelimesi yazılmalıdır. 

Karşılık lstlyen okurlar, mektupıanruı 
ıo lru~luk pul koymalıdırlar. 

&sılınıyd.D yRZilan gen goo1ermt:kten 
Kıyaıetsı..z yoııanmı~ mektupl11rm l<;loe 
konulan paraJa:m ıtaybolmasıoda.ıı, ilin ' 
olarak çıkan ya.z.ı.Jardan dolayı. direktör · 
tUk, UstUne ımru qorgu l\lmıu. -

Günü gcr;m:ş sayılar 10 lcuru.ştur 

Adresini dC'ği,tıren abonC'ler 25 kuruıı 

1 

p A R A 

1 

=~· Gönd~y~-nlm-~!_n adre:ılerl de~ı,. 

Dün ve Yarın IGtaplanndıındır lb7.etemıuıe çıkan nn:ııarıo r~lmlrrın 1 
·-----F.iy•a•tı_2_s_ku_ru.ı.t_u_r ____ jl!.., n"r bakkı ııatt kendi~! içindir. J 

Sovgetlerin 
Napolgonu 

"Stalinden başkası 
değildir,, 

Le Journal'dcn: 
Arasıra Rigadan veya Varşovadan 

baz.ı şayialar geliyor: Askerler Krem
lin üzerine yürüyeceklermiş. Bu ha
berler hep ayni şekilde tekerrür edi
yor. Ba.zan Siberyanm uzak şehirlerin
de harekete geçen Blüher'dir, bazan 
Stalin 'e bir oltimatum gönderen Ma
reşal Voroşilof'dur. Bazan da memle
kete Çarlığı getirmek istiyen eski A
ristokrat Zuha~evski'dir. 

Moskova hükfımetin"n esrarına va. 
kif olmadığımız için, hiç bir şeyin te
yit etmediği bu haberlerde doğru olan 
şeyin neden ib'.lrct olduğunu bilmiyo
ruz: fakat insanın biraz aklıselim sa
hibi o1ması b:itün bunların dohTU o'. 
m~dr~mı anlamasma kafidir. 

Sovyctlerde Fransadaki gibi bir 
"Brumaire.. vak'ası bekliyenlerin ya
nıldı1darı nokta şu: Mcslrn,,·a:ia "Bru
mafre.. devresi çokt.-.n g~mi"tir ve 
• bütün mukayeselerden bark olarak -
bir Kızıl Naoolyon varsa bu B. Stalin
dir ve ba.5kası değildir. 

Frankonun notası 
Ehemmiyetsiz karfılandı 

Paris, ti (A.A.) - Siyasi mahafil, 
General Frankonun Algesiras muahe
dename;;ini imza etmiş olan devletler 
nezdindeki teşebbüsünü "Diplomasi 
marıevru.sı., diye tavsif etm.Pktedir. 

Bu mahafil, bu mesele hakkında, 

11 ~:~cikanunda B. Hitler, General 
~c ;=!!. ve Fransanm Berlin sefiri B. 
l r<L1;ois Poncet arasında teati edil 
miş olan. teminatı hatırlatmaktadır. 

General Frankonun prote.stosu, Pari~
te gazete haberlerile malum olmuştur. 
Parise hiçbir resmi haber gelmemiş
tir. 
lNGILTERE KABUL ETMIYECEK 

Londra, 5 {A.A.) - Havas ajansı-
, nm muhabiri bildifiyo : ... 

Frankonun protestonamesi henüz 
Londraya vasıl olmamıştır. Siyasi ma 
hafil, ne olursa olsun, Burgos hükO
metini tanımayan devletlerin bu teşeb 
büsü nazarı itibara almıyacaklarını 
bildirmektedirler. Bundan evvelki hü
kQmetlcr tarafından imza edilen bey
nelmilel itil8.flarr, mevzuubahsetmeğe 
ancak Valencia hükumeti mezundl.!r· 

BOMBARDIMAN ... 
Madrit, 5 (A.A.) - HükUmet kuv

vetleri, Toledonun bombardımanına 

devam etmektedir. A.sHer, J arama cep 
h('Sinde şiddetli taarruzlarda bulur
muşlarsa da hepsi akim kalmıştır. 

Fransa Fas hududunuı 
tetkik ediyor 

Paris, 5 (A.A.) - Fas umumi va -
lisi general Nogues, bugün Cezair u -
mumt valisi ile mülakatta bulunmuştur. 
Bu mülakatta Fas ve Cezair hu'duduna 
ait teknik meseleler tetkik edilmiştir. 

Tunus umumi valisi de pazar günü Pa
rise gelecek ve her ü~ umumi vali sah 
günü toplanacak olan Akdeniz komis -
yonunun içtim<una iştirak edecektir. 

Ameı·ika Almannaya 
tarziye verdi 

Vaşington, 5 (A.A.) - Ame
rika hükumeti Nevyork belediye 
reisi Laguardianın, Hitlerin şahcıı 

hakkındaki sözlerinden dolayı Al
manyaya tarziye vermiştir. 

B. Dunn, Alman hükumetini 
rencide eden sözleri takbih ettiğini 
ve bu sözlerin katiyen Amerika 
hükt1metinin görüşüne makes ol· 
madığmı söylemiş ve fakat Ameri· 
kada söz hüriyetinin teşkilôtıesasi

ye kanunu ile h,, .. vntanJaş hakkm
cia garanti nltm..'.a bulunduğunu v~ 
bu hürriyetin milli bir miras olaı-a~.; 

aziz tutulduğunu ehemmiyeti~ kay 
detmiştir. 

•MAYISTA Belgratta ve Bari'de, hJ
ziranda Lublianada açılacak olan bey -
nelmilel panayırlara iştirakimiz temen-ı 
ni edilmiştir. İştirak için henüz kafi bir 
karar verilmisti de2'ildir. 

Istanbul muhasarasında 

ORBAN'IN TOPU 
Yazan: Gustave Schlunberger 

____ ....--
-6-

(Fakat Sultan Mehmet o zamanlar- , 
da Türklerin bahriye işler:nde tecrübe
I::r :ne ve maharetlerine o kadar emin 
değildi; hariçten gelecek düşman do -
nanmalarınm yo:pacakları manevralarla 
Türk dorummasmr mağlUp edebilecek -
!erinden endişe ediyortdu. Onun için pa
d;ş;ıh yalnız düşman gemilerinin hariç • 
ten gelerek Hali:e girmelerine mani o -
hcak bir tedbir almağı düşünüyordu. 

Bir ucu ilsküdar sahiline ve bir ucu Sa
rayburnuna dayanacak olan Kadırga -
hrdan M~rmara ile Boğaziçi arasında 

bir duvar vücude getirmek planını kur
muştu.) 

(Bizanslıların gemilerine gelince, on
lar Saraybumu ile Tophane sırtları a -
rasınd1 gerilmiş olan bir zincirin geri
tıinde Haliçte demir atmışlardı. Bu ge
miler cesamet ve mtikemmeliyetçe ve 

bunları idare eden askerler maharet ·ı I 
çe Fatihin harp filosuna üstündü.) 

·· Jerde11 ' 
itina eden Sultan Mehmet gun "rtıl'~ 
beri Türk gemilerini karadan geÇl eo:. 
ı;uretindeki garip ve fevkalade ırıaıı İO' 
rasını esrar içinde hazrrlam3kta ası· 
ihtimalki (20) nisan günli donaıı~31''' 
nın İstanbul önünde mağlübiyete ~. 
ma5r ve düşmanın bu gemilerindel1 "ıl· 

1 H 1. . . . . meğe ınıı zr arının a ıç ıçe::ısıne gır ·ır e• 
fak olma~r bu pl5.nın sür'atle tatbl 

dilmesini mucip oldu. , 
· eti ırıl 

İstanbulun topoğrafik vazıY içe' 
luni:iur: Uç köşeli bir sur kuşal~ ,er 
. • 1 1 b'. ..k -.ehir btf . 

r!sıne s:rı mı} o an uyu ~ . i~t·'' 

heden Marmara denizi ile çevrı~ s:tı" 
d" ğer taraftan Galata, Beyoğlu. 8aııı~ 
paşa sırtları ve kilometreler:e utrarJll 
Haliç suyu ile ayrılmıştır. Muh35;818ı• 
bu zamanına kadar lstanbulun rnu Ji bi! 

sı ile meşgul olan ve gayet k~lliY:ı: P'~ 
mikdardaki Türk ordusuna nısbe ııı· 
zavrf bir kuvvetten ibaret bu)urıaıı _..ı-

- ıı Y' 
zans askerleri bu üç köşeli surları. ts • 
nız iki tarafını müdafaa ediyordu~ ctP' 
tanbul surlarının Marmaraya baka ııb:l' 
hesi ile Marmaradan karadan fsta Jtr 

'f/C 
hın şimal cihetlne doğru uzanan )cı!rııt·' 
liç sularına kaıdar uzanan kara tJı· 

S' r 
Üçüncü cepheye gelince, b\J~~ sıır 

(Bu sırcıda Rodos, İtalya, Venedik, 
Cenova t.:raflarından Bizanslılara im -
ldat gemileri geldiği haberi alındığı için 
Sultan Mehmet Balta oğluna kumanda
sı c:ltındaki yüz elli gemi ile Baltalima- ı 

nından ayrılarak düşman filosunun bo- 1 
ğazdan içeriye girmesine mani olmasını 
emretti. Balta oğlu yüz elli kadırga al
dı, bunları Saraybumu ile Üsküdar ara
sına ve Bizanslılara yardım için gelmiş 
olan on dört kıt'a büyük harp gemileri
nin karşısına dizdi. Güneş henüz doğ -
mak üzere bulunduğu bir sıraida müsa
clemeye girişildi. Düşman ordu1an müt
tefik donanması ile birleşerek on sekiz 
gemi olmuştu. Düşman tarafın kap • 
tanlan gemilerini rampa rampaya Türk 
gemilerine yaklaştırdılar. Düşman ge • 
mileri büyük ve yüksek oldukları için 
Türk gemilerir.in güverte!erine hakim 
biılunuyorlardr. Bu suretle Türk ka -
dırgaları üzeri.ne yağmur gibi gül!e, taş. 
rumateşi yağmağa başladı. Bundan do -
layı pek az bir zaman içinde yüz elli 
kadar Türk kaıdırgası telef oldu.) 

liç sularının boyluboyuna uzan 1 ııo' parçasını teşkil ediyordu. istanbU tedı1' 
tarihinde Ehlisalip tarafından :ıaPııocıııı1 
diği zaman surun bu cihetindellfstllııbJ 

etmişti.SultanMehmet tarafından ~e lı$r 
d·ırneg surları karadan muhasara e 1 ııatici 

(Bu sırada F.:tih Sultan Mehmet 
kendi ordugahını donanmasından ayı -
ran Galıita tepelerinin sırtında ve at üs
tünde bulunuyor. bu vaziyetle harbin 
cereyanını tetkik ediyordu. Bir aralık 
deni~ harbinin TUrk donanması için teh. 
likeli bir şekil alıdığmı görünce kendi
sini kaybetmiş, donanmasının yanma gi
derek b:zzat mücadeleye iştirak etmek 
için atım denize sürmüş. atı göğsil!ıe 

k:-d:ır suln içerisine girdikten sonra an
cak ke";,dini tutabilmişti.) 

