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. Vekiller Heyeti 
toplandı 

>\.nkara. 9 (Telefonla) - Ve
liller Heyeti bugün öğle üzeri top. 
lanarak ruznamesindeki işleri mÜ· 
zakere etmiştir. 

lSTANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

ı~ı r Telgraf adresi: Kurun • fsfanoul 
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Vekiller Heyetinin bugünkü 
toplantısına Vekalet siyasi müste· 
şarlnrı da İştirak etmişlerdir. 

Suriyeden ayrılmak istiyenler 
Fransızlara karşı 

icabında silaha sarllacaklarını bildirdiler 

Türklere yapılan eza ve 

mahpuslar aç ve 
cefa haddini aştı; 
susuz bırakılıyor 

Türk 

. Hanıa, 9 (lius ") C ı·d·· . ısyarunda usı - ebe ı uruz 
ğında d n sonra Lazkiye ve Kürtda -a g . 
göze ça c.yrımemnunların faaliyeti 

rpacak b' h • 
kiycliler ve .. ır al almaktadır. Laz-
:rrlrnak Rurtdağlılar Suriye'den ay-

arzusund d . brnda .
1
.h a rr. Bu hususta ıca-

sı a a 1 karnlarrn sarı acaklarını Fransız ma-
Şa a açıkça bildirmişlerdir. 

lcr a rn, 9 (Hususi) - Hatayda Türk-
rasında . ı 

_ Ycnı Türk harlle:ile sder-

berliği bütün hızile devam etmektedir. 
Halk dershaneleri her yaşta Türklerle 
dolmaktadır. ihtiyar ka1dmlar bile yeni 
harflerle okuyup yazmaya azmetmiş -

!erdir. 
TÜRKLERE YAP/LAN EZA CEFA 

Halep, 9 (Hususi> - Bayır ve Bu
cak nahiyelerindeki Türklere yapılan 
eza ve cefa gittikçe şiddetlenmektedir. 

(Sonu: Sa.. 2 SU. 5) 

~ut bir i~tik~a~e do~~u f{iden 1 ..... ~ bir vilagetımız: Nıgde 
-2-

' Niğdede bağcıhk 
,: ve elmacıhk 
~?k geni usullerle inkişaf ediyor 

Yazan: 

(Ya.....,.,ı,, t incide) 

Mimar Sinanın mezarı önünde 

Si nan ihtifali 
Dün büyük mimarın mezarı 

yaplld ı 
-

başında 
(Yazısını ili vem izin 2 inci sayıfasında okuyunuz) 

Yeni polis 
kıyafetleri 

Yeni P<>l' 
kında §eh •

1s .kıyafet nizamnamesi ya-
13e1Cd. rıınızde tatbik edilecektir 
ınern,,1:1e zabıtası mernurlarile işaret 

-u· arına bir ·· d datıt~b. mu det evvel miğfer 

h ~iyeti uınumiye mUdüı1'" -·· d 
enuz kıyafet de- · ugun en 

enıir 1 gışmesi etrafında bir 
ge mernış olınakl be 

darpaşa iklncı kornise~ ra~ Hay
nfza.nınaınesine u . Yenı kıynf et 
~::-:-. eun sab:ıh :gun bır elbise yaptır 
Ye "ekillnl k ~eni ktyn.fetne Harici. ıL .......... .l'Z''.~ 

arşıianııştır 
Yeni elbise ile e .. · 

knda, kollara skısı arasında ya.-
eareUerde blr~k 0;~~ _ba_şlnnndakl ı

egışıklıkler vardır. 

Moskovada 
Karışıklık ve 

çarpışma 

olmamıştır 
Paris, 9 (A.A.) - Petit Parisien ga

zetesi, Moskova muhabirinden aldığı a
gağıdaki telgrafı neırediyor ! 

Hariciye Vekiıi B. Rras'la Hariciye siyMi müsteşarı B. Menem.encioğm 
Köprüye çık tıklan esnada 

9~şvekil inönü bugün 
şehrimizde 

Yagoda'nm düımesi ü.z:erine yaban· •• .. • • 
CI menllcketlerde bir sürü yalan ve yan- [nonu ıle beraber Belgrada gıdecek 
lıt haberlerin ve ıayiaların ortaya çık -

ması pek tabii idi. • ,. olan Hariciye ' 7ekilimiz dün geldi 
Bu haber ve pyıalara kat ıyycn Y ~ 

inanılmamalıdır. Moıkova, tam surette 
süklın içinde!dir. Hiçbfr karışıklık vu -
kua gelmemiş, hiçbir barikat vücude ge
tirilmemiş ve Kızıl Ordu ile Gcpeu'nun 
hususi kıtalan arasında hiçbir çarpış -
ma olmamıştır. Halen, dahiliye komi • 
seri icjov'un enerjik idaresi altında, Gc
peu'da aman vermez: bir temizlik ya -
pılmaktadır. Hüktlmet, vaziyete hakinı
dir. 

Di~er taraftan. ayni pıetcnin Riia 
muhabiri de ıaı:eteıine fU telpfı yol • 
lamıştır. 

Burada !dönen ıayialara göre, Ge -
peu'da yapılmakta olan t emizleme a • 
meliycsi neticesinde tevkif edilen Ge -
peu memurlarının aayı11, takriben 300 

dür. 

Romanya 
ita/ya ile bir 

anlaşma 
yapacak 

Paris, 9 (A.A.) - Oeuvre gaz.etesi
nin bildirdiğine göre, Romanya. kralı, 
lta.ıyanın BUkreş elçisi ile uzun görüş. 
melerde bulunmuştur. Bu görüşmeler 
esnasında ttaıyan - Yugoslav anla,şma
sına. mUmasil bir ltalyan - Romen an
laşmasının vücuda getirilmesinin ınev. 
zuubahis edildiği sanılmaktadır. 
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Ankara., 9 (Telefonla) - Başvekil 
!smet lnönü bu akşam saat 17,30 da, 
Beigra.da gitmek ürere şehrimizden 1s 
tanbula hareket etmiştir. Başvekilin 
ref akıLtinde hususi kalem müdürü B. 
Vedit bulunmaktadır. 

İsmet lnönü istasyonda çok kaln.
ba.lik bir uğurlayıcı kütlesi, asker ve 
polis mUfrezeleri t.a.rafmda.n selA.mlan
JIUGUr. BUtün Vekiller, mebuslar, hü
JcQmet .erktnı ve askeri umera. garda 
ha.zır bulunuy.orlardı. 

Ba.§vekil lnönU istasyona büyü}c 
~ Atatürk'le birlikte gelmiş, halk 
kütlesi ve diğer uğurlıya.nlar tarafın. 
dan alkışlanmıştır. 
· Başvekilimiz istasyonda. bulunan. 
l1Lra. veda ettikten ve Atatürkle musa,.. 
f ahadan sonra mütebuısim ve memnun 
bir çehre ile hareket etmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre Baş
vekil nisanın 11 inci pazar akşamı 
Belgradda bulunacaktır. 

Yugoslavya hükilıncti Başvekilimiz 
için büyük bir program hazırlamıştır. 
Belgrat radyosu !nönilnün şerefine, 

' 
Maliye Vekili B .. Ağralt 

Diln Avrupadan.·geldl 

Vergilerde 
yapılacak 

tenzilat 
Bir müddettenberi Avrupada t.eda

vide bulunan M'.a.liye vekili B. Fuat 
Ağralr dUn §ehrimize gelmiştir. 

