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Hlzmet kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine A;eUrenler: 

l - KUçUk ilAnlarmı parasız b&ltınrlar. 

2 - Kunuıun hekimlerine para.sız baktın 
lırlar. 

3 - Hukuk ve mail mll§avlrlerlne ber 
tUrlU kanun yollarmı pe.raaız sorup öğrenir. 

~ada g_ö~üşmel'!!-_3.şla~ı Maltepe atış mektebinde dün 
a Yanın Cenevreden muharabe tatbikatl yapıldı 
~kilmesi muhtemel? Hatay meselesi etrafında Ağır ve hafif silô.hlarla tayyare 
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'lıekil;mizin bugün Edenle görüşeceği Pariste mü- ve tankların iştirakile yapılan tat~ 
tahmin olunuyor k } bikat, çelik ordunun kudretini 

Qç ,- (Y~d;;nc!U•) za ere er bir daha '1ÖSf erdi ... -
gıyme gününde olan kazalar 114' ı ı 

1
, . . . başlamak üzere 

_____ _.:.__ - - ·~ ....... -- - - ..,...... ...... 

f ransanın Türkiye sefiri ve Suriye fev
kalade komiseri Parise gidiyor. 

Başvekil Londradan dönUş- , 
te Parlste Uç gUn kalacak \ 

Fransanın Ankara büyük elyisi B. 

P~n~ot dün Ankaradan §ehrimiz~ gel· ı 
mıştır. 

l' 
Qç Yiy •..::-d'"~ ıneı-..imi1'in daluı pr;..,ıuıa bu kod.ar k;ılabal•k vardı 

Iı.ııı ı:"'•••nd~liususl) - Dünkü rne- ha"an<Y• kald"'tnuşbr. fakat hiçbir 
~ td·talar d 1 rahatsızlık veya bazı vahim vak'a olmamıştır. il~. 1lıtıia 

1
° ayısile 959

3 
k' . Saı'nt James Square'da yaşlı bir a -

"' o du ~ ışıy: yar-3o gu tasrih cıdilmekte • dam, kalabalık içerisinde tıkanarak ye -

B. Ponsot yarın §thrimizden hare -ı 
ketle Parise gidecek ve Pariste cereyan 
edecek siyasi görüşmelerde bulunacak-

tır. .,, 
SURtYE FEVKALADE KOMiSERi 

DE GlDiYOR 
Berut, 13 (A.A.) - Fransanın Su

(Somı: Sa. 1 Sii. 3) 

-----~--~--------~~ 

Hatay' da 
Türkler hakkında 

2 <iddi had· re y<ğdnuş ve biraz sonra da ölmiiıtür. 
ıse olmuştur. 162 kişi 

Takibat emri verildi 

Z 
Haleb, 13 (Hususi) - Sancak mu-

"ı'ft ı· • ,· ra·ı k red ,· hafızlığına fevkahide bir salahiyet ve-\<, rı!ınlştir. 1'fuhafız, Türk tebaaları ve 

Ç l 
Türk taraftar an nakkınoa. takibat 

erzn sahip oldukları arazi ve in<eden inceye tahkikat yapdması-
)'h •k nı emretmektedir . . ,,z d •• • J •k • Bu emrin tatbikatından olarak Türk 

arı uzerın en l ıge tebaası ikamet tezkeresi bahanesilc 

'tıı. cı.grılması Jogv ru olamaz karakoldan karai<ola sürüklenmekle-

·~.. aı dir. Ilı ASIM US (Yazıs• S ,,ci sny/od/J) Türk taraftarlarının ise fişleri çı-kartılmakta ve vakitli vakitsiz polis (Yazısı 7 inci sayıfcıd.o) 

Al ~ -u sy aya k a rş 1 ~:~:t~o::~~:a mı;:~:;::tuı::::::~e "\ I"\ RESMi DiL ()ZERiNDE 

"ıQhl Lazkiye, 13 (Hususi) - İskenderun 
,, ar, Garp hudutlarını tah- da Fransız•• olarak çıkan "İskenderun \ Sadası,. gazetesinde :;ı_anc~kta resmi Jnhisar idaresinden saİzfe firma/ar kalf811811Jfı 

Bir sahtekarltk 

Harici qe vekilimiz ' ""'"""'"""'"'"'"""'"""""""'""'""'"""'""'""""""""'""""""""""'"""""'""'"""'"""'"""'""""'"""""""' 

~Q~ı10 k_ime başladılar.. · dilin yatnız türkçe dcg•t. tur~çe. ~r·~ 8 bin kilo ispirto ala bir tı:. ebelle tutuldu ııı - sızca ve arapça olması fıkrı ılerı su- n v , 
&\relik Ü beton •Ut' 1 r ru"'lmektedı"r. " (YaZISI 2 inci aayıfada) 

. ç mıntakaya, çellk '18 •u en yo 

Ya~~i!~:"b~:~:YH~,~~~~~~~li l B o ş A N M A N 1 N ı 

'11~ 
b /d'fl. ~tkanıha . 

lı~ ~'t'lin ctt~ı 8Zo rbıye reisi 
~~k ~ (lillsuıı·) nı'öerg 

~· ~ark ı - B ~!\! l\()ttıet deniz.ine reslavdan baş 
~il\\ ıı.t- ta roıuk G kadar uianan 
l'ıı ..... eıli\ ... hkirne b arb hududunu Al 

·•ıı -=reıt aşı ' • h.ı 'tır, e· .~'erler .. amışlardır. Tah-
tİ~· 1~ ltın . UÇ ın t "lll \rak cı nıınt ın akaya ay-
14ıı. ~~elc~der nehti aka, Breslavdan 

ıq ~h:>'a r. İkinci ne kadar imti
bııa • ~acaı~talt Van . nı_ıntaka, Odevr-
l.. illi 1\ ır ıstık . 'lllih ~ §i . Üçüne" aınetıne doğ. 
ı . .-ll ~al'llla rnau ., u ınınatka ise 
ı. qer r b ~<ll'ki 'lfıloıı. k:iI