(Fakat düşman gemilerin:n asri 
maksadı Bizanslılara yardım için Haliç
teki gemilere iltihck etmek olduğundan 
Türk donanmasında hasıl ol::n perisan
lıktan ıderhal istifade için o tarafa dön
düler. Bizanslılar Halicin aj!zında !?"erili 
olan zincirleri gevşettiler. Müttefik do
nanm<: kuvvetleri içeriye girdikten son
ra tekn:r zincirleri gerdiler. Guva va • 
ziyet:n böyle bir neticeye varması üze
rine padişah çok müteessir bir halde or
dugahına dönmüş ve sonra Baltacı oğ· 
lunu huzuruna getirterek falaka daya -
ğma çekmiştir! Bıınunla beraber mu -
teber Türk tarih kaynaklan İstanbul 

muhasarası esnasında böyle mühi~ ~ir I 
mağlUbiyet hadisesi kaydetmemı!jt.r. 

Bizim bu riva:•etleri burada aynca ila
veye lüzum gö:-üşümüz bundan sonra 
Schlumb~rger'nin Türk gemilerini Dol
m:b-ıhceden Halice indirmek yolunda 
Fatih tarafından tatbik edilen fevkata -
de bir harp planını daha iyi aydınlatmış 
olmak içi~ldir.} 

Scblumbeq~er bund:?n sonra fstan -
bul muha!'larası hakkındaki tetkiklerine 
şöylece devam ediyor: 

22 nisan 1453 pazar günü İstanbul 
muhasar:lsımn bir harika mahiyetinde 
olan en büyük had·selerinden biri vukua 
ge~Ji; tst:nbulun sukutu üzerine doğ -
rudan doğruya tesir etmiş olan hare -
ketlerden b'.ri elan bu hadise Beşiktaş-
la Üsküdar arJsında bulunan Türk ge -
milerinin Dolmabahçe sırtlarından ka -
rad~n yürütülerek Halice geçirilmiş ol -
masıdır. 

Hz.rp esnasında tatbik ~tmek iste -
diği planları gerek hazırlarken, gerek 
bu yolda icap edenlere emirler verirken 
son ıderecelerde mahremiyete dikkat ve 

lanınca ise Bizansın harp fitos~ ıatı>'' 
v3• ft girmiş ve İstanbul tarafından . cirırr 

kadar uzanan büyük demir_ :ıı;ıı ~ 
Halicin ağzı kapanmış oldugun ı;Jaf 

diki ha ·ı:ıe şehrin bu kısmı t<'ıırr ~-
. ettt . 

mahfuz bulunuyordu. Bu vazıy ~ 5~ 
·ı . . H 1' 1 a girert ~' gemı erının a ıç su arın ıaılf 

run bu tarafınldan taarru~ yapı 
imkan yoktu. -t ~ 

O zaman •imdiki Galata biiY11~~~ 
y çt~('ı ~ 

le duvarları ile her taraftan . i& 
olduğu halde bir Cinevizler şeh~;ı#r 
tamamen Bizanstan ayrı idare ~t~I 
te idi Onun için Fatih Sultatı ôll, 
din a~kerleri Beyoğlu yarı~etiJ'~ 
surlar içindeki Galata rnah~ııııLll.cı 
maada her tarafını tutmuş bU. (..~si 

. ı· . k hı·ııerı. ~ı? du; yanı Ha ıcm şar sa f)'fl ~i 
paşa, Taksim, Dolmabhr: tar331tıııd f 
7.agan pasClnın kumandası ·oi ~ . 

. ~ . . . r ltında l cı:fll Türk askerlerının ışga ı ıı 11 r r 
radıki Türk a-::kerleri bir tarafta ~,ıl' 

. . . - . . h"llerİııe ...,~f 
elı hısarında bogazıcı sa 1 si v·., 
uzamvor dig-er tarnftan geçillf1~ ~~1 '1, . • . . şıw· ıı 
kül bir yol v:ısıtasile Halıcıtı ~ıı t!I; 
hetinde İstanbul surlarmı k:tfll 11ıı:ı 
hasara eden asıl Türk ordusıı .,r ~I~ 

oı;W ı 
cenahı ile birleşiyordu. BeY teri Ut ~ 
ğaziçi tarafırıdaki Türk as1<er ra~ıl1 ..ı 

dU a &ıJ' 
tanb:ılu muhasara eden or _, şiı1' , 

• . oe ··ıC 
irtibatı temin etmek ıc:ın c1 rt il ıı 
(Kahtane) den!len mevk;de e sııııııııil' 
. b. k'" .. k rulmuştU· &et 

rıne ır opru u . . koıaY t. 
berab:r bu irtibatın temıııı . ·tısı• 

. hril'll ı ,~ 
di. Galatadakı Ceneve şe . bir fcJI' 

··şelı rı 
den kale duvarları da üç ko ıarıı1ıl'I ~~ 
halinde idi ve bu kale duvar ..,3 dO I' 

- tıar1•• o~ liç sahilinden Beyogtu sır .110t , 
· •· h·la yerı ~1 vükselen kısmı şımaı a ıesiııt v 

makta olan büyük Galata kU ·.ıt t~1,. · za"''' f'I dar geliyor ve burad:t bır . ell t0 J 
. d rinırt er. 

d 

edıyordu. Muhasara ev . e gı;~e ~~ 
rihçisi olan Pears'ın ifadesitl ~teJııfl ,ı • 
Galatanın bu kısmı Sultan basar~ 

1 
• \ı 

elinde olsaydı İstanb:.ılu mu tıııl 11~ • ~ ~ 
1 l~":tıış ·c r ~ · mek işi fevka!ade ko oıy -~ rıııtı ti' ı 

caktı. O vakit Türk ordusl.1 ,-. ııt• 1f 
·ıe v• ı' ~ yu içerisine ve İstanbul 1 • jrıer 1~ 

1 ;ıınC •Jtf" ~ 
sında gerilmiş olan ka ın eıtı1 ~r -

· ns g ~ t-: sına sığınmış olan Bııa clı"'ff c • ı. 
- · den , ı •" '·'llıt derhal bu sıgınak yerın bıl 1r &'"t 

tstall ıJ ~ 
karabilecek, ondan sonra .ı·•l1'- '4 \ 

h'f bOı" ~ ıı..· }arının Halicin sol sa 1 1 b·ıece f \...~ ~,~ 
eôt ı. '' '~ nan kısmına da taarruz ·ye1'lıe .;1ıf 

şehri bu taraftan tehdit eY
11

• " ot4 0 • ı 
k 'f İlr &ı .,/ ~ 

Bu vaziyette tabii olara raTrt" y \.' 

nun 13oğaziçi ve Beyoğlu t•url•ffl" 1' !~ 
lan kuvvetleri ile İstanbul 9 Jell~r ~ . 

. h . d h ra eden .... t "~ 
ra cı etın en mu asa . bir jrt1"' ~~ 
leri arasında gayet enurı \ '-
ııia edilmi~ olacaktı. ı-') 

(ArkiJl' 
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Refik Ahmet 

Sevengil 

Teklif ediyoruz 

Halk gece e · doktor 
kiınyager Yıldız, kendisinden daha genç olan ve 

>'lnıhaıındal{i masada bu sözü hem de bir erkeğin 
Y~rnda, düıünmeden, utanmadan sofranın üstüne, 
~'1t:ek artıktan, meyva kabuklan ve si::nra l<ülleril~ 
ta lu J>İı tabaklann arasına bir paçavra halinde fırla-

da uzun müddet dalıp kalmııtı; ba§ını kaldırdığı za. 
mım karşısında oturan hukuk mütavir muavini, mü· 
dürün bir zamandır kendilerini uirattıran İt• dair 
ehemmiyetli bir düıünce aöyliyeceğini zannetmitti; 
hiç beklemediği bu cümle ile karfılatmca ne utanma, 
ne kızanna, ne de baıka miaum bir iptidailik cöster
medi; sade sesine biraz fAkacı bir hal venneie çah
§arak işi geçi~tirmeğe kalkb ve müdürün son ceva· 
bı üzerine hiç bir ıey aöy)eoıedi; biraz sonra da tet
kik ettikleri iıte bir neticeye vanlamadığmı görünce: 

bula mı or 
l'l kadının hayasızlığından azap duydu; mahut su· 
:~ Rec:?ıi balkonda geçirdiği zaaf yeni battan zih
t.'le aaplandı; kendi kendisine hareketini tahlil et
:ğe kalktı. Bir menfaat duygusunun bu itte tesiri 
lı llUydı? Demek duyulıa, demek b~kon hadisesini 
l§kaıan itilseler hiç tereddüt etmeden: 

ııı~ - Ahmet Turgut, Yıldız'ın çalııtığı müessesede 
Udür Y Jd . . ""d"" k • . k di . • ... ı ız onun ıçm, mu ure yaranma ıçın en· 
'lllı arzctti ! 
Oiyece~lcr ... 
~ Y ~dız, dütüncelerinin bu merhalesinde utanç
~ ~•Yade İsyan hissetti; böyle bir ıöz, sadece bir 
d !etten ba§~a bir §ey olamazdı! Şu halde ne? Yıl-
ı; Ahmet Turgud'u seviyor mu? Çılgın aşık mı? 

he• ~ek o kadar değil ... Fakat İşte fabrikada bir çok 
lı ıta.r erkek arkadatlar bulunduğu ve Ahmet Turgut 
d lltıların pek ço!danndan yaılı da olduğu halde Yrl
d ~ 0 gençlerde kültürsüzlül:ten mi, göstet'i§ zevkin
ı:;;. mi, biribirlerini ve daha fazla sinema artistlerini 
~ lıt hevesinden mi ileri geldiğini farketmediği bir 
~tık, boıluk, sathilik görüyor. Ahrn~t Turgud'un 
d klannda beyazlam:ığa baılamıt saçlar var, alnın-
• he .. ek d . l' nuz p erınleşmemiı bir iki çizgi de görünü-

h?r; fakat yüzünde, bnkı~lannda, tavırlannda kibı:r 
:: tnana, olgun bir hal, ağ:r batlı ve sevimli bir :fa. 