Kendisile konuşan gazetecilere ver. 
diği beyanatında. demiştir ki: 

- Avrupadaki seyahatim yalnız 

tedavi içindi. Binaenaleyh" en iyi dok
torların bulunduğu yerleri ge7.dim. Mu 
aniele, istihlak, ve kazanç vergileri ü-
7.erinde yapılacak tadilat hakkında so
ruyorsunuz. Bu vergilerin kanunların
da tadilat yapılması için hepsi ayrı 
a.yrı gözden geçirilmekte Ye üzerlerin. 
de tetkikat yapılmaktadır. Seyahatten 
geldiğim için tetkikatın son safhala. 
rım bilmiyorum. Vergilerde tenzilat 
yapılın:ısı meselesine gelince, elbette 
yapılacaktır. Milkelle! lehine icabcden 
ve imkan bulunan her tenzilat kolay-

hayatı ve mesaisi hakkında konferans
lar verecektir. 

Diğer taraftan Belgradda bugiln• 
lerde açılacak büyük ser.ginin himaye.. 
sini Büyük Önder AtatUrk'le prens 
Pavle Uzcrlerine almı§lardır. 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimiz 
seııginin açılma. merasiminde buluna.. 
calUardır. 

Belgradda dört gUn kalacak ve 14ı 
nisanda Sofya yoliylc memleketimim 
dönecektir .Sofyada dn bir gün ka.Jnıa,. 
lan ihtimali vardır. 

HARiCiYE VEKiLiMiZ DÜN GELDi 

Başvekille beraber Bclgrada gide
cek olan Hariciye Vekili doktor B. 
Tevfik Rüştü Aras şehrimize dün gel· 
miştir. Doktor Arasla birlikte, Had• 
ciye Vekaleti siyasi müsteşarı B. Nu. 
man Menemencioğlu, hususi kalem dl.. 
rektörü B. Refik Amir ve şube direk
t :>rlerinden B. Cevat da gelmişlerdir 
ve Başvekille beraber Belgrada gide
ceklerdir. J 

(Sonu: Sa. f Sü. 5) 

B. Fuat Ağralı istasyonda 

lıkla. yapılacaktır. 

İstanbulda ibir kaç gün kalo.ca~ 
Başbakanımıza mülfi:ki olacağım. Bun 
dan sonra Ankara.ya gideceğim. Elde
ki layihaların süratle çıkarılmasına 
çalışacağım tabiidir.,, 
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Yeşil Cehennem 



Mesut bir istikbale doğru giden 
bir vilayetimiz: Niğde 

; 

Günlerin pe"Şincten =-------- --- ---- Başvskil inön 

D k hb 1 . ' bugün şehrimize 
-a-

Niğdede bağcıhk 
ve elmacıhk 

. ayansın a e zmır. (Üst1ıam 1 incid'-
BELGRAT SEYAHATiNE VERi 

\J. Vaktile lzmire "Gavur İzmir,, denildiği zamanlarda Menemende Aral). EHEMMiYET 
. oğlu isminde biri varını§. Şurada burada lzmirin zevk ve sefahct haya- Başvckilimizin Felgrat ee 

Çok geni usullerle inkişaf ediyor 
Yazan: 

ASIM us----------~ 
Bajcılık hakkında dokuz ciltlik 

bir aer vücude getirmiı olan Niğ· 
ele ziraat müdürü, bu sahada mem· 
leketin en kıymetli mütehaHıslann
dan biridir. Bu aayede·son günler· 
ele Nevtehirde bağ bud29-ıa nokta· 
nndan bir inkilip yapılmııtır. Zi
raat müdürü Ekrem Ozümer vali 
ile birlikte Nevıehire gitmiı, burada 
bağcılık huıuıunda en ziyade ma
lumatı ve maharetile tanınmıı olan 
birkaç kiıiyi toplamııtır. Şimdi 
bağ budama mevsimi olduğundan 
bunlardan birinin eline bir bıçak ve· 
rerek bağ kütüklerinden birini keneli 
l>ildiii gibi budamaaını söylemiştir. 
Bundan sonra bıçağı ikinci bir ada
ma vermiı, ona da ayni suretle bir 
budama ameliyesi yaptırmı§tır. Sıra 
üçüncüye gelince Ekrem Üzümer: 

- Siz durunuz. Katil iki oldu. 
Oçüncü bir cinayeti yaptırmam!,. 

Demİ§tir. Bunun Üzerine bıça
iı keneli almış, budama ameliyesini 
yapmlf olanlann hatalarını göster
miıtir. Kütükler üzerindeki filizler· 
den, çubuklardan, gözlerden han
vilerinin ne gibi vazifeleri olduğunu 
izah emittir. Dalların lüzumsuz ve 
zararlı taraflannı kesmek lazım ge
lirken yanlışlıkla mesela bir sene 
sonra meyva verecek olan yerlerin 
nutl imha edildiğini anlatmııtır. 

Nevşehir bağcılarının bu müna· 
kqalr budama ameliyesi üzerine 
r.özleri naltikate açılmJ!ttr. Bundan 
tıonnt gene vali de hazır olduğu hal 
de Nevıehir Halkevinde memleke
tin biitün bağctlan bir araya toplan· 
mış, evvelce mahdut kimseler ara
ımda yapılan tecrübelerin neticesi 
herkese anlatılrnı9tır. Bundan son
ra bütün Nevtehir bağcılan fenni 
şekilde bağ budama usulünü öğren· 
mi9 ve tatbika girmişlerdir. 

Dikkate değer bir noktadır ki bu 
eeneye glinceye kadar fena bağ bu
dama yüzünden bağcılıkla yaşayan 
Nevıehir ahalisi bir taraftan bağla
nnı tahrip ediyorlar, diğer taraftan 
da her sene alacakları mahsulün 
miktarını yüzde yüz elli derecesin· 
ele azaltıyorlarmı§. Onun için §İm
diye kadar senede bağlanndan bq 
yüz liralık mahsul alan bağcılar bun. 
dan sonra bin iki yüz elli lira alabi
leceklerdir. 

Vali, vilayette ağaç yetiıtinne 
hareketine de hız vermiıtir. Akar 
ıuyu olan köylerde bu su kenanna 
köy fa}ıeiyeti hükmiyeai için bir 
miktar, bir de köylülerin kendileri 
için aiaç dikmek vazifesi vermiıtir. 
.Nevwehirde ev batma yirmi kavak 
aiacı c:likilmiıtir. Son günlerdeki tef. 
tİI eeyahatinde vali ahaliye vazife· 
lerini aüzel yaptıklarından dolayı 
tefekkür ebniıtir. Bu ağaç dikme 
hareketi her tarafta hummalı bir 
aurette devam etmektedir. Akar 
.uyu olnuyan köylere gelince kavak
tan bqb bir cins ağaç, meseli zer
dali, yahut diğer bir mevya ağacı 
dikilmektedir. Tabii olarak dikilen 
ağaçlarm miktan köy kanununun 
köylülere tahmil ettiği miktarı geç
memektedir. 

Kayseri yolunda bir ··nümune 
ima fidanlığı,, yapılmııtır. Bu fi. 

danlık sadece elmacılık üzerinedir. 
Vaktile Amaıyadan Niğdeye elma 
fidanları getirmiıler, burada büyü
yen fidanlar ayni evsafta meyva 
vermiıtir. Şimdi Niğdcde elmacılık 
birinci derecede olan fasulyeden 
eonra bu mıntakanm mühim servet 
lcaynajıdır. lıtanbulcla Amasya 
elrnuı adı altında Yediiimiz elma
Jamı çoğu da gene Niğdeden gel
me~dir. Niğdeliler elma itinden 
baheeclilirken: ., 

-Biz elmaabiı~ 

öğrendik, fakat timdi onları geç· 
tik.,, 

Diyorlar. Sonra neden dolayı 
Amasyalıları ge~mi§ olduklannı da 
anlatıyorlar. 