0 
etondan kısmındadır. 

~~~ ka\e tnetrede 5 Yapılmakta o
~:aıt ()\ buıUnacakt tane çelik ve 

ıı.- an · . ır y ~al ıstıhk • · er altında 
edil . anı.tar 'k· nıı§ ol 1 ı yıl z.ar-

acaktır. 

doktor Aras yarın, ekspresle Bükreşe E • 1 t • ı • :: har~=~r:::,::ti~~ususi muhabidmiz - ; gen iŞ e 1 m esı 1 
den) - Rom•n ga'otelodnin yazd.ğma '§ ~ 
göre, H ariciye Vekilimiz Rüştü Aras a- g B. bi ı E 
ym on aito"nda Bükrcşto bulunacakt<r. ~ " lf rini islemiyen harlılO• ~ 

Bu ,iyarcte rcornı bir rnahiyot vmn ~ cayt birlikle yaşatabi/eceh i 
Romen gaz<tdori Haôdyo V okilirnizin g h . ~ 
bir g•" Bükreıt: _kalacağm• vo Rorn•n ~ l Çbir k U V vel yok f UT• ,, ~ Başvokili vo han"Y' "'"'' ilo gürüş - § , ~ 
tükt•n başka. Rom•• kra!' Karo1 tara - ~ Avukat Ali Şevket Erkün'Un fikir · f 
fondan da kabul oluna:agm• yazmakta- § terini altıncı sayfamızda ~ 

d /Drt ııoık"m·••®"' d<rtar. Atrna~_,.ıgraf aıa~" da bu habo- ~ okuyunuz E sovyet'ft~r 1~z l'orO§ilof ri aynon tobhC otmektod<t. § Ali Şcrket >Jrkiln % 
,. are,. - - ; -____ ______,....---_ --~ -.... """""""""'"'""''""''""''"''""'"'""""""''"'"'"'"'"'""'''""'''"""""''''""'''""""""'"''''"'"'"""''""'""""' .. 

- ~-- -ı -,,,,,,.,,....,,,_Okuyucularımıza 1 Bir günde iki delirme hô.disesi 

d 
•• abakaSI SeU\nikll zengin bir ihtiyar 

Ra yo mus K ··ıd·· d"" 
Ku onları saklıyor musunuz ? arısını ~ . ur U Ve 

p . ~. . .. b k kuponlarını muhakkak sakla - k e n d 1s1 d e 
. c.rettıgırnız nıusa a a . . T Beıin<i sahif•m"d• "" . d u' varsa bir Y'"'" o!ab• "· • • • 

R d n
uz yoksa güzel bır. ra Y

1 
on • 'VAT?IT Propaganda Servisinin vitri-

yınız. a yo . d emizın a tın oa "' 
Hediye radyornuz 1 ar .. . · · a·t ktedir il k · B'rka~ gune kadar tafsı -

nınde teşhır e ı rne •. . edi eler de ver ece tır. 
1 

:s 

Radyodan başka çeşıth h y !atım okuyacaksınız. ~lljlfllftllfiııtf1111""""""ılll'"""'"'Aflfftlttlllllıtn1H11ıfl'llRlitnl 

Bir işçi birdenbire çıldıraı all denıir parçasile 
iki arkadaşuıı ağır yaraladı .. 

(l'a:ı8ı 8 inci ooyıfada) 
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Zirai kredi 
Çiftçilerin sahip oldukları arazi 

mikdarı üzeriııden ikiye 
ayrılması doğru olamaz 

z iraat Bankası kanunu Büyük 1 radınm kolları ile işleten çiftçilerin 
Millet Meclisinde müzakere birinci derecede yardıma muhtaç bir 
edilirken mlinakaşa mevzuu sınıf sayılmasıdır. 

olan noktalardan biri kiiçi.ik çiftçi, Fakat bu sınıf çiftçilerin her mü
büyük çiftçi tabirleri oldu. Kanun racaatımn mutlaka istihsal için ol
Iayihası tanzim edilirken daha ziya- ması icabetmez. Çift ve çubuk ih
de küçük çiftçilere kredi yardımı tiyacı için verilen bir kredi bir di.i
yapmak maksadı takib edilmiştir. ğiin masrafı yapabilir. Ziraat Banka. 
Bu maksadın istinad ettiği mütalea- sının bu gibi ihtimaller karşısında bir 
yı 'Ekonomi Bakam Celal Bayarın takdir salahiyeti olacak mıdır? Yok
sözlerinden anlıyoruz. sa her müracaat muayyen bir had 

GONON AKİfLER.İ 1 

Kuş adamdan sonra 
Vücuduna taktığı paraşüt gibi ka

natlarla kendisini tayyareden atıp u. 
çan meşhur "Kuş adam,, bundan iki 
hafta evvel, Fransada yapılan bir ha
va bayraınmda, yere ilüşüp ölmü§tü. 

Bütün dünyanın hayretini üzerine 
toplıyan bu adamın ölümü herkesi mü 
teessir etti. Rakat, ayni gün yapılan 
hava nümayişlerinde en muvaffak o
lan ve birinciliği alan bir tayyarecinin 
daha, ondan iki hafta sonra, gene bi~ 
ka7..a neticesinde öldüğü bildiriliyor. 

Rene Paulhan ismindeki bu tayya_ 
reci tayyaresilc yeni bir uçuş tecrübe
si yaptığı esnada, motörün süratinin 
birdenbire yavaşlaması üzerine, tay. 
yare düşmüş ve tayyareci derhal öl
müştür. 

Uç kumanda 
Bolu mebusu Cevad Abbasın bUyük 

bir heyecanla söylediği söylevin dün

d 
.. 

t. ' ordu yer.ne gc ır · 
L •ı( 

sağlamak t•c gr..1. 
luııda f>ıı/Ütl bıT 

kü "Ulus,, da bir fıkra tahlilini yapanl'!l!IM~~;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;iiiiiiııı 
Nurettin Artanı Atatürk'ün Uç kuman 
dasını §U satırlarla tesbit ediyordu: 

"Mustafa l\emal, OOJH<run luı. 

rc1wttey alı7•onu7.aoağını sezerek 
kaptana §ıt emri verdi: B V • 
TV N S V R A T / .N LE KA 
R A D E 'N 1 Z E!,, 

Bu, Tiir'k.ü kıırtarmağa 'koşan 

1Jiiyiik kttrtarıcınm ilk 1mmc/l(ıa-ı 
sı idi: Bu 7::ıınu.rnclayı diııl ."J!eıı 
~ıptmı, 7ı.uwlusı bo::llk 1.'C parıı. 

1;ctcsi:: bir gemi ile Karadcnizfo 
"yüksek ve azgın,, dalgalarını ye
nerek Samsıoı{l uarmı~tır. 

Hükumetin fikri şudur: Büyük dahilinde kaldıkça Banka kredi yar
çiftçi denilen iş sahibleri memlekc- dımından geri durmıyacak mıdır? 
tin esasen iktısadi hayatında mevcud Kredi kooperatifleri vasıtasile yapı
bir varlıktır. Bunlar kredi ihtiyaç- lan yardım şeklinde dahi bir takım 
larmı temin için geniş bir müracaat zorluklar çıktığı tecrübe ile görül- Tesadüfün garip cilveleri 
sahasına maliktir. Ziraat Bankası- müştür. Bu tarzda verilen kredile
nın haricinde olan kredi müessese- rin çocuğunun kooperatif teşkilatı-
1erinden para bulabilirler. Halbuki na hakim olan idareciler arasında 
küçük çiftçi denilen zümrenin sıkın- taksime uğraması hadiseler ol • 
tı zamanlarında başvuracak bir ka- muştur. 

O büyük tarihten birkaç .ıırıp. 
rak çevirirsek Biiyük Şef in iT.;11-
ci kurtarış kıımand,.,.!uıı bulu1-uz! 

pısı yoktur. Bunlar bir takım mü- Bi.iyük çiftçi sayılabilecek 7.İ.İm
rabahacılar elin"de esir vaziyetinde- relere gelince, bunlardan elindeki 
dirler. Onun için sermayesi mah- oldukça geniş araziyi, bir çif t]iği ki
dud olan Ziraat Bankasının birinci raya, yahud yarıcıya vererek aldı
planda düşüneceği çiftçi sınıfı bu ğı parayı, yahud mahsulü zahmet
kısım ihtiyaç sahibleri olmalıdır.. sizce yiyenler olduğu gibi arazi ve 
Ziraat Bankası herşeyden evvel kü- çiftlik üzerinde biı.zat çalışan, fazla 
çük ciftçilerin yardımına koşmalıdır. olarak para ile tuttuğu işçilere neza
Büyi.ik ciftçileri onlardan sonra dü- ret ederek bunları çalıştıran kimse
şünmelidir. ler de vardır. Toprak kanunu layi-

Ziraat Bankasının rnahdud ser- hası, topraklarını işleten bu ikinci 
mayeli bir kredi müessesesi olduğu kısım arazi sahihlerini muhafaza et· 
göz öni.ine getirilince bu mütaleayı mek, hattfı kendilerini istihsal yo
haklı bulmamak mümkün olmaz. hında teşvik etmek maksadile hazrr
Şu kadar var ki Jlu prensibin tatbika- lanmıştır. Kredi müesseselerinin te
tma gelince birtakım zorluklar baş- meli memlekette istihsali artırmak 
gösterebilir. olduğuna göre yalnız küçük mik-

Bir kere küçiik çiftçi kimdir? yasta iş görenlere değil, geniş sa
Büyük çiftçi kimlere denilecektir?. hada istihsal unsurlarına yardım ça
Bu iki zümrenin tefriki bir mesele- releri bulmak bir zarurettir. 
dir. Avrupada ve Amerikada olan Hulasa Ziraat Bankası kanunu
büyük arazi sahibleri, bi.iyük çiftçi- nun hazırlandığı şu sırada zihinle
ler tipinde Türkiyede çiftçi ve arazi re hakim olan esaslı fikir şudur: 
sahibi yoktur. Sonra memleketin Ziraat Bankası köylüye ve çift. 
bir kısmında elli döniim toprak bir çiye yardım için kurulmuş bir mü
aile ihtiyacına yetişebilir. lnbat ka- essesedir. Bu yardım birinci der~
biliyeti zaif olan diğer bir mıntaka- cede kendinin ve ailesinin el ve kol 
Cin ise yiiz dönüm toprak ayni dere- kuvvetine istinad ederek toprak üs
cde bir aileyi tatmin etmiyebilir. tiinde çalışan yurddaşlara aiddir; 
Onun icin çiftçilerin sahih oldukla- geni' arazi sahibi olup da hakikaten 
rı arazi mikdan üzerinden ikiye ay- ve fiilen ziraatle meşgul olanlar da
rılması da doğru olmıyacaktır. hi devlete aid kredi müesseselerin-

Nihayet hatıra gelen en makul den istihsali ve mahsulün. kıymetini 
fikir, tarlasını kendi eli ve ailesi ef- muhafaza maksadile yardım görebi

-- lirler. Fakat çiftlik hayatile hiç a-
A A •k lakası olmıyan kimselerin sadece 

vr11pa - merı a büyük veya ki.icük arazi iizerinde . 

Hava yarışı 

Lindberg'in ilk defa olarak AmerL 

tasarruf hakkı ~evcud olması ken. 
dilerine bir kredi açılmasına sebeb 

· olamaz. 
ASIM US 

Ba1.an vak'alar biribirlerile çok ga
rib suretle birleşerek tesadüfün tuhaf 
cilvelerini meydana getiriyor: 

-ORDlJl.,AR: iLK 
HEDEFiNiZ 
NIZ! 

Birkaç 11aprak daha çeviriniz Mesela, "Hindcnburg,. Zeppelini ilk 
defa sefere çıktığının tam senesinde 
kazaya uğramı§tır. 

Ayni şekilde bir kaı.anın ondan 
lam 21 sene e\'vcl ayni gün olduğunu 
da hatırlıyalım! 

o zaman AtaWr1din gUr .CJCSi size H b . ar' 
ilçiiııcil k11mandaşı111 1•erir: a eş ı m p 

-Jf U AS l R M EDEN 1. / gl 
y E T s E v I y E s 1 N ,. 'f.,1 Şehrim ize Dl 

Hakikntcn, 1916 senesinin 6 mayı
smdaki hadiseler arasında şöyle bir 

V S TV NE! aaJll 
Habeş imparatoru _ .. ,. 

Titrk kıırtıılu~mım, harbinin. · den .,... 
haziranın on beşın . .,jl 

zaferinin. ihtilôl ve i1ıkıl<ilmıuı zc geleceğine dair bır ? 1 

iic büyük 1'ımıand~sı b11117ardır: 
vak'a okunmaktadır: .... 

"Selaniktc bir zcppelin düşmüştür. 
!çinde bulunanlar esir edilmiştir . ., 

etmektedir. U9' 
Birincisini "deryadil,. bir l;aptan Negüs, belki de K~d 

din lem işti: ikinci.,; 11( 1.'0.hranıaıı zere buradan geçecektır. 

Günlerin peşinden: 

MERAK 
lngiliz Kralı altıncı Corcun taç giyme töreni hakkındaki telgraf 

haberlni arasında şu tafsilatı okuduk: Vestminister kilisesine gi· 
derken araba içinde Kralı görmek istiyen ihtiyar lngiliz kadınları 
bir gün evvel öğleyin sırtlarında muşamba, bir ellerinde yemek 
sepetleri, öbür ell~inde lastikteıı yaııtıkları olrtııau hi'lld,. !il(\t..aklan 
tut:nuşlar; böylece yirmi dört saat ııokaklarda kalmışlar. Karınları 
acıktıkça sepetlerinden yemek yemişler, susadıkça içmişler, ge· 
celeyin uyku bastırdığı zaman lastik yastıklar üzerine başlarını 
koyarak uyumuşlar. Böylece harb esnasında siperini muhafaza 
eden askerler gibi hepsi de yerlerinden ayrılmamışlar. 

Dünyanın dört köşesinden büyük masraflar yaparak, günlerce 
seyahat ederek, birçok yorgunluklara katlanarak milyonlarca in
sanın Londraya gelmesine aklımız ~di; fakat ihtiyar lngiliz kadın
larının böyle sokak ortasında yer tutmasına ve bütün bir gün ve bir 
gece iki tarafa kımıldamaksıznı bir noktada kalmasına bir türlii 
aklımız ermedi. 

Acaba ihtiyar fngiliz kadınlarını bu derecede fedakarlığa ve mah
rumiyete katlanmnğa sevkeden merak nedir? Bir gün sonra sinema 
perdesinde görülebilecek bir manzarayı sokakta bir gün evvel görmüş 
olmak için öli.imü göze alırcasına yorgunluğa ve müşkülata katlan
mak ne gibi bir saik neticesidir? Anlaşılıyor ki bu muammayı hal
letmek için insanın mutlaka İngiliz olması lazım geliyor. 

Hasan Kumçayı 

Sahtekarl 
ti inhisarlar ıdar• , 

Sekiz ton isP 
almış laf 

. 1 taııb 
İnhisarlar idaresı •. ~iiJlt 

dürlüğü nnb:ırmoan ııııııı \ 
lıciJlt::ıı,., u ....SJll ......... 

kcri Jçvıızrm satınallll3 de 
firmaları,, ile, dört. scfefl i5 
kilodan, sekiz bin kılo sa. 
mıştır. . .. At 

· takıır-
İnhisarlar idaresı IJıl 

ğünce yapılan incelcıned!ıı 
mühürlerin sahte old~o 

• i1l 
yapılan tetkikntta bu ı§ tt ,runaJl . 
Sabuncu hanında ,J. bir~ 
Dimitri Balhas adında. tiJ 
dan yapıldığı ve mallat~ tt> 
nın KüçUkpazartln otura ğtl 
cı Ahmedin evinde oJ.d~e,ı 
ve takibat müdilriyetı d• j9 
rafından yapılan araJllll ur· 
pirto meydana çıkarıllllış 11~ • - çukur Aynı zamanda, 1ı.ıııoı kadan Avrupaya gelişinin 10 uncu Yıl

dönUmU münascbetile bu ayın ortala-

rında .Amerikadan Avrupaya bir tay_ Orta Avrupa~ın yenı· su·· rprı·z·ı yere yarışı yapılacaktı. Şunu Fran-
sız Hava nazırlığı düşündü. Fakat 

teneke ispirto dalı~ b~ ~ 
pılan tahkikatta bun1 jlttl 
olduğu istihbarat teşk ~ 
tesbit edilmiş ve bU et,,_~ 
memuru Abdullahın d• 

'.Amerika hükiım.~ti bazı j~t~sadi "~ Macaristan 
mali' sebepler gostcrcrek 1tıraz etti. ltalyanın teşviki Üzerine yakında resmen 

silahlanacağını ilan edecek 
Bununla beraber F-ransızlar bu ya. 

rışa çok ehemmiyet vermektedirler. 
Şimdi Fransanın Kanada hükümetinc 
müracaat edeceği ve hava müsabaka
sının Fransa ile Kanada arasında ya_ 
pılmsmr istiyeceği söyleniyor. 

Yarış için birçok tayyareciler ha
zırlanmıştı. Teşebbüsün akamete uğ. 
ramas~ üzerine hazırlıklar geri kal
mıştı. Fransanın ikinci teşebbüsü üze
rine tekrar hazırlanmalara başlanmış 
tır. 

Diğer tarartan, Londradaki taç giy 
me rn<'rasiminin çekilen filmini alıp 
Amrrikaya götürmek icin Amerikadan 
bir tayyare ad,.tiı yeni bir rekor kır_ 
mağa çıktı. Merill ve Lambil isminde 
iki tayyar<'cinin bulunduğu tayyare 
~aatt<' :100 kilometre alarak büyük bir 
süratle I...ondrnya gelmiş olup filmi 
alıp tekrar döneceklerdir. 

Fuar için bir lforo heyeti 
geldi 

İzmir beynelmilel fuari için Viya
nadan yirmi kişilik, bir koro heyeti 
gelmiştir. Koro heyeti diln Perapalas 
otelinde bir prova yapmıştır. Birkaç 
güne kadar !zmire gidecektir. 

Daily T elegraph gazetesinin Bel. 
grad muhabiri yazıyor: 

Burada anlaşıldığına göre, Maca
riı:;tan, artık sulh muahedelerinin si· 
lahlanmayı tahdid eden maddeleri -
ne bağlı yegahe Orta Avrupa mem
leketi olmaktan çıkacağını ihsas et
miştir. Yakın bir zamanda, silah
lanmağa karar verdiğini aşikar ola
rak söyliyecektir. 

Komşuları biliyor ki, Macaristan 
şimdiden kabiliyeti derecesinde ~i · 
lahlara, meselfı tayyarelere, tank
lara maliktir. Ve bunlar da kendi· 
sine T riyanon muahedesile memnu 
bulunmaktadır.. Macaristan ayni 
zama.nda gizlice mecburi askerliğin 
kendisine temin edebileceği kadar 
milis yetiştirmiştir. 

Yugoslavya, Romanya, Çekos
lovakyadan miiteşekkil Kiiçiik iti
laf, kendilerile Macaristan arasın
da umumi bir müzahaı et misakı ak
detmeği teklif etmişlerdi. l\facaris
tan bunu, kabul etmedi. Çünkii bu 
muahede ile, evveldenheri itiraz et
mekte olduğu mevcud huciudlan da 
kabul etmiş olacaktı. 

4/acarisıurı lıiil.·iım<'l 11aiilıi wtıirnl 
l/orıi 

Eğer Macaristan Triyanon mua
hedesinin sil:ıhlanmnyı tahdid eden 
maddelerini bozarsa, Küçük itilaf 

devletlerinin de, ayni muahedeye 
göre taahhüd ctmit oldukları bazı 
sözlerden dönmeleri tabii olur ve 
mesela şimdi l\4acaristana karşı tah
kim edilmesi memnu olan bazı mın
takaları tahkime baılarlar. 

Anladığımıza göre bütün bu te
kemmülat, ltalyanların tcşebbüsU 
veya fiilen teşviki neticesidir. Ve 
son defa Venedikte Avusturya Baş· 
,·ekili ile l\1ussolini arasında yapılan 

mülakatta ifşa edilen ve Avustur
yaya müteallik olan değişme siya
&etini takip etmektedir. Avufturya, 
son İtalyan - Yugoslav muahede
si dolayısile Yugoslav ihracatcıları· 
nm kaz;-...,dığı istifadelerle ciddi su
rette alakadardir. 

Sinyor Mussolini, V cnedikte A
nısturyaya elinden geldiği kadar 
hala yardım etmek arzusurda oldu
ğu intibamı bırakmakla beraber, .es
ki ~evkinin kalmadığını ve harici iş
leri, faşist partisinin müfrit Alman 
taraftarı cenahının mümessili olan 
Kont Cianova bıraktığını dn, Vene
dik konf eransma gelenlere ihsas et
miştir, 

anlaşılmı§tır. .~ 

Zabıta hadiseye •;al~ 
suçlular dün gece geç 
lunmuştur. __,it, 

=--

mi []Ünden 

haki.aktır. 
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FUıtrler ve insanlar j 
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ı ı r 1 brahimi öldüren lbrahim 

NUR ULLAH ATAÇ] 
~ Yazan: 

Yabancı ve azlık 
ohullarında 

Müşterek talimat· 
name 

oUrUşma slrasilıda 
delilik idd!ası ! 

Musevi okullarına ait 
olanı tasdikten geldi 

Yabancı ve azlık okullarının her bi- " 

ri şimdiye kadar ayrı ayrı talimatn:ırnc 
tatbik ediyorlardı. Bakanlık bu şeklin 
bazı karışıklıklara sebep oldu[;unıı gö • 
rerek Musevi. Rnm ve Ermeni ekalli • 
yet mekteplerine miişterek uir talimat· 
name tatb;kine karar vermiş; bu tali • 
matnameyi tesbit ederek Ba1tanlıga ı;ön 
clermiştir. Bakanlık l\hıscvi okullarına 

Yıldız,, oteli11de işlenen cinayet davasında 
dün şahitler dinlenildi ve sonra... ' 

ait olan müşterek talimatnameyi tasdik c· 
dcrek dün alakadarlara telıJiğ etıni~tir. 

Uyuşturucu 111addeler 
inhisarı tarafından 
Afyon alınacak 

yerler tesbit edildi 

meyiiaen gelmiyor: duyduğum~z 
sözlerin 15tılahların manasını tamık etmiyo~z. Onları ilk duyuşta an· 
ladık sanıyoruz. Bunun neticesi o· 
larak onlara kendimize göre bir ma· 
na veriyoruz. Madamc Colctte ha· 
tıralarında ,öyle birtcY anlatır~ Ço
cukluğunda "presbyterc,, (kilisenin 
yanında papasın ikametine mahsus 
ev) kelimesini çok duyar, fakat ma· 
nasını sorınağı çocukluk gururuna 
yediremczınİt· Kendi kendine dü· 
tünüp: "Bu olsa olsa sümüklü bö
ceğin kabuğudur,. demi§; bir gün 
de bahçede bot bir kabuk bulun an· 
nesine: "Ben bir preıbitere bul· 
dum .. diye gösterrni§. bir tokat ye· 

Uyuştunıcu maddeler inhisarı 93i 
yılı mahsulü afyon rekoltesini Ziraat 
bankası vasıl.asile doı}rudnn doğruya 
ekicilerden almağ:ı k;ırar vermiştir. 

Ma.hsul 'fokad, Erbaa, Niksar, Zi· 
le, Aın'a::;ya, Merzifon, Günıiir-;lıacıköy, 
Çorum. Mrcidi;z.u. tsldlip. Gcdiı. :Ma. 
Jatya. Adıyaman, E.cıkişehir,, Sivrıhi
flar, Mihaliç, Kütahya, Emed, Simav, 
Tavşanlı, Akşehir, Baldaç, Ilgın, ~o7.
kır, 'Karaman, Y(!nişehir. l\araağııc, 
Biiccik, Bo1,oyi.ik. tncgöl, Geyv<', Göy 