"ar ki Yıldız'ın hcşuna gidiyor. Heyhat! 
~ l<iınyager Yıldız, müsbet ilimbrle meşgul, mÜ· 
U \>\-er bir insandır; zorla güzellik olmıyacağını bi-
l'or• •• 1 uh- ha t 1 k h ı· · ·ı · 'ıltJ ' oy. e r ı s a ı n ıne gebrı mış romanti~ 

d,.d.arın ıı hayatındaki kadına yakıımıyacağı fikrin-
~ ır C l ' 1-'- h ka ~ • _ a :şan ınsan, meı 1:11' ayatmda rşılatacağı 

ııq &cJe:-lc herhalde &fidan batka duygularla da mü-
)'b~tte bulunabilir ve böyle olması da lazım! 

- Münasip görürseniz bu iti yarın hukuk mü-
şavirinin de huzurile üçümüz birlikte tetkik 
edelim. 

Dedi, Ahmet Turgut bu a.efer her zamanki hikirn 
tavrı ve ciddi sesile cevap verdi: 

- Hay, hay •.. Gidebilirsiniz! 
Gülseren odadan çıktı. 
Ahmet Turgut onu kapıya kadar gözlerile takip 

etmitti. Bu sımsıkı taranıp arkaya doğru, fevkalade 
güzel ve yeni bir tekilde toplannuı olan taçlarm pa· 
nltısrnda taptaze bir bahar ilerliyerek odadan çıkı· 

yordu; omuzlarm tatlı yuvarlaklığında, elbisenin al
t•ndan his!edilen giizel ensede, belin kıvnrnlannda, 
sıla ve muntazam vücut çizgilerinde. muhteıem bir 
bahar! 

Etrafrnda o zamana kadar farkebnediği bir can
lılık, cevvaliyet, duvarlara sığnuyan, pencerelerden 
dı§anya taşmak istiyen bir hayatiyet hissediyordu; 
bu, demin odadan çıkan çocuğun varlığından bırak
mtf olduğu tesirdi; yirmi üç yafm tesiri ••• 

Ancak bu kacar talunin ediyordu ... Okumağa ba,. 
lam.-ı yafı yedi; on bir sene de lise tahsili ... Eder on 
sclıiz; Üç yıl üniversite ... Yirmi bir .. iki sene de fÖY· 

le böyle diyelim, yirmi üç.- Ancak bu kadar olmalı 
idi! 

lstanbul §ehrinin ışık, yol ve 

gıda maddeleri derdi kadar, hatta 

bunlardan daha üstün başka bir 

derdi daha var: Sıhhat, yani dok

tor derdi. 

Sıhhat Vekaletinin, halkın sağ· 
lrğı ve aynı zamanda p:uası bakı
mından büyük bir ehemmiyeti olan 

bir kararını dünkü sayımızda yaz

mıştık. Hasan Kuvvet Şurubu, 

formülüne muvafık imal edilmedi· 

gı ıçın, taneni, yani şifai maddesi 

az olduğundan sat:ştan menedildi 

ve alakadarları da mahkemeye ve

rildiler. 

llaç fiatları derdi, geçen sene 

eczacıların gürültülü içtimalar ya

parak tek bir fiatla satr.ıağa karar 

vermelerine rağmen devam ediyor. 

Biz, hu sütunlarda bu dertlerin 

çarelerinin aranması için neler ya. 

pılması lazrm geldiğini alakadarları 
ile görüşerek sırasile . neşredeceğiz. 

Bugün, halkın gece doktora oları 

ihtiyacına temas ediyoruz. Sıhha~ 
Vekaleti, doktorlarrmrzı sınıflara 

ayırım§ bulunmaktadır. Bunun el

bette birçok faydaları vardır. F akot 
halka olan faydası nedir? Bunu 

bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz bir 

§ey varsa gece doktora müracaat ! 
işaretler: - ----------------

etmek istiyen biri, binbir mü§kiilat 

ile karşılaşır. Doktor bulamftz, 

belki uykusundan kaldırarak evı 
uzaksa götüremez. Bundan bqkıt 

üdet hakkında bir fikri olmadığı 
için de ne yapacağını ıaşmr. 

f nsanlrğın hC\y<ıtiyeti ile en y:ı• 
kın alakası bulunan doktorluk, ti.ip 

hesiz en mukaddes bir meslektir. 

Fakat bazı semtlerde gece yansm· 
dan sonra, sabaha kar§t doktor 

aramak ihtiyac.ı baş gösterince iş 
değişir. 

Halkın istediği §'Udur: Doktor· 

ların muayene, ve bilhattaa gece• 

nin muayyen zamanlarında hasta· 

ya gitmek, muayene etmek ücret• 

leri de muayyen olsun ve bilaistis

na bütün doktorlar ani vaziyetler 

kar~ısın<la k~ndıle. ine • ":"atılııın d= 
koşsunlar. 

Bu, bir ~ehrin sıhhati için e-n 
hayati bir meseledir. Görü~tüğii· 
müz bir doktor, hu hususta ~unları 

söyledi: 

- Fikriniz doğrudur. Böyl~ · . 
bir tarife yapılabilir. Hatta dokto• 

run evineden hastanın evine kadın 

mesafe farkı da hesab edilerek bir 
tarife yapılabilir.,, 

\ 

ili ıldız, Ahmet Turgud'u Önceleri ideal bir ilşxk ti
de:ıohı-ak tı:.savvur etti; k<mdi kendisine ya:a~trrdr, 
~d e:fi, Ynl'.ıld:ğmı anladı; Ö}•le ise yapılacak teYı onu 
diı·tce rnüessesenİn amiri olnrak düşünmek ve kert• 
~ ~e bulabilirse hoş!ano.bileceği ti9ten b:ı~!ca bir 

Ahmet Turgut, yirmi üç yaşında olmanın bahti
yarlığmı kendi ruhunda duyar gibi oluyordu; Gülse
ren'in yer yüzünde bir teselli halinde gezdirdiği ba
har ile Ahmet T urgud'un içi ısınıyor, heyecanlanı· 

yor; kendisini dolmu~ yeni baştan kuvvetlenmif, en 
güç işlere başlarnağa, zahmetli yolculuklara çıkınağa 
hazır ve pervasız buluyordu. Sahnede Türk kadını 

~ "ramak değil ır.idir? 
l'~ flnhat YRfam3k i:stiyen insan, tesellisini kendisj 
~t::ıalıdrr. 
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kiı Bayan Gülseren, saçlannızın böyle sıkı bir ıe- ... 
dcı tar J__ t 1 .. .. .. f k ı·d ~ anıp anu1ya op anm:ısı yuzunuze ev a a 1) 

z., tlın gidiyor; rica ederim bu tarz saç tuvaletini de· 
«:ıw 1!'rneyiniz. • 
d" - Ooo ••• Memnun olayım öyle ise ... Nihayet ken-
~c ltygun bir saç şekli buldum demek ... 
~l'- Hayır, öyle dem:?yiniz; her gün deği~en tuvn
h~~in her birinde baıka bir güzellik var; fakat 
b._ !il her zamankinden fevkalade, daha Üstün ve da-

t~airlisiniz dernek istedim. 

~ .6Jırnet Turgut tc?<er fabrikasının müdüı·lük oda
~n üıtü"e y>ğ.lm•ı kôğ>tlan .,..., •• 

Hissediyordu ki senelere, felaketlere, mesafelere 
ve herşeye rağmen Ahmet Turgut eski Ahmet Tur· 
gut'tur. Yıllarca en ince güzelliklerle beılenmiı bir 
ruh, bir zamandır çorak bir iklimde ııdaımdan mah· 
rum yatamakta olduğu içindir ki kendi içine kapan
mıı, kiıicirniıt ve yaslanmıı gibi idi; timdi birden 
muhtaç olduju ııığa ve suya kavuıaralı: dirilen, can
lanan, başını hayat isteğile yukanlara doğru kaldıran 
bir nebat, Ahmet Turgud'un içinde ıenit yaprakla
rile açılıyordu. 

Gülseren'in etrafında gezdirdiği ve odada bıraktı· 
ğı ılık bahar havasile sanlarak ayağa kalktı. Kederle 
veya net'e ile yüklü olduğu zamanlarda odasında 

bndi kendine dolaşmak eskidenberi adetidir; dü
fÜ'1cehrinin kan§ık dehlizlerinde türlü istikametlere 
snparak ileri geri uzaklatır1<en büyük odada bir baş• 
tn:ı bir başa Üstüste, tekrar tekrar gidip geliyordu. 

( A rkmı vnr) 

Sahne İ§lerine hayatını veren 

bir dostla konuşuyordum. Do~

tum bana klasiklerden bahsetti. 

Antuvan tiyatrosunda oynanan 

bazı eserlerin temsili için çalıştığı-
' nı söyledi. Bu söyleyişte bir has-

retin, bir susuzluğun harareti var· 

dı. Susuzların hayalindeki dünya

lar gibi sonsuz bir hulya içinde idi. 

Susuzluktan çathyan toprakların 

hasretini ve kurumuş dudakların 

ate~ini taşıyan sözlerini gene ken

disi di~leri arosmda ezdi. 

Dedi ki: 

- Hayır, biz daha epey zaman 

sadece telif piyesi oynıyacağız. 