Niğdeliler yaz sonunda topladık· 
ları elmaları hususi bir usul sayesin· 
de yaz meyvalan yeti§inceye kadar 
muhafaza edebilmektedirler. Bu 
hususi usul de ıudur: Niğdede 
elmacılıkla geçinen her evin alt ka· 
tında bir mahzen vardır. Bu mah• 
zen ekseriya taş içerisine oyulmuı 
rutubetli yerlerdir. Elmalar top• 
}andıktan sonra hiç hırpalanmaksı· 
zm bu mahzenlere getirilip yığılır. 
Rutubetle beslenen elma burada al: 
tı, yedi ay olduğu gibi durur. lcal> 
ettikce elmalar mahzenden çıkarılıp 
satılır. Zahiren rutubetin elmayı 
çürüteceği zannedilirken böyle m~
hafazasına yardım etmesi insana bır 
az garip geliyor. Fakat tecrübele
rin gösterdiği fiili hakikat budu~', • 

Niğde için elmacılı~m mevkıını 
takdir etmek icin evvelki sene bu 
meyva yüzünd~n bu ıehire ~~rım 
milyon lira girmi§ olduğunu soyle
mek kafidir. 

Vilayet, elmacılığı ilerle~ek 
icin ambalaj usulüne de ehemmıyet 
v"ermiştir. Mütehassısların tayin et· 
tiği şekilde ambalajı yapılmaml§ 
olan elmal · ihracına müsaade e· 
dilmemel:t . Bu sayede halli 
ambalaj if ine az bir zamanda alıı· 
mııtır. 

Faik Ustun, Niğde muhitinde 
kullanılan kağnı arabalarını dört te
kerlekli arabaya çevirmek için pra· 
tik bir yol bulmuştur: Vilayetin 
hususi idaresinden bin beş yüz lira
lık bir mütedavil sermaye ayırmıt
tır. Bu para ile dört tekerlekli ara
balar yapılacaktır. Arabalar yapıl· 
dıkça karsız olarak köylülere satıla· 
cak, bedeli müsait taksitlerle sonra 
alınacaktır. Niğde muhitine Ro
manyadan gelen beş bin kadar mu· 
hacirler esasen dört tekerlekli ve at 
koşulan arabalar kullanmakta oldu· 
ğundan hunlar da köylülerimize gÜ· 
zel bir örnek olmak'8dır. Roman· 
yalı muliacirler gelir gelmez hayata 
atılmıılar, derlial müstahsil vaziye
te geçmişler, nakliye iılerimj.~ pi· 
yasanın kmlmasına bile hizmet et· 
mişlerdir. 

Memleketin birçok yerlerinde 
kazalarda, vilayetlerde iktısadi mü
nasebetler ve rekabetler neticesi o
lorak halk iki} e tlYrılır. Bir yeı e 
yeniden iclare memuru tayin edildi· 
ği zaman biribirlerile için için raka
bet vaziyetinde olan iki taraftan 
hangisi vali, yahut kaymakamı di· 
ğer tarafa daha yakın görürse veya· 
hut öyle zannederse ıikayetler bat· 
lar. Faik Üstün de Niğdeye ilk 
gittiği zaman bir kısım halk arasın· 
da şikayet' cereyanı görülmüttür. 
Fakat hükumet merkezinin dikkatli 
ve alakalı tetkikatı sükuneti yerine 
getirmiştir. Memnuniyeti mucip 
olan cihet şudur ki evvelce vilayet 
işleri hakkında şikayet edenler de 
bugün artık valilerinin idaresini tak· 
dir etmektedir. 

Niğdeden ayrılarak lstanbula 
gelirken trende tesadüf ettiğim A
danalı bir dostum Faik Üstünden 
takdirlerle bahsetti. Adanalılar ya
zın sıcak .günlerinde Ni~de. yahut 
Bora gelirler. Birkaç ay burada bin 
iki yüz metre yükseklikte yayla ha
vası :;,de yaşarlar. Onun için bir 
kı::;;m Adanalılar Ni~dcyi biraz ken
di memleke1letj. Niğde Ynl.isini de 
kendi valileri gibi telakki ediyorlar. 
Bu Adanalı dostumun ifadesine gö
re, Mersinliler Niğdelilere: 

- Faik Oıtünün kıymetini bi
liniz. Eier aiz memnun değilaeniz 

~ tmı dinledikçe kendi kendine, .. Hele biraz para toplayayım da §U memle- Yugoslavya B~vekili !3. Milln 
~ kette ben de adamakıllı bir papaz uçurayım.,, dermiş. Araboğlu bu dinoviçin Ankara ziyaretini 
· hayal pefinde günlerce dola§mıf. Nihayet kemerine dört beyaz mecidiye iade mah:yetindedir. Ha.ric.iye 

yerle§tirerek yola düzülmüş: miz doktor Arns bu seyah~tte 
- Davan kahbe lzmir!,, ne refakat ediyor. Bununla 
Diye diye lzmire vannış. Belgrat ziyareti esnasında birç 
Fakat bir iki gün geçmeden Araboğlunun süklüm püklüm bir vaziyet· yasi konu!;m~lar yapılacağına "' 

te döniip gene Menemene geldiğini görenler, o saltanatlı gidi§ini düşüne· devlet Başvekilinin dünya siy 
rek sormuşlar: müştcrek"n gen:.ş mikyasta gözd 

- Yahu mısıl oldu da böyle çarçabuk geri geldin},, çirecc'>lerine muhakkak n311lri)d. 
Demişler. Araboğlu cevap vermi§: kılmaktadır. 
- Kahpe lzmir dayandı. Fakat Araboğlu dayanamadı! .5ARK MiSAKI 
Geçenlerde bir seyahat için Avrupaya giden bir dostumun gittiği yer· Başvekilimiz may11m ilk haf 

de dört, beş günden fazla kalamryarak dönüp geldiğini görünce sebebini da, lr.giltere J;ralının taç frtyme m 
sormuştum ; dostum güldü: siminde devletimizi temsil etmek 

- Sen galiba döviz meselesini bilmiyorsun, Avrupa memleketlerinde re Londrada bulunacaktır. Hari 
Araboğlu dayanamıyor!,, Vekili de, mayıs sonunda Milletler 

Diye cevap verdi. Hasan Kumçayı miyctinin toplantısına. iştirak 

Ankara Gücü dün 
şehrimize· geldi 

üzere Cencvreye gittikten sonra, 
dei ziyaret için Bağdada gidecek, 
dan Tahrana geçecektir. 

BağJat ve Tahran seyahatleri, 
Ieketimizle lrak, İran ve Af 
arasında aktcdilmesi kararlqıüı 
misakı,, ile de a.likadar bulunm 

Ankarad::ın diüı gelen An'karagücü takımı .'lporcu:lın 

Milli Küme maçlarını oynamak üze· 
re Ankaranın Ankaragüc:ü takımı dün 
tehrimize gelmiştir. Ankaralı sporcuları 
Haydarpaıa iıtasycnunda birçok spor • 
cular kar§ılamıştır. Bugün saat 16 da 

·Taksim stadında Güneşle karı\laıacak 
olan Ankaragücünün kadrosu: 

Osman - EnYer, Ali Rıza - Mu· 
sa, Semih, Nazmi - Hamdi. Selami, 
Yaşar, Şükrü, Abdi'dcn mürtkkeptir. 