nük, Orhaneli, Uşak. Çal, Çivril, 1\ula, 
Myonkarahisar. Bıılrndin, Sa.ndıklı, 
YeniŞf:hir, Nallihnn, Emirdağ, ~cvdiş~
hir, Konya, Dcniz.li, Aydın, lı:;p::ırta, 
Ewid.ir, Uluburhı. Dinar, Bıırdıır, Tı·
fcnni. Acıpayandan alınacaktır. 

ıni~··· Bizde de .. halis ~iir,. den çok hah· 
ıedildi; fakat manasını tamik eden 
az. Hani Celal Sahirin bir mısraı 
vardır: ''Sahir, benimle g~I. gecenin 
hali pek şiir ..... Bizde çok kimseler 
"poesie pure,. ün, işte o mısradaki 
"şiir,. kelimesinin manasında sandı· 
lar. 

Gerçi "halis şiir,, i o manada da 
anlaınak kabildir; Fakat obbe Bre· 
mond o terkibe başka bir mana ver· 
miş. Istılah olarak vazeden de o. 
Demek ki ona riayet etmemiz la· 
zım; hiç olmazsa başka bir ır .. ,na· 
da kullandığıınız zaman maksadımı· 
zı tasrih etmeliyiz. Yoksa her ıslı· 
)ahı keyfimize göre kullanmağa 
kalkarız ve o zaman anlaşmağa im· 
kan kalmaz· Ya şimdi kabil mi? ••• 

O ayrı bir dava.·· 

Bir mahalleyi altüst 
ettikten sonra 

Kuduz bir köpek 
Nihayet tabanca ile 

öldiJr/lldil 
Fener istikaınetinden ıelen kudur -

mut bir ev köpeği Fenerde ~radut ~°: 
kağmda oturan üçüncü komıeer Halıdı 

v··~k bununla da kalmamı§ 
ısınnııtır. ~o,.. v 

Sultanselime doğru koı~aga b~~~§ 
• ad Kenan ismınde bırını de 

ve yıne or a t unu tur ısırarak Çarıamba yoıunu u . ş .. · 
Köpeği yakala~ak için arkasına bır su· 
rii halk dilttnÜI• fakat köpek bu sefer 
ö .. 

1 
saJdırtnaya başlamıştır. 

Miiba.yaaya, afyonun toplanm::ı:m11 
-nıUtea.tdb derhal b;ı~l:ına<'nktır. Alımı. 
cak mal münhasıran yeııi mahsul ola
cağından eski f!cncl"rc aid mal. hiçbir 
surdle ahnmıyacaktır. Yalmz nlın:ı
cak malın temiz toplarırıısı irin d:ı.lıa 
fazla fiyat verileceğinden ekicilerin 
mallannı temiz toplamaları bildiril. 

miştir. 

Dobricede oturan 

15000 göçmen 
Haziran içinde memleke

tımıze gelmek için 
vapu.- bekliyor 

t9 Mayıs gUnU 
Ha/hevleı inde yapı

lacak şenlikler 
Program broşür halinde 

basdarak netredlldl 
19 ınayıs idman ~enliklcri hamlık· 

Jarıııa devam edilmektedir. önümüzde· 
ki cumartesi ve ~aıartcsi günleri Fener· 
bahçe ve 'faksım stadyomlarınıla son 
provalar yapılacaktır. Ayrıca ı 9 mayıs 
bütün spor koll;ırınm da bayramı olıdu
gu için Ualkcvi birer program vlicudc 

getirm:ştir. 
Halkevlcri spor ko\larr törene İstik· 

l.il marşile ba!lıyacaklar. daha ısonra • . . c 
vin spor kolu geçıt resımlcri ve muhtc· 
lif spor barcketlerile oyunlar yapacak • 

)ardır. 
Beşiktaş balkcvi gece konferans sa· 

)onunda IJir konser ve bir perdelik trm· 
sil verecek ayni z3nıaııda sporun fa~ • 
dası etrafında bir söylev söylenecektir. 

Beyoğlu halkevi idman şenliklerin • 
den sonra saat 15 de Taksim stadyo • 
muncla bir spor bayramı yapacaktır. 

Şehremini halkevi de bütlin ilk okul· 

lann iştirak cdccegi bir spor ~C'nlİf.İ 
tertip edc~cktir. Bu spor şenligine ilk • 
okullar da iştirak ederek muhtelif isvcç 
usulü jimnastik talimleri yapacaklar . 
dır. Gece temsil ve bir balo verilecek • 

tir. 
ü:;kiitlar halkcvi gil'ıduı: Şcmsıra • 

şadrıki ;ıl;ıııdn ı1nor §cnliklcri yap:ıcak ve 
gece evin salonunda caz. sinema ve ti -

yatro oynanacaktır. 
Eminönü halkcvi üniversite ile yül:· 

sek ögrctmcn okulu örasındaki sahada 
bir jimnastik şcnligi yapacaktır. Biitilıı 
halkcvlerinin cglcnceleri için birer tı:o· 
şür hazırb.rımııı:tır. Broşürde şenlikler 
sırasile yazılmıştır. 

nune gc e~e ca kultanmak 
Bunun Uzerıne artık taban k .. u ve köpek kaçar en 
luzumu hasıl olın 1 ··tdürülmilttür. 

Dobrucadan bu sene <ınavatand hic· 
ret edecek göçmenler 15.000 kişi ka • 
ıdardrr. Bunlardan 6000 kişi, mallarım, 
mülklerini 1935, 1936 yıllarında satmış
lar ve pasaport muamelelerini ikmal et
mişlerdir. Şimdi 15 hazirandan sonra 
Köstenceye gelecek Türk vapurlarını 
beklemektedirler. Bu sene mallarım tas· 
fiye edecek 9 bin kişi c1e. hazırlıklarını 
bitirmek üzeredir. Göçmenler yanların
da birçok çift hayvanları <la getirf'cek _ 
terdir. Dorostor ve I<:aliakra sancağı a
halisinden olan ırkdüşlarımızdan ~ir kıs· 
mı Trakyaya; diğer bir kısmı ela Ana • 
dolunun muhtelif yerlerine iskan ed'Je· 
ceklerini haber aldık. Diğer taraftan 
Dobruca ve Roınanyanın di~cr mınta _ 
kalarında yaşıyan Türkler, memlt'keti • 
mize bir seyahat tertip etmektedir. Bu 
seyahate birçok Romenler de iştirak e· 
deceklctdir. Seyyahlar memlktimiz:de on 
bet gün kalacaklardır. Seyahate i~tirak 
eden Türkler, evvele anavatana &~ e
den ve Trakyada yerleştirilen hısım ve 
akrabalarile görüşmek maksadile bu sc· 
yabatt. iştirak etmeği dU;UnmUşlerdir. 

Komunletl~k suçlu arı 
sorıuya çek~ldl arkasından ateş edilerek 

0 
d 

k ldırılınııtar ır. 
Yaralılar hastaneye a ,,. .. 

ddesindc otu· 

Y d.k ı d traaıvar ca e ı u e e . ktan geçen 
ran Agop kızı Agavn1 soka 

b
. k k k"" w. tarafırıdan ısırılmış . 
ır ao a opegı 

hastaneye ka1dırılmı§tır· 
----== 

lçerenkBY• otobU• . asında oto· 
Kadıköv ile tçerenköY ar 1• m • · · ve aıı 

büı itletmeyc; karar verıhtU§ 0 bil 
l_, .. tır• to si 

gelen hazırlıklar yapı .... , 
seferlerine yakında ba§lanacaktır. 

Gizliden gizliye komünistlik tahri • 

katına hazırlandıkları ögrcnilerek ele 

geçirilen Liı Mehmet. Reşat, şo.för 
Mustafa. Mavro Mustafa. Fcruh, Ali. 
ıtrristo dün birinci sorgu hakimi Rab • 
mi tarafından sorguya çek'lmlıı;lerdir. 

Evlerindeki aramalarda şüphe uyan· 

dırıcı bazı evra~ bulunan bu 7 suçlu. 
tevkif editmiılerdir. Bugün de sorgu • 

ıarına devam edilecektir 

Beyaz:ıtta "Yıldız., oteli nhıbı ıbıa· 
himi öldürmekten suçlu ibrahimın du • 
ruşmasına, ağır cezada dün devam c • 

dildi. 
Suçlu İbrahim, bu otelin eski sabıbi 

Eminin oğludur. Emin, oteli ibr.:himc 
devretmi~. fakat sonradan kendi oglu • 
nun onunla beraber ortakla§a çalışma • 
Jarını istemiş. İbrahim, bu tcklill ka • 
bul et"mcyince ele, suçlu İbrahim, hu • 
suınet besliycrck, adaıını otelin yazılıa· 
ncs\nde tabanca kurşunile vurmuş. 

Duruşmanın diinkil celsesinde. ba • 
zı §ahitlcr dinlenildi. Bunlardan Ayge, 

kendisinin suçlu Jbrahimin evinde it 
gördüğünü söyliyerek, sonradan 
ökliirülen 1brahiınin eve gele • 
rck suçlu Jbrahimi aradıgını, bula • 
mayınca bir pusla bırakarak bir yere 
davet ettigini, puıılayı alıp giden ve 
ı;onra tekrar eve donen suçlu ibrabimi, 
o gece polislerin aradıgını anlatış yol • 
lu irade verdi. Garson Ahmet, otelin 
yeni sahibi ibrahimi yaralanmış olarak 
gördüğünü anlattı. Beyazıt postahane • 
si müdürü Faik de, öldürülen ibrahi • 
min, kendisine bir gün "bana otel işin· 
den Emin daha 5,000 lira borçludur!,, 

üediği şeklinde ifade verdi. 
Bundan sonra, suçlu avukatı. mu • 

ekkili ibrahimin akli. vaziyetinden ba • 
his a~tı. :Muhtelif zamanlarda mlitead • 
dit buhranlar gc~irdir;ini ve hatt5 gc • 
rck timar11ancde. gerek Adli Tıpta hak· 
kında raporlar bulmıüugunu iddia ede· 
rck. kendisinin akli vaziyeti boıuk ol· 
duğunu ortaya attı; cezai ınes·uJivct te• 
veccüh edip ctmiyeceğinin, tahkık ve 

tcshitini istedi. 
Herct, mevcut oldııgu id<lia edilen 

raporların getirilmesi kararile. duruş • 
maııın devamını, hazirana bıraktı. 

Galatasaray - Beşihlaş 
karşılaşıyor 

lstaıılnıl Futbol A;aıılıgmılaıı: 
Milli Künıe maçlarından Galatasn. 

ray • Bt'~iktaı:1 k r tla~ması 16 mayıs 
Hl37 pazar günil s:ı.at 16 cl:ı. Taksim 

stadyomuncla olacaktır. 
1) Mal"; hakemi Bay Şazi Tezcan, 

yaı,hal<cmlcri Fcı·iuuı1 fülıç ve Mu:un. 

merdir. 
2) Fiatlar tribUn 50, duhuliye 25 

kuruştur . 

Halk tUrkUlerl pi ika 
ah nacak 

Halk türkiılc:ri son zamanlarda çok 
rağbnt ~örmege ba§lamıştır. Fakat bu 
türkUlerden birçoklarının kaybolup git· 
tiği göriilıdüğü için konservatuvar ida • 
resi bütün plakların kalıplarını yaptırıp 
saklaınağa karar vermiştir. 

Kadıköy üçUncU ortada 
sıüzel bir müsamere 
Kadıköy 3 iıncil orta okulu bırı111ın • 

da evvelki glin çok güzel bir mUsarrıe· 
re verilmiştir. Müsamereye tstıkli' mar· 
şile başlanmış daha sonra Kahraman 

adındaki piyesle Hayrülhalef adlı komedi 
temsil edilmi;,tir. iki piye te de rol alan, 

Sacit. Naci. Hayrullah. Memduh isimli 
gençler çok muvaffak olmıı tardır. 

Ahş veriş 
Dün limanımıza 465 ton buğday, 

30 ton çavdar. 45 ton arpn, 0:1 ton be
yaz peynir, 156 ton un, 30 ton mısır, 
51 ton pamukyağı, 7 ton tiftık, 2 ton 
mercimek, 1,5 ton zcytinyagı gelmiş, 
49.5 ton yapak ıhraç edilmiştir. 

Zahıre bor8a mda yumu. :ık buğ. 
day 6,25 den, ~crl bugday ı 2 den ar
pa 1 • 1.2 dl'n, afvon 620 drn, b") a;ı; 
pcynır 24.ı!) - 2~ elan, z ~ tmyagı 62 
den muamele J;orınuştUr. 



1 Ankaradan f 

Kağlf buhranı 
Sal4hlyetll bir zatan beranatı 

Buhranın sebebi dahilde değil, hariçtedir 
An.kara, 13 (Hwsusi muhabirimiz.. f etmektedirler. Bu esasa istinaden ı~ 

den) - Kiğıd buhranı hakkında lktı- mit kağıd fabrikası i~e başladığı gün
sad Vekaletinden salahiyetli bir zat denberi akdettiği satış mukaYel~lerin. 
bana. §U izahatı verıni§tir: de milli piyasa fiatlarına daima ria-

Mussolini 
Aloıangaga 5 hazi

randa gidecek 
Faris, 13 (Huswıf) - lyi mahima.t 

alan İtalyan mahaf ilinden bildirildiği
ne göre B. MussoJini Almanya.ya. 5 ha. 
ziranda gidecektir. 

Duee, Berclısgadca'de B. HitlerJe 
görüşecek ve Alma.nyada bulunduğu 
müddetçe Münben civarında otura.
caklrr. 

"- Son zamanlarda bir kiğıd buh- yetkar kalmış ve hatta ham madde fi. 
ramnın mevcudiyetinden sık sık hah. atlarının ehemmiyetli surette yüksel. 
sedildiği işitilmektedir. Gerçekten ge- miş olmasına rağmen taahhilUcrini Askerlik kanununda 
çen senenin sonlarında başhyarak 937 daha mutedil fiatlarla yerine getirme- 5 inci madde değlftlrlllyor 
ba,elangıcmdanberi çok hıtlt bir seyir ye devam etmiştir. 
takip etmiş olan fiat yükselişi yUzUn- ''Bilindiği gibi kağıd endüstrisinin . Ankara, .1.3 • (Telefonla) - 8üylik 
den memlekette kiğıd müstehi1kleri başlıca. ham maddesi sellülozdur. Il'a.. Mıllet Mcch&ının yarınki (buıünkü) 
ve bilhassa mecmua. ve kitab tabileri kat sellüloz harb endüstrisinin mühim toplantısında askeri ayniyat ve yem 
müşkül bir vaziyete dUşmüş bulunmak ham maddelerinden biridir. Son yıl. kanununa müzeyycl kanunun jar>dar -
tadır. larda silahlanma yarışının harb en- ma me~lck ~e~teplcrine de tatbiki hak· 

''Bu fia.t yükseli§inin sebeb \•e a. düstrisini hummalı bir faal iyete sev. kmdakı proJenın geri verilmesine dair 
milleri etrafında garib ve yersiz' bazı ketmesi neticesinde dünya piyasaların Başvekalet tezkeresi, bazı dairelerin 
§ayiaların da dolaşmaltta olduğunu işi- da sellüloz fiatı büyük nisbetlerde ylik bütçele: inde .münakelelcr yapıl:naıı hik· 
tiyonız. :Mesela bazı kimseler, İzmit selmiştir. Sellüloz odundan imal edil- kındakı teklıfler vardır. 
kağıd fabrikasının ziyan etmemesi için diğinden talebin artışiyle sellüloz ima- Bund~~ başka: Ziraat Bankası ka • 
:katıd fiatıarınm sun'i surette yüksel. line yarıyan odun fiatları da artmış. nunu~ m_uzakeresınc d~vam olunacak, 
tilmia olduğunu iddiaya. kadar varı- tır. ScllUloz fiatlannda bu yükseliş ecnebılerın seyahat ve ıkametleri hak -
yarlar. Böyle bir iddianın ne derece kağıd endüstrisini sıkıntıya sokmuş- ~'.n~a~i ka~untda _ikame~ ve ~a.~ç~ann de· 
yanlış olduğunu anlamak için mese- tur. Dünya piyasasına nazaran mcm. g_ıştırılmesıne daır proJe goru~ülecek • 

lenin csasım biraz gözden geçirmek leketimizde kağıd fiatlarmm daha ba- tır. . .. 
kafidir. riı bir surette yükselmiıı olmasmm Zararlı ılaçlar gayrimc~ru ticaretinin 

''Hcrşeyden önce dikkate alınması ayrı bir sebebi de sellüloı ve kiı.ğıd a. mcn'i~c dair 26 haı:iran 193_6 da C~n~· 
gPrelı;en nokta şudur ki fiat yükselişi mili bazı memleketlerin ancak döviz rc~e ımzalanan. ~u~avclenın tasdikıne 
İzmit fabrikasının faaliyete geçmesin. mukabilinde satış yapmak istemeleri- daır kanun proJesı ıle, askerlik kanu -
den önce başlamıştır. lzmit kAğıd ve dir. İşte her türlii kıiğıd Ye karton ne. ~unun be§inei ma:d~~;n! deği§tiren pro· 
l<arton fabrikası, devlet endüstri prog vilerinde, geçen senelere nazaran vu . Je~e rnznamcye a ı dır. 
ramma dahil bUlün Sümer Ba.nk fab. kua gelen büyük f iat yükselişinin asıl .. Bu ına~tle ,7ynen şu şc~!lde defi§ • 
rikalarr mamulatına fiat tayin eder. sebepleri bunlardır. tı.rılınektedır: Harpb~yıı ksra. de • 
ken, daha evvelce niyasada. takarrür ''G k ' Uı ı ct:rl k nız ve hava ıurikalan aını • r ere ı a ı en . gere sc mem- da zaf müddet .,_: bu ,_ 
elmiş olan fiatları aza.mi had olarak lekctle imal edilen kağıtların fiaUarı , &ın muvı.z llU ÇU• 

, · l aenodir. Ancak Hna't mekteplerinden 
k:ıbul ctineyi 11rensib ittihaz ctmı§ er. ham madde fiatlannın yükseliş seyri. 
d ir. Bu haddi aşmak şöyle dursun. ni takib ederek artmaktadır. Bu iti- mezun olup da harp aınıfrn.a ayn1.aca.k • 
devlet fabrikalan, maliyet fiatlannı barla, görülen anonnalliğin sebebini lann muvazzaflık müddetleri bir oo~uk 
indırmck suretiyle satıe fiatlannm dahilde değil, dünya. piyasalarının t e. scn.edir.,, 
düşiiriilmcsi için daimi bir gayret sar- mayüllerinde aramak lazımdır.,. Sımfa aynlacakların muvazzıtllık 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ mi~d~i ~r buçuk acn~~-

Londrada görüşmeler başladı Başvekalet abidelerimizin muhdaza· 
sı etrafında valiliklere mühim bir teb -
liğde bulunmuştur. 11aan,n- cenevreden 

çekilmesi muhtemel? 
Herbiri milli birer hazine değerinde 

olan abidelerimi.z:in imar ve muhafaza -
sına çalışmakla kalmayıp şehirlerin ima· 
rına da mühim nisbette iştirak ve bir -
çok i~timai müesseselere yardım etmek· 
te bulunan Vakıflar idaresinin umumi 
müfettişlerin ve valilerin ciddi alaka 
ve müzaherctine layık ve muhtaç oldu
ğu idarenin ıslahı ve daha semereli fa -
aliyettc bulunabilmesi için gelirlerinin 
artırılmasına teşebbüs edilmesi bildiri!· 
mcktcdir. 

Başvekilimizin bugün Edenle görüşeceğı 
tahmin olunuyor 

Londra. ,13 (Hususi) - Ba§vekil 
ı~mel İnönü dün kralın taç giyme ıne. 
nısimindc hazır bulunduktan sonra 
•;iri: sefa.rtehanesindc istirahat etmi§-

r , 

.ea..;vekilimiz bugün. clçiınizlc be. 
. J.bcr , milrelcri ve eclırin görülecek 
Yer lerini gezecektir. 

İsmet lnönü'nün B. F.den'le yann 
(bugün) görü§eceği ta.hınin olunuyor. 

Londra, 13 (A.A.) - Bu sa.balı, dip 
lomatlar arasında. birçok nıü.zakcreler 
yapılmıştır. 

B. Eden, saat lldc B. Blomberg'i 
ve müteakiben :Macaristan Hariciye 
nazın B. Kanya'yı, Mısır &.,vekili 
Na.has ve Hariciye nazırı Ali Paşa.lan 
kabul etmiştir. 

Londra, 13 (A.A.) - B. Baldvin, 
bu sabah B. Bolmbcrg ve B. Hodza ile 
Nahas P~yı ve Cant.crbury Ba~pis. 
koposunu kabul etmiştir. 

Başvekilin ya.kınında bulunanlar, 
bu ziyaretlerin alelade bir nezaket zi. 
yarcti olduğµnu tasrih etmektedirler. 

Londra, 13 (A.A.) - Havas ajansı 
muh:ıbirinden: 

B. Avenol, mütenekkiren buraya 
gclmi~tir. Öğrenildiğine göre kendisi, 
tac g iyme merasimi münasebetile bu. 
rada toplanmış olan Hariciye nazırla
n ile büyük bir ketumiyet dairesinde 
Milletler Cemiyetinin M.ayıs nihayetin 
de ve mezk\tr cemiyet aaamblesinin 
<'Vliildc aktedecekleri içtimalarda Ha
beşistan heyet inin bulunup bulunnu. 
yarağı meselesi hakkmda görii~mÜ§· 
tür 

Filhakika Nec:ışinin mümessilleri. 
nin bulunmalarının İtalyanın cemiyet
ten kat'i sıu-ette çekilme.sini ve vahim 
bir buhranı intaç eylemesinden kor-

kulmaktadır. 

Maaş muameleleri biten 
mütekait ve öksüzler 
Ankara, 13 (Telefonla) - Dahiliye 

TUrk ve Mısır elçlllk bl- Vekaleti nisan ayı içinde on yedi müte-
naları vergiden muaf k'ait ve 23 öksü~ün maa~ muamelelerini 

B. Avenol, bu meseleleri Londrada 
bulunan nazırlarla. ve tbilha.">Sa B. E . 
den ve B. Delbos ile görUşnıUşttir. Fa
kat iyi malCmıat almakta olan maha. 
file göre, hcnUz biı- anlaşma zemini 
bulunamamıştır. 

Ankara, 13 (Telefonla) - Mısır bitire.rek havaleler!ni mahalline göndcr
hüküıneti Mısır arazisi içindeki hüku - miştir. 

metimizin temellük ve tasarrufu altın • --------------
da bulunan gayrimenkullerin tesçil, de
vir ve ipotek harçlarından istisna edil • 
mesini ve bütün Mısır arazisi içindeki 
Türk elçilik, ve konsolosluklarma büro 
olarak kullanılan binalardan hiçbir va
sıtasız vergi almamağı kararlaştırmıştır. 

Buna bir karşılık olmak ü zere hüku
metimiz de memleketimizde Mısır kral
lığına ait bulunan bütün elçilik ve kon
solosluklar binalarının bina vergisinden 
muaf tutulmasına karar verıni§tir. 

Bu karar 1936 mali yılından itibaren 
tatbik edilecektir. 

Maarif mUdUrlUkleri ve 
mUfettlfler hakkında 
Ankara, 13 (Telefonla) - Vilayet 

Maarif müdürlükleri mümeyyiz, me • 
mur ve müstahdemlerinin hususi jdare -
lere devri ile, ilk tedrisat müfettişleri -
nin umumi ınüvazeneyc alınması hak -
kında Maarif Vekaleti tarafından mü -
him bir kanun projesi hazırlanmrştır. 

A. Çetinkaya Esklşehlrd0 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ali Çetin

kaya bu ak~amki trenle, bazı teftiş • 
terde bulunmak üzere, yanında. münaka
lat reisi B. Kadri, ve devlet demiryolla