Sordum: ~ili neşriyat! !Ekmeklerde ne kadar1Sıtma ile mücade'e 
Ü: l t b l Cak - Halka tiyatronun inkılapçı 

ıı_ /'J.u•• 1 ga 0 en U una Kadıköy civarında ııtrna mücadele· \"t? l:f. rolünü anlatmnk için mi bunu ya-
,~_'l'urk kUtüphaneslııe her biri aoo-·, İstanbul belediyesi ekmeklik unlar- sine büyük bir ehemmiyetle devam edil- Ç b d 

~ 1 necaksmız. ünkii iz e tiyatro-
k iki büyük cilt kazandıran bu dan aldığı otuz kadar nümuneyi sıh _ mektedir. Sıhhat memur arına zabıta 

1.' tıı kW 1 d d t kt d" M dan telkin ve terbiye vasıtası ola-"' ~ı, tur ve fikir mecmuası, ell - hat vekaletine göndermiştir. Bu unlar memur an a yar un e me e ır. ec-
~~'tıu 49 uncu sayı.sile 9 uncu cil • üzerinde gluten tahlili yapılacak, eMe e- ralar, havuzlar ıu birikintileri ilaçlan • ' rak i~tifade etmek istiyenler var-

~~S !_b-JJunuyor. dilecek neticeye göre ekmeklerde bu - makta, evlere girilip helaların temizliği- dır. Şürhesiz dünyanın hirçok yer· 
:llı:ıctı -..raktığı sekiz büyük cilt Ülkll' 

\.~ile~ ve ehemmiyeti hakkmda kl!i bir lunması istenen glüten ha':ldi tayin olu- ne bile bakılmaktadır. ]erinde de gahne bu yazifeyi üstü-
\"1, ~·Fakat bu mazı Ülkü'nün her nacaktır. Mücadele birkaç ay sürecektir. ne aln,ıştır. Fakat bence bizzat 

tıılt; raz dahı:ı. tcktınıUI etmesine bir ö . Klmler sandal kullana-
\'";l ~tınıyor. lçUlerden ahnacak resım bilecekler sanata varmnk. sanatin tadını kit-
'~ euı ve aaltıhlyetll kalemlerden ölçülerin her sene yapılan muaye • lece tatmamız başlıbaşma bir in-

~cı kn"-s1le ve UUz b' itina Ehliyeti olmıyan kimselerin sandal 
ı ...," ır nelerinden belediyece res:m alınmasına kılaptır. 

~~uıen 'Oıkü'nUn 49 uncu sayısı da kullandıkları ve bi.ı yüzden birçok de-
"'-· itte ,.1k"''"tır. Bu Myıda halkev· itiraz edilmi,, mesele devlet şurasına b 1 Arlcnda~ım baııını salladı: --.ı.ı ,, -~ niz kazalarının olduğu e ediyece göz • ~ -s 

~ltı. .. :! Yıldönümünde Şilkrü Kaya ve gitmişti. · 1 _ Hayır, deeı.11", Layır. Ben ., • . ., önüne alınmış, ehliyetı o mıyan bir kim- P. 
.. ~.. nutukları. Hayat bir aldanışltr. Devlet şurcısı belediye vergi resim-
"Vı''~e .\bduıııüı. Türkler ve §lmnll Art- leri :~anunun 17 inci maddesine gö:e, senin sandal kullanmaması mecburiye • böyle Lirşey düçünmedim. Fakat 
Q~":t ın buz devrindold men_şet, Yo ~ belediyenin ölçü muay:nelerinden her tinin konmasına karar verilmiştir. Bu telif l-İyeslerde musırnm. Hatta 

l{e g<>vıkı. Halkevinin çocu~. §lir ld ~ hususta belediye zabıtası talimatname· bı"r kı" qı" ı"le oynanan pı" , ..... Jerde .. 
\.l\ı..:'~ltıa.ı r-~x.ıar, HUkümdarlara çıkt • yıl resim alrlk1sı hakkı o uguna dair -s J...., \.'llt""lc, ~b sine bir madde ilave edilecektir. 

~lıı~lhat samı Sa.narlı, Osmanlı im• karar verilmiştir. Harretimi görünce anlatmayl\ 
Özn da. Çlftr;t amıfiarmm hukuld Resim peşin olarak tahsil edilecek • LAmba şi,esl buhranı var ba~ladı: 
~~ earkan. Orta zaman Türk !s-- tir. Son aylarda memleketin muhtelif - Hasan efendi,·i bilirsin, dt--
~l da. nıa.Uye, Prot. A. Mez. Anr· --------------- .ı 
._' dekt~lkllk. Sağlık bakımından yerlerinde lamba şişesi buhranı bafla -

\. , br. Hayri Kalelinin yanlan var- ZA Yt mış, fiyatlar yükselmiştir. Buna sebep \ ""--= Mühürümü zayi ettim. Bu mühürle olarak yerli mar.ıulatı korumak için ha-
~ yapılmış hiç bir muamele ve bir kimse • riçten ~i~e itha1ine müsaade edilmediği 
-~~;··········••••• .. ••••••••••••••• .. ••••••••• ye borcum yoktur. ve yerli mamulatın da ihtiyaca kafi gel-

\. ~ııa... I~ tnuayene kU:JOftU mediği gösterilmektedir. fktısat vek&le-
,'lt 11.~ d '· Beyazıt No. 45 kasap M:.ıstafa ti h.:.riçten llİ~e getirilmesine mü~aalde 

·" ~ 0ıı.torumuz Pazartesi gUnleri • :s 
'~ ı~ buçuktan yirmiye kadar ga• (V. N. 21181) etmiştir. 
~~ i: t hanesınde, Cumartesi gtlnlcrl 

~' en 19 a kad:ı.r L&.lcll Tayyare 
t~ arı iklnct daire Uç numarada 
~ ~,~cuınrnnızı yedi kupon muka. 
it. 'il\ 1 eder. 

' tı l't~lıklan doktorumuz da bu 

1t ~~ laııesını btrlktlrlp kendislııe 
'• 
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cumartesi, salı, pe~embe 

'tıı arası Aksarayda, M111et cad· 
"il.ti>~ camii karşısındaki mu

d.e Çocuklarmıza bakacaktır. E ......................................... : 

Radyo 

isim: 
Adres: 

l\1üsabaka Kuponu 
-5-

di. Biı giin perde açıbcağı zaman 

kumpanyası erkanı kendisine grev 

iltı.n etmişler. 

Biiliin kumpanya halb oyunun 

artık ovnanmryacağına kani oforak 

s~yircibr arasma r:irmi~ler ve s::
yirc.iler arnsmda tahriktıta başla· 

mışlnr: 
"- Oyun ha:ııhyar.uyacak ..... 

diye. 

fakat saati gelince çıngırak ç;ı

lmmış ve perde açrlmı~. 

Hasan efendi suhneye çık
mış ve oyun başlamıq. Sahnede 

tek başına Hasan efendi vardır . 

Sahneye girer girmez gider, b!r 

!adri E'rtem 
ağa cm gölgesine yatar, sonra kai· 

kar, l-onuşmaya ba§lar. Aşikane 

51Özler söyler, aşkını ilan ~der, sev· 

gilisini sır.tında taşır. Ve oyun, so
nuna kadar heyecanla, alaka ile tıı· 
kip e<lilir. Bu piyesin adı, ··Rfrr<".• 
da t:ı,a~!$uk,. dur. 

Bn hikayeye göre arkada§m 11\ 

büyük ıelkin davasından ba:ka 

maksatian vardı. 

Sordum: 

- Tek şahıslı piyesl~r halkı da •. 
ha mt çok alakadar ediyor? 

Güli.imsedi: 

- Alaka meselesinnen ziyade 

personel meselesi beni meşgul e..!i

yor. Mesela sahneye kadın bula· 

mıyutuz. 

Tnpt.11 ateş edememesinin yi:z 

sebeLn:den birini öğrendik. Daha 

fazlas:m <ıramaya lüzum yoktut. 

• • • 
Sc...hneye kodın, ste:1e yağmur 

gibi Mı.la yabancıdır. Step köylü· ' 

sü ufuk!a bulut, "step münevveri 

sahnede kadın gözlüyor. 

Kadını !!ahneye cıkmaktan me-n 
eden bin sebep vardır. Fakat bu 

bin sebebi birden, gündüzün ge• 

ceyi devirme'i nevinden yıkıp OT• 

ta~an kaldıracak kuvvetli vautalar 

vardır .• 
Sahnede kadmm bir rl~ğeri oldu· 

ğunu biitün cemiyetin yalnız pla· 
tonik bir şekilde değil filen taıd;ic 

etmesidir. 
Sahnede kadın sanatkarm ıo!I· 

yal bir dr ğer olduğunu filen isbat 

edecek §CY onun emeğini i\ctİa::\di 
değer;e ödemektir. 

. Değeri muvaffakiyete göre ço-
ğaltmak bir vazife olmalıdır. 1 

Kedm istidad, hürmete layık 
bir sanat havasının kendisini aardı· 
ğrnı hissettiği gün kendini sahneye 

vermekte güçlük çekmıyecektir. I 
Elverir ki biz e"•ıatın itibarlı ve 1 
insanlardan hürmet istiyen bir mev• 
zu olduğunu anlamış olahm ve k~ 
§ılığını derhal ödiyelim4 
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Kadıköy yanğınındaki esrar 
Ermeni kadınlarının lıapıyı bekçiye eçmadıkları anlaşıldı 

Hadise etrafında geni ta/ si/atı neşrediyoruz 

Dirohi 

Kadıköyünde Paris mahallesin
de iki gün evel vukua gelen yan· 
gın hadisesi günün dedikodu mev
zuu olmuş bulunmaktadır. 

Evini veya dükkanını sigorta 
parasına tamah ederek yakanlar gÖ· 

rülmemiş değildir. Fakat bir Er· 
meni kadınının anası ve ablası ile 
birlikte oturdukları evi güpe gün 
düz gazle tutuşturarak yakması v~ 
bu yangının hayatına mal olma&1 
zihinlerden hala birçok suallerin 
geçmesine sebep olmaktadır. 