Antrenör Her Şvcng ide talcımla be-

raber biılunuyor. Uzun müdd::t F"ncr -
bahçe takımını çalıştırmış olan Şvengin 
büyük bir emek verdiği Ankatagücü ta
kımı ıeçen hafta İzmirin Doğar.sporu -
na bire karıı beı gol yapmak gibi bir 
varlık ıöıtermiı olduğundan bugün GU 
netle yapacağı müsabakanın hayli ente
reaan olacı:ğını tahmin ediyor.u. 

Şimdilik Ankaralı sporcuları ve Gil· 
neılilere muvaffakıyetli oyun~ar dile • 
riz. 

dır. 
Bundan Uç dört sene 

Türkiye tarafından düşUnUlmÜ§ ve 
1 ce İran ,!rak, TUrkiye arumda 
kere edilmekteyken kardeı Af g 
tanın da i;irakile yalnız imzası 
mış olan bu mis:ı.km Dr. Tevfik 
Arasın ziyaretleri neticesinde i 
dilmesi de kuvvetle beklenebilir. 

Hariciye Vekilimiz, temmuz ip 
lannda da Moskovaya gide~ktir. 
dat ve Tahran seyahatleri haziran 
içinde yapılacaktır. 
BAŞVEKALET VEKiLi DOKTO 

SAYDAM 

' Başvekilimizin Bclgrat &ey 
esnasında kendilerine Sıhhat ve t 
mai Muavenet Vekili doktor B. 
Saydam, vekillik edecektir. 

Doktor B. Saydam Viyanada { 
den dönen ve IstanbulaaoUtun n 
!iye Veki!l 13. Fuat Ağralıya vek 
etm~kteydi. Başvekalete vekillik 
leri dolayısile Maliye Veklleti iti 
Maliye Vekilimiz mezuniyet 
dolduruncaya kadar siyul mtıs 
Faik Baysal'ın yapması karart 
DlJ§tır. 

GAZETECiLERiMiZ BELGR 
Belgrat, 9 (Hususi) - Türk 

buat heyeti dUn saat 21,30 geçe 
grada muvasalat etmiftir. Heyet. 

·--------·------------- · tasyonda Başvek.llet matbuat 

• Yorıol isminde beynelmilel bir yanke 
aıcı •on gUnlerd<ı şchrimJze gtrmtı. zabıta 
nıemurJanmız t&ratmdan yakalanarak hudt 
haricine çıkanlmıftır. 

• BoYyet RUIY& t.tanbul bukonaotoaıu
tu merhum vı. kmuıoJotı Kltabof Kemal 

Ahmedovlçtn cenaze merulml bugün u.at Hı 

te bqkon.aloıJuk blnasmda icra edll~ektlr. 

Cenaze Sovyet Rusyaya 
nakledilecek Ur. 

bu ayın 11 inde 

• Edimede açılan Köy eğltmenlerl kul'8U 
grup ,emttne Tekirdağ ilk totdrlsat mUfettlıo 
§I Nureddin Biriz tayin edllmlı ve Edimeye 
gltml~Ur. 

• Evkafa alt Taşdelen ıuyu ve zeytinlik• 
Jerln idaresi için mütedavil Rrmaye aynı. 
mak Uzere bir kanun JAytha.sı h&ZirlllDDUftır. 

• Dahiliye veklleU huausl idareler tarafm 
dan lşleUlen tq ocaklannm köy heyetlerine 
devrini dU~Unmektedlr. 

* Dahlllye vekAJeU tehir ve . kuabalarda 
bulunan içme aulan lle kuyuların mlktarmı 
ve mevkilerini al'&.ftmnaktadn'. 

• Ankara babçell evler kooperatifi Anka 
rada yeni bir mııhalJe kurmak huııuaundald 
plAnını mevkll tatbike koymak üzeredir. 
Halka takaltle evler yapılacaktır. 

• ttalyaya ihraç edilen balıklan kendt 
namlarına toplayarak vermek latlyen lkt 
phsın harckeU hakkında hUkOmetçe tabklıo 
kata bqJanrn11tır. 

• Yeni cami kemerinin altından bundan 
sonra yalnız nıotörJU vuıtaıar geçecektir. 

* Kaptan ve makinı.tıerln terli lmtlh.aıı. 
ıarma ~lanmı~tır. İmtihana elliden fazla 
kaptan ve makinist girmektedir. 

• KarabUkJe Ankara arumda tayyare ııe. 
ferleri te•ls.I ı::ın tetkikat yapılmaktadır. 

bize gönderiniz ... 

Hayvan kaydı zamanı rll, Balkan matbuat birlifi y 

ki ı komitesi reisi, Avala Aja.naı dire 
ya a' I Ve diğer bir çok 7.eV&t tarafmdan 

Maliye Vekilt'tinden belediyeye bir . a1nm .,_ 
i ha · tı Ilı.u. • 

tezkere ıelmittir. Bunda 937 ıenea Yı--------------:~4j 
van kayıt zamanuun yaklaıtığı, bu hu-
ıuıta icap eden tedbirlerin alınma11 is
tenmektedir. Vekilet neticeden malQ
mat da iıfemiştir. 

Beklenen seyyahlar 
Letisya vapurile bu sabah tehrimize 

500 Alman ıeyyahı gelecektir. Bunlar· 
belediyenin turizm ıubesi mcmı:rları 

tarafından gezdirileceklerdir. 
17 nisanda General Fon Ştoyben va

purile, 20 nisanda Arandorastlr vapu -
rile, 22 nisanda Milvoke vapurile de 
seyyah gelecek, bunlar Busraya gide -
ceklerdir. 

Acıkh bir l lllm 
Hikiyeci Fuat ve Faik Bercmen kar

dqlefiden Fuat B~rcmen tuun •ilren u:
tırıph bir hastahk neticeli Hıydarpap 
Entaniye hutanninde efat etmittir· 
Cenazesi bugün h11taneden kıldınlacak, 
Kara:aahmet kıbriıtanma defnedilecek-
tir. 

Surigeden agrı 
mak istigenle 

(tJstycm 1 incide) 
Tütünlerini reji idaresine g" 

rek satan Türk köylillerinin tutun 
r:ıları reji idaresinden verilmenı 
dir. Bu paralar geçmiş zam.anlar• 
hatta eba ve ecdatlarının muh• 
borçlarına mahsuben reji i 
hükumete yatırılmaktadır. 

TtJRK MAHPUSLAR AÇ 
BIRAI!ILIYOR 

Lazkiye, 9 (Hususi) - Kın 

dan ve Antakya hap:ahaııe:JnclcD 
lcbe nakledilen Türklere 1'!.riS:, 
çok fena muua et yapıl:n&l 

Günlere~ a ı bıra.kıldıkta.'1 sonra 
sıra kuru c!tmek, \'erilmcktedir· 
ekmeği de kendileri hariçten pek 
sek fiyJtlarl3. tcm!n etmektcd 

T kkllr Mahpuslara içecek su da verilm 
. , . ted' 

ır. 