rı cer dairesi rei&i B. Suat bulunduğu 
halde. Eskişehire hareket etmiştir. 

/latay llıeselesi 
etrafında 

(Ottya.ıı 1 iııairle) 

riye vefkııJade l:omiseri B. de Martıl 
cumartesi günü Parise hareket edecek
tir. B. Martel Pariste birkaç gün kal -
dıktan sonra Cenevreye gidecek ve ora· 
da iskenclcrun Sancağı meselesinin hal
li hakkındaki nihai görü~melere itşirak 
cyliyecektir. 

LiSAN MESELESi GöROŞO

J,OYOR 

Cenevre, 13 (A.A.} - Anadolu a • 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Eksperler komitesinin dünkü toplan
tısında, statü müzakeresi bitmiş ve he· 
nüz halledilmiyeo üç meseleden lisan 
meselesinin miizakeresine tekrar b.1~1an-

m~~ 1 
BAŞVEKtLIN PARtSE Dö-

NOŞONDE ... 

Paris, 13 (Hususi) - Ba~vekil tnö· 
nü ihtimal cumartesi günü Londradan 
ayrı1a-:ak ve Parise dönecektir. 

İnönü Pariste üç (:Ün kalacak ve bu 
tevakkuf r snasmda tekrar Fransız Bil~ 
vekili ile ı;örü§ecektir. 

Adliye terfile~ 
~ 

Adliye tayin ve terfi listesini dün memurluğuna Ankara d 
neşre ba§larruştık. Dünkü kıstmda 45 Fahrünnisa., Nez:ip ~u ~ 
lira ile tayin edilenlere kadar neşret - Marıı mliddeiumumı ti' 

miştik. Bugün 40 lira ile tayin edilen • tin, Ceyhan müddeiulll 
lerden itibaren Hstenin arkaıını veri • seni müddeiUDlumisi }. ~ 
yoruz: bul rniiödeiumumt nıuı. ; 
.40 LİRA iLE TAYİN OLUNANLAR han yerinde terfian. ~1~ 

mumisi Fabrettin yer~ ~ 
fskilip müddeiumumisi Huan Tah

ıin yerinde terfian, Osmaneli ıulh hi • 
kimi bmail Hakkı yerinde terfian, An· 
karı sulh hakimi Yakup Kars ıulh ba
kimlifine, Kara an muavini Zeki Alın· 
ya müddeiumumiliğine, Balıkesir ıulh 
hikimi Mehmet yerinde terfian, hmir 
uliye aza muavini Hikmet f rmir azalt • 
fına, Gelibolu müddeiumumiıi Mustafa 
Cemil yerinde terfian, Keıkin cez:a hl· 
kim1ifine Söke icra memuru Yusuf, 
Bebseni hUcimi Mehmet Nazım yerinde 
terfian, Sultaniye hi1dmi Hüseyin Hüs
nü Bolva':iin hukuk hllcimJiğine, Bayın
dır hukuk hikimi famail Safa yerinde 
terfian, Ankara sulh hikimi 1smıil Hak
kı yerinde terfian, Samsun hakimi Ra • 
ııp Samsun azalığına. Kocaeli müddei· 
umumi muavini Tevfik Hayrebolu bS
kimliğine. Kastamonu müdJeiumumi 
muavini Tahir Haran sulh hakimliğine, 
Alaşehir müddeiumumisi Ali Haydar 
yerinde terfian. Kihte müddeiumumili
ğine Seydişehir müddeiumumisi ö • 
mcr Faruk Siltan miklddumumili • 
~ine Bozkır müddeiumumisi Tah;r. E • 
dirne sulh hakimliğine .Nallıhan müdde· 
iumumisi Süleyman. nikili sulh hakimi 
Salahattin yerinde terfian. 

Ankara sulh hAkimi Hasan Halit ye. 
rinde terfian. Esme hakimliğine Po • 
latlr lı~kimi Halit. Bartın müddeiumu • 
miliğine Fatsa ceza hakimi Jbrahim, Za· 
ra hakimi Abduru.hrnan yerinde ter -
fian. Ayvacık müddeiumumisi Hay • 
rettin yerinde terfian. 

Söğüt müddeiumumisi Hasan ye • 
rinde terfian, Erbaa müddeiumumi mu
avini Arif yerinde terfian. 

Ankara aslive azalığına Ankara hA • 
kimi Meh:net Şerif. Gönen ceza hakim
liğine Bartın müddeiumumiııi Nurtttin, 
fsparta azalığına Aksehir ar.ası Vtli, 
Alr9ch;rcız.nlr~111" 

0

!•H1!ı:1e ı:>uıtı ıra11.1mr 
Hüseyin, fzmir müddiumumiliğint fs -
tanbul sulh hakimi Cevat. Ödemiş mü•l· 
dciumumili ~ine Siirt müdde:umumisi, 
İsmail, Bodoğan miiddci11mumilifüne 
Çorlu müddeiumumi i Riikneddin. Yıl -

dızeti hakili ğine Aksarav trıüddeiıımu -
misi Mt\hmu•. B::ıvmrlır hukı•k hakim -
tiğine Muş mi' d<leium•ırnisi ~.frlımet S"· 
it. Ankau mlirtdeiıınrnıııi mu:ıviııliğine 
Adana sulh h~kinıi M •hmet Nev~at. 
Söke eez:a hakimliğine M:ıra11 sulh ha • 
kimi Hilmi. M encm~n hu' uk hiiktmli -
ğine Aydın sulh hakimi Yusuf Ziya, 

Kozan azalıÇına e~ki fsparta sulh ba • 
kimi Mehmet Şuuri: Cehelib:relcrt cıza
Jığına Yozcat icra mcmurıı f:zet, Gü -
rün hukuk hrik:mliğine Gürün asliye 
m~hkeme.11i a:ı:l\sr Mümtaz, Artvin hu • 
kuk hakimliğine Artvin ~zasr Mustafzı 
Şevket. Maras ceu hakimli~ine Maras 
asliye azası J'. lımet Ntsimi. Maraş sulh 
hakimti~ine Mara~ azası Ahme•t Müm • 
t~ı. Tokat ceza hlkimliğine Mani~a cc· 
za h~kimi Naci. Ergani Osmaniye hl • 
kimliğine Kütahya müddeiumumi mu • 
avini Abdülvehhap. Kütahya miiddeiu • 
mumi muavinliğine Çermik hakimi Meh 
met Hiisnü. 

35 LİRA iLE TAYIN OLUNANLAR 

Sürmene müddeiumumiliğine Gerze 
hakim muavini Mehmet Nuri. Ankara 
icra memuru Zeynellbidin yerinde ter
fian. Derince sorgu hlkimi Ali Süreyya 
yerinde terfian. Maraş müddeiumumi 
muavinli!iine Niğde müddeiumumi mu
avini Zctki Bohçet, Siverek müddeuimu-

• miliğinc Adıyaman ııorgu hakimi f dris. 
Acıpayam müddeiumumi muavinliğine 
Kuşadası gor;u hakimi Ahmet, Arda· 
han müddeiumumiliğine Sür.mene 
hakim muavini öıncr Hikmet. Mihalıcılc 
müddeiumumiliğine Ceyhan hikim mu· 
avini Remzi, Kadirli müddeiumumiliği
ne Elbistan aza muavini Rasim. Hilvan, 
sulh hakimliğine Urfa hakim muavini 
İhsan. Samsun icra memurluğuna Sam· 
sun aza r.ıulJvİni Hacer. İstanbul miid -
clciumumi muavini İhsan verinde ter -
fian, İpsala sulh hakimi Feyzi y~rinde 
terfian, Ankımı müddeiumumi muavini 
Mebrure yerinde terfian. Ankııra sulh 
h$kimi Celal yerinde ttrHın. İstanbul 

müddeiumumi muavini Necati yerinde 
terfian, Fatsa müddeiumumiliğine Or -
~u aıa muavini Süleyman, Bun;ı icr<1 

ağaç müdddumumilllit1' 

umumisi İbrahim. ·fi" 
Vice müddeiumu_mil• tf! 

ağaç mliddeiumumiıı ı,6 
deiumumisi Hayrettiıı tsi f 
Bolvadin müddeiuınUJ11 
<le terfi.an, Kelkit ıniidd# 
hizn yerinde terfian. fı!e 
umumisi Nadir yerin~ 
Osmaniye müddeium . 
terfian, Pasinler müddet• · 
yerindeterfian, Urta ıntiJı"' 
avini tbrahim yerinde t'
müddeiumumi mua~~l~ 
ınüddeiumumt muıvıtl1 

1 
icra memurluğuna JCu~ 
mumisi Cemal, scrcç h 
te hakimi Haydar. Ad•"~ 
gine Aaana müddeiu~~ 
hattin, Ödemi~ müdde~ -
Uğine Osküdar müddei~~ 
Orhan, Üsküdar müdd_eı~ 
liğ!ne Adına müddeıu 
Tevfik, Karacabey ce~ril' 
Yıldızeli hikimi Esat, 
kimlifinc Gürün aaliye ,,,,. 
Mehmet Hulusi, Bilecik. J1 
ğine Bilecik az:a mua~~~ 
srm, Artvin ee.z:a bllcl rJ'J' 

·ı r> 
asliye azasından fsnıı1• ,,. 

sulh h~lrimliğine Art\'if'riill' 
Seyit, Urfa sulh hilcİıı1 1 

• 

muavini Mahmut, bı~nıU. ,ı 
avinliğinc Ankara baki~\,, 
at, Antep müddeiu.nu:,.ı l 
Antep aza muavini J{e 

. ~ ·ne 

deiumumi muavinlıeı ~r• 
cez:a hlkimi Kemal, A~ . 
kimliğine Ankara ınud eı 
vini Mustafa Kamil. ı,11 
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ikin" 
Menemen ı;orgu h ""' 

Mani~a ::ıorzu hakim utıdei .ı. 
Behçet. Ankara. . ~ ftfellll"', 
Trabı:on aza mua'llnı t tafl~ 
bul aza muavinliğine •µdl· 
umumi muavini Ahrııet .vı' 
muavinliğine, Ordu . ~;Jdll' 
Gevher ReJ&t. Kocaeb ~ 
liğine Kütahya icra 111 

Çorlu müddeiumumi rı,1~~ 
mUddeiumumi muavin1

.sM1 . tıı ... ~ .JJ 
mliddelumumt mua~ın ., ~1 
kim muavini Ay§e, .s~eiıJll'' 
vinliğine Denizli muA . .,,;-' 
ni Emir, Adana müdd.e• .. 

fıa ... . .14 
Muazzez yerinde ter ısiJ'r, 
muavinliğine Tirebolu ) 
Kemal, Menemen ııulcU f fıf 

• '-= • "usu Aydın sulh ba.ıumı ı ,ıkftl 
itt\IJ

Trabzon aza nıu•" rı~ 
hAkim muavini Fatm•. ı•• . hl ... 
milddeumumt muavın ~ 6fi1."..ııııı 
kim muavini Ayıe l"ıJll fl'..J 
aza muavinliğine Sa01~6"~ 
ni Sabriye. Muila ı11ü ,;s"~ 
vinliğine Muğla icra '1'~ ~ 
Hikmet. Tekirdağ ııa 14_.,~ 
Tckitidağ asliye aıa•1 ~ 
hakim muavinüğine f.( itJI! 
St Nimetullah, MaraJ ıı. atL 

·ııı ,.._..d 
ğinc Maraş az:a muav~.rıı' ,,-
kim muavinliğine ~1 ~/) 
Abdülkadir. Kocatlt ııı ,-~J. 
avinliğine Kocaeli jcr~ıs"' 
Kocaeli icra mernurl~,141' 
kim muavini Fatma 1:~ 'tı ··~_. müddeiumumi muı\"1 ";.t(,J 
icra memuru Fahri. Ş• ~ ı 
kimliğine Gerze sor,ll./ ~ 
Ham:ii, Antep mUddeı~ , . 

liğil\e Antep aza rnll• t~ 
mir aza muavin1iği11' ,be 
mumi muavini AbduU 

25 LiRA tLE TAyj?l,;" 
Seydi~chir ıor~ll .~ ~~ A 

Balıke~ir &OriU hal<l n: 
Hunus ıoriu bikİ~ıı,.,.~~ 
~orgu hakim vekUi 1'1, _. 
hakim vekilliğine cc 
hakim vekili Zillfik2r· 

22 LiRA 1LE TAY1~e;;;Q 
Şile sorgu ha~~ ett?~ 

~orgu hakim vekih fd '" 
rede ıorıu hiki~ • ~~~ 
sorıu hlkim vclrih. 1-
libereket sorgu tı~!"r.s,.,, 
sor~u hak\m vekılı ~ 
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Günün içindeıı: 

- --------20 

Yeşil C~hennem 
"Fuzuli,, kitabı~ 

VAZAM:cAHIDE osMAN =-- fstanbul gazetelerinde, bir müd· 
dettir, Fuzuli hakkında Ermenice 
yazılmış bir kitabın sözi.i geçip gidi· 
yor. Bu mesele, galiba bir gazete· 
cinin bu kitabı yeni keşfettiğini id· 
dia eden bir yazısı üzerine ortayn Noterin geni yakalanmış bir av 

gibi kullanacağını biliyordum. 
Ahmak. Bunu gaplırmigacaktım. 

cıktı. 
# llk yazılar, biiyiik bir Türk şa· 
irini bir Ermeni miiellifinin inceden 

~lıti! 
r' n bu ı -adı· narı b' K di gı ıarn ırer birer yeniden - Şuvarts; Madarn şuvar.ts. oca -
. Yordu Fan alnında hafif bir ter nız sizden daha ~ok bana ınanmıştır. 

b' · on L -~ " •ğ gibi . ubiç hayatında ken Eğer istesem onu ıwmar!~· .değil, ,;,in 
!!,.. ıhata etmeğe baıta. için kurşunla bile öldUrebthrım; ve bun· 
6. "illl Ş dan hicbir vakit azap duymazdım. Çünkü 
"'llı1t1 Uvarts b" .. - d · · ·ı·k · · · 1'üı utun bunları ha - Karl Şuvarts. benim aıma ıyı 

1 

ıçm 
S

•• perdelen' "ht. v • • ı· 1 tıy oyıed· • ı ıyar uşaga çalışacağımı b:lmı• ı~ ·• .. .. .. ~doldu. ~bol bir öğle aydmhğ' Bi< koltuğa çöktiım. butun bu soy -
'- p <onuıu dam Şuvarts kendi ledikl<rl doğruydu. ıcocama bir morfin 
! .. ~ •n lub;:.°'~ u: . gibi tesir etmesini bibniıti. Yavaş ya -
ııı· c tuhaf·... cnı elde edebilecek va"- yanıma sokuluy.ordu. Onu.'tir Y. el 
% • bug" :s d b d k k i turn 'i un bunu ben bile kadar soğuk hisse ıyor: ve ır a ı a 
tcı... · alnız b lk' 'k' . . h k1 t . ı;••in, m·· • e ı, ı ıncı hır bir tokatla yanımdan em•n u» aş ır-

l'i~ ilden neu:a~de edeceğim .. Fon maya hazırlanıyordum. • ~ n doıt d ıstıyor? .. O kocamın F k t hiç bir şey yapamadım. 
1
,1 bu, on: ur. En ya km dostu!.. r:a:anı Şttvarl! yatağ<nda büıUn _bu 
te rı n benden· · t d' ~ · · . . yordu Alnı soguk lib e anı ıs e ıgını bılmı· ı::lakikaları tekrar yaşı ' 

. ıid atacak' H d k ldı e . c :Fon L . · ·· er şeyden da- bir ıslaklık için e a · 

ıı'~nrnış :bıç bir ahmaktır. Kcn- ------ · 
Uluı ed·ı ır ahmak.. Bir kadın:> 

. l> ı ccegv· . b' • Ol 
0 

aranı ını ılmıyen bir ah 
~~}'11•dığın~ .~aima kadın üzerin~ 
~0ttaı ltum soylerdi. Onun için Kaı 

tdu lci b" arbazlığa sev ketti Du'"<u" 
~ ır .. · :s 

)a ldığı gun Katl Şuvarts be§ pc 
~lh~• zanı.an h" . ~ --...: İ&t . ıç bir vakit böy . 
tl..l crnıyec k . H t ''l "«ı ığı . e ti. atta onu ir 

)\~t ~biç ,~~ bılc götürdü. Kaç ker:
~~ Una kat~· mahvediyor! .. ,. dedirr 

- 14 - inceye tetkik etmesine mukabil, bi-

Birdenbire Viyanayı kar bastırmış· zim böyle bir eser vücude getireme· 
tı. Madam Şuvartsm kö!jkÜ. son beye • diğimizden şikayet ediyordu. Şim· 
canlı dakikalarından iki ay sonra beyaz diki makaleler ise kitabın dilimize 

bir tipi altında görünmez olmuştu. So • çevrilmesi dileğindedir. 
ğuk her tarah kıracak ve cam haline ge· 1930 senesindenberi kitablarım 
tirecek gibiydi. ihtiyar uşak oda kapı • arasında bulunan bu eseri, Ermeni 
smı a~tığı vakit Madam Şuvarts ı:;izme· katolik kilisesi baş papası iken ölen 
terini giymek üzereydi: Kevork T erzibnşıyan yazmıstı. Bun· 

d
. k' 'I: 

- Madarn... dan ye ı se ıı: sene önce öli.im\inii 

- Seni dinliyorum! ... haber veren VAKiT gazetesi : ''Ter· 
- Aman Allahım. ümit ederim ki ak· zib:::ı.şıyan efendi Fuzuli hakkında 

tınız başınızda .. büyük bir eser yazmış ve bu eserin 
- Evet... ilk cildini neşretmiştir. Mi.iteveffa, 

ihtiyar U§ak bana döndü: bu eserin hazırladığı ikinci ve iiçün· 
- Mösyö .. Madamın iyice iyil"ştiği • ci.i cildini neşredememiştir.,, diyor· 

ni zannediyor musunuz? du. 
- Evet, dedim; Fon Lubiç artık ta· Gene T erz.ibaşıyanm öli.imü do· 

mamile bertaraf edilmek üzer: .. Dilha layısile yazdığı eserden bahseden 
sonra Madam Şuvartsın biraz ha\'a al • Stamboul gazetesi diyordu ki: "Ken· 
mak ihtiya:ında olduğunu da unutma • di dilinden ba~k~ Tiirkçe, Arabça, 
yınız... Farsça ve eskı ) unancayı iyi bilen 

Köşkün daha bir mil ötesinde kar bu zat, şair Fuzuli hakkında uzun 
arabamızı tamamile kapamış bulunuyor. tetkikler yapnrak bir eser yazmış 
d 

1 
. ~ k ve bunda, bircokları tarafından Iran· 

u. Arabanın camları tepe erın ~ogu .. • d b' b \ı olduou iddia olunan şairin halı' s 
ruzgarı altında bir en ıre uztutmuş • o 
tu. Büyük kar sağanağı her şeyi kapıyor Türk ırkından geldiğini delillerle is· 

du. Arabacı gocuğu içinde bir kar sta • bat etmiştir ... ,. 
tüsü gibi hareketsizdi. Yalnız kuvvetli Fuzuli muharririnin hayatı hak· 

Nurettin Artam 

d? doğup büyüıni.ış \ e bu tun f eyz.İ• 
nı bu memleketten almış bir vatan· 
daşın. Fn ulinin Ti.irkliiğünü ishat 
davasını dn giirmi.is olan bu eserini 
dilimiıde okuınuk temenniye değer. 

< ' l~li\ c•uııı:ırt...ııl 

Takvim 1 ~ Mayııı 1 ' Mnyıs 

======11 R. evvel 1 R. evvel 
444 4 4.~ 
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,, 
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Günlük 

RADYO 
Programı 

öGLE NERİYATI. 
Saat 12,80 l'l&kla Türk muıılkısl 12 ro 

Ha\'adis. 13,05 :Muhtcllf pl&.k nc~rlyatı. 14,CO 

son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
saat 11.00 tnkılllp dcnılrrl Onhcnıltrn 

naklen Recep Peker ta111Cım'la11 ı ,30 Pllkla 
d4nıı musikisi. 10.25 Konferans Doktor lb • 
rahim zatı (Gıda meııclclcri) hakkında. 10.50 
kon!erans spor fe\'aldl hııltkında Bay Su11t 
cezınl tarafından, 20,00 TUrl< musiki heyeti 
20.so BaY ömer Hıza tarcıtındnn arııpça söy 
ıcv, :?0,45 Vedia Rıza ~c arkada,ları tarafın 
dan Türk musllds ive halk ıarkılorı. Saııt 

8yarı. 21,15 SanıılkClr No.şidln l~tırald\e Şe
hir uyatroau komedi kısmı ıuın bir ser<' 

ınasallnnndan : Manıf). 

h. btitiirı 1.yYen inanmıyordu Hal-
:~"'l}' vazıyet •tıya . . e rağmen sermaycs: 
) li( 1nm1şf ı !lıı l Yapa ı. Karl Şuvartsta ide • 
~ ~ Ubiçi y:yacağımı anlar anlamaz 
\: a.,. l:ib· alamıştım. Onun üzeri • 

iki beygirin kızak yapan yollar ve dö· kında biraz da~~v ma!umnt v~ren bu 
nemeçlerde çıknrdığı takıııdılar i~itili _ satırlarından da ogren~yoruz kı _Terzi
yor; bulunla b"abq he< şey büyük başıyan Ankarada dogınuş ve ılk tah 
karın altında kayboluyordu. silini de burada yapmıştır. Türkiye· MadamŞuvartmnarabai~ndenek• --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dar sakin bir yüzü vardı: . i .Q a ret 1 er: 

ıı...· \' 1 atıım k h \~' t •hut n a ırsını duyuyor • 
.... lirıde b~ kadar yanlış söylüyo . 

ır av 1 v kı o acagını ve b:n 
, ııtırrnak .. tı~. '~· A.Cleta ı,ızc~e olduğun• 

""ltıı 1t\dc h • unumun uernu ı 
' hrip b'apsedilmcğ~ doğru götü -
~ ~İliyo ır asabiyeti vaııdı. 

c ~ rurn d .1' • 

- Yarın al.şaııı ,<;<Wt 8 de bulu§a· 

lı nı, olıı r 111111 
- Pcld. Kaçta gclccc1:.siıı 1 

- Artık, hayatınızda her şeyı unut· ...:!- _ _ 
maya doğru gidiyoruz: dedim. B • • t •h b Dudaklarının ucundaki 'bir har~kct • lT zn l Q lR 

psikolojik manası 
Sadri Ertem 

t•-..· •ıl b" ' e • .ıım, kocamın üze • 
~ıı b· . ır de w. • • J;'a'- 1lıy0ru gışıklık yapmak iste • t~ ~-t~ nı.. --~~--~--------·-----------

' ~ on Lub·. 

11 

llıdiy a bakt w ıçın, bütün bir hiya - Ankara - izmir 
Havayolu postası 

le hafif gülclü. Fakat ne gülüş! ... Zaten 
bütün hareketleri bana fevkalade geli -
yordu. Oturuşu, bakışları; kelimelerin· 
deki heceler tamamilc bizim alemimiz
den çıkarak daha başka bir man:ı alı • 
yor: ve bütün bu dakikalarda Madam 
Şuvartsın hareketleri bir peri mcısa • 
lında olduğu kadar bana riiyalı ~eliyor-

Güneş memleketinde yeni bir 

seçim yapıldı. Bu seçim, foşis~. l~~ 
ınayüllü. silnhlı ve teşkilatlı, terorlu 
grupların kahkari mağlubiyeti i~e 
neticelendi. Bu intihabın böyle bır 
nkibetle nihayet bulması japonyndn 
derhal siyasi tesirler gösterecek bir 

insanların cehrclerinin hatları ''e el
biseleri de~işmeden ırkın. ananenin 
üstünden a~ara.k kendine mahsus 
yatağını yapıyor. Bu son seçim 
Avrupadaki liberal kapitalizm dev· 
rinin Uzak Şarkta. bir tekerrüriinden 

haber vermektedir. • • • 
liıtıi eb~~dar ~gını görüyorum; onu 
' S llıYord u derece çılgın görme -

ıı~, tnirıı urn: 
i... 1'll1t1.._ e har . 
tttjg- '\l; faı. p, cdıyorum diye ko -
tu llld.. 11;at u · ~ tı. aı "' düşrn nutmaymız ki. harp 
tckc~ikça ent:~a karşı yapılan bü -

ı '.\ı &ayılır 1 alar en yerinde bir 

,'tiıııc ltÇaJt, di.yc .. 
)~ıı. bu 0carnın k o~l~dim; bu hareket. 
i Uarı nu ıanlata at~h olduğunu biliyor

edcccı;· cagını: bütün Viyana· 
-•rn . 

S,l'. 1 _· ---
lt gık se · · .. 

'-'ı' d rvısımız 
~ ~ Oktol"Uın \ '-' ta. buı:ukt 112 

Pazartesi günleri 
'o~ l~ l'ehaııeaı an Yirmiye ka;!ar ga• 
~~~ teıı 19 an~e, Cwnarteııl günlen 
bl!ıııd O\cu~ lktncı ;:ar Ulell Tayyare 
ltıı.. ~_lttlıuıCUlarıın~ı !re Uç numarada 
.. :~""lllt h eder. Yedi kupon uıuka. 
tg~ l't ta~lık1a 
~t 11t111ı dl \f..nesı~ :oktorumuz da bu 
~i 11 • l;ı cuınartcsıh1kUrtp kendlııhıe 
)''ııe 11 '«1ır,t"'taaı i\kaa• salı, perııembe 
~~ 'lııdPl§a ce.ınıırayda, Mlllet cad