Bir kadının $igortasız evilert• 
tutuşturması aklında noksanlık ol
duğuna delil d«:ğil midir} Netekir:t 
resmi makamlar ölen Maryamın 
böyle bir kadın olduğunu tesbit 
rtnw' ,.rdir. Marjamın gündüzleri 
c:ıdc bir iki gazete okuduğu, baş 
h~ b\ iş yaQ.ıpadığı söylenmekt~ 
d' 40 yaş a gelmiş olmasma 
ra '!r.l~n henüz evlenmemiş bulu
!"' a n Maryamın komşularile yapılaıı 

bir kavga sonunda memurlc>.ra kn· 
pıyı açmaması, arkadan demirl~ 

~iirr~ülemesi, sonra memurları bah
çede görünce üst kattaki yattığı o
dadan yangın çıkarması bu kadı
nın hiç de aklına sahip bir insa-ı 
olmadığını meydana çıkarmıştır. 

Üsküdar müddeiumuıniliği \ 'e 
zabıta tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde sağ kalan ana kız ser
best bırakılmışlardır. Ancak evle· 
rinde işe yarar bir eşya kalmadığın
dan tamrlı'l...larmdan nirine gitmiş
lerdir. 

PARALARI GERi VERiLDi 
Evin alt odasında ihtiyar kadı · 

nm ya~ağı altında bin liraya yakın 
Türk, Rus paraları bulunmuştu 
Bunlar kadına geri veril-niştir. Di· 
rohi ile Hayganoşun birkaç gün 
zarfında ellerindeki paralarla evle
rini tamir ettirip tekrar m ahi'\Ilf'Vt> 
yerleşecekleri söylenmekıec:İir. Si.

şayiaya göre de iki kad .n an kazı ve 
arsayı satıp başka bir yerde otur:ı· 

caklardır. 

Serbest bırakılan bu iki kadın, 
uykusuz kaldıkları ve başlarından 
geçen vakadan dolayı sersem bir 
hale geldiklerinden dün rpeydanı:ı 
çıkıp evlerini görmeye gitmemiş· 

lerc.?"'". 

duğt• bu mahallede kendilerini se
vıyı:ce yi.iksek bularak kimse ile 
gö1 ü~memişlerdir. Bunların ko
ruşmamaları mahallelirıin naza~ • 
diı· katini celbetmiş, hazırlanan g j . 

rü~ıne ve konuşma fırst.tları Erm<! 
ni a;le tarafından iyi karşılanma 

nı .ştır . Bu hal senelerce sürmi.iş, 
l>ir kısım insanlar değişmiş, yenİ· 

;eıı ['!elmiş, üç kadından mürekkeo 
f.rıryeni ailesi kimse ile konuşma

makta ısrar etmiştir. 

Türk kadınlarından bazıları°" 
Jı; .karetamiz sözler ve bakışlarda 
bulunmaları temassızlıktan doğan 
bürudeti şiddetlendirmi~. kapı bi
tişik komşularla kavgalara sebebi
yet vermiştir. Bu ailenin oturdu 
ğu evP. bitişik küçük bir ev, pan
sımancı B. Mehmedin ailesi Bayan 
F atmaya aittir. Hayganoş isminde 
bir kadın kiracı olarak oturmakta
dır. Bayan F atına, bahçeye her 
çıkışında Ermeni kadınların ileri 
geri sözler söylediğini duymakta, 
bunlardan çok müteessir olmakta
drr. 

NIHA YET IKt GÜN EVVEL 
Nihayet iki gün evvel Bayan 

Fatma bunların gene bazı sözler 
söylediklerini duyunca kendilerine 
ihtarda bulunmuş, bu yüzden kav
gaya tutuşmu{ltur. 

Üç kaöiıım bit ydanda astr-
rılabileceği yolunda bir ~Öz sarfedi
lince kadınlar kızmışlar, geldikle
ri yere gideceklerini söyliyerek te· 
fevvühatı lisaniyede bulunmuşlar
dır. Bunların bu sözleri başka bir 
komşu tarafından çağm~an zabıta 
memuruna dinlettirilmiştir. 

A}Tl zamanda emniyet direk· 
törlüğü kaçakçılık şubesıne de bir 
ihbar yapılmıştır. 

Hastahaneden çıkan yaralı polis 

başlamış, hatta bir ara kurtulup 
kaçmıştır. 

B. Fethi, boğucu dumanlar ara
sında kadını ararken sağ kulağının 
dibinden sıcak birşeyin ses çıkarta· 
rak fışkırdığını işitmiş, elini gÖ· 

türüp bakınca bunun k:ın olduğu
nu anlamış, sonra beyaz mendili
ni sımsıkı yaranın üzerine bastır

mıştır. Memur B. Fethi gözünden 
kaybettiği kadını dumanlar arasın· 
da bulamayınca kendisini merdi
venden aşağıya atmıs, takati ke · 
sildiği ve boğulma derecesine gel
diğinden gü~liikle sokağa çıkarak 

bayılmıştır. Memur, elinden de 
yaralanmıştır. Arkadaşları kendi
sini hastahaneye kaldırmışlardır. 

KADINLAR PENCEREDEN 
KURTARILIYOR 

kapısını açıp giren merrurlar tara
fından kucaklanarak pencereye u
zatılun bir merdivenle kurtarılmış

lardır. 

MEHMEDIN ZEVCESi 
NE DiYOR? 

Pansrmancı B. Mehmc·din zev
cesi Bayan Fatma dün şunları söy

lemiştir: 
"- Bu kadınlarla kavga etti

ğim doğru değildir. Ben bunların 
Kavgadan sonra Bayan F r.ı.tmi'\, hayet milletime olan hizmetimi 

kendisinin ve milletinin h<ıkarete daima küfürlerinden bizardım. Ni
uğradığı yolunda zabıtaya şikayet- yaptım. Bu arada evim ve eşyam 
te bulununca iki resmi nıemur eve harap oldu, k~ndim hastalandım. 
gitmi,, kapıyı çalarak kadınlan Fakat hiç olmazsa mah;ı1leyi yak
karakola çığırmıştır. Ermeni kadın- malarmı önledim. Beş altı sene 
lan ı;elen memurlara kapıyı açma· evvel vergi memurları gelmişti. 
"llı~lndır. Gene kapıyı açmadılar. Komşu-

Bunun üzerine müddeiumumi- lardan biri kendilerine ihtarda bu-
tikten alman ihzar müzekkeresine lundu. Ona ve memurlara haka-
istinaden eve gidilmiştir. Kapıyı ret ettilerdi.,, 
sivil memurlar çalmış, pencereden Komşulardan Bayan Eminenin 
uzanan başlar hemen geri çekilm i~- söylediğine göre, Hayganoş sabah

tir. Bir çilingir kapıyı açmak Ü· )arı erkenden çıkar, evlerde hiz
zere uğraşırken komiser B. Sami met: ilik yapmaya gidermiş. Di
ve ve mem~r B. Fethi arka taraf- gerleri evde kalırlarmış. Arada sı· 
tan eve girmişlerdir. rada gezmeye gittikleri S'.'>n zaman-

Bu sır<?da bahçe tarafındaki Üst larda iyi giyinmeye baş1.ıdıklan da 
odarlan bi.iyük bir infilak olmuş, görülmüştür. Komşulann söyle-
alevlcr ve dumanlar etmfı sarmış· diklerine göre Hayganoş, tren ya-

tır. luna bakan bahçedeki meyve ağaç· 
Memurlar koşarak girdikleri larını bir gece kesmiştir. 

için kı-ndilerini merdiven başında DIROH1 AGLIYOR 
bulmuşlardır. B. Fethi yukany ı Dün akşam üzeri sağ kalan ana 

ı 

Şah Mehmet, Cengiz hanın kendi; 
sine "oğluın,, diye hitabına kızıyor· 

-t7 -

Fakat, ittifaklar. çarpışmalar b'l§lr
yacak ve mesele çıka:::: k: Mühim. bü • 
yük mesele! 

Cengiz Han, sad: cc yürüyüşüne de
vam ederek. günün b : ri~cle rasthyacağı 

1
1 ilk İslam a:ılterleri üzerine saldırıver -

me!c yolunu tutmuyor. ş :mdil ik, yerin
de sayıyo: ! 

Evvela, garpte1:i k:mışusile usulü 
dairesirtJe. munta:am rabıtalar tl'sis:ne 1 

girişiyor. Şaha bir el~ i heyeti gö;ul~ri -

sırada dumanlar ams:nda Marya· 
mm düşüp öldüğünü görünce Hay
gnnoşla başım:za gelen bu fel~\kete 
tahammül edemiyeceğir.ıizi anla
dık. Bizi çıkarmak isti yenlere: 

Bizi bır<.km, burada yanalım 1 
Dedik. Evimizde bomba salda

dıaımız, b:ızı kimsele:le şüpheli 
ı>e~~ilde görüştüğümüz haberleri ya· 
land:~. ~enelerdenberi hiç bir er
kekle p;ÖtÜ~ınüş değiliz. Kızım çok 
asabi idi. Aramızd:.ı da daima kav
ga ede. dik. Bizim öyle teşkilatla 
falan alakamız yoktur.,, 

MÜDDElUMUM.tl'•!N 
SÖZLERi 

YENi 

Bu hususta dün kendisile tekrar 
görüşen muharririmize, İstanbul 
müddeiumumisi Hikmet Onat, şöy
le demiştir: 

- Bu husustaki tahk;kat, he
men tamamile bitmi~tir. Keşif, is
ticvap v.s. bütün icap eden şeyler, 
gayet etraiıı obrnk yapılmış, en 
teferrüattan cihetlere varıncaya de· 
gın, her nokta, inceden ınceye 

gözden geçirilmiştir. Ve ışın iç 
yuzu, hiç bir şüphe ve tereddüd 
kalmıyacak şe1~iHe ve gayet arık. 

olarak kesenkes ortaya konulmuş· 
tur. 