Rahmetli Marepl İzzet Furıaç aile· ----...-......,.-...----
ıi merhumun cenue törenine ıelen ve lnhl•ar mamur:arrn• 
mektup ve telgrafla elemlerine iıtirak yapllacak apartımanl 
eden biltUn dostlanna aamiml tetekkilr Ank'ara, 9 (Tele fonla) - 1 
ve duy,ulannı sunarlar. ~ ı sarlar umum müdürlüğünün 

Merhum MuepJ izzet Furpç raya naklinde memurlann o 
AiLESi için yapılacak apartımanlanıi 

aarlar tekaüt sandtğmda bu 

- ilmi Felsefe 
~ Düa we Y ann Kitapfanndandn 

Diyorlarmış. Zannedenepı fU 
safivane söz de daha evvel Mersin 
valiliğinde bulunan Faik Üstünün 
idarecilik muvaffakiyetine güzel bir , ____ Fiyatı 40 kuruıtur 

delildir. 

paralarla temini kararlqtıri 
Bunun icin sandık niızaıllllAl

nin bazı m~ddeleri deği§tiribıılf 
yeni hükümler konulmuttur. 

Bu iş için bir buçuk milyoll 
eynlacak~ 
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'e lzrnitin bu gü~el ve f egizli sanat 
müessesesini ziyaret intibaları 

Satıcılar, alıcıyı nasıl 
dolandırmu;lar? 

Festival Komitesi 
dün toplandı 

l'uka da İ 
n =mit vali i llamit Oslwy Onar Bif.·ki Yurtlu ıalrbdcri nrasm-

~ . da, ~ağıda Bi<;ki Yurdunrlmı bir f•Ö§C 

kurnp:t, (Hususi) - Singer dikiş ğümUz, mantoları, ropları, yastıkları, a 
YÜı: kil Yasının iyi kalpli, kısa boylu, bajurları, peçeteleri ve isimlerini bir tür-

o gelen •· ..... k 1 ve iğri k nıumessili ile, dar, bozuk 1ü beceremedıgım ren Tenk eşya arı, 
Uatünde~ Oaklardan geçerek, dik bir sırt hep kendilcri yapmışlar, on ay gibi kı-

ıu nar B" k. b" · · d aınatda ıç ı yurdunun taş ba- sa ır zaman ıçın e ..... 
İh . ttnda durakladık - Bu, mantoyu Leyla yaptı ... 

. tıyar bir · .• 
h, gözıerin· .2?t kapryı açtı; Tatil dı.ı• - Şu, tuvalet Fatmanındır. 
niı 

1
subayr :a:çı dalına giden bir de- - Ma!\,,ı. örtüsü Muhsinenin, olacak. 

- }I - .J:'.ijama kimindi, hak unuttum. 
Otuz~tig:~~i~iz, dedi. - Gecelikler Selmamn, diyorlar •.• 

da: lljı ar gibi beyaz bir bayan Gönül, bu seyranın seyrine doymak 

. - Şöyle bu bilmiyor. 
dı · Ytırun, diye, yol göster- Fakat gösterdikleri pek fazla sevgi 

Şöyle huyu d ve inceliği suiistimal etmemek lazım. 
çekleri, saksı)a;ı uk ; .. iki tarafı bahar çi- Memlekete, ev kadını, Türk kadını, cıım
ıncrdiveni tırma a suslenıniş temiz bir huriyet kadını yetiştiren bu nurlu mües-
lık ndık ln · · h t ı k · · ·· d 1 · · · , veren kü .. k · sanın ıçıne ra a • seseden ayrıma ıçın musaa e erı~ı n-
rck büyükçe ~~ şık bir salondan gese· calıyoruz. 

Sarı ba 1 ır odaya girdik.. Bayan Müfide Akyollu ve onun Ak-
lar doğru)~ a~, es~er başlar, kumral baş- yollu talebelerinin birer birer ellerini 
~e Se\'riJd· uK, ye~ıl, ela, kara gözler bi·' sıkarak uzaklaşıyoruz .. Aramızda, onla· 
o ı · 1

• endım· · · • - • h ı · · l n Ükleri . • ızı beyaz, tertemız rm bir ne§ e saganagı a ınde akıs eşen fa ıçınde y ~ . 
r arasına rgın yrğın, genç kız - sesleri perdeleşıyor .. 
~ir k'" a bulduk. 1 - G•Jle güle .... 

Yi YUdurnıoşeyke ilişiverdik. Gelen kahve-ı Cmıc/,.t HaYhal 
b· ar en o ı · 
ır günlük r:!lr Biçki Yurduna! •• 

biı de ka\'u talebe olmak bahtiyarlığına , Bı·r koy yangını 
l' . §tuk. , 

~ CtzıJik d • 1 Ak l •ıb 
Cerse ne in eyıp de geçmeyin ... Me -ı Çanaa 8 e l ayının 
•ahır, tahaın:u~a:.ifetleri, hünerleri ve aldığı acil tedbirler 
~I· llı\'ard gosteren çalışması var- 1 
ıerinde h a kocaman bir siyah tahta .. 

ın·· atıa h Uat&irnJ r, attı mjnhaniler hattı 
•U...ı: er, not l ' 

'" §ekill a ar, zaviyeler ve bir 
Vel, g(). .. " er, ellerde defter kalem ced-

•• ., c, lllak ' ' 
Yanan iğneler as, }'akalarda pırıl pırıl 
tasına v ... D noktasından B nok-

Adadaki muhayyel define 
ve 1900 Lira macerası, 

Hakyerlnde 1 
Define dolandırıcrlrğı yaptıkları 

iddiasile iki kiRinin dün sabah !stan. 
bul asliye üçün-cü cezada duruşmaları 
yapıldı. 

Bunlar, Fehmi ve Temel adlarında· 
dır. Bu davaya, Yusuf adlı biri de da. 
bilmiş. Fakat, kendisinin nerede bu. 
lunduğu öğrcnileıncmiı. onun hakkm
kmdaki duruşma, müstnntiklikçe mu. 
vakkaten talil edilmiş. 

Dolandrrılaıı , !ılavunacılar cemiye
ti rciı:ıliğindc' bulunan Yakuptur. Bu 
iiç ldşi. hayli z~ngin olan Yakuba mii
racaatln, Adada kiilliyetli bir define 
bulduklarından bnhis açmışlar, bunu' 
s:ıtmağı teklif etmişler, iş karlı bir is 
olarak anlatılmış. topraktan çikarıl. 
mış gibi çamura bulnnmış eski bazı 
mcskükat, "İşte Adadaki dcfinedcn 
bir knc parça! ,. diye gösterilmiş ve 
paz..-ırlıkta 1!)00 liraya uyuşulmuş. K:"t
ğıt paraları ellerine alıp sayan define 
satıcıları, bir:ız düşündükten sonra, 
gidip yerinde defineyi teslimi ba.rıka 
bir giin yapacaklarım söylC'n,işlcr ve 
Yn.kub::ı. "Şimdiki halde,. demişler, 

''1900 lirayı kasana koy, sakla!,, ve 
gidiş o gidiş! Başka bir işe sarfetmck 
U1..erc kasadan çıkaran Yakup, .1900 
lirasının dPfinc salıcıları tarafından, 
sayış sırasında clçabukluğu ve göz bo
yacılığı ile değiştirildiğini, yerine salı. 
tc paraların konulduğunu öğrenip, der 
hal polise müracaat ediyor! 

Dün sabahki celsede, Kadriye ve i. 
kinci şube komiserlerinden Eş:ef, din
lcnildiler; Ifadriye, dolandırılan para. 
lann ara.,tınnada bir evde minder al. 
tından meydana çıkarıldığını gördü
ğii ve E.5I'cf de, yalmlananlarm. suç. 
Jarınr itiraf ettikleri yolunda ifadeler 
verdiler. 