e ~ocukJ kar§tsmdakl mu-

tı ho. e dlı dokt:rnııza bakacaktır. 
~~~'f dol( enıırıerınerlarn:ıız da oku
~ P ltapı t loruınuz F hazır bulunmak• 
11 ~ ~eıı~Uk1aı cıı.cıd abretUn Dlamcn 
~ lııı1uıı11 gunlerı ealndc 127 nuına· 
~ ıt.rak~Qu gibi daaat H lle 20 ara• 
ı. "- da ea:ı Y Mabın oktor Necatı Pak· 
~" Olttı~ ı ve cu Udiye caddesi 1-2 

il tıt CUla. ına gU 1 t\. 8.k te rıınızın dl n eri ayni ııaat• 
~ ~ ıanı dıı.vııerını §!erine bakaca\..· tt, l'lp 

11 
anda 13 Yapacaklardır. 

lt~ı l'lıtıhı~artıınan~llktao tramvay ea 
•u '<l<' k nda u ~~}'ile tıııct .c o UYlJcu1a a ıınct<;l Eml'\ 

ııı"ll\ ~ a. .\'-- dcceku rrmızın <;ocuk 
'Ilı "ti2 "48.ta r. 

~~ lıtıı tıurrı Y Pert 
~ tcttı ?>iul'I ~rada su ev Eczanesi ya. 
~h. ~1<'- tlıj,kııı ;ıııız l{Unnunetçı , .e sıhhat 

· q •· 1\8.bt• Yoıı1 ' N do1·t >tı Ti:~ ·lnc1 arı h... " orunun 
t.. ~I Ue ı; e Ve nbo~"ı;hcrtnı yedi ku· 
~'llılt.ı_l'll)ac Ocı.ıttıaıın clcrtmtzc en eh 

ı~ .. '111 '-ktı ttı BU • 'ı.t '\lltı-11 "l'a~ı r. nnct nmt'll· 

~ 'lı~t ltı~Ura~ınıı doktor 
lıııııır Poııunc1 t ederk • dişçi Vl' sUn· 

. an Ycdı en l<URUN'un 
tane götürmek 

1zmir. (Hususi) - Ankara, 
İstanbul ve lvzmir arasında bu ay 
. . d islemege başlıyacak olan ha· 
ıcın e . . C h' 

J ostaları içın umaovası na ı • 
va p · d b'" "'k b" 
yesi istasyonu cıv~rınd~l utu. hır 
hava istasyonu tesıs e ı ecegını a· 

ber vermiştim· 
B hava istasyonu ıçın ayrılan 

h d
u yolcu taYYarelerini alabile • 

sa a a b' d h . 
cek bi.iyüklüktef. ır\' ke"' 1 aı:ıgbar hın~a 
1 

ktır Na ıa e a etı u :m· 
o unaca · .. d . h . d planı gon crmış ve ava 
~ara aı yerinde bu hangarın in· 
ıstasyonu 1 . . k oıif yapı ması ve raporun 
şası ıcın eli' ld ' . . s· f .. d · .

1 
sin i bi ırmı~tır. ır en 

gon erı me dk'kl . 

h 
. }"' m gelen te ı en yapa· 

eyetı azı .1,. • k k 'f parunu vı ayete vermış, 

du. 
Nitekim kapalı arabanın hemen yan 

tarafında beyaz karlar pencereye vur
duğu zaman dü3iindüğüm rüyanın çok 
doğru olduğunu anlıyordum. Fakat ay
ni ldakikada birdenbire bir yol döneme • 
cinde doktor Ccvadın önümüze çıkaca· 
ğını düşündüm. Araba ayni da~ikada 
duracaktı. Doktor Cevat hiçbir fazln 
hareket yapmaksızın hemen kapıyı aça· 
cak ve :Madam şuvarts ona doğru elleri· 
ni uzatacaktı. Ve elleri Madam Şu • 
vartsın ne kadar titriyordu. Onları ya· 
vaş yavaş avuçlarımın içine ahlı:n: yu· 
vasına girmi§ bir kuş kadar onlan a • 
vuçlarımın içinde rahat hissediyordum. 

(Arkası var) 

r~1 • eşı.ı rbu raporu Nafia :Vekalc· 
vı ayet oe .. 
tine gönderrnıştır. .. 

1~--
Haber aldığıma gore, hangar on 

b b' r dan fazlaya mal olacak-

KURUN 
ABONE TARllı'ESI 

eş Pın ı_ra t sdik ve iade edilince 
tır. roJe a 1 kt 

h 
. sına baş anaca ır. 

angarın ın~a 

--~~-------------Bulgaristan da lif o. 
( H susi rnuhabırımız· 

Sofya, u. Hasköy ka· 
den) - Bulgarıstanın 1 h 1" d 

f h t 
hgv ı sa gın a ın e 

zasmda ti o as 8 .. b b ol-

b
. . ·ı . ölüınune se e 

A.)lık 

S a)lık 
e aylık 
Ydlık 

ıuemkkct 

ıcınde 

130 
400 
71;0 

1400 

l\lemll'krt 

dışında 

'%7~ 

7~0 

ı400 

!700 

Tarifeıılnden Balkanlar lı;ln ayda otuzar 1<•ıo 
ruı dll§UIUr. poatn birliğine girmlycn Y"'" 
ıere ayda )'etmiş ııcşcr kunış zammedlllr. 

TUrklyenın hrr poııtıı nıerknlndf' 
KllRL~n ubone ynz.tlır. 

ırçok kışı ~.rın. hududuna yakın 
muştur. Turkıye . . dahilinde· 
olan Karaman beledıy~sı d'l · 1 . Adreııtnl dcğltı ıren aboneler 2~ kuruş 

. 'ıle tecrıd c ı mış er kı halk tamarn I ki mücadele 6dcrıer. Göndermlyenlerln adreııll'rl 

d
. S • 1 hasta ı a dcğl§Urllmez. ır. arı o a~. ,. tıbbi heyetler .IL-----------·---=1 

etmek i.izere hukurnet 

göndermiştir. -~~~---------::::::::==:::~------~.':-"--------- · 

Radyo 

ısım 

Ader•= 

Müsabaka Kuponu 
-75-

mahiyette midir? 
Buna derhal evet veya hayır 

dernek ıniimkün değildir. Çtinkii 
bir taraf ta bir temayi.il, beri taraf ta 
bir teşkilat vardır. Bu itibarla yn· 
pılan intihab bize. giindelik politİ· 
ka faaliyetlerinden ziynde bir mille· 
tin psikolojik safhalarını göstermek· 

tedir. 
Verilen reylerin manası şudur: 
Japonyada liber .. 1 demokrat bir 

huk:ımet kurulmalıdır. • 
Japonya hnrb maccmlarına gir· 

memelidir. 
lk: kuvvetli parti ve so yal cep· 

heyi teşkil eden partilerin gittikçe 
artan mebus sayıları bu noktada ef. 
karıumuıniycnin istikametini g(iste· 

ren miiş'irlcrdir. 
"' :(. . 

Japonyada liberal unsurlarla halk 
tabakalarının silahlı macernlnra kar· 
şı koymalarının sebebi gerçekten 
izaha def.'!r. Çiinkü bu intihab ne· 
ticesinde yalnız bir harb ruhunun 
yerine sulh emelinin hukim olduğu 
değil; fakat kendi kendine mahsus 
bir hiiviyet telakki edilen Japon 
bünyesinin de determinizmin hu· 
dudları ve kaideleri içinde inkişaf 
etmekte olduğunu göstermesi itiba· 
rile daha çok dikkate )ayıktır .. 

Japon muamması uzun zaman· 
dır bazı Avrupalıları cidden düşiin· 
dürmektedir. Onlara göre Japon · 
yanın makineleşmesi, büyi.ik kapita· 
Iizm devresine girmesi onun eski 
karakterlerini terkettinnemiştir. O, 
kendi eski bünyesi içinde inkişaf e
decektir. Mesela destani bir şekil· 
de tekrar edilen Japon feodal kan1k· 
teri mnkinc b:ışında dn kendini gÖs· 

terecektir. 
ileri sürülen tez. bu esasa isti· 

nad ediyordu. Halbuki, bu seçim· 
lerle görüyoruz ki; sosyal kaiôeler 

japonyadn kuvvete karşı aksül· 
amel vücude getiren hareketin mcr· 
kezi sikleti liberal ekonomi hayatı 
yaşıynn endüstri sahibleri \'e halk· 

tır. Liberal endlistri snhibleri, tncir· 
ler yeniden ?skcri f~aliyetlcre atıl· 
maya venıden futuhat peşinde 
koşm~Y; muar~ıdırlar. . .. • 

Bu hadisenın sebebı şoyle hula· 

sa edilebilir: t - Mançuri hArekatı yapılmıs, 
Japon sannyiine yeni pazarlnr a ıl-
mıştır. 2 ._.. Büyiik Hnrbtcn büyük kar· 
larla çıkan Japon sanayii buhran 
içindedir. Büyük daınping hareket· 
lerine rağmen açıklar knpı:ınamnmnk 
tadır. istihsal fazlalığı mevcuddur. 

.3 - istihsal fazlalığı He devle· 
tin miitcıl'\ndiycn silahlanma faali • 
yetinin liizum RÖsterdiği fazla ınrs· 
raflar Japonyada mali kriz husule 
getirmektedir. Nitekim Japonyada 
biiyük harb malzemesi n•asrrfl~ ı 
karşılığı olarak yapılmış .,lan iç İs· 
tikrazlar bedeli senede yalnız bır 
milyardan fazla faiz ödemek mcc • 
buriyetini yüklemektedir. 

4 - faşist temayüllü grupl~ır 
venidpn lıarb tah isatı istemektedir
ler. Bu tahsisat şiiphesiz ki, hariç· 
ten tedarik edilememektedir. Ne 
fransnnın, ne lngilterenin, ne de 
1-\merikanm böyle bir mali nıuamc· 
leye gırmedikleri ve girmiyccekleri 
basit hakikatler amsmdndır. l3ino· 
cnaleyh yeni mosraflar, yeniden 
yapılacak iç i tikraza dayanacaktır. 
Buna endüstriyel muhitler \'C tİC'a· 
ret unsurları hiıla t~ rnftar değildir .• 
Halk ziimresi 1 e harbe esasen sem· 

pnti göstermemektedir. 
Bunların tabii neticesi olarak Jn· 

~onyadn son intıhab bildiğimiz. ne· 

tıceyi verdi. 
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Boşanmanın genişletilmesi 
., ,_, ,_, ~ ,_,_~ -== ~ _.._ ,_, - ~ 

"Boşanma hükümleri 
1-l:er Gün.Bir Di~e 

kadar muhakeme usülle
ri de ıslaha muhtaç,, 

Kadın ve Boğa ... 

Blrlblrlnl lstemlyen karıkocayı blrllkte 
ya,atabllecek hiçbir kuvvet yoktur. 
Bunların kavga ettlklerlne dair bir sUrU 
,ahit dlnledlkten sonra bofanma hUkmUnU 

vermek havanda su dövmek gibidir .. 

Dün görüıtüğo:imüz kıymetli hukuk-} anlamak için uzun düşünmeğe ne ha
çularımızdan İstanbul mmtakasının es.! cet! Bugünkü muhakeme usulü, hakime 
ki adliye müfettlşi Ali Şevket Erktin, davayı kısa kesebilmek salahiyetini ver 
bu husustaki noktainazarıru etraflı o· memektedir. Halbuki, bo anma dava
larak anlat1ı; avukat sıfatile bu saha- lannın ruhu, hakimin kanaatidir. Bu 
da birçok dava takib etmi~ olan bu hu kanaati husule getirebilecek kadar de
kukçu, vaziyeti şöyle izah etti: 1i1 toplandıktan sonra, hak!m, resen tah 

- Nikah, medeni bir akittir. Bütün kikatın hitamını tefhim edebilmelidir. 
mukaveleler gibi tarafların rızası bir. Mahkemeler, bo;anma davalarında 
le§mekle in'ikad eder. Ve gene tarafla· ehlivukuf olarak, mahkeme salonunda 
rın isteklerile bu bağın kopması, pek ta- tesadüfen hazır bulunan avukatlardan 
biidir. Bunun hilafmdaki mevzuat, ta· birkaçının mütaleasrnı alarak nafaka 
biatın kanunlarına aykındır. Biribirini tahsisini itiyad edinmişlerdir. Tarafla. 
istemiyen karı, kocayı; birlikte yaşa. rı yakından tanınuyan ve içtimai vazi
tabilecek hiç bir kuvvet yoktur. yetlerini bilmiyen kimselerin vukuf ve 

İsvi~re medeni kanunu, bu hususta ihtisası mevzuu bahsolamaz. Hukuk a
kilise hukukunun tesiri altından tama- ile kararnamesinde olduğu gibi bu hu 
mile kurtulamamıştır. Boşanma hüküm &uslarda aile büyüklerinin, bu mümkün 
!erini, medeni ve tabii hukuka göre ge- olamadığı takdirde, komşuların mütale. 
nişletmek zamanı gelmi§tir. ası alınmalıdır. 

Boşanma hükümleri kadar, muhake- Bizde boşanma davasına nihayet 
me usulleri de ıslaha muhtaçtır. Mese- verilmeden, hakimlerin son olarak bi
la asliye mahkemesinde tahkikat hQ... lesale tarafları dinlemeleri de çok fay. 
kimi işe başlarken taraflara sulh teklif dalıdır. Muhtemeldir ki vekilin belaga
edebilir. Bunun için ayrıca sulh mahke- ti, muhtelif hadiselerde tabii ve hakiki 
mesine müracaat ederek, ikinci defa mecraya aykırı bir hüküm süduruna 
merasim yapılması, fazladır. sebebiyet verfrler! 

Banımak ve birlikte yapmak iste· Kanunu medeni tatbikatında, en 
miyen kan kocanın geçinemiyerek kav· ziyade tenkid olunan bir nokta• da, ha. 
ga ettiklerine dair bir sürü şahid dinle- kimlerin haksız taraf aleyhine verdik
dikten sonra bo]anma hükmü vermek, leri tazminat hükümlerinde, biraz müm
havanda su döğmek gibidir ı sik davranmalarıdır. Solmuş bir çiçek 

İki taraftan biri ayrılmak istiyerek, gibi kaldırılıp bir tarafa atılnn kadınla
dijeri birlikte yaıamak arzusunda bu- rın, heder olan hayatı ve sönen istik. 
tunabılir. lıte bu takdirde hakiki bir halleri göz önüne alınmalıdır. Kemiyet 
boşanma davası açılımı olur. ifade etmiyen tazminat hükümleri ver-

BO§anma davalan, yalancı tahitlerin mek, modern hukukçuluğa hiç yakış· 
faaliyetine çok müaaid bir sahadır. Te· mamaktadır. 
essürle görüyoruz, ki ayrılmak istiyen Haksızlığı d-olayısile aleyhine boşan
tara!, dileğine kavuşabilmek için, kar- ma karan verilen kadınlar. alelekser fa. 
şısındakini en kirli yalanlarla lekele- kir ve mawenete muhtaç bulundukları 1 

mekten çekinmemektedir. Hakimlerin halde, kendilerine verilen nafaka kesi
yanlış yola gitmemek için vicdanların.. !erek, bir sene evlenmemek cezasma da 
dan batka rehperleri yoktur. Fakat, ne mahklım edilmektelerdir, ki böyle olma 
de olsa hakim de bir insandır. sı, kanunen mecburidir. Ancak. bu feci 

Umumi Harb esnasında çıkan "Hu- vaziyete düşen kadının bir sene içinde 

B aşında tepesi kubbe gibi ve 
kenarları geni§ bir şapka var

dı. kollu çepkeni, dizleri üstüne 
kadar inen dar pantalonu kadifeden
di ve kenarları sırma saçaklarla, o· 
muzları küçük apoletlerle süslen -
mişti. Beyaz gömleğinin iistüne ve 
beline sardığı kuşakta güneşin yedi 
rengi sıralanmıştı. Uzun çorapları, 
ayağındaki parlak ve tokalı pabuç
ları da elbisesi kadar şıktr. 

- Ne yakışıklı bir torero!.. Bar
selonadan gelmiş! 

F ernandez onu sevgilisine ta· 
nıttı: 

- Dayımın oğlu Rinaldo !.. Onu 
ben yetiştireceğim. 

Genç kadının iri kara gözleri hay. 
ranlık anlatıyordu. Yuvarlak ve 
kızıl dudaklarında ateşli bir gülüşle 
elini uzattı ve güzel delikanlı bu 
yumuşak. sıcak ellerin üstüne du
daklarını koydu. 

Rinaldo Barselonanm ateşli genç
leri arasında en cesur, çevik ve ya. 
kışıklısıydı. İzabella da Valansiya
da eşsizdi. 

Genç kadın dört sene önce bir 
boğa giireşinde eski sevgilisi ölünce 

nasxl yaııyacağı da, <l:işünülmeğe de- l 
ğerl 

Biliyoruz, ki bugünkü kanunu mede. 
ni1 1sviçreden aynen tercüme edilm:ş
tir. Louın ahitnamesinde ekalliyetler i
çin ayrı ayn ahkamı şahsiye kanunla
rı tanzimi taahhüd edilmiş bulunuyor. 
du. Bu, Türkiyedeki milli vahdeti sar
sacak bir vaz:yete sebebiyet verebile
cekti. Medeni !sviçrenin ahkamı ~ahsi
ye kanunlarını aynen tercüme ederek 
bunu ekalliyetlere do tc§mil surctile, 
hükumet, büyük bir kiyaset eseri gös. 
termiştir. 

Fakat, şimdi. aradan 10 sene geçmiş· 
tir. Bu 1 O senelik tatb:katı göz önünde 
tutarak, aynen tero:ime ettiğimiz kanu
nun ihtiyaçlarımızı karşrlamıyan hü
kümlerini düzeltmek, milli bir hakkı· 

mızdır. İçtimaiyatta, durmak. gerilemek 
tir. İleri hükümlerle medeni kanunumu 
zu daha asri ve ihtiyaca daha uygun bir 
şekle sokmalıyız ; cümhuriyet adliyesi
ne yakışan tekamülü, göstermeliyiz 1 

1şte, burada belirttiğim gibi düşü· 
n:iyorum; ben, kesenkes bu kanaatte

/ 
yiml 

Yazan : 

Kad ircan 

KAFLI 

Dışarda, mey· 
danhkta uğultu
lu sesler geli
y ordu. Kim kn· 
zanacak? Bcğa 

F ernandezin kollarına atılmıştı. 
Çünkü F ernandez o günkü güreşin 
biricik galibiydi. Bir yıldanbcri de, 
karşısına çıkan her boğayı yere ser
diği için güreşe çıkarılmıyordu. 

Önceleri ikisi de biribirlerini sev
mişlerdi. 

Hatta Fernandez bu ateşli ve 
kıvrak kadına her gün biraz daha 
aş ık oluyordu. 

Fakat lzabella usanmıştı. 
Otuzunu geçen bu kuvvetli adam 

artık kaba saba olrnağa rJ11I 
Halbuki Rinaldo sı dıl' 
Onun F ernandezin.k.~ 

lu olduğuna üzüldü; 13 1 

şeyin kolayı bulunurdt1• 
• ıl< ıl< ~ 

lr bitı ( Aren) de belki e 1 

dr. ı,etı 
Güreş yedi saattefl 

duruyordu. 0 
Tamam sekiz torer ı.,rf ., ye. ,. 

çıkmış, bir tek boga kitİ ~ 
birer dövüşmüşler, se ·ıııti 
veya ölü olarak yere ~edell 

Dokuzuncu he~sın ki ~ 
rünüyordu. Sol ehnde

1 
·C'r 

azgm boğaya karşı sal 1~11e 
]indeki meçle onun en5 

alıyordu. •rtk ı,,: 
Boğa sipsivri v~ ~~ V\l 

larınr çifte hançer gıbı sa fl ııt 
burun deliklerinden çı~.~ ıı.) 
toz bulutu kaldırıyor. 0 çB' 
yeri eşeledikçe etrafa avtl 
rnk savuruyordu. ..·ıı~ 

Torero çekingen d?J.,,e 
Boğayı yormak istedıg• gı 
yoktu. Fakat halk çılgıfl 
kmyordu: ı.or~ 

- Kaçma!... Orası 
yeri değildir. riJetl 

Bu kanlı meydana 5~9tİ) 
kurban az gelmiş, daha ~lıı' 

T oreroya ki.Hürler sa~· f18. 
Bu sesler onu heyecB 

lüyordu. ç 
Bir aralık boğa korkı.ıfl ııJ 

rayış yaptı. Torero yana 
8 ı,tı 

b ., nıfl 
kat kızıl şalın ucu oga . ·ıı 
larına takıldı ve güreŞçıoı 
kaydr. 

Boğa ona saldırdı. ··rıfJ 
İki sivri boynuzun ~s~~dıı 

lu boyunca bir adam gor }) 
bulutu arasında çırPJ~d~~~ı. 
sekız on adım oteye ır bil' 

Çıfgm bir şakırtı rneY 
gibi oldu. lk~Jıj 

Elli bin kişi boğayı 8 . i '" 
V .. . efesıfl e gureşç ı son n 

du. ~ 
Boğa tek başına kalr;J!-,,dıı' 
lzabella F ernandeze 

0 ,,ei,ıil 
- Onu ancak sen ye 

Ne güzel bir fırsat 1 • d ti bl 
Yakındaki seyircı.l.er ~e ~ 

sözleri duydu. T ribunl .. itti 
sıltı dolaştı. Sonra bir tı~deı 

kuk aile kararnamesi,. nde bu hususta 
fenalıklann önüne geçebilen çok gilzel 
bir hüküm vardı. O da, aile büyükleri
nin hlkim tarafından resen çağınlarak, 
düfÜncelerinin sorulabilmesi hususu idi. 
Ne yazık, ki bu kararnamenin ömrü çok 
az oldu. Mütareke iptidalarmda bu 
ka.ra.rname hükümsüz bırakılarak, yeni 
den "Ahkamı ıer'iyenin aynen tatbiki
ne,, kalkışıldı. Ve yeni medeni kanunun 
tedvinile de, bu manasız vaziyet, orta
dan kaJ.dınldı. 

!J'!.h~ f'aris s:rgi~ aç!!"!a<J.a'!:·:. 
- F ernandez 1. F erJlfl 

\ daşlarmın öcünü alsın! nbe~ 

\ 
F ernandez bir yılda çeki 

Bopnma davalarının aleni olması ba· 
zr ahvalde çok fena neticeler vermekte· 
dir. Haklı veya haksız, hususi ahvali 
teıhir edilenlerin, - 11ilhassa kadınların • 
içtimai vaziyetleri kökünden sarsıl
maktadır. 

Aynlık kararları da mansızdır. Hat
ta zararlıdır. Bir misal arzedeyim. Bir 
kadının kabahatli olduğu esbabı muci
besile bir sene ayrılığına ve ihtiyati ted
bir olarak da kendisine tahsis edilen 
nafakanın kat'rna karar verilmişti. Tem 
yiz mürafaasmda tesadüf en bulunuvor
dum. Kadm, gözlerinden yaş ak~k: 
., Aile geçimsizliğinden çok müteessir 
olan babama felç geldi; o, öldü, benim 
de hiçbir yerden on para gelirim yok
tur. Bir sene müddetle ne boıanrruş ve 
ne de evli sayılanuyorum. Bu müddet 
zarfında, ben nasıl ya_şryacağım?,. di
yordu. Bereket versin ki hüküm, kanu
ni bazı sebeplerden dolayı kadının lehi-

1 
ne nakzolundu. 

Bugünkü usule göre boşanma dava
ları pek çok uzattlmağa müsaittir. Hak
sız tarafın mukabil dava açarak yüzler
ce gahid dinletmeğe kalkıştığı, görül-1 
memi§ şeylerden değildir! 1 

Bu haksız taraf, ihtiyati tedbir ka·l 
rarı ile nafaka tahsis edilen bir kadını 
otuna, kocasının vaziyetindeki fecaati 

-' --- -- .._. 

NevYork sergisi hazırlıkları başladı 
Sergide ilk göze çarpacak şey 230 metre yüksekli
ğinde bir dikili taş ile 70 metre yüksekliğinde 

bir cam küre olacak 
Paris sergisi ayın 24 ünde F ran· 

sız cumhurreisi tarafından merasim· 
le açılacak ve halkın gezmesine de 
25 mayıstan itibaren açık bulundu
rulacaktır. 

Fakat Paris sergisi daha açılma· 
dan Amerikalılar yeni bir sergi ha
zırlamağa haşladılar. 1939 senesin
de açılacak olan bu sergi, bu suret· 
le, tam iki sene evvelinden hazır • 
lanmağa başlamış oluyor. 

Nevyorkta açılacak olan bu mil
letler arası sergi Pariste olduğu gi
bi, §ehrin büyük bir kısmını kap
lıyacaktır. Paristeki sergi Fransa • 
mn en meşhur abidesi sayılabilecek 
Eiffel kulesinin altında bulunuyor .. 
Amerikalılar da kendi sergilerini bu 
cihetten Paris sergisine benzetmeği, 
hatta onu geçmcği düşünmüşler: 

Nevyork sergisinde uzaktan ba
kınca ilk göze çarpacak şey, büyük 
bir dikili taştır. Üç cepheli bir eh
ram olan bu kulenin uzunluğu 230 
metredir. Bu suretle 300 metre 