Netice, n---::lir? Ortada kanuni 
takibat ya~:lrrıasmı gereklendiren 
hiç bir suç yo!ctur. Yanan evdeki 
aile, yirmi yıldır aynı y erde ve bir 
asabiyet havası içerisindr. yaşryor· 

muş. Bu arada kendi arnbrmda 
bir huzursu;!luk mevcut olduğu gİ· 
bi, mahalld~ki komşularile arala
rında da sık sık anl<!.~C1mamazlık 

tezahürleri görüli.iyormuş . Bu var 
ziyetten bilhassa muztarip olan 
Maryam, o günkü komşu kavga~t 
ile teheyyüce uğramasını mi.iteakip. 
komşunun ihbarı i.izerine ~.vin aran· 
ması icabetti~ini hissedince, tehey
yücü büsbütün artmış ,·e şiddetli 
bir buhran aninde petrol döküp 
kibrit çakarak evi ateşe vermiş, a· 
kabinde de boi;.azmdan yaralnnar~ k 
karşı odada bulunan an~•sı Dirohi 
ile ablası Hayganoşun bulundukları 
yere doğru yürümüş ve kapı eşiği

ne y<lklaşınca düşüp birdenbire öl

müştür. 

,. . 
yor. Heyet, dağları aprak, Şahıfl 
rayına ulaşıyor. ·rdJf 

Elçisinin, Cengiz Handan getJAP • 
name, oldukça manalı ve imalıdır· 
ğr yul:arı şu mealdedir: . ~ 

''Sana selamhrımı göndcrıY~ "" 
• 11\ il"' 

Senin kuvvetinden ve memleketill sf 
yüklüğünden haberdar oldurn. se~ 

1 ·1 b.. ··k b. oğul na p:.c sevı en ve uyu· ır nlt . . a-n ıe b; kıyorum. Sen .de benırn oı: 

1 :1. • 1 • d· y•:ne .,e "" 
ce;ıı ı:ne ın :ıyat cttır ıgı. b'P' 
hrı münkat k ılm'!kla beraber. Jılı • 
b!r cok milleti ele ita:t dairesiııe 11 ~ • 

> • ıaca 
ğıma dair ır.nllımat elde etrnış 0 ba • 
sın. Benim memle!cetim fevkalade . · • 

d tıı bifl 
yük, ucsuz bu'Ail:stzdır ve a e . dttır 
cik bir harp karargahı mahiyetı;eııl'" 
ve arazimde zengin gümüş mı eıtiıl1' 
mevcuttur. Sana söylemek arı~ uııı ft 
ki beni::n b::ı~ka mer.ıleketleıt1e go~ııti1'' 
oralarda hiçbir isteğim yoktur. Jİ)-of• 
böyle olduğuna göre, bana öyle gef'3' • 
k. b' · r ı · · i fl2eıı r ı · zım men aat erımız ayn _:.-ı 

• 'bJP...-
ledİr. Yani. mü~terektir ve bır1 • it· \01 

le iyice anh~ıp ho1 geçinebiJır 5ıı:t!J 
k:! rşıltkh ol~rak, milletlerirniı afl'.,,:111 

ticaret İllerini temin, tanzi:n ,.e 
1 

eWreWlı~" ~~ 
Elçi heyeti, beraberinde kır~e u~ ıs· 

diveler getirmişti: Müteaddit ~0~,11~~ 
• tiiY" • kımlar. pahalı mensucat, deve rr ~ 

yapılmış en narin görünü~lil h3 1 

maşl:ır 1 ... Je : 
.. dt•• ,, 

Şah , el~ilerin söyledik'erını 5.ô 
hediyeleri de memnun nazarla ;,dl d~ 
geçirdi. Fakat, içinden kızmıştı, • ~e 

d• iııc~ • 
çok: Nasıl oluyor da, ken ıs . fı" 
men hemen tamamile meçhul bl! cOf tl 
bar, kendisine "ogul" diye hita~ 
ediyordu? Asya diplomasisi h ~ ' 
bu "o~ ul" tabiri aşağı yukarı ~~f 
dara tabi prensler hakkında f.t.~ 
ve herhalde, yüksek merte~e?.'il,, 
la beraber. hükümdarla aynı rot· .l 

d. etffV. .. "' 
mayış ifade ederdi. Ken ı ç en •J' 
serbestçe hüküm süren. fakat ıı: jsr. 
den büyük bir metbua tabi olal1 dJ ~~ 
1i kayda, şart:ı ba~h metbul_ara ı;ıı ~~ 
le hitap edilebilirdi, mese'a 1 old"'~~ 

1 h. ette . ~ 
ve şart elle tutu ur ma ıy ,fsır 

bile! Hülasa, en hüsnüniyetle t 0111'~ 
le: aralannda hiç bir bağtılıl< ıar ~ ~ 
ikisi de tam müstakil buluıtsll f<'ı , 
kendisini muhtelif sebeplere ldıbır ııO,. 
dPrerL-ıden daha büvük savan .... e f' 
~ . tP1' 

kümdarm, d;ğerine hitabı! pos ı!l. 
çi, ancak.. " crıif 

. ·ılİ" Bu. sadece hir terbıyesı ., ? 
yoksa iltiZlmi bir hakaret rn1

• oJf , 
.. b.. 1 otursa ıcı1 oyle veya oy e, ne . bıl1' 

Şah Mehmet, bu "oğul" bıta , 

mıştr. . tir•''~ 
Lakin, o, ayni zamanda ıh 11111 •6,ıı dı. O, bu Mongol hükürndarı jl!C 11r 

~ u)'a ~il"' 
hayatmd'! -doğrudan dog~ diYe ilf' 
işitiyor, demekti. Bu ad, ~ı~ıerill dl 6" 
hep kervan getirip götürucıl . 3rıısıtl ıJ 

.. . . . etlerı •. :ı~s hem sozlerı, acayıp rıvay ııv ? 
onların ağzında~ v.e gen~ d;i bU adi 
kulağına aksetmıştı. K~tn ı-ı,.ıı71 ·~ 
haddiz::ıtinde? Bu, .. Cengıı: 

11 
eW ... ı 

. aaııı !#,,.. 
Şah Mehmet, Cengız: uıılll )il• 

şöyle bir kenara çekiyor. 
0~al"et_ oflıı' 

bir köşede başba~a kalıyor. 
1 

tı0l ılı 
..J' • bO yor ve evvela, ker.;.ıısıne r' 

lar veriyor. ~ı '°,r 
Ondan sonra da bir çok ~;yor• 

rak. tatlı dille adeta isti::V~~ eor· ,~ 
· ışıY ·~· zmdan lakırdı almağa gır . • ııatı: 1 

6
f • 

Şayialarda bazı kimselerin ısmr 

etmelerine rağmen infilulan bomb'l 
yüzünden olmadığı anlaş:lmış bı.: 

lunmaktadır. 

çıkınca parlayıp sönen alevlerin krz evlerine dönmü~lerdir. Dirohi · 

Anasile ablasının, o hali gör
di.ikten sonra, "Biz yaşayıp da ne 
yapacağız artık? Biz de yanalım 1,, 
yollu evde kalma!<ta ısrarlarının, 

teessürün son· haddine vardıkları 
ile, izahı kabildir. Alevler ara
sından kurtarılan bu kadınlar, ser· 
best bırakılmıslardır. 

Cengiz Han, Çin ülkesın• ııideıı 
zaptetmiş midir? Orduları ~ ıı ~ 
le çok büyük ordular rnıdır 10(1.11~ ıô'' 

Elçi, dolambaçlı olarak tJ gitıı.ııf 
d · toııı• il"' f suallere, bir Mongol ıp "bİ ce" pi' ' 

Bir arkadaşimızın yaptığı tah 
l: ik:ıt , h::diseyi daha etraflıca mey 
dana çıJ :armıstır. 

ESKİ BİR A1LE 
Dirohi yirmi senedir bu mahal

lede oturmaktadır. Rusyada büyü 
yen Dirohi, Sivastopolda bir ıhru· 
catçı ile evlenmiş, sen~lerce refah 

ış:ğmdn bir kadının elinrle hiçakhı ağlıyarak şunları söylem:ştir: 

karş1sma dikildiğini görmüştür. Ko, - Biz kendi halimi.le yeşayıp 
miser de l·endisini cadde üzerinde· gidiyorduk. Kom~dar bizim yal-
ki odaya atmış, orada dumanlar nız başımıza kızıyorlardı. ikide 
arasında b,,ı;ıran diğer iS:i kadın• bir ağır l.~.flar söyliyerek korkutu
~ utup dışar· ı :ıkarm::ıya savaşmış- yorlardı. Kavga günü kızım çok 
trr. B. F eti-- · yangının çıktıb oda korktu kapı açmadı. Kadın, erkek 
ya kdcmay-1 tt.:~ebbiis eden kadını kapıya gelmişlerdi. Bu arada Mar-
belinden tutup dar merdivenden in- vam kendi odasına gitmişti. Bir
dirmek istemiştir. Çılgına dönmüş den alev yükseldi. B;z hemen 
olan kadın, tutulunca çırpınmaya . cadde üzerindeki odaya geçtik. Bu 

Evde bir ~akı, bir •sapı yanık 
bıçak ve bir satırdan başka hiçbir 
kati alet bulunm3mıştır Hiçbir 
memnu silah ele geçmemiştir. Keş
fin, adeta toprak elenecek kadar 
esaslı yapıldığım da bu arada ilave 
ederim. 

Gayet etro.flı olarak yapılan 

tahkikatla ortaya konulan kati ne· 
tice, işte bundan ibarettir 1 

ğil, bir İslam diplomatı gı tı ce"' 
·k' rnaıı• verdi. Kaçamaklı, ı ı r>tf. 

Bilhassa sonuncu suale 1 ıııte 11dı ' 
• • bı1 • ıe 11 r Cengiz Hanm elçısı, ö1 ~e 

ğ v ··1 ··1·· olarak· t ril' ıf. a ır agır ve o çu u •tit>a Jtll 

- Onun askerleri, sayı 1 ediİeP" ti 
halde seninkilerle nıukaye';cıt 41'11 
Senin askerlerinin sayıtft o<'' 
Jadır, herhalde1 . Jçi~ ıt1 

Şah Mehmet, becerikli. e ,iilôil') 
reddit bir tavırla, f(>ylf ;~ , 
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LOCADAKİ HAYALET Günlük elinik s~·:~k6:~937 
.1 00~~g!~ Ale~de heg'eti umumiye içtimaına 

Saat 12,30 PIAkla Türk muaf.ldsl. 12,:SG d t 
Hava.dis. 13,0:S Muhtelif plA.k ne§rtyatı. 14,00 ave 
Son. 