Fehmi ile TemcJ, ikrarın tazyikle 
alındığını söyliycrek, kendilerini mü. 
dafaa ettiler. Reis Necip Nadir, aza 
Hüseyin '\"C Tahir, duruşmanın deva
mını. hakycrinde nıüddeiumumiliği 

temsil eden K8.milin, dosyayı gözden 
geçirerek, es:ıs hakkındaki mütaclası. 
m bildirmesi için, 21 nisan sabahı sa. 
at l 1 e bm:.kıldr. 

f spanya ticaret 
heyeti gitti 

Seglıahlarla Anadolud~-,, r;elecek 
ziyaretçilere oteller ytizde 

on tenzilat yapacak 
Ağustosta yapılacak festi va: eğlen -

ccleri progr:ımını hazırlıyan komite 'dün 
sabah toplanmıştır. 

Trabzon. Kastamonu, Balıkesir. Er -
zunımdan gelCcek milli oyun heyetleri • 
nin hazırla:Jmaları için alakad&r vali • 
liklere mektuplar yazılmasına karar ve.. 
rilmi~tir. Bu heyetlerin yol masrafları , 
istanbulrla kaldıkları miiddetçc:- yemek 
ve yatma masraf!arı festival komitesi 
tarafından deruhte edilecektir. 

Boğazı yüzerek geçme ve mukave · 
met yarışlarına 1 G vilayetten yuzucu ı 
cağırılacaktır. Bu vilayetlerde yüzücü • 
ler arasında müsabak:ı lar yapıfacak. bi· 

· rinr.i olanlar İstanbula geleceklerdir. 

Finlandiya, İsveç. Le ton ya .fan da a
ğır ve yarım ağır sikletlerde profesyo -
nel güreşçiler cetirilcccktir. 

Bunlar İstanbulda Türk perlivanla . 
rı ile karşılaşacaklardır. Bun:lan başka 
istanbuldaki amatör güreşçi!.!: arasın· 

da da müsabakalar yapılacak~rr. Fotoğ
raf müsabakasının eı:asları da kafi su • 
rette tesbit ol\ınmuştur. 

Bu müsabakaya girenler Ic;tanbulun 
tarihi abidelerinden ve manzaralarından 
birer fotoğraf çekip belediyey~ gön':ie -
receklerdir. Bu resimlerden bir sergi 
kurulacak. birinci ve ikinci gelrn resim
lerin sahiplerine kıymetli hedireler ve
rilecektir. 

Bu içtimadan sonra seyyah arentc • 
leri de belediye iktısat miidür:i Bay A -
sım Süleyyanın ba kanlığmcla toplan -
mışlar, fes tival müddeti esnas•nda Is • 
tanbıt!a seyyah getirilmesi etnfmda l:a
zr kararlar vormişledir. 

Otelciler seyyahlarla Amıdoludan 
gelecek ziyareçilcre yüzde otı;z trnzi • 
!at yapmayı kabul etmişlerdir. Bunun
la beraber bu ttnzilat kafi gör:.ılmemiş -
tir. Gelecek hafta ikinci bir toplantı 

daha yapılacaktır. 

Brassert Sirketi Direktöri.i 
' dün Atinaya 

Direktör Makenzi, Karabük İl1şaat111uı 
inkişaj ile uğraşn1ak iizere bir miiddet 

memleketimizde kalacak 
Karabük demir. ve çelik fabrikaları, 

- temclatma merasimi yapıldıktan son
ra - en hararefli inşaat safhao;ına gir • 
miş bulunmaktadır. 

Londradan gelmiş olan İn&ilir mü • 
hen'disleri derhal faaliyete geçmi§ ol • 
cluklan gibi, fabrikaları kurma:.. işini Ü· 

zerlerine almış olan Brassert şirketinin 
direktörü Makenzi de, işlerle çok ya • 
kından alakadar olmaktadır. 

Bu münasebetle direktör Makenzi 

derhal Londraya dönmiycrek, inşaat iş

leri ilerleyinceye kadar memle}ıetimizde 
kalmağa karar vermiştir. 

Direktör Makenzi, yaz ortal;ırına ka· 
dar burada fabrika İ§lerile meşgul ola· 

Sırt hamallığı 

rak vakit vakit Karabük,' Ankaıa ve ls

tanhulda oturacaktır. 
Makenzi, beraberinde muavinleri ve 

Karabük fabrikalarının açılma meraı:i -
minde bulunmu~ bazı İngiliz g:ızete mu
habirleri olduğu halde dün sabah An • 
kara eksprcsilc şehrimize gelmiştir. 

fngiliz şirketi direktörü, Başvekili • 
mizin seyahatten döndüğü sıralaıda tek· 
rar Ankaraya ve oradan Karahüke gi • 
de:ektir. 

Brassert şirketi müessisi B. Brassert, 
şehri~izden geçerek Atinaya gitmiştir. 
Oradan tayyare ile Londraya döne·ek 
ve haziran aylarında, inşaatın ne dere
ce inkişaf ettiğini görmek üzere tekrar 
memleketimize gelecektir. 

idman şenlikleri 
Silah ve cephane 
aradıkları asılsız 

,ŞbJldilik 
i balık 

şehrin ka/a
yer lerinde 
kaldırılıyor 

Bütii11 okullarda 
hazırlıklara başlandı 

İspanyanın Katalonya de\·letinden 
gelerek Ankaraya giden Kat::ılonya ti -
caret heyeti, ldün sabah şehrimize dön

müştür. 

Heyet, Ankarada alakalclar makam • 
larla .ispanyanın pı:muk, kuma~. ihracatı 
etrafında tetkikatta bulunmuştur. 

Heyetin ispanya için silah ve cep -
hane almak emelinde olduğu ve bu ve -
sile ile Rusyaya gideceği hava\lisi tama· 

il emen f dman şenlikleri etrafında Bakan .. 
tığın göndermiş olduğu program üze -
rindc:l bütün okullarda hazırlıklara baş
lanmıtşır. Haftanın muayyen saatlerin
de bavrama iştirak edecek çocuklar: bir 
araya· toplanarak talim yapma:ttadır1ar. 

. • flokt 81mler ve sık asından A noktasına ter -
lrncı Lui l>a' sık tekrarlanan, bir Onal-

Çanakkale, (Hsusi) - 1 Gelibolu 
ilçesinin Tayfur kö}•Jnde dikkatsizliıl 
yüzünden çıkan yangın şiddetle esmek 
te olan }<>dosun tesirile büyüyor. 70 
hanelik köyün 11 evi ve 40 tane saman 
damı ve ahır yaıuyor; köyün bu duru . 
munu yakından görerek düzeltmek için 
köye giden Vali Fe;zi. Gürel zarara uğ-

men asılsızdır. 

Heyet dün ispanyaya mütevecci - 1 

Bir taraftan provalar ilerleı ken di -
ğer taraftan da idari işler halle:lilmek • 
tedir. idman bayramına mümkün oldu
ğu kadar çok kişinin iştirak edebilmesi 
için bu yıl öğleden sonra yapılması ka

rarlaştırılmıştır. 

Programa göre saat 15 de bütün o • 
kullar gösterit alanında toplaıımı~ ola
caklardır. Şehrimiz:::le bu yıl Anadolu 
kıyrsmjaki halk için Fenerbahçc stad -
yomunda İstanbul cihetindeki halk için 
de Taksim stadyomunda olmak üzere 
iki yerde şenlik yapılaca ır. idman ha
ı eketlerindc evvela uılebeler daha son -
ra sporcular gösteritler yapacaktır. 

l3u 'bah l'çası !. 
~. taıı F 
gın de ne nı.. ransız kralı ile terzili -
istifhaınıar una~e~eti var? diye kafamda 
değerli ha k belırırken, Onar Yurdunun 

., § anı-

- Orıaıtrn~ L··· d' 
Pek nıeraıtı . 1 uı, ıyor, elbiselerine ı 
:ı.ru bizzat 

1 bır ~~lr~mdarztUi ... Planla
i:UnUı kendısı çızermiş. Bu gördü-
.. parça da 
Oy)e ikaı onun eseridir; İsmi de 

rnrı .. ,, 
l) • • • 

ers sona ererk • 
Zilkeres· b en, talebelerin rrı:i -

1 ı aşlıyor .. 
t Ik kalkan gen kı .. 
ahta ba§ma . ç z, ur kek ürkek, 
anlattı: Bir. geçti. Fnkat bülbül gibi 

- Aferin ... 
Aldr. 