yüksekliğindeki Eiffel kulesini geç
miyorsa da onun yanında başka bir 
şey daha vardır ki işte o Pariste 
Y,ok: 

"Nevyork .wrgisinin il.1; bal:1şta görü
necek binaıan: Dikilita§ ve 'küre 

Bu, kutru 70 metre olan büyük 
ve beyaz bir küredir. Bu küre, cam, 
kristal gibi parlak ve şeffaf bir mad· 
deden yapılacak, gündüz güneşin 
ışıklarile parlayarak gözleri almağa, 
geceleri de içinden elektriklerle ay-

dmlatılarak etrafa ışık vermeğe ya· 
rıyacaktır. 

Serginin inşasına bu ay içinde 
başlanılacaktır. 'Serginin ilk kuru· 
lacak olan eseri bu beyaz küredir .. 
Bunun 1,200,000 dolara mal olaca· 
ğı hesab edilmiştir. Sergiye yapıla
cak bütün masraf ise 125 milyon 
dolar olarak tahmin ediliyor. 

Serginin hazırlanması için 35,000 
kişi çalışacaktır. Fakat sergiye mal. 
zeme yetiştirme ve saire gibi bilva
sıta çalışacak olanlar ise 150,000 
kişidir. Bu suretle, Amerika işsiz
likten sıkıntı çekenlere de iş bulmuş 
olacak. 

Hakikaten bu sergiye Amerika 
hükumeti büyük bir ehemmiyet ver· 
mektedir. Cumhurreisi Ruzvelt 
bu işle bizzat meşgul olmaktadır. Bu 
meyanda, 59 milletten sergiye mü
messil davet etmiştir. 

Bu seneki Paris sergisi bu asrın 
medeniyeti hakkında f?ütün dünya· 
ya fikir vermek gayesini güderken 
Nevyork sergisi istikbaldeki mede . • 
niyeti gösterecek eserleri teşhir ede- l 
cektir. 

çıkmadığı için hamdı ve 
du. Fakat lzabella: sorır' 

- Ne duruyorsun? rsırı1 
km arasına ne yüzle çı1'1l 

Diyordu. 3',ııdl 
F ernnndez alkışlar ar 

dana indi. . dô~~ 
Gerçekten yama~ b~Jıatl 11'1 

yordu. Otuzu geçkın. deli~~ 
mm yirmi yaşındaki ~ır eıdı· 
duğuna hiç şüphe edı)er1' 

Döğüş uzadı. 8~ 
iki saat sürdü ve v~P 

battığı için ValansiYfl 
verdi: l r 

- Berabere kaldı 8 
· ·reP 

pazar gene burada... h• go )dl 
w •• I-!alk bir kurban ela dJ! , 
gı ıçın canları sıkılarak f1 b"· 

lzabella, F ernandetl bil 
atılmış öpüyor: ·ııl ~e 

- Onu yenecek51 

şeref! 
Diyordu. f e~~ 
Ve tam bir hafta Jdı rl

her fırsatta baş başa 'k~ ,e"~ 
şarablannı içirdi ; sevd•· ttl· 
gın bir aşk h1' ··•ı.t• ,,r~8 ..i 

• il ~~~ 
O gün ( Aren) b~~YJ 

. lzabella heyeca? 1fcfoııı.ı1' 
nı yanıbaşındaki Rıofl t ",t) 
ne bırakmıı:ı, yaslanıY0 ' ~ 
Ye mırıldanıyordu : ~~ 

- Kalbim o kadal~.I 
Korkuyorum, FernaO~ı/ 
masın diye.. Ben ne eti' 
man? Ah, onun '1 
korkuyorum. . 

·,.P 
(Somı: 8 t 



altepe atış mektebinde ·dün muha~;yb~ 
,~tbikatı yaplldı 
tcı ?le hafif siltihlarla tayyare 
ik ~kların iştirakile yapılan tat-

Cl ' çelik ordunun kudretini 
• r-ı.1, bir daha gösterdi 
bıllh epe atıQ k l d . . l , y.~'<be taıb·' o u un a ya· katını görmek ıçın gc en genç .su· 
h, ~derce ıkatmı görmcğc baylara yapılacak ha~ckİltın mahıye. 
~ . ';be taıı!!knç subay, bura· tini bütün ıafsi!İltı ılc anlattıktan 
"1~~1 &iirnıeİ. ~tının çok canlı sonra harckİlta baılandı._ . , •. 

1 

ktebc . ıçın gelmışlerdi. Şimdi tepelerde derın sessızlıgı 
lttti t gıtıned .. 1 b w t d' <ıarek• .. en oncc muh· cehennemi bir uğu tuya ogan op ~b~: at gereceğiz.. ve mitralyözler gürlcm•ii• başlamış· 
~ \lhs\irnü:ı" tı Sagw dan soldan, daha geri· 

a 1 un durd w • ' d eq . }' i u:zak . ugu yer, den ve daha ön en. . ık çıkler b bır düzlüktü. _ l t dövülen yer.. Dıkkat 
Şck'ı ' urad ş e k' d" 't" ı de h ~ yanaşık ve ediniz göreceksiniz ı top, uş· 

~· llrk askar.ckatlarmı göster· an ' vzii üzerinde muntazam ve 
ıtıd erın · .1 m me ıt, ~'••in ın vcrı en emri mütekasif bir ate§ açınışur. b,J iİ •ür:~•tı~c hususun· Karşıınızdaki tepenin kapkara 1.tıı.anla ıntıkal, karşı- .. .. d k yu bir duman yayılıyor 
lt\a rın "W .. .. yuzun e o d r~ • icin gogsunu kabart· v t m biribirine karıştırıyor u. l<ıl'J> • e en k dd e opral!ı. k' r "f ok %sın mu a es gu· Daha a,ıağılarda •İl'' ına ıne ı tu. •: ~ l::n ç 1 :v•rmcmcsinc im· ğin aşırın• aıcılcri bir kurdelô gıbı 
tı! '?arı., •hn emirleri bile u du Ağır ve hafif silahlarla 

i ı.51klcr · Bu genç ve dine d:uyor ı · işgal etmekte olduğu te· 
. ı.Ost . ' u~un ll .. ~ uşman n b" . b' ''cıı •ııy0tlar .Y~ arın tecru· peye yapılan bu ateş. ızım ıraz 'r··l~tden b· .gıbı. Bu hare· önce geçtigıw•miz yol boyunca ve da· 

lltk ırı · d · 1 · b 1 t, •Q .. S<>cu" ' • ha başka taraflar a ~ız cnın\Ş ~ U• 

0.ııı '•nü d'~u doguıunda as· nan askerlerin, ınavı tarof uzcrınc 

Tatbikat esnasında 

Tayyare filosu yükseklerden şakuli 
bir vaziyette alçalarak düşman üze· 
rine saldırdıktan sonra semanın boş· 
luğunda bir mermi gibi kayıyor, a· 
deta göz yumup açıncaya kadar 

noktalaşıyordu. 
Ayaklarımızın altında bizim bil· 

mediğimiz istikametlere uzayan te
lefon tellerinin mütemadiyen, bir 
saniye boş kalmadan bir harekat em. 
ri taşıdıkları anlaşılıyordu. 

Kırmızı tarafın harekatı muvaf· 
fakiyetle ilerliyor. Girme hareka
tı yarmaya inkılab ediyor. 

Bunu, harekatı takib eden ko· 
mutan, genç subaylara söylüyordu: 

Fena halde sıkışan mavi taraf, 
kırmızı tarafa mukabil bir darbe 
için şiddetle bir harekete geçti. Fa· 
kat bütün tepeleri sislemeğe muvaf
fak olmuş, tayyare ve tanklarla düş· 
man üzerindeki hakimiyetini tam 

··st t~, di" undyada kimse tek· ilerlemelerini temin ediyordu. 
L ttıl "or u f ·ı ı· D <ad. •n nı h ·. _ Kmnı<' tar• ı er ıyor. .. 
tat1,.' •Ütdüu telıf harekat, iki niyordu. fakat biz gene birı•Y gör- • « , tob''.~t sah· Bur~dan muha· müyorduk. Bazan önümüzdekiı-:t $ ~-~~-.t.""~~ 1;-.· ~~ ... ~f""'ıtt\ ~'1·111~t 

lls1.1· asına d'ld. .. .. .. .. d h ~ " ;.,~ • ,., t~V" ~ •k, llıüz gı ı ı. arazinin gözüınuzun onun c ar•· ~: ,.'.· _ , !f" 

yurdumuzun çelik gibi kuvvetli bir 
ordunun elinde bulunduğunu gör • 
mek, işlerini bitirmiş biz ihtiyarlar 
için en büyük saadettir. 

Yakacıklı ihtiyar sözlerini ::,~1yle 
bitirdi: - Ah evlad ~ok acılar gördük. 
Öyle kara günler yaşadık, ki içimiz 
kan ağlıyordu. Yaşamak istemiyor
duk öyle günlerde... Şimdi ... 

Fazla söyliyemedi. Gözleri ya· 
şarınıştı. İki damla yaşın kırışık 
yüzünden sızarak Maltepe sırtları • 
nm bir az önce Mehmedçik1erin do· 
!aştıkları sahaya damladığını gör· 

düm . 
İki damla sevinç yaşı ... 
Ve ilerden genç subayların gür, 

şen konuşmaları duyuluyordu. 
Niyazi Ahmed 

l(ont cıano diyor ki 

Türk ~ ltalyan 
münasebatı 
Vüzulı bu lm11ştıır \ •lct\iyor.İarp yollardan tır· kete geliyor gibi olduğunu farkcdi· '., Jf<~'\; _ :. •' ·, )tı7k•r kü u •. ~uharcbc sa- yorduk. Arazi titreşiyor ve öne doğ-.~~ ~ · t1~ 1 Çahhklesını arıyan göz· ru kayıyordu. lşte ilerliyen kırmızıt ·~='::t~l ·~ ''~ı"•dan b a~ kı~m toprak taraf bu idi. Başlan birer çalı, vÜ· , • ~ ~ <lr. "! • bırşeyler göre- cudlan bu sahanın yapraklarile Ör· • ;,; · 

~i'hdu: tülü askerler uzak ıncsafelerle ile" ,-7'!'. 
'\~.?tehe ne \emekte olmalanna rağıncn şahıs o· •• · •r , ·. • 

Roma, 13 (Hususi) - Mecliste dıe 
siyaset hakkında izı:ıhat veren Harici

" ye nazırı Kont Ciano Mileler cemiyeti 
meselesinden bahsederken §öyle demiş 

~ · <Ordiiğü .:ede yapılacak? }arak bir türlü fark edilemiyor, an· ~·· / · .• 
'' ı('•k Yer~ uz sahada.. Ta· cak gözü daima aldatan bir arazi . " ~. 
' ~ !'°dir. e karşıda ~ördü· hareketi hissini veriyorlardı. · · ".~.., • ~cl~c uttuz ed Atış durmadan devam etti ve ,,,~~· \; ~ ' -...., ~h ecek k . . d ~ !:!i',., :.ı • "' , ,..· L .:. 

0 

A,k' as er ne va· kırınızı taraf bu atışın hımayeoın. e~ :İti -~~ '• . 
>. r;:/' vaz . • düşmanın ışgal etmekte oldugull:~""'"~.;{'! ~ 
b ., 1ttnektıYetını almış bulu· T avsan tepesine doğru ilerledi. _ ,,;;ı,.' ,ı; ' · , ~ L " ı.aat e old w ~ ~ h f { .. ,:f ~it'~ , ... ,..... • "'ıl 0•sıdır ugumuz saha Askerler ilerledikçe agır ve a i ' ' •!~· .-~~\~ı • , "' 

~'tı t"''Yor: ~uh?rcb7y_e bu· silôhların mcrınilcri hir.z ciaha geri· __,_.._ ~··"' • "" • • M" •<.t •ılaın, t athıkat ıkı gün \ere kayıyor ve bu suretle kırmızı Dünk'il tatbikAilt• hakiki mermilerle ate§ yapan ağır makineli 

•tııı, b~ ;,:hır. taraf himayesi devam cdiyord?. tüfeklerden biri .'leıl~'l~i. Ô
1
' mcr?klıyı tat· Bir miid~ct ~onra tepe eskı şek· ınanasile kuvvetlendirmiş bulunan Küçük bfr patikanın kenarında ~ti;-C>t~\.lcuın cd ve kbız hakiki !ini kaybcttı. Bıraz :aha kabarın;" kırmızı taraf. bu darbeyi muvaffa. heybesi!• çömelmiş bir ihtiyara rast-

() lııe ~nı. ece askeri gör tı sanki. Çünk~ ırmu;ı tara ın kiyetlc atu. Bu an, sohayı başka bir ladırn. Sordu: ·~~~.Uııi.i~t asker.. kuvdvetleri orayı ışgal etmış bulunu· ses kaplamıştı. Motör bsesleri arasın· - Nasıl, dedi. Muvaffak olun· 

, 1 ı,ar r:aınınd b' yor u. f . 
1
. h k~ b.. da sıyrılarak yayılan u ses, Meh· du, değil rni? 

h •t et cd·ı· an ırka,.. adım Bu muvaf akıyet ı are atı u· d . E t d d' v · 
il :ı c b· l ıy d " T me çığin: - ve • e ım. r..ırmızı taraf 

""'~ ır doha or u. yük bir heyecanla s7yrctmiştik. e· - Allah Allahl kazandı. fiı id~ iıarei' , penin alındığına daır verılen ışaret Diye kükriycn sesi idi. Şimdi ihtiyarın gözleri dalgındı. Ba , ;~et · edılcn yerin bir üzerine koınutan: kırınız• tarafın bir cephesi sahayı kışlarının derinliklerinde manası ko· '<İ, 'r:t•rler geçt'"' - Tepe iı1gal .~ıHm~tir. Öğ~e- çiğniyerck ilerliyordu. T anklarm lay kolay tahlil edilemiyen bir ifade 
d >ı •t hiz ıgımiz yerler- den sonra ası ınu ım ısınma •· himayesinde ilcrliycn krrmm kuv • vardı. Fakat birşeyler söylemek ih· ı,~ •~. Y~l•ıtık tonları ancak bir vaın cdcceği1 · Defi· • vctler, düşınana aınan vermeden tiyacmda olduğu belli idi : ;,,.',.,in~ha u:.k:onra görcbi· • baş kaldırtrnadan bütün sahada ha'. - Ben Yakacıklıyım, dedi. Şu 

q •n tab'·'n Üzer; d •n ağaçsız, Öğleden sonra: • , . kimiyeti her an biraz daha kuvvet· karşiki köyden. Geçiyordum. Ma· 
'• bi,~1 llıahsuÜ ? 

1

ancak bu T avşantcpenin b '1-jl ~~lmc~ leştircrck yürüyorlardı. nevra olduğunu görünce şuracıkta 
'-! • •ç YCfil °! 

0 

.. •~ birka'ç mavi tarafın mağlu ~ .1 rnes1ı eme. Oüşrnan kıskıvrak sarılmıştı. Ar· röıneldirn kaldım. ~11.i.ttı_ ça 
1 

gorunüyor· değildi. Şimdi, mavhı1nın ası .~evzkı· tık mukavemet imkanı kalmamıştı. · Bir an durakladı. Yutkundu ve 
'•tt;: •t Vorc ine gene biitün silİl ar'!1 muş tere Kırınız• tarafın bu muvaff akiyeti devam etti: ~ l.ı,,k n zat •özüne de· tesirilo hücum edilece~tı. r l d kafi görülerek muharebe tatbikatına - Hey evlad.. Biz ne harbler ~İdir~a<lşdUınıa Biz, mavi tarafın .ışga 'ık~ tın f nihayet verildi. • gördük... Fişckliğimizde cephane 
<I," QÖtd"~ and:~ askeri göre· bulunan bir tepede .'dık. d 1 tara Bütün harekİll esnasında hazan kalınayınca süngümiizü takar göğ· ı"~n hab ~günü, ı,.;r emir veril· en celin muharebeY1 ~ura a yapa • çok yakınımda gördüğüm vaziyetler sürnüzü düşmana vererek saldırır • ~. 1 ~l.l.c·Ct1 c:ıltn ş sahada bir cak ~ve karşılaşacaklar ır. b' şunu gösteriy.ordu; Mchmedçik, dık. Aç. susu7. ve cephonesiz .. Bu -~ıt t. •2::c k ıyan · k d n sert ır ı ·ı d ·ı 1 · kl ~ ı ''' h elinı . ınsan icin Bulutların ar asın a b 

1 
dı atı an ıncrını enn aıma gen eri döv tayYare en, tan arı gördiikçe içim l~ •tında al Vuk esılc izah cdiİc· motör sesilc beraber ate§ • aı1 a · düğünü biliyor, hiç bir suretle ha· sevinçten gençleşiyor. Göğsiirniizii ~Lr' c~· tnah Ua gelir H Ö .. .. d uzayan sahayı ışga • • yatı için en küçük bir tehlikenin bi- siper ederek koruduğumuz sevgili 

ıqtı~ trde aretle . . 1 er ça- numuz e .. adi en maki· ~ı. 
1
1 in n •onr gız enen as· den yeşil taraf ınutcın y d' ı~ t "c sanlar \ esrafil suru ile neli tüfek ve silahlaa b:eş ehı~or, 

Clt L saYısı2:: ~~fi hl aşlarını kal- k f da eniş ır sa a an t ()o" "" er e k l rnnızı tara g d rek ilerliyor· 
Ctr l.i.s il ·arşı aşrr- bu ateşe mukabele e e fi ~ı,;'ltı ıi'1"<li"· du. Kırınız• tarafın tal'Y~•h .. 

1 

osu'. 
' §k~tı İtkaçgı ınüddetçe dik· düşman üzerir.de alçalara utcauram 
~ tqtıl ' l-'a.kı tnetre ·· .. kırmızı • ·~ ~ 

01
1 v• ,.

1 
"!tığını onumüz !arını yaparken, gene cu knv. 

:, "nk?•ğ,,~ >htı bir ~ '{"~it ora· fm düşman gözctleın• v•;:"P.;,an ile· J ._ .. ~- t~ 
1 

to \l gör·· e erın yat- vetlerinin önünü. ayrıca d~~. · 00··r ·: • • ""k sa,.,_ Pta,t; llYorduk A . .1 · · sisle ıgını e • ,,.,._,<t -
1, •tr ... l" .a Ya · s· rı hattının gcrı enn• .~.,r.,,• 
clik)l'r:ıcrn~k~ a.ske~tş~ış, yahud diık. Ctıtıi k ıçin sa n1 topraktan T yer kıvrılarak yayı· 
t> \.lll nat epe, yer d' ~ r tepeler· 

~, ~-ç'·ı , "!'nııştı ının bütün lan sisle kaybolurken, ıg•k Jdu· 
· tqq,\ l.i.tt b- "' de de ayni sisin yükselme te 

0 

\'f~ 1\ ı ıt tc w 1 d kırmızı ta · ı. i, ' ~ı2::...._ı Penin u" . gunu daha uzak ar a h .. ·~ "hl .. , 2:: k z d ' ld w sa a uıe· ı )' ~t ı \l\r enn eyiz rafın işgal etmekte o ugll bı'r ka''"'· ı:ıt C\\> tnck Yetin . · J ... c~, .. §&nt te o]d ... ' nıavı ta· rinde tankların. kocaman ibi hen· ~., .... .._..~, 
~o~~. ~Peye h~gu karşımız· nm süratle yuvarlanması g .. d"t. rn,. ucurn . l · · gor u ... ~~l'I b ettiğini dekleri aşarak ilerledık erını .. • u 1 .. f k tayyare 

tnuhareL t Ağır makine i, tu e • . du 
oe tank sesleri boşluğu inletıyor · 

Kırmızı tam/uı tank himayesiııdc h'ii<nwı tarı 

tir: 
Mil'Lctlcr Cemiyeti paTdrnrla ısla1ıat 

yapılması hakfmırl.a /falya .. 1ı içbir ~rı.. 
man hcrlıangi bir tcşcbbii:ıfo lııılıııut· 
cak değildir. Bummla bcral>Ct, sullıiin 
istikbali için hakik·i f ırsaf dil§CT ise, 

!talya, yapıcı bir tar::xhı işl>irlifji y<t· 

paoaktır. 
Kont Ciano İtalya ve Balkan mem

leketleri münasebatına geçerek demiş.. 
tir ki: 

ltatya . Yugoslavya dostluğu hiç 
kimseye karşı değildir. Türkiye ita 
olan mUnascbetlcrimiz, vuzuh kesbet· 

miştir. Yunanisatn, Romanya ve Bul
garistan ile nıUnnsc>bellerinıiz, samimi 

dir ve inkişafa doğru gitmektedir. 

Göring yine llal
yaya gidiyor 
Bcrlin, 13 (A.f\.) - Avusturya 

gazeteleri bazı ecnebi ajanslarından 
iktibas ettikleri veçhile cumartesi 
günü ltalyaya hususi bir Alman tre
ninin gideceğini yazmışlardır. 

Bu habere bir takım siyasi kom· 
binezonlar atfolunmuştur. 

Halbuki salahiyettar mahafilden 
alman mnlumata g{ire mevzuu ba· 
his olan şey, Göringin hususi mak· 
sadla ve kısa bir müddet için Vene· 
diği ziyaretinden ibarettir. 

Adliye sarayı için müna
kasa nezaman ? l 

Sultanahmctte şiındi hapisaııeniı1 
hulıınduğu yerde kurulması kat'i
ı:::ştiğini geçen:le yazdığımız İstanbul 
Adliye sarayı hakkında, ·chircitik mü • 
tehassısı Prosl, raporunu hazırla _ 
rnaktadrr. Sarayın bu yerele kurulmaaı 
muvafık olduğu yolundaki mütaleasııu 

bildirdiğini evvelce belirttigimiz mütc • 
hassıs, bu hususta ctraflıe,a olarak yas• 
dığı raporu. belediyeye verecek, rapor, 

oradan da Adliye V ekaletinc yollana • 

~~ktır .. Adliye Vekaleti raporu alınca, 
ışı Nafıa V ck6letine bildirerek, iş. mü· 

nakasa safhasına geçecektir. Adliye Sa· 
rayının tcmelatma merasiminin, yaz so
nunda mümkün olacağı sanılmaktadır. 
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E!C-E!!l I! 
~~!!!.'! KASl~OASI 

Bir günde iki delirme !ı'ôtlı 
Selllnlkll. zengin bir ihtiyat 

Karısını öldürdü ~ 
kendisi de ... 

Kadircan KAFLI Tefrika: 44 

Umur Bey genç kızın gözlerinin içine baktı. Agşenin iri kara gözle
rinde hayatın en büyük heyecan~ . tirigordu . .., ?ayanamadı ve Bir işçi birdenbire çıldıraıak demir p8 

bakışlarını kaçırmak ıçın başını eguı.. ·1ı. .... d v l dı 
Genç kız aranıyordu. 
Gene Umur beyle karşılaştı ve göz

lerini kaçırdı. 
• Pe rev bey üstü başı dağınık, yil -
zünde sakalında ve elbisesinde kan le
kelcrile koşarak geldi. Kızını kollarfü 
sardı ve öptü. 

Hakkı vardı. Çünkü Ayşe aşağı yu
karı ölümden dönmüştü. 

Genç kızın başı babasının göğsüne 

yaslanmıştı. 

Herkes Peşrev beyle oğluna: 
- Gözünüz aydın! ... 
Diyordu. 

mak, Kezibanın yanına gitmek ve kim
seye görünmemek istiyordu. 

Doğanı hiç dü~ünmüyordu. Çünkü 
hatırlamıyordu. 

Ayşenin düşman eline geçmesine se
bep Ç>lmuştu. 

Yaptığı yanlışı düzeltmek için Do
ğanın ne büyük cesaret gösterdiğini de 
bilmiyordu. Zaten harp sırasında yalnız 
limana yapılan baskını gözlerile gör -
mliş; o zaman da baskın yapan Türk · 
terin kimler olduğunu karanlıkta ve 
uzaktan bilmeye imkan olmamıştı. 

• • • 

· ı ı arna aşını agır yara a ·· it 
Peşrev bey Ayşeyi omuzlanndan tu- ·~ıerd 

tarak Umur beye doğru çevirdi: Pangaltıda oturan zengin bir ihti. galtı karakoluna gitın1~ it~ 
_ Sana diyeceklerimi iyi dinle ı yar, dün sabah karısını kalbinden vu- yerine zabıta memurları ,t 
Umur beye baktı ve ilave etti: rarak öldürmüştür. Cinayet etrafında deiumumiliğe maıunıııt 
_ Buyurun 1 bir muharrjrimizin yaptığı tahkikatı Aspasya ile kapıcı _aP d 
Umur bey genç kızın gözlerinin içine yazıyoruz: dükten sonra Hüseyının ııi 

baktı. Ayşenin iri kara gözlerinde ha- Pangaltıda. Sipahi ocağının manej nanla kızını ve akrabaları 
yatın en büyük heyecanı titriyordu. yeri karşısındaki Pangaltı apartıma- etmişlerdir. 
Dayanamadı ve bakı5lannı ka~ırmak nının dördüncü katında iki yaşlı karı Hüseyinin kızı ile aJ<r 

ko~a oturmaktadır. ı t sonra, .... için başını eğdi. zı arı yanm saa Jlı• 

b Erkeğin adı Hüseyindir. Selılniğin nan dn ı'kı" buçuk snat. ~- .. ı Umur ey onun süzgün ve esmer yü ıvıJP" 
Tikveş kazasından ve Seliı.nik eşrafın. el • t• Müddeııı zünü, başört•:.inün altından çıkan iki mana g mış ır. bl J 
dan merhum Bay Kerimin vekilidir. ı 1 · d i:.o d ··e tabı türlü uzun ve karasaçlarını gözden ge· v n erın en ..,a un • ı 

çirdi. Giydirdikleri kara kadifeden Cine- 67 yaşında olan Hüseyin zengin bir a- Salih Hiı.§im saat ond3 ~ 
viz elbisesi içinde endamı daha ince ve damdır. Babasından kalma bir hayli gitmişlerdir. Yatak odaS Ujt 