AKŞAlf NEŞJ~lYATI: Selanik Bankası hissedarları, Tica ret Kanununun 361 inci maddesine 
Saat IA.30 PlO.kla dans musikisi. 19,30 

Şehir Tiyatrosu komedi kımru (Ismarıam:ı ve esas mukavelesinin ahkamına göre, 1937 senesi martının 29 ncu Pa· 
koca). 20,00 J'azil ııaz beyetl. 20,30 Ömer zartesi günü saat 15 de Galatada Asikuraçıyone Cenerali hanındaki ldare 
Rıza tararmdan nrapça s!Sylev. 2o.4:s Fazıl Merkezinde sureti adiyede içtimaa davet olunurlar. 
Saz heyeti. Saat ayarr. 21,115 Orkestra. 

22,115 Aja.ns \•e borsa haberleri ve ertesi 
gUnUn programı. 22,80 T'l&kla ııototar, ope
ra ve operet parçalan. 23,00 Son. 

• Cumuteal PAZAR 

Takvım 6 Mart 7 Mart 
======ı20Zilhicce ~ ı Zilhicoe 

6 27 1526 
1806 8.0? 

Ruznamei Müzakerat 
1 - idare Meclisi ve Mürakip raporlarının kıraati. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hes ahının tasdiki ile Meclisi idarenin 

ibrası. 

3 - Müddeti hitam bulan Meclisi idare azasının yerine yeniden aza in· 
tihabı. 

lfegecanlı büyük zabıtaı 
hikayesi 

"-...._ Nakleden: Hlm 

GU.D dotufD 
GQn babfl 
Sabah D&DWlt 

Oğle u.ınazı 

Ddııdt naıııazı 

AJqam namazı 
Y atm namazı 

tmaü 

600 1600 
12 26 ı2 25 
15,88 

1
5,39 

1806 18,07 
19 35 9 36 
4 .48 447 

4 - Meclisi idare aza.sıma, §İrketle icrai muamele edebilmeleri için 
Ticaret Kanununun 323 üncü maddesi mucibince lazım gelen mezuniyetin 

-s-
l-.... ~ ıııar 
!~da k:aıı locanın yanındaki saray} 
~ ~ b~ı kişi bulunuyordu. Alttaki 

~ 
1 

iiç delikarur vardı. Onun ya
~h 'ltııt Ocada dahi, taşradan gelmiş ol
..._ Jılan %engin bir .Ule ile dolu 

~~ 
~. ~lt locanın ilst yanındaki lo -
" ~ hafiyesinin verdiği talimat 
lııu"""ltu. 

) ~~ Franm papazı (Sivri sakal 
~~~ssa Vera Geyl ile alaka!dar 
\ ~ ~u genç kadının soluk yUıU
~ cUycn siyah aaçının Uzerinde 

, \~tat takılı duruyordu. 
~ '1 ÜatUne isabet eden yerdeki 
~~! tJttrik: rıığı aksettikçe bu taı 
~ hntyor, renk renk ı§ıltılar ya-

' ~ tam bir kanuıhl[ lçf.OOe 
~ d~c yalnız, sol 'taraftan sağ 
~hu gelen kınnızı bir :ışıkla ay
·~~ 'te bu rşrğnı olduğu yerde si 
'S "'btr laidrn kanuılığrn kudreti-
lıoıı, "it prkr 'Okuyordu. 

~ı.h.rtycal M'ab, oturdu{u la -
~ ~riye doğru ~slanarak. ka -

~~~d.en yukanld locaya. ve loca -
t.blti. gilzel kadın Vera Geyl'e 
ıa ncdeki ışıktan akisler vurdu-

\lıtı;,~~ndakl elmas taş vakit va-

-~. 
~""'sut BELEDIYFSI th. 
l z,. Tiqalros'1 
b~tnAşı 
"<4 t1 i<ISMI 
~~attı saat 

Q,~ l ;a 
: 'Q: lı 5 perde 

l'tı;~eııry Bern. 
ı Çeyc çevi

111mmnrm 

1 ! llLlm' 
• ummili 

tıı. b 

• qalit Fahri Ozansoy 
> 
'~ ,.. ıyatrosu Operet Kısmı 

bflaat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

1 'i~ ocA.IV'LA SET .. ıl1A 
•a'a.tt: tfalit Fahri Ozansoy 

'· ~ 20,30 da DELtDOLU Ya
. k:-enı P.eşit, besteli yen: 

Cemal Reşit 

Yılm geçen gQıılerl 
Yılm kalan gtınlerl 

65 66 
300 299 

· lş Bank1tst 2i 40 Tnmft) 

• Anadolu 2HO •Çimento 
-

u.65 

Hususi ld:ıreden aylık ala=ı emekli ve öksüzlerin mart 937 ila mııyıs 
937 i!'ç aylıklan 8 mart 937 pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankasın· 
dan verdirilecektir. Aylık sahiplerin in Bankaya müracaatlan ilan olunur. 

Amerikalı tiyatro dir~ktörü Körvin, 
yanına gelen bu Fransız papazının po-1 
!is hafiyesi Maks olduğunu öğrenince, 
hayret iı;id:.ie kalmı§tr. Fakat onun mU
talealar ileri sürmesine meydan bırak -
mado.n hemen sordu: 

Reji ,-
Şlr. Rayrty -

Merkez Rank 99. 
u. Sigorta .-
Ponomotıb -
catl:trazlar 

• 19!! T.Bnr. ı ~ -
• • • • D 19 60 

• • • m ısso 
ı.ttk.Dabm 90 

• Ergerıf laUk 99, 
19~ A .. .-
•S.Enunıın OC> 

Obyoa Del -
rş&rk Del .-
Balya .-
Şulr m. .... -
Telctcxı -

Tahvlller 
ıcıektrfk -
TnmftJ .-
Rıhtım . -

• A.D.ldohl J S9-2C 
• Anadolu n 59-20 

AJJadofu m .. 
• ucm ...... ..a A 42 -40 

Fatih icrumdan: ı 
, 

Adet Cinsi eıya 

10 
10 
1 

Mermer taşlı masa · 
Sandal ya . 
Gramofon borulu Sahibinin 

Bir deyinden dolayı mahcuz olup 
çevrilmesine karar verildiğinlden 9 - 3 
hallesinde iskele caddesinde 3 N. lr. dük 
nur. (V. N. 22170) 

(1) (1247) 

sesi 10 plaklı. 
yukarıda yazılı 3 kalem e~yanm paraya 
- 937 saat 15 te Balatta Karabaş ma • 
nur. (V. N. 21170) 

' - B markah locanrn üzerindeki lo - ___ , _________ "!'91 _ _. ~~~~-----------------------------------------------------------------
caları, verdiğim talimata göre kilitli l!!I••••• D r. •••••1111 

tuttun mu? N 1 ŞA NYA N Be~ikta· icrasından: 
- Evet. Anccık tiyatro memurların- - " 

dan başka hiç kimse, o locaların bulun- Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı - Hastalarını hergtin akşaına kadar 
duğu koridordan bile geçmedi. Ora • nıp paraya çevrilmesine karar verilen Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
farda nöbet bekliyen bir itfaiye nefe.ri - 54 adet Bay ve Bayan muhtelif renkte 

1 
Mektep sokak 3!5 numaralı mua-

ne yabancı birinin dolaştığını görürse dı~ fanilaları 11-3-937 tarihine mü - yenehanesinde tedavi eder. 
hemen bana haber vermesini tenbih et· sadif pere§embe günU saat 14 ten 16 ya - Tel: 40843 mım••il 
miştim. Bununla beraber, bu locaJarrn kadar Sandal bedesteninde sattlacağın-
neden boş bırakıJ:iığını anlıyaımyorum klan talip olanların mahalli mezkQrda --------

Hem o localarda siz kendiniz neye hazır bulunacak memura müracaatları KiRALIK KAGiR EV 
işgal etmediniz? ilan olunur. (V. N. 21191) Be~:kta~ vn.lnf akarlar idareıinden: 

Hem ucuz, hem mükemmel ve 
hem çok çabuk tercümeler: 

Almancadan ve F 11ansrzcadan 
Türkçeye her nevi kitap ve saire 
tercüme ettirmek istiyenler a§ağıda· 
ki adrese yazı ile müracaat ederler
se en mükemmel tercümeleri çok 
çebuk ve en ucuz bir fi.atla elde e

deceklerdir. 
M. R. B. 

~ - Eğer ben locada otursaydım, hır • ı 
• r.ızı dikkatli olmağa scvkedeeektim. Ve 

belki de hiç y:!kalamak imkanı kalmı -
lıtanbuJ 2 ci icra memurluğundan: 

Beşiktaşta ak:ıretlerde 22 numaralı 
ev açık artırma suretile kiraya verile -

LALELi: MESIB.P AŞA SOKAK· 
DiNÇ AP. No. 2. 

fy 

~ 
eyya Sami Eren 

liz A 

V AKIT Kitabevi 

yacaktr. 
- Fakat hırsızlığın localardan ol -

duğu nereden ma!Um? 
- Bu hırsızlığın muhakkak loca -

lardan yapıldığını i·:ldia etmiyorum. An
cak gişedeki plana baktım da, tiyatro -
nun açıldığındanberi yukarıdald locala· 
rın yalnız üc:; defa boş kaldığını gördüm 
Ve bo§ kaldılı gecelerde de o locaların 
:ıltır.daki B markalı localdan hırsızlık ol-

Paraya çevrilmesine karar verilen 
Taksimde Mezarlık sokağında 35 numa· 
ralı garajda borçlu Nikoya ait Fiat 
markalı bir motör 8-3-937 günü sa
at 10 dan itibaren ismi geçen garajda 
paraya çevrileceği ve talip olanlann ha· 
zır bulunacak memuruna müracaatlan 
ilan olunur. (V. N. 21189) 

tRTIHAL 

mu~. Merhum Yusuf Bahattin Beyin oğlu 
Amerikalı direktör "Ha, anladım!" ve Malatya saylavı Mihri Bektaıın ağa

deme!t ister gibi elini çenesine götü _ beysi mütekait B. Ziver Baha duçar o11du 

ceğinden isteklilerin 17 mart çarşamba ------
1
-L-A_N _____ _ 

günü saat 15 §C kadar Beşiktaıta aka -
retlerde 54 numarada mütevelli kc.yma- iki ay evvel Şm:mna ait tatbik 
kamlrğına müracaatları. (V. N. 21190) mührümü zayi ctti."':l, bu mühürle 