İkinci kalkan nazı 
naı.11 nazlı anlattı: ı n:ızlı, 

- Güzel ..• 

DJye takdir edıldi.:. 
• • • 

yürüdü 

Şimdi onlann 
~crçckten zevkli ,esgerç~kten güzel ve 
(hayat erlerı arasında b' 

eyranı) ya ır 
pıyoruz. :Su gördü -

ko .. ylünün ıhtıyaçlannı derhal 
rıyan 

kar•ılamak Uzerc Halk Partisi sosyal 
:ı.d parasından vermiş ve evleri ya· 

yarım . 
anlann evlerini de yemden yaptırma -

~ı temin etnı'.ştir. Viliyeti ı gösterdiği 
b ·ı · e teıelden yapılan yardım köy-u 1 gı v . . 
lü üzerinde çok derın tesır yapnu~tır. 

ÇANAKKALEDE ATATÜRK ANITI 
ATATüRKÜN yıllardanberi ha • 

1 Anitı yerine konulmak üzere 
zır anan 
b .. t.. eksikler tamamlanmış, 23 nh>an-

u un . 
1 

k .. 
da törenle açılma resmı ~apı ma uzere 
. d"d •ngin bir progıam yapılma • 
şım ı en z.. . 
y b lanmıştır. Bu yıl 23 nısanda Ço -
gak baş daha büyük ve zengin bir 
çu ayramı . • h 

y 1 kutlanmak ı~ın azırlıklar programa 

hen yola çıkmıştır. 
~---,,,.--="=""~=-----

Universltede dersler 
üniversitede inkılap dersleri bir ma

yısta ecnebi dil dersleri de heş mayıs -
ta bitecektir. 

Arabalar tahdit 
edilmi~e~~k I 

Arabacılar Cemıyetının Ticaret O -
dı:sına başvurarak arabaların tahdidini 
istedikleri, Odanın da keyfiyeti bele -
diyeye yazdığı söyleniyordu. 

Belediyeye böyle bir mürac:ıat yapıl· 
mamıştır. Bundan başka arabaların talı 
didi mevzuubahsolamıyacağr do bildi -

rilme!(tedir. 

yapılmaktadır. ====================-
MUGLANIN YENl KOL TOR lediye reisi de bulunmuş ve hoşca vakit 

DiREKTÖRÜ getirilmiştir. 
k İlk öğretim ispekteri Da - - ÇANAKKALE DEST ANI 

~-er ~z nm Muğla Kül~:ir direk - HaHik Nihat Pepeyin yazdığı (Ça -
vut Gurar a .. · K"'l nakkalc Destanı) kitabından İlimiz ir'in t" r· y.. terfian atanması uzerıne u • ;o 

or ugune .;ı 
1 

yönünden kendisine 80 tane armağan cdilmiş~ir. İlim"z Kül-
tür arka-.ıaş arı . .. · b ·ı · k · 

• ı.. tunda bır ayrılma to - tiir:.ine gösterilen u ı gı ta dır ve te -
Cumhurıyet oa.u · d 

T"'rende Vah ve Be - ~ekküre _şayan ır. 
reni yapılmıştır. 0 

o gün bütün nakil vasıtala~ı süsle • 
necck, şehir ve kasabalar üzcı inde de 
uçaklar vecizeler atacaklardır. 

Sırtta arkalık ile yük taşıma pek kı· I 
sa Lir zamanda gehrin şimdilik bazı yer- Mezarhklarda it r ! c r ( c si 
!erinde men~dilecektir. Buna ait tetkik- inşaat yapalamıyac~k 
ler bitmiş, hazırlanan rapor belediye re· 
isine verilmiştir. Daimi encümen hazır -
)anan projeyi tetkik ederek Şehir Mec
lisine verecek, Meclisten bir k..ırar alın· 
t::lıl:tan sonra hemen tatbike geçilecek -
tir. 

Sırtta yük taşımak Galata, Eminönü, 
Beyoğlu gibi yerlerde derhal kaldırıla
caktır. Şehrin diğer yerlerindr. de bu 
karar tedrici bir surette tatbik edile -
cektir. 

Mezarlıklar dahilinde mez.ır &ahip • 

!eri tarafından yapılacak lahit, duvar, 
parmaklık, taştan ve, saircden tezyinat 

ve tesisat ve her türlü inşaatın beledi -
yenin müsaade ve kontrolü altında ya • 
pılmak mecburiyeti konmuşt~. 

Bu hususta mezar kazıcı, bekçi ve ıdi· 
ğer alakadarlara icap eden tebliği'.ıt ya
pılmış, müsaadesiz. İn§aatın men'i bil -
dirilmiştir. 
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Canım ana, sen de ne çok sorarsın? 
LÔ:f olsun diye dedim işte! .. 

Elbet babamı, ağamı da merak 
ederim. Bakmışım da ne olmuş? 

Ertesi gün Boz dağa çıkmışlar, av 
hayvanlanru kızartarak kendilerine bü
yük bir ziyafet çekmişlerdi. 

-6-
BENLl AYŞE! .. 

O gece bol yağmur yağnuştr. 
Kırludan temiz toprak kokusu gcli· 

yordu. ı 
Bahçedeki yemiş ağaçları arasından 

kuşların şarkıları duyuluyordu. Bunlar, 
bozulan bağlar, sararmağa başlıya.n 

yapraklar ve sertleşen sonbahar rüzgir
larile bir araya gelince acıklı bir ayrı
lığı hatırlatıyorlardı. Bü~·:in bahar ve 
bütün yaz §en olan bu seslerin, şimdi 

içli bir dertle titreyişleri hiç şüphesiz 
bundandı. 

Bu bahçenin ortasında büyücek 
bir ev vardı. Alt katta. demir parmak
lıklı iki mini mini pencere görünüyor
du birinci k~tm pencereleri daha bol 
\'C büyücekti. Bütün duvarlara beyaz 
batla.na vurulmuştu ve çatının altın. 
da, artık yavrular büyüdüğü için boş 
kalan ku;ı yuvalan sıralanmıştı. 

Kafesli pencerelerin ardmda bir 
karaltı görün, .. dü. 

Parmakları henüz kınalanmış iki 
el bu pencerenin kafesini kaldırdı. On 
altı y~la.rında esmer bir genç kız Ti
reye giden yola baktı. 

Bu kızın iri gözleri, iki örgülü ka
ra ve uzur. saçları, cepkenin içlıiden 

taşacak gibi bir göğüs, ince bir enda. 
mı vardı. Fakat en çok göze çarpan 
ve göz alan tarafı dudaklarının iki 
taraftaki gamzelerlc sağyanağınm üs
tündeki büyücek ve kara ''ben,, di. 

- C';ı-enc mi pencere ba.şma geçe
cen? İki gündUr yolları gözlersin! El
bet ha.ban da ağan da gelecek. Ne Ü

ziilürsUn a yavrucak? 
Bunu otuz beş ya.şla.rmda bir kadın 

söylemişti. 