Ayşenı·n go .. zleri ister istemez Umu BiR AŞKIN TESELLlSl.... emıa· kı' vardır. Harbi Umumiyi mütea. k d esed"l b"hcede 1 düzg•:.lndü. Taşkınca göğsü, ince beli daha a mm c ı e .. 
b dog-ru kayıyordu U b p b d - ·· ·· kib mübadeleden sonra İstanbula gc- ·· b ı H .. evinin eye · mur ey eşrev eye ogru y•.ıru- gok belirmişti. Ve bakan gözleri ken . muş u unan us J 11 İşte gene bakışlar buluştu. dü ve bunu gören Ayşenin kalbi heye- dine çekiyordu. len Hüseyin, Bay Şevki veresesinin ve- yene edilmiştir. Sonra ~ 

Gene genç kız kızardı ve başını ce - canla rarparken yu·· zu·· pembeleşiyor U b t tl b" b kili sıfatile birçok emlak da almıştır. koluna gidilerek hizınetçııe..;11 ~ mur ey a ı ır sesle söze aşla· ı. ı...-
virdi. du. dı: Kansının adı Sabihadır. Elli beş diğer bazı kadın \'C erke" 

Sinyor Zaharyaya söylediği yalanı Umur bey: - Güzel olduğun kadar aklın da yaşında olan Sabiha yirmi üç· sene ev- ri alınmıştır. 
hiç şüphesiz Umur beyle diğerleri de - Kızınızla biraz konuşmak istiyo . var. Zaharyaya lıenim nişanlım oldu . vel Hüscyinle e\'lenmiştir ve gene Se- C b , .ç b •JtaSlfl 
öğrenmişlc.rdi. rum 1 1 ğunu söylemekle iyi yaptın. lanik eşrafından Kör Şevki laka bile ta- İ 8 f t I a Ti ,. .lif 

Biran önce şu kalabalıktan uzaklaş· Dedi. nılan birinin kızıdır. Bayan Sabiha korkıınÇ h8" 
--;;-----,------------------'--------------------( A,__rk_a_s.,.:ı_ı_·a_r.:..)_:__ Hiiseyinle evlenmeden evvel Seliınikte C tıf' 

l l d d l • l •. Mahmud isimli birisile evlenmiştir. Dün saat rn buçukta'ştıife r an a a nasyona ıst er Hergun bir Bu adamdan üç kızı vardır. fabrikasında öır işçi. ,, ıJ1l 
Kızlardan birincisi sınır mil- delirmiş ve iki iş arkad~ 

1 • ı • k 1 h k h İka ye tehassıslarından doktor Kenanın · n g 1 1 z r a 1n1 n ey e• (6 ıncı so.y/a<laıı devam) diğeri de Ankarada iktısat vekaletin- ıstc;~§~:i. istifci ReJl'l~;~ 

I 
• • k 1 Rinaldo saf bir delikanlıydı. Genç de çalı58-n bir memurun zevcesidir. raşırken, birdenbire et 

1 
bit • 1 n 1 y 1 t 1 a r kadını avutmak için onun sokulma- Hfü:eyin senelerden beri sinir hasta. mış. sonra da yanındak tı 

lığı öan ınuztarip bulunmaktaydı, Gün k bUil · 
larına ses cıkarmıyor; fakat kalbi parc:.asına el atma · ~ıııJlıı' 
de tuhaf bfr tatlılıkla çarpıyordu. lerini mütemadiyen evinde geçirmek. rı ~\:hmetle Osmanın b:ıŞ 

Dublin, 12 (A.A.) - İkinci Geor-ı 
ge'un at üzerindeki heykeli, bu sabah 
bir bomba ile tahrib edilmiştir. 

Bu heykel, 1928 senesinde de gene 
bir bomba ile hasara uğratılmıştı. 

!leuter ajansının Dublin muhabi
rine göre, ikinci George'un heykeline 
kanıt bu sabah yapılmış olan teca\·ü
zün her lngiliz lcrahnın Irlanda kralı 
olarak taç giymesini protesto için nas 
Y<'.'\'nlistlerin yapmak tasavvurunda bu 

Iundukları nümayişin men'ine karşı 
bir mukabelei bilmisil teşkli etmekte_ 
dir. 

Dublin, 13, (A.A.) - Reuter ajan
sı muhabirinden: 

Şehirde sükOn hüküm sürmektedir. 
Dün "taç giyme merasimi aleyhinde .. 
yapılmış olan mitinglere pek az kişi iş -
tirak etmi}tir. Hiçbir hadise çıkmamış
tır. 

Fransa Rusyadan ayrılmıyacak mı ? 
Litvi11of ile Delbos taç giyme n1erasiminde11 
sonra Pari.'lle göriişmelere devam edecekler 

Paris. (Hususi) - lngiltcre kralı- ----------------
nın taç giyme merasiminde bulunmak ispanyada 
Uzere Londraya giderken ~nri~e ~ğrı. Hiikiimelçiler 1'oledo' 
yan Sovyet Hariciye komıserı Lılvi- h ff • ı 
nofla. F H · · nazırı Delbo l/U fflll a.fiara e l er ransa nrıcıye s • 
arasında Uç saat devam eden uzun bir Paris, (Hususi) - ispanya cum
görüşnıe yapılmıştır . . Taç giyme me. huriyet orduları başkumandan1ığı
rasiminden sonra tekrar Parise gele- nın bir tebliğine göre, hükumet or
cek olan I...itvinof, burada birkaç gün duları T oledoyu tamam ile muhasa
kalacak ve siyasi temaslarda buluna- ra etmişlerdir. İhtilalcilerin firar e
rak Fransa _ Rusya dostluk münase- debilmeleri için Talaveraya doğru 
batını kuvvetlendircct•k müzakere. giden bir yol açıkta ise de, burası da 
Jcrdc bulunacaktır. Merasime hareke- hükumetçilerin daimi top .u ateşi al. 
tinden ev\•el $(•n de Ziyer'de radikalleri tındn bulundurulmaktadır. l 
toplantısında çok mühim bir nutuk i- Jearama cephesinde asiler, şimal 
rad eden Dclbos. "lzvestiya,, ve "Prav- mevzilerini terketmeğe mecbur ol-

muşlardır. da,, gazetelerinin Ji':ransız hükumetine 
karşı yaptıkları son hücumlara cevab Bilbaoda devam eden muharebe-
vcrcrek şunları söylemiştir: ler ise asilerin lehine olarak inkişaf 

etmektedir. Tayyareler Bilbao şeh
''!ngiltere ile Fransa arasındaki ri iizerine bomba yağdırdıkları iç.in 

dostluk münasebetleri her zamankin. şehir harab bir hale gelmektedir. 
den daha kuwetli ve samimidir, Biz, General Mola beş kilometre daha 
soğukkanlılığımızla sulhun muhafaza. ilerlemiştir. Ahali, çoluk çocuk te
sr ic;in temkinli hareket etmekteyiz. laş ve korku içinde şehri terkederek 
Bi1.t': "Yumruğunuzu masaya kuvvet- firar etmektedirler. 
li vurunuz .. diyenlere karşı biz: Ted- Madrid, 13 (A.A.) _ Merkez 
birli hareket etmekle cevab vermiş o- orduları erkanı harbiyesi tarafından 
luyoruz Fransa ile Rusya arasındaki saat 22 de neşredilen resmi tebliğ
dostluğa benden daha fazla hürmet de, di.işmanın T oledo cenubundaki 
eden bir insan tasavvur edemem. Rus. zayiatının 400 e yükseldiğini bildir
yanın sulhun muhafazası için sariet. mektedir. 
mekte olduğu gayretler bizee takdir Euzkadipsde Guipuzeoa bölge _ 
olunmaktadır .. , sinde, cumhuriyetciler mukabil ta-

Delbosun sözlerindeki son cümle- arıuz yaparak gayet miihim bir 
Yİ. c;iyasi mahafil. Fransa hükümcti- mevzi işgal etmişler ve düşmana a
nin Rus taleplerini terviç etmeği ka- ğır zayiat verdirmişlerdir. 

bul f'dc>reği mahiyetinde telakki et. --------------
mektcdir. Taç giyme merasiminden 
sonra Pariste de\·am edilecek olan 
Rusya, Fransa siyasi miizakerelerinin 
iyi surette neticeleneceği ve Rus . 
Fransız ittifak muahedesinin daha faz 
in genişletileceği muhakkak addedil
mektedir. 

ZEHiRLİ SARMAŞIK 

, Yazımızın çokluğundan bugiin 
bu heyecanlı macera romanının tef
rikasını koyamadık. Öziir dileriz. 
Yarın gene ayni sütunda romanı ta
kibe devam edeceksiniz. 

B k k h . l te. hastalığı ziyadcleşince damadı ve arkasısıra indı'nnı'c:tir. oğanın or ·unç ucum arını " 
diğer bazı sinir doktorları tarafından .. d J<allll1 

gördükçe İzabellanm yüzü aydınla- Başları kan ıçın e 
F d b 1 l muayene ve tedavi edilmekte idi. Osman, neye u~adıklarını 1_, nıyor; · ernan ez un arı at atınca 5 • ,.. 

kararıyordu. Birkaç ay evvel Hüseyinin hastalı. istifçinin kollarını tutıntıŞ ş 
Rinaldo eğer onun yiizüne bak- ğı ziyadeleşmiş. gece gündüz sık sık tan başka işçiler de yetişJtll 

saydı bunları elbet göriirdü. buhranlar geçirmeye başlamıştır. Bu. · · elinden. 
buhranlar esnasında karısı ile de sık parçası Rcmzının ~·rıune 

Hulkın bir kısmı boğadan tarafa, er h r t urmıısının ° 
sık kaı•ga e.ltiğj göJ'iilmüit duyulmuş- a a az a v ı ı.ıs 

bir kısmı da f:ernandezden tarafa l1r. Deliren, hayli zor u 
olmuş; onları kışkırtıyordu. tur. b"l · t" .A 

Bu iki yaşlı karı koca apartımanda 1 mış ır. tı"'· Gözleri birer kor parçası gibi tle haYll 
Aspasya isminde bir hizmetçi ile be. Ancak bu sure dıJ!I par1ıyan boğa, kasırga halinde dö- 1 osırıan, 
rabt"r oturmaktadırlar. Kızlarından rılabilen Ahmet e ııt niiyor; sağa, sola, öne fırliyor; l sargı 
Doktor Kenanla evli olanı Şişlide o. çi refakatile, baş arı .~ııJ sivri ve kıvrık boynuzlarını F ernnn- ktor!Ub-
turmaktadır. Di:::eri de Ankarada zev- de olarak. adliye do· deze doğru !'avuruyor, fakat rast ~ 1.: raJl _,. 
cinin '-'anındadır. rilmişlcr, Dr. Enver "".a 11,,..· getiremiyordu. , J rd r 

F ernnndez ağırlaşıyordu. Hüseyin evvelki gece gene asabi bir muayene eılilmişle 1 :aııl!Jl 
Boğanın fırlayışları daha sık ve buhran geçirmiş. verilen il:lc;ları al. vaziyetine dair rapa~~: JJlıı•· 

azgınlaşıyordu. dıktan sonra yatağına girmiştir. Remzinin delirdıgı b ııı 
Ortalığı toz bulutuna boğuyor; Bu sabah yedide knlkan Hügeyin anla~ılmışsa da, A~li ~et , 

bu bulut adında kızıl şalla meçi hü- arkasında pijaması ile yatak odasın- hanesine gönderilmış, tllt 
yiik bir ustalıkla kullanan Fernan- da dola0 m•ya başlam·~tır Karısı Sa. karşı müşahede altındlL- y• 
dez vakit vakit sanki boşlukta uçu- biha da uyandıktan sonra Hüseyin ka. lüzum görüJmilştUr. CC~ıtııt'• 1 
vordu. rısma: olup olmadığı nr~tırıl:ıc · '" 
J / •• • haneS"l· • 

Fermındez heyecanlıydı; bir h<lf- - Haydi gel. kah\•altı edelim tekli- ye gore de ya Tımar 
ta süren çılgın aşk hayatı onu bitir- finde bulunmu~~ur. Yataktan yeni kal şlflıaneyi boylıyacaktır J(ı1'•t• 
mişti. kan Sabiha henüz canının kahvaltı et. Müddeiumumilik. tah 

111 
ıt 

Boğa yeniden saldırdı ve fer- mck istemediğini söyleyince Hüseyin muş, yaralılarla şahitler 
nandez tam onun geldiği tarafa doğ- dışarıya c;ıkmı~. misfir odasında bu- tesbit etmiştir. 
ru sıçradı. lunan tabancasını alıp tekrar yatak o. 

Herkes onun <> pek meşhur oyu- dasına girmiştir. 
nu yapacağını, boğanın boynuzları Hüseyinin odaya girmesiyle taban. 
arasından sırtına atlıyacağını, ıneci casmı karısına doğru ateş etmesi bir 
tam ensesine saplıyacağını sanmıŞ- olmuştur. Gözleri dönmüş bir halde 
tr. kocasının üzerine ateş ettiğini gören 

Fakat yanılmışlardı. kadın balkona ka<;mak istemiş!'le <le 
Cünkü km·veti kesilen Fernan- ilk kurşun kadının sol memesi üzerin

dezi~ sıçrayışı kısa gelmiş; boğanın den kalbine saplanmıı:tır. Sabiha he. 
boynuzları üstünde birkaç saniye men ölmüc;tür. Aynalı dolabın knrşı
çırpındıktan sonra bir paı..:avra yığını sında, iki büklüm oturur vaziyette bu-
gibi, kanlar içinde on adım öteye lunmu~tur. 
diişmüştii. Büsbütün deliren Hüseyin tabanca-• 

Aren, o giine kadar b11 derece sı elinde sağa sola dört el daha ateş et
çılgın alkış görmemişti. Çi.inkii Va- miş, karısının ceEedine baktıktan son. 
lansiyanın en yaman torerosu ölü- ra balkon kapısını açıp dışarıya çık-
yordu. . mıştır. 

'f. "" • Hüseyin balkonda dolaşır·ken m;ıva 
lzabella, yanındaki delikanlının 

boynuna atıldı. 
Kalbi sevinçle çarparken yiizü

ne derin bir yeis rengi veriyor; san
ki bu gençten teseJli dileniyordu. 

Rinaldo yerinden fırladı ve Fer
nandezin yanına koştu. 

lzabe11a da onun arkasından git-
ti. 

F ernandez, genç ve ateşli kadı
mn kendisine doğm zoraki uzanan 
elini itti; yüziine tükürür ve küfre· 
der gibi bakt:. En son kuvvetini 
toplay. rak cilgiin bir sesle delikanlı
ya şöyle dedi: 

- Beni boğa. değil, bu kadın 
yendi. Ondan sakın!. .. 

7..enesini kaybederek on beş metreden 
aşağıya bahçeye dü~müş, ölmüştür. 

Hizmetçi Aspasya korkudan evvela bir 
yere büzülmü~. sonra merdivenlerden 
ikişer ikişer atlıyarak dört katı 'in. 
miş, burada kapıcının karısı ile karşı
laşını~tır: 

- Bay, karısını vurdu. Çabuk 
karakola haber \'er! • 

Kapıcı 1stepan ikinci katta oturan. 
!ar tarafından börek almak üzere Har 
biye civarındaki fırına gönderilmiştır. 
lstepan fırından gelirken yolda hay. 
kıra haykıra merkeze doğnı koşan 

hizmetçi Aspasya ile karşılaşmış, ne 
olduğunu sormuştur. Aspasya cinaye. 
ti haber verince kapıcı ile ikisi Pan-

,,,, 
Ankara "uıus,, 11,ı asında bif it 

---~ """' Havagazı patıad•·" 
zayiat 1° .,,, gıı 

0ııııı) ~ıı' 
Ankara, 13 (Telef d• ''\,, 

~am saat 19,30 su\arıll!ldB 6 
zetesinin mntbaa ıusrıı;cıerıll '1 
tesisalilc uğra~an ~Il1~Jılj1' 0 

sizliği yüzünden, bır 1 .tof 
etrnf ı e,peyce korı.utJtltl~ ~ 

Yalnız bıı kaç peııcc ıı 1çııi' 
rılmasından başI<ıı "~ .. 

1 \'ıır ' ,. ha.sar yoktur. Bir ıs ı-ıust 
taınri eden amcledcil 11af 
dan yere dU!=!miiş. baı:;J\~;~bif 
lnnmak \'e sair suretle 
marn ıştır. tiııJf'f' 

İnfilak ü1.erinr. 1 ·ş ~ 
telefonla haber ver~l[ll~ 
da yeti~en itfaiye ıcıı 

almı5tır ~ 
Bina dahiline hava. v1-fl 

na mani olmak için fl';ı;ı;ı 
kesilmiş, muharrir ,·c rt 
kadar çahsamnmışlard 

. unı1' 
Havagazı tesısa rtı' 

dolavısile yazı dizme ~1'' ~ 
mediği için gazete b .,.e 1"tl 
tertib \'e tabolunacıık ııJJ' 
saatte intiaarı temin ° 
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rtDde muamele cörenli!rdlr. aıaıuunJaı 
uaı 12 de kapantt •tıı flşaı&ıın ın. 
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lstanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Ömer Hulusi ile mumaileyh· ve Hitminin murisleri Sabıhamn Emniyet 

sandığına birinci derecede ipotekli bulunan ve paraya çcvı ilmcsinc karar veri
lip tamamına (2534) lira kıymet takdir olunan Siilcymaniycclc Hoca Gıyasct· 
tin Şemsettin Molla Gürani mahallesinde Yoğurtçu uğlu solrn.ğında c. ki 17. 17 
mükerrer yeni 35, 2, 4 11umaralr bir tarafı imam mcşrutası ve bir tarafı Ha· 

ı:;nn Bahri hanesi tarafı r::ı.bii ta.riklam ile çevrilmiştir. 
Evsafı: Gayrimenkul köEC başında olup bodrum duvarı bir metro kallar 

itli.gir diğer aksamı ahşaptır. Haricen iki cephede birinci kattan itibaren bi. 
rcr çrkınayı havi olup zemin, bodrum kat pencereleri bu cephelerde demir 
parmaklıklıdır. Binanın iki methali vardır. Yan sokaktan 1 \'C Yoğurtçu oğlu 
sokağından 35 No. almaktadır. 4 No. 1ı kısım b:r udn •nrn :'lltı iki bölmeli zc 
mini malta döşeli bodrum olup di;cl' 35 No. Jı !m m b~h' .. ·ne meUıal vardır. 
S:ı..rniç ın°Ycuttur. 7~mlıı kat: Zemini dC:şem •li b:,. r'lla İİ"C'rimlc karşılıklı 
iki oda alaturka hela fcvkin<le içinde )<ileri o1aıı bir od:ı vardır. 

l ü3 No. 1ı sok:.ıltta11 Uı: basamal;la girilen bııh;cnin kısmen zemini çimento
! ltı bir taBl•k olup ayrıca bina ittisalinde zemini kırmıı.ı çini alaturka ocakh 

1 

bir mutbak iizeri çinko clöşcli tara<1tır. Matbahın ittisaliı1 dc ah~nıı merdivenle 
binanın ikinci katına çıkılır. İkinci kal: Camcl:fınla bölünmiis bir sofa yi.ik do. 
Jabr olan bir o<la alturka ta!ih bir hela var:lır. Çat1 lrnLı: Bir sofa birinin bağ
dadilcri ol:ııı sıvarrz bölmeli' iki oda ön ve arka cephede :1.cminlcri çinko C'lrnf· 
ı~rı ah~ap korkuluklu iki ballrnn v:ırdır. Bir de ı:atı ::ıltı mevcuttur. Diğer kı-
smı zemin lrnt: Zemini ahı:;ap d\ircli,bir sofa ü::crindc alalurlrn. taşlı bir hcll 
zemini kırm•zr çini alaturka ocaklı matbah. mcrdh•en altı snbil yü'c dolrıbı 
bir oda matbahm içinde metnı'ı; bir kuyu vardır. 

E !:; H A M 

• iş Bankası , S<• 
ı\nll•iotu 2:1 70 

l'l".t(llVllY 

•Çlm,.ıı•o 

t"ııvnn (')pi 

Şıvlt Oel 

Bıll}'• 

Uiriııci kat: Bir sofa il1,crindc biri camckiiıı bölmeli diğeri yük ve dolabı 
0ıan iki oda al:ıtnrka tn.,.lı bir hcU olup bu kısım 4 numaralı kısım rcvkanisi· 
dir. IClcktrik tcsisn.tı v:ır<.lır. Umum mesnh;ısı 137 m2 olup bundn.ıı 75 m

2 b~na. 
ıniitcbaldsi bahÇL'Clir. Evsafı yukarda ynzılı lıaııc tapudaki kaydında olduğu - ı gibi açık rrtlırmnya. vazcdilmi~tir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak c~c: 

14 ~~ reli: müş~crilerin kıymeti nnıhammcnin r;,7,5 nisbctinde pey akçesi veya nııllı 
bir bankanm teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mütcra!dm ''ergi, 
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1 tanıifal, tcnviriyc ve vakıf borcları borcluya oitlir. Arttırma şartnamesi 20.5. 
1 0::7 tarihine nıüsadif per.,ıembr gUnii daircd" maluılli mu.}lsusuna talik edilecek. 

tir. Birinci arttırması 28.fj.m.:7 tarihine müsadif paı.:ırtesi günü dairemizde saat 
J4 den 1G ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bc:lcl, kıymeti rnuhammenr. 

nin 7r75ini bulduğu takılirdc iiRtc bırakrlir. Aksi takdirde son arUırnıanm tcah
hiiclü baki kalmak Uzcrc arttırma 011 beş ~iin daha temdit cdilcr<'k J :}.7 D37 ta~ 
rihinc müsatlif s"llı günü saat 14 den 1G ya kadar dairede yapılacak ıkinci arl· 
ı ırma. ndiccsindc en r·ok nrtt ıranın iistüııdc bırakılaca1 tır. 2004 numnralı kra 
\'r tflıis l«ı.nııııunuıı 12G ıııcı maddcsiııc tcvfikn.n hal.lı:ırı t1pu skillcrilC' sabit 
olmıy:ııı ipotr>k alacoklarla diğer alfikndııranrn vr irtirak hakkı ~ahipkrinııı 
bu haklar•nr ve husu~ilc fuiı ''t' masarifc d:ıır nlsn iddialarını i!:'ııı tarihindrn 
itib:ırci1 ~o giiıı zarfında evrakı mU. lıitckrile birlikte dairemize bıldirmcl ri 

Jiızınıdır. Akc:i takdirde hakları tapu f:iciJJ~rılc ~al.ıit olmıvanlnr satıR brdc-li· 
nin payln mosmdan hariç krılırlrır. i\tt;tl'rak:m n-rgı. rk1liihyC', trn\'ir.ye \'C 

taıııifiycdf'n ibaret o1ıın bcletliyC' riisıınıu ,.c vakıf irarC'si ocdrli müwyC'dcden 
tc-nzil ~l111111r Vf' 20 scııclık \'akrf wnrcsi ıa .. ·iıi 'mti tcıiyc aittir. Dalıu f; r:Ja 
nırlfırııat :ılmak if-'iyen1erin !l:11 ü:::60 nıırııarnlı do~Yfülıı nırvcııt C'\'l"ıl\ vr mu· 
Jı:ılkn hııriz \.{' takdiri kıym• t rrprınıııu ~<iriıp anlııync;ıl,Jnrı ılin l.'lıınur. 
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VAKiT PROPAGANDA Servisi 
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İstanbul DçDncn icra memurla 
<AmalüeriJl taaamıfunda olup F.mlıiyet aandıp,& blrlnd 

ettmliği ve t&ınamma (2200) lira kJ)'Dlet takdir edilen H~ 
haJJMiııde Keseci Minu aobğmda •ki 20 yaıi 20 numard.,. 
rez Zekiye hanesi ~1 ta.rafı· Akabi verellffi ha.MBi ve ~bgeS ~ 
Avni P~ veresesı ansuı arkuı 5',1la~ l!Ok..tJ oaii " 
sokağı ile ma})dut maabahçe iki kal cephesi gıvuız kagir ~ J( 
na. karar verilmi~ir. Evsafı Jl1]ağıda yazılı~ır. Bodrum k&tl·~ 
odunllJ.ktan ibarettir. Zemin kat: Zemini kal"Ol!limen döfeli ~ ....... 
de zcm1ni çimento d()oeli bir mutbak mermer muBluk ve .~,, 
abd~ha.ne f:>ir oda.dan ibarettir. Birl~cl kat: Bir eota. UJerlDde tı 
ka.tındaki evsa.fda. bir a.bde8haneden 1baretllr. F.lektrik te~ı.r& 
Bahçede bir kuyu bir Barniç ve miltea<Jdit ~ ve meyva ~' 
mum mesahası : 308 m2 olı,ıp bunda.o 48 m2 Urıerlnde llci kat~ k• 