• kimseye verilmit bir b~rç !enedim 
ve uirem bu unır..ndı;; ı gibi hükU-KtRALIK KAGiR EV VE DUKKAN 

Bcşikt:at v8kıf akarlar idUuinden: 
Be;iiktaşta ıVtarctlcxi::le 14. 18, 29, 30 

33, 45, 46, 47 numaralı evlerin artır -
ma suretile ic:ın beş gün uzatıldığın -
dan isteklilerin martın 11 ci perşembe 
günü saat 1 S e kad;ı.r Beşiktaşta araket
lerde 54 numarada mütevelH kayma - · 
kamlığına müracatları. (V. N. 21100) 

mele ait evra!o resmiye ile de zayi 
etti;?im mühüriin hiç bir a1nfoun ol· 
ml'.td·ğ·ndan keyfiyet ilinen tebliğ 

· olunur. 

tüp sükunetle ba~mı saBadı. ğu rahatsızlıktan kurtulamıyarak teda-
- Haylı' garip vaziyet degw il mi? vi altında bulunduğu Şi~li Çocuk Has - ------

1
- 1-- ! R 

D ŞÇ KALFASI Ş ARIYO 
Dedi. Şimdi ne yapacaksrmz? tanesinde vefat etm~ştir. Bugün öğleyin 

Sarıyer k32:sma tabi 
Garipçe lcaryesi muhtan 

Mehmet 
(1156)' 

_ Şimdi 0 iki boş locayı muayene e- Bebek camiinde cenaze namazı kılındık- Bir dişçi yanında cilz'i bir ücretle 
cleceğim. Eğer tahminim doğru ise, ha- tan sonra Rumetihisarmldaki k:ab::ista - <;:alışmak istiyor. !sliyc!ller ~ağıki 
dise kolaylıkla meydana çıkacaktır. nına defnedilecektir. Kendisine rahmet adrese müracaatları. 

diler ve ailesine taziyetler ederiz. Beyoğlu istiklal oaddui. No. 79 

(Arkası var) l (V. N. 21187) , Lüviz 

SATILIK FtU.AK ARANIYOR 

Satılık apart1man, ev ve dük1tanı o -
lanlar tapu senetlerile Galatada Ada 
Hanında (Emlak ve Sigorta İ§leri Bü
rosuna) müracaat. Telefon: 4383 7 
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~ 

BİRE~ 
.1000 
VEREN 

1 

~~~~\\\\\\\~~~\\\\\\~\\\\~-~ . . d b~ Çünkü ASPiRiN seneler erı 

ı.~,;~ ·~ ''." -·. ~~-. l~-~ .. M ~ 

•, I /p_,. •• 

,, 

,.. Türkiye ı•- • 
' Denizyolları Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden: 
Fabrikamız için şişe ve cam kırığına ihtiyacımız vardır. Taliple

rin şartnameyi görmek üzere Bahçekapıda Birinci Vakıf Hanm

dııki merkezimize müracaat eylemeleri. 
o ... ~ . - ' 

_____ , 
- --------- ----- - ---------------

__ _...-_..___.,..........~-- _......__,~,1~··-mM·----=~·----... --=--.::--------
- .,,:,-. . ....:. .. , - - ~ Q ' 

ır~~ ·'.. D.evlet Demiryolları ve· Limanları : iiletme _. ~: 
ı~·ı(~;'.Sl .. ~~.·-'"• .. . . . ' ,.ı .. " 1, ) \ • • . ' l . 

... _. ... "l'.,F./n\'-"'·' - r 1 . .• J . ·ı~ . l ' .. ""'· ~ i- \ • . ,i ~~~;:_.,~.' .~ umum- ıuares1 · ı u.n arı = ... ~ • ·-. .\ ••· _: ~ .. , 

• 
Muhlmmen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazot 2 14 '937 cuma 

günü saat 15 de kapalı zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alı 

nacaltlır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin (975) liralık muvnkkat teminat ile kanu· ıı 
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gaıctenin 7 / 5/ 936 G. ve 3297 No. lu 
nü:ı:::-.zm::Ia in!İşcr ebniş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine venneleri la· 
mndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağılılmaktadır. (1086) 

Talibi çıkmadığından dolayı ilk eksiltmesi feshedilmiş olan ve muham 
men bedeli (16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eh' atta çam azman ve 
tomruk 19 - 3 - 1937 cuma günü saat 15,30 da kapab zarf usulü ile 
'.Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

IŞLETNESi 

Acenteleri: Karaköy - Köpriibaıı 
l'cl. 42362. Sirkeci Jıılilhilrdar Zade cm- Han telefon: 227'40 --•I 

Trabzon Postaları 
Pazar, salı 12 de Perıembe 16 
da. 
"Yalnız bu hafta pazar postası 
yapılmıyacaktır .,, 

lzmir Sür' at Postası 
Cumartesi 15 de · 

Mersin Postaları 
Salı, Pertembe 10 da Kalkarlar 

• Diğer Postalar 
Bartın 

bmit 

- Cumartesi , 
Çarıanıba 18 de. 

- Pazar, Salı~ Per
şeıitbe 9,30 da. 

'.fudanya - Pazar, Salı, Perıem 
be. Cuma 8.30 da. 

Bandırma- Pazartesi , Sah , 
Çartllmba , Per· 
~embe, Cumartesi, 
20 de Bu işe girmek istiyenlerin (1249,56) liralık muvakkat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 -- 1936 gün VE' 

3297 numaralı nüshasında intişar etmi~ olan talimatname dairesinde alın
ını§ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

· K.ar4biı:a - Sah, Cuma 19 da 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskitehir ve İzm.irde idare mağaza 
lanndan dağıtılmaktadır· ( 1168) 

İmroz - Pazar 9 da 

TRABZON ve MERSiN posta. 
!arına kalkı§ günleri yük alın-
maz. (1228) 

d' 
her türlü soğukalgınlıklarına ve 8

' 

b
. ;18; 

rılara karşı tesiri şaşmaz ır 

olduğunu isbat etmiştir. 

. . . ı~ 
AS P 1 R 1 N in fesirinden emin ormak ,ç 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

~ ............................. ~ 
inhisarlar lstanbul 

başmüdürlüğünden: ~ tı., 
Çamalb tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince t~l ~-~ 

ğinneninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan ince sofrıa \ f 
yarmışar ve birer kiloluk paketler ve mut bak tuzlan da ( 50 
kiloluk kağıt kaplı çuvallar içinde satı§Cl çıkanlmı§tır. J 

Sofra tuzlar' ( 64) ve ( 128) zer paketi havi sandıklara ~~ıfl 
ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilosu ~ 
ambarında (9,50) ve muthak tuzlarının beher kilosu cs,25) 
fiatla satılacaktır. Af~ 

• çıJ\~ 
Gerek mutbak ve gerek sofra tuz1an bir sandık veya bıt Jf' 

dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fia~' / 
olduğundan müşterilerden u.ynca aandtk veya çuval bedelı 
mryacakbr. / 

Tuz satıcılcr.nnın İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü rne~e 
Kabataş ambanna müracaat ~tmeleri ilan olunur. ( 11 

·;t 
Istanbul Limanı Sahil Sıhb1 

, 
Muhammen bedeli 8700 lira olan 15000 kilo zeytin yağı 22 - 3 - . . . .. \ • • • d9~ 

937 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci;;:::::: Bırmcı sınıf Operator :::::::: Mer kezı Ekslltme Komısyonull . 
itlcbne komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. r:Or. CAFER ~AYVA Rfi\ ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 652,5 liralık muvakkat teminat ve kanunun ~~ Umi.ımt cerrahi ve ıtınır cerrahisi mute- fi 1 _Tuzla Tahaffüzhanesi makine aksamı, iskele ve saire U ;gs' 
• · ~ · 'k l • t • 7 5 936 ·· 3· 297 N :: hassısr. Parla Tıp F akilltesi cerrah! ser• :: • • ' • ık k il k im K if L ... de 

tayın ettıgı vesı a arı, resmı gaze e nın - - gun ve o. .t vısı dl il> c ahi 1 t'tU .. b k :; ıkı adet su tankı m«.ası ar e s tmeye onu uııtur. . eş ""' 
:ı , ma.6 err s ens ı s.. sa ı ;: -s -s :ı-

lu nüshasmda intişar etmiş olan tali mabıame dairesinde alınmış vesika ve Ü asistanı. :: ra 75 kuruştur. t' 

tekliflerini aynı gün saat (14) de on dörde kadar komisyon reisliğine •ı Erkek ve kadın ameliyatları, sinir ve ii 2 _ Bu işe ait tarlnameler şunlardır: 
venneleri lazımdır. Bu i~ ait şartname ve mukavele projeleri parasız ola- Ü be)1n urları, esteUk (yüz, meme, karın hl A _ ld A bı U buruşuklukları) ameliyatları ve nisaiye H arı ıar ame 
rak komisyondan dağıblınaktadır. (1202) · Ü doğum mUtehassısı. :: B - Fenni şartname bJ 

M l V k 
A 1 • d H HergUn <S-ll) kadar meccanen. Öğle. İi 3 - İstekliler bu şartnameleri 15 kuruş mukabilinde Jstf.t1 • t 1 den sonra Ucretıidit'. Beyoğlu Parmak.. r. I . . . b' . ·"' a ye e , a e 1 n en : kapı Rumell han No. ı. TI. 44086 i: sahı} sıhhıye ~erkezı Levazımından a)a .ı1ırler. c)tL 1'". 

· :::::::::::::::::::::::n::::a=."::"-T.::: ... .__ .... :! 4 - Eksıltme 9/ Mart/ 937 salı günü saat 15 de Galata pV'' 
1/ 6/ 937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldmlacağı evvel- tafa paşa sokağında mezkW- Merkez eksiltme komisyonunda 1:,~1 

ce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşlukların 1 1kanu- Sahibi: ASIM US 5 - Eksiltmeye 8ireceklerin 224 lira muvakkat teminat P 
nuevvel/937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasının takarrür etmiş Netriyat direktörü: Refik Ahmet nemize yatırmalan ~arttlr. (1037) 
olduğu ilan olunur. .(443)

4 

(1108). · SEVENGlL 