Kalanı bahçedir. &vsafı yukarda yuıh gayrjmenkul tapudık1 

ğ\ı gibi açık arttımuıya va.r;edflmi§t.ir. . 
Art.tırma. peşindir. Arttırmaya. ~rak edecek mü.§t.erilet11' 

ham.menin %7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir ba.n'kaJlJll 
tubunu ha.mil olma.lan icap eder. Arttırma ~art.namesi 3.6.931. 
dif perşembe günü dairede mahalli ma ht!susuna. talik edilecektir· t 
tırması 28.6 93i tarihine miişadif pua rtesi günü dairemll;de :: 
ya kadar icra. edilecek birinci arttırma da. bedel, kıynıeti ~~ 

75 ini buldu~ b.kdir4e üste bu-akılı:: Aksi ta.kd~e !JO~ ~ Jfı 
ha.ki kalmak uzer.e arttırma on beş gun da.h1. temdıt edılerek 1 ~ 
müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar da.irede yapılacak -~ 1" 
neticeaıinde en ~ok arttıranın üstünde bırakılacaktı?'.. 200f ıı~;ije 
Iiş kanunnunun 126 mcı maddeslne tevfikan haklan tapu 11ıeı11e 
mıyan ipotekli alacaklarla diğer a.li.kadaranın ve irtifu bakkl nAI' 
bu haklarını ve hususile faiz ve masar ife da.ir olan iddialarıoJ 

. itibaren 20 gün zarfında. e\':rakı m~bitelerile birlikte datrdli- -d 
lazmıdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 0Jm1ya.ıııat 

• ""111! 1t 
ııin paylaemurndan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvır~, 
den ibaret olan belediye rüsumu ile del laliye remü ve Y&kıf _, ~ 
zayedc<len tenzil olunur. 20 senelik vşkıf icareBi ta.\i& bedetı~ 
Daha faz.la malumat almak iAUyenle.riu 937 / 2898 numaralı 
e\Tak ve mahallen haciz: ve tAkdiri kıy met raporunu görüp anl{~ı 
olunur . 

iLAN 

Mali-ve T'ckôlcti İatanbul Kam· 
biyo Müdürliiğündcn: 

Türkiycde mukim bulunan Tarab. 

luıgarp doiumlulann meıkur mcmle· 
kette kiin cnıJi.kiııe .ait olup orada bkr 

ke edilmiş bulunan satıı veya kin be. 

dellerinin takas ve mahıub suretilc teı· 
viye edilmesi düıünülmekte olduğundan 

alakadarların Tarablusta bloke kalmış 
paralarının menşei ve miktanw ve hızı. 

gi bankalar veya c~has nc:r:dindc bloke 
bulunduğunu &österir bir beyannameyi 
15 gün zarfında tanıim ve dairemiıc 

tevdii lü:r:umu ilin olunur. 

' .... 
41 ... 
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~ 

! 
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SAl'ILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
saire 

l l'ttııc 
'ltısıklı •e Ki RA LI K SATILIK APARTIMAN 

12 -Arnavurköyil ile Bebek arasında 
Vezir köıkü ıokağında iki daireli 1 
biri Uç ve diğeri dört odalı bahçe 
hamam suyunu havi apartıman a

cele satılıktır. Talip olanların. 

d da }{·· .. 
' ~ğaz 

1 
u9Jkçamlıca caddcıin-

~ır ft\tlc .. ~ stanbula ve denize na-
ISiU ~adc ha d · · r it va ar ve ıçınde 
ille~ a'?u suyunu, müteaddit 

~it köık ~:çlan?1 ve çamları havi 
ktır m kıralık ve hem satı - iŞ ARIYOR 

13 - Altınıt yatında dinç bir ihtiyar 
h- arzu d ~f"'lda e enler Vakıt propa-

~ Ilı..,. servisine .. , ltı "' \'t Kl muracaatları. 
lıklıd • RALIK 

de b a Küc"k b· Üyük .. .u çamlıca caddesin-
ır ltoık h uç adayı bahçeyi havi 

"'l'bılıktır. eın kiralık ve hem satı-
l ltl( 
'lttı:tı> ARSA 

1 .. uncukt arı c a Gazhane adı'le a. trafı anı-
hçları duvarlı ve müteaddit 

S th\' ve suy b ~l'ı en fia 
1 

u ulunan bir arsa 
1, lJI( 'ı<J..t a satılıktır. 

"Styc"ı ClR HANE 
tı g unda 1 · ~ 
g ıı ~tka stıklal caddesine ya-
ı. c~lı brhsokağında 1 O numaralı 
q" a r ~ı ve çe 1 ve ayrıca çamaşır-

~)';~ kagir~lllaşırlığında iki odayı ha
s, Ç il( l<.\~~c satılıktır. 

'tııherı· R HANE 1 
d ıtaşt k c ka&ir 

18 
a Pcykhane caddesin-

a.tlı apa -ıo odalı iki kap•lı dört ı 
\'c ı... ttıınan t 'b' • •ıcui ha ertı ıne elverişli 

~ı.. ti ha Zır da dah. .. f 'ttt vj tte: • 1 mu rez dairele-
S • cıgır h ~l'ıt ane çok ucuz satı • 

6, İIC ijA 
ltadı\f· .. NE ARANIYOR 
ti 0Nnd p l'e ~ıta c Moda caddesi Baha-
i tv ve Paşa taraflarında yeni ya

ltQ.Jt • Ya ap 
b
. ıstj artımam olup da sat-

S.t 1..>~- Yenler ""l'ıtt. en son fiyatlarile 

•()il il( s 
,, ECCADELER ARANI -

~t 
2 7 ve temi I 
1
· Olt 4 b z kullanılmış Isparta 

4 A~llatta soyunda halı ile Acem ve 
a '"tf'fo eccad · '\'·· it esı olanlar bizzat. 

kapıcılık bekçilik anyor isteyenle
rin 1erviıiınize müracaatlan. 

SATILIK KOÇOK APARTIMAN 
14-Amavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli j ve dört oda -
h hamamı havi apartıman satılık
tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek -
lilerin serviıimi.ıe müracaattan. 

TERCOME iŞLERi VE DERS 
15 - Fransızça, Almanca, İngilizceden 

Türkçeye ve T:irkçeden bu Jisan . 
Jara tercümeler ve. bu lisanlar üze
rine dersler kabul edilir. Ar.ıu 
edenlerin servisimize müracaat 

lan. 
SATILIK K.AGIR KO NAK 
16 - Nişantatında birinci sokakta on 

be§ odah Marmara. Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fe~kalidesi ve a
partıman tarzında taksimatlı, ha
vagazı t erkos, elektrik tesisatını ve 
vasi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

SATILIK AHŞAP HANE 
17 - Maçkada aktar sokağında altı oda

lı ve bahçeyi havi ah11p hane 
2500 liraya acele satılıktır. Talip 
olanların servisimize müracaatları. 

M UHASiP 
18 - Bir müessesenin muhasebesini' i

dare etmekte olan bir bay vakti -
nin müsait zamanlan için muhasip· 
lik aramaktadır. Arzu edenlenn 

1.ılcack 
ltıtı beni T' \ı lınu 1ic z · ıcaret mektebi servisimize müracaatları .. 

lthadct hsad Vekaletinden çark LiSAN DERSLERi 
naıne .. ~ sını haiz ve maliye 

~ kçılık v . 
~lıtı~ltrin. c ınuhasiblik arıyor isti-

' s· >.t.4.1<1 ,_trıgtr \r Ntsı ARIYOR 
ıttıı1 cya N k• aıı11nu avman markalı az 

11lca· § el ve . . • rj ı cJu ya ayak dıkış ma· 
oı~..,, ıı. p da sat k . . ı 1 ILı ma ıstıyenle -
o, 1( I< 

Şi!lidc .\~lR iKi EV 
ka.tlı Şıfa cı btşe yurdu civarında 3 

elq . r oda} b ~~ tılılct tığj Vahi . ~ ahçe terkos ve 
ı 1 l'ılı~t llllllak .'k~ ev çok acele sa-
'~ '1Ur ıstıyenlerin. 

l> •• alttpe . REz ARSALAR 
"'tıç ıle :a Pa lıkyalı • ostancı arasındaki 

rÇa ıstasy . • . ~ ıtıür onu ıttıs'3lınde 17 
fırı f' rez a liltlar rsa tamamı 20.000 
~gundur. 

20 - Fener yolundan Bostancıya kadar 
olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra -

caatları. 
Bunları almak veya ıatmak istiyen-

lerin Ankara caddes:nde V AKIT Vur -
dunda V AKIT Propağanda servisine 

müracaatları. 

Bir Kart 
Bir adaın göndererek 

b:.,zat gelerek 
veya ... 

temas etmelidirler. 

servisimizle 

PROPAGANDA 
SERVİSİ 

~ttt()~Ylıc 
~ ~k ~ lllırınu 
~li ıı:ıı cı tıdaki h za hizmet olmak Ü· 
. t:iıı .. acilk uauslard . . lıt. lip h kolayı k a kendılerıne 
l ' aııtd 1 ları kendileri 'b' ' tCtk . gı ı 
~~ ~Chiı ' l§lerini görecek -

~""· Ya, , ~ ~"'le · !Ya ve · ~' ~ ıstiycnı saıre satmak ve-
li~ tip er, 

~t tıııtr ' ?tluhas. 
· Vt b ıp, hizm t . a, u hiz e çı, aıçı, işçi 

Gıı, ltir;ılılc illetlere talip olan-

t_;._ ıtıa&a; &atılık ev 
lı>° Vtı-.... a irau ' apartıman dük-

tııı ·•qelc ,,anlar ,,. ' 
~' tr. . A.ılllak . on.ıralamak, ki-
ltt l:>cr, veya satmak is • 

' ..... "r?tlek 
veya 1 a rnak istiyen-

b
.
1 
atınak satmak v.eya iş • 

5 -·Otomo ı 
lctmek istiyenler. veya tamiı 

k saunak 
6 - Radyo atma 
ettirmek istiyenter: k veya tercüme· 

7 T 
.. ettırrrıe - ercume b hizmetlerini 

· 'yenler u 
ler yapmak ıstı . tle arçabuk göre· 
kolaylıkla ve eınnıyclT pç ROPAGAN . 

b. · · • (VAK ılmelerı ıçın '•)erle meşgul 
DA SERVISIJ nde ~u bÜ';o vücuda ge· 
olmak üzere ayrıca bır 
tirmiıtir. . . a ıt ücreti alın· 
Müracaatlarda hıçbır k Y 

maz. - Servisi 
Vakit Propaıanda d. htanbul 

Vakit Yurdu Ankara ~ 24370 
Posta kutuıu 46 Tel o~akıt 

T elııraf: Propaıanda 

14 MAYIS 1937 

ELEKTRiK PLÖN]ÖRÖ 
ekcnomDktlır . Kolay, seırn ve 

SAT • 
ı E 

ve şubelerinde veresiye satılır. 
Fiatı 240 kuruştan başlar. 

DCJN ve YARIN 
TERCUME KULLIYATI 

Bu irfan h azineain e 
abone o lmak için 

ko Jayhklar 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
laştırmak maksadile Dün ve Ya· 
rın kitapları için her keseye clvo. 
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. l inci kitaptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik ı inci 
serinin abonesi 636 kuru§tur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
pe3in verilir ve ondan sonra her ay 

bir lira ödenir. 
21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 

kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
peşin verilir. ondan sonra her ay 

bir lira verilir. 
31 inci kitaptan 41 inci kitaba 

kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 
abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
verildikten sonra her ay bir lira ö.. 

denir. 
41 inci kitnpttın 51 inci kitaba 

kad.ır olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur: 188 kuruşu 
peşin verilir ve her ay bir lira öde-

nır. 
50 kiwba bırdcn abone olmak is-

tiycnlcr pc')in 8 lira '\'Crmckle ki
tap1arın tamamını alır ve sonra 
her ay :~ lira Miycrek 6 ayda he

saplarını kapatırlar. 
51 inci kitaptan GO şıncı kitaba 

kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı peşin "'erilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone oımnl< için "V AKIT,. 
yt:ı-duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 243i0 İstanbul. 

Liseler satinarnıa ko n1 is yon undan: 

Yiyeceğin cinsi Miktarı 

kilo 
355000 

Beherinin 
tahmin İlk teminat 

fiyatı 

11 l{r. 2928 75 
Ekrnek 

45 
41 

31 
46 

14151 

-----------------------------------~ 

55000 
51000 

16900 
15500 

Dağlıç eti 
Karaman 
Sığır 

Kuzu 

1 Sadeyağ 

Toz şeker 
l{esıne şeker 

Pirinç 

pjrinç unu 

Un 
Makarna 
Şehriye 

trrnik 
Kuskus 
Nişasta 

Beyaz peynir 
!{aşar peynir 

l{ok kömürü 

34000 80 2040 

1771 
67500 27 

1 18000 30 

42000 22 

1 
693 

2000 17 

22500 13 

8000 23 
2050 23 470 

2850 14 

450 23 

ııoo 18 

15900 31 

8200 ss 707 

810 Ton 18501 1123 

'J';ivenan 2050 Ton 12001 
Kriple maden kömürü 100 Ton 1450 J953 

45 

88 

78 

93 

88 

75 

Eksiltme Şartname tc-
gün ve saat darik bedeli 

24.5.937 Pazar-
tesi saat 14 .de 

24.5.937 Puar
tesi saat J4.l5 

24.5.937 Pazar. 
tcıi aaat 14,30 da 

24.5 937 Pazar-
tesi saat t 5 de 

24.S 937 Pazar-
tesi saat 15,30 da 

24.5 937 Pazar
tesi saat 16,15 de 

24.5.937 Pazar
tesi saat ı 6,30 .da 

25.5.937 ~alı 

saat l 5 de. 

25.S.937 Salı 
saat ı 5,30 da. 

196 

291 

137 

131 

24.5.937 Pazaı. 

-

25097 L. 1882 L. tesi saat 126 
28 K. 17 de 

-37 kalem yaş sebze 

-----------------------------------·------------------------------------------Komisyonumuza bağlı pans:yonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar 

216650 Ki. 
48000 demet 
321650 adet 

ihtiyaçları olan yukarda mikdar. muhammen bedeli. ilk teminat eksiltme gün ve 

saatleri, şartnamelerin tedaı ik bedelleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmui tur. Eksiltme İstanbul Kt\ltür Direktörlü-

ğü binası içinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının 

yeni yıl ves1kası ve teminat makbuzları Ue birlikte teklif mektuplarını ihale için 

tayin edilen saatlerden bir saat ev\'cl makbuz mukabilinde komisyon başkanlı· 
na vermeleri. İlk teminatlarını belli g:in ve saatlerden evvel Lisele~ '.Muhasebeciligi vezne

sine yatırmahrı. 
ŞartnRmeler komiıyondan bedelleri. mukabilinde alınabilir. (2607) 
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ÇLI I 
Rom a n 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 
Dağıtma yeri V AKIT Kütüpaneıi 

Fiatı 50 kurut 

! . 

~ .......................................................... . 

TiF O BiL --Or , i HSAl't SAMI 
rıto ve paratıfo hastalıklarına tutu 
nıamır ıçin ağızdan ıiıoıo tifo hap 
landır Hiç rahatsızlık' vermu. Her 

kes alabilir. Kutusu SS Kr. 

1031 

S ize aşağıdaki 

be' şartı temin eder• 

Ya l nı z FRIGIDAIR ~ 

b u n u 1 s p a t e d e ,. 

Gellp g 6rUnüz. • • • 

K a naat ge tl r eceksın•' 
TURG E N I EV 
Şüphe yok ki dünyanın en 

büyük romancısıdır. Değerli ya. 
zıcımız Süreya Sami Berkem ta· 
rafından dilimize çevrilen "iLK. 
BAHAR SELLERİ,, ile "LIZA,, 
romanı bu büyük romancının en 
güzel eserleridir. Bunları mutla. 
ka okuyunuz. 

ı• 
1 

~-------------------------
A i le çenberı 

.1 A. Moruva • 1. H. Alitan 
1 365 sayıfalık bir roman. Sayfiyeye 

gidenlere tavsiye ederiz. 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş ıı ________________ ..;..~ i 

.:=:ınn Birinci sınır Operatör m:m: 1 

~Dr.C~FER 'fAYVAR ~ i 
: Umumı cerrahi v~ sinir, dimaf iil 
.i cerrahisi mütehassısı h 1 

~ j Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı İi 
·: Er ek kadın ameliyatları dimağ :: 
i cstc.ik • ••Yüz, rneme, k~rın bu· ı?.I 
'. ru~uklukları., Nisaiye ve doğum 

mUtehassısı 

.. ~I ll :ıyene: Sabahlan M e c c an e n ii g S d 11 10 a kadar D 
:ı 1cden sonra ücretlidir 1 
İi B :, .,.u, Parmakkapı, Rumeli Han 

'
:: ... .... 1 No. l Telefon: 44086 -. ······· ..._.. 

Raflar ihtiyaca göre 9 vazı· 
yette konulur. Bu suretle her 
nevi ve her bOyOklOkte kap· 
lar ııCdırılır Dolap dahılınde 
her yerden ıstıfadesi kabil· 
dır. Şışeler içın daha geniş 
yer bulunur. 

r:Gorio ean a -ı ~ 
H. Balzak. H. Rifat ----------!11111~-----------------------;.;;;;;:::===~~~~~~-=:~=--:--=-=-~--=---::---

k yeye gitmezden evvel mutla- Tu·· rk Hava Kuru,.., .. 1 

1 
a bir tane tedarik edin. BilyUk ı J.J• V 

roman 

__ "_r_A_K_"IT_l\_"_ita_b_ev_i_. _1_00_k_u_~ 1 - lstanbul Zimt Bankasmd•n aybk almakta olan lstanbul Br!odiı' .. BÜ v Ü k iv a n g o s &) 
hususi idaresinden müteşekkil mahalli ve ıdare emekli ve öksüzlerinin 937 yılı J (• 

~ Dr.----·· birinci altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. 2. inci keşide 11 Haziran 937.Jed•'' 1 NN 1 ş A N YA N 2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahata göre silintisiz ya-
zılacak ve fotoğraflı olacaktır. B .. .. k . k . 40 ono Lır B ~ 

Hastalarını hergün a.kşama kadar 3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta oldukları nahiye UYU ) fam 1 Ye ! • U Jitlll 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüzdanı ve nüfus tez- Bundan başka: J 5.fuCO, J 2.COO, 1 (GÜ, 11.,,lı~ Mektep sokak 35 numaralı mua. keresile birlikte mayıs 937 sonuna kadar ait oldukları Belediye şubelerine müra-

yenehaneainde tedavı eder. 1 caatı.- yoklamalarını yaptırmaıarı narı oıunnr. et.) c2111> ikramiye lerle ( 20.CCO ve 100 COO; 
--- Tel : 40843 • ıki adet mü 11 cif at vardır. .. ,,ı.4 . .:h ~· Mikdarı Cinsi Beherinin muhammen bedeli ilk teminatı " iP' '~ 

75 top birinci hamur kaat 58)\$2 boyl Aynca: (3.000) liradan ba~lıyarak (20) liraya kadar b~~ 

--- KURUN 
lLAN VCRETLERt 

Ncaret llAnlannrn llA.n sayıtatarında 

a=.::ı t mı 30 kuruştan bB§lar. tik eayıtada 
250 lcuru~a kadar çıkar. 

BUyUk, çok devamlı kıll~ell, renkıt ııan 
~erenlere ayrı ayrı !ndJrmeleri yapıJır. 

Reamt llA.nlann bir ıatırı 10 kuruıtur. 
Kfltllk Dlnlar: 

Bir defa 30, lkJ deluı 00, Uç defası 6:1 
dört defası 76 ve on defası 100 kııruıtur 
Uç aylık U!n verenlerin bir defası beda
vadır. Dört satırı geçen ııanıarın tazlıı 

aatırlan ~I kuruıtan hesap edlllr. 
KURUN hem dotrudan doğruya, kerı• 

dl idare Yerincte, hem Orhanbey banrnda 
V AKIT Propaganda Servisi ellyle llA.n ka· 
bul eder. 

' 
Sahibi: ASIM US 

Nesrlyat DtrcktörU: Refik Ahmet Sevengtı 

25 kiloluk. ! 45 kuru§ çük birçok ikramiyelerle arnortiJeri havi olan bu zengin P 
50 adet Keten dikiş ipliği 50 ,, 83 lira 90 K. de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 
50 Top sarı kaat 9SX63 boy 
15 kiloluk 

500 
" 

Belediye matbaası için yukarıda cins mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan kaat açık eksiltmeye konulmuşlardır. Nümune ve şartnamesi levazım mü -
dürlüğünde görülebilir. btekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hiza -
sında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20. 5. 937 perşembe 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Mikdarı Cinsi Beherinin muhammen bedeli tik teminatı j 
40 nota sehpası 190 kuruş 5 lira 70 kuruş 

Konservatuvar için yukarıda cinsi mikdarı ve muhammen bedeli yazılı olan· 
nota sehpası pazarlığa konulmuşlardır. Şartnamesi encümen kaleminde görüle • 
bilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber17. 5. 937 pazartesi günü saat 14 de Dai 
m encümende bulunmalıdırlar. (2747) 

Karaağaç müessesatı için bastırılacak matbu evrak açık eksiltmeye konul
muşlardır. Bunların hepsine 391 lira bedel tahmin olunmuştur. Niımunelerile 

,artnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda ya -

ı' 
zılr vesika ve 29 lira 33 kuruşluki'İk te:ninat makbuz veya rnek~~rl 
24-5-93 7 pazartesi günü saat 14 de dai .ni encümende bulunmB11 

Muhammen bedeli 1299 lira 40 kuruş otan Silahtarağa - J(e:c:, 1' 
tunda ihzar edilecek 445 metre bikip ham taş pazarlığa konulrt1~490 ~ 
rakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 1,rı 
nunda yazılı vesikadan başka bayındırlık direktörlüğünden a]acal<ı ; 
97 lira 46 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ı69S) 
urtesi günü zaat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (1) ( 

Keşif bedeli 48350 lira olan Merkezhalinde sebze hali inşası t<•! 
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi 242 kuruş mukabilinde ı.evaı:tt 1 
ğünden alınabilir. Eksiltme mayısın 29 uncu cumartesi günü saa~ 
encümende yapılacaktır. istekliler 2490 numaralı kanunda yaz ılı ~ 
Belediye fen işleri müdürlüğünde:ı alacakları fen ehliyet vesikası~ 
kuruşluk ilk teminat makbuz vcyı1 mektubu ile beraber teklif ısı~ 
kapalı zarfları yukarıda yazılı gürde saat 10 a kadar daimi ene 
dirler. (B.) (2748) 