Bu kadın Peşrev Beyin karısıydı. 
Biraz esmerdi. Çekik gözleri, solgun
ca. yüzü ve sivri ~enesi ona bu yurdun 
kadınlan arasında bir başkalık veri. 
yordu. Otuz beşinde olmaı:ıına rağmen 
yüzünde bir genç kız tazeliği var gi
biydi. 

Ayşe bo~ bulundu: 
- Elbet gelirler. E'unca savaşa ği

denler de gene geldiler. Avda kalacak 
değiller a '? Ben onları beklemiyorum 
ki zaten! ... 

Birdenbire kendisini toparladı. 
Lakin geç kalmıştı. 
Annesi elindeki yün çorabı örmek. 

ten vazgeçmiş, ellerini dizlerine bıra. 
ka.rak merakla sormuştu: 

- Ya kimi bekliyordun, kız? Be
nim bilmediğim bir şey mi var? .. 

G<!nç kız daracık cepkenin sıktığı 
sert ve güzel göğsünü şişirdi. Sonra 
kesik kesik cevap verdi : 

- Canım ana, sen de ne çok sorar. 
sın? Laf olsun diye dedim i!_ite !. . EL 
bet babamı, ağamı da merak ederim. 
Bakmııırm da ne olmuş? Bırak beni 
kendime ... 

Sözü uzatmaktan c:ekiniyordu. 
Zaten annesi Güllü kadın da artık 

sormuyordu. Sadece uzak bir gençlik 
hatırasını tekrar gözden geçiriyor gi
bi gözlerini yava~a kapıyor ve gü. 
lümsüyordu. 

Elb"t kızı da vaktilc onun g~tiği 

yol!urdan geçecekti: Genç ve yakışık. 

lı, esmer bir delika.-ı.lı ... Yağız bir atı 
üstünde herkesin ba§ından ac:ıan ba
kı~larl:ı geçiyor ve on altı yaşmdaki 
Giilli.i, onun gözlerilc karmla;)tnca kal. 
binin ürkek ürkc:k çarptığını hisscdi. 
)Of. 

Güllü kadın ela içini çe'<ti. 
Ayşe onun bu durgunluğunu fır~at 

bilmişti: Pencerenin biraz ötesindeki 
edire uıanclı. Bir yün yumarhm ve 

henüz başlanmıe bir c.orabı aldı; er
:':lC~e başladr. 

Hem örüyor. hem de arasıra. başı. 
"t biraz kaldırarak Tireden gelen yo. 
la bakıyordu. 

nın yanına geldi. Kollarından birini o. 
mm omuzundan aşırdı ve kucakladı. 

Sonra tatlı ve içli bir sesle sordu: 
- Babanla ağandan başka kimi 

gözlüyorsun? Söyle bana! Eğer kötli 
bir adam değilse seni paylamam. Bu, 
herkes gibi senin de başında esecek... 

Kızı cevap vermedi. 
Annesi onun çukurlu çenesini okşı. 

yarak yüzünü kendisine doğru kal
dırdı: 

- Söyle bana, kimdir o? 
Genç kız kızardı. Söyleyip söyle. 

memek düşünceleri arasında bocaladı. 
ğr şüphesizdi. Neden sonra: 

- Bu bir rüyadır. Henüz bir rüya .. 
Söylemekten ne çıkar? 

- Olsun, yalnız adını islerim. 
Ayşe irkildi. Gözlerinde genç bir 

ahunun pusuya düştüğü sırada takın
dığı bakışlar belirdi.' Korkuyordu. 

- Adını bilmiyorum ki.. 
- Nasıl bir adam? 
- Kötü bir adam değil.. Çok iyi, 

çok iyi yürekli bir efe ... Öyle sanırım 
ki babanı da yirmi yıl önce tıpkı ona 
benziyordu. 

Peşrev Beyin yirmi yıl evvelki ha. 
li bir ~da Güllü kadının ela gözlerin
de yeniden canlandı. O eski tatlı hatı. 
ralarla. başba...5a kalmak istiyor gibi, 
genç kızı yanağından öperek çekildi. 
pencerenin diğer tarafına oturdu ve 
örgüsüne başladı. 

Şinıdi, Tireden gelerek Birgiye gi. 
ren yola ayni pencereden iki kişi ba
kıyordu. İkisinin de, iki, hatta üç sev
giliyi beklediklerinde şüphe yokttL 
Çünkü hesaba Güllü ile Peşrevin biri. 
cilt oğulları Yusuf da gidyordu. 

Arlık bütün gün bu bahis üzerinde 
hiç konw;madılar. Yalnız üç dört de
fa şu kısa sorgu ile cevap karşılaştı: 

- Geç kaldtlar, değil mi? 
- Hem de pek geç.. Geçen yıllar-

da hiç böyle kalmazlardı. 
Acaba doğTu mu söylüyorlardı, yok 

sa onlara ım böyle geliyordu? 
Güneş çamh dağların ardnıa doğru 

<;ekilmek üzereydi. Yalda5an çan Se3. 
leri sığırların art.ık kasabanın kıy1s1_ 
na geldiklerini anlatıyordu. Bir ka.
val karşıki yamaçta inliyordu ve uzak 
tan uzağa çcban köpeklerinin gi.ir b:ı.v 
layışları duyuluyordu. 

Ayşe cl~ndeki örgüyü bitirmişti. 

Dizlerinin üstüne bıraktı ve ic;ini çek. 
ti: 

- Buglin de acap ~elmezler mi an. 
ne? 

Güllü kadın çekik gözlerinin derin
liğindeki gizli korkuyu baı-tırmak için 
zorlandı. Ayni zamanda kızını da a. 
\'Utmak ihtiyacını duyarak şöyle dedi: 

- Gelirler sanırım. Belki bu gece 
gelirler ... 

Kaeabanın dışarısına. çıkar çıkmaz 

sık ağaçların dalları arasında kaybo
Jan yol birdenbire bulutlandı: İki at
lı, tozlan havalandırıyor ve dörtnal 
ya.kla~ıyorlardı. 

Genç kız yerinden frrladr. Ellerini 
büyük bir sevinçle biribirine vurdu 
ve: 

- Geliyorlar! .. 1:-te geliyorlar! .. 
Diye sanki bağırdı. 
Annesi de eevinmi~ti. 

( Arl:rm rnr) 

Sü1..1arilerimiz 
il alp ada 

Brenıdiıi. 9 ( A.A.) - Beynelmilel j 
Roma at ynışlarına iştirak edecek olan 
Türk süvari zabitlc;-i, bu sabah bur2ya 
gelmiilerdir. 

Baslarında general Şemsettin bulun
ınaktad!r. 

Frank düşüyor 
P~ri!, 9 (A.A.) - Fransız frangın -

da bugün büyüle bir tent'zzül g(;rülmüş
tür. Acılıs fiyatr: 106.95. k::panış fiya
tı~ 109,90 .. 

kevinin hazırla'dığı bu toplantıda, heye
canlı nutuklar söylenmiş ve Ulu önder 
Atatürk'c bağlılık duyguları tt'krarlan
mıştır. Bandonun çaldığı milJi mar~lar 
gençlerin okuduğu şarkılarla toplantı, 

neş'e ve heyecan içinde geçmiştir. 

Yeni vapurlar sipariş 
edilecek 

Ankara, 9 (Telefonla) - De
nizyolları işletme müdürü B. Sadet
tin Şerim Bugünkü trenle Ankara
ya gelmiştir. B. Sadettin Serim 
burada İktısat Vekaleti ile temas e· 
decek ve yeniden yapılacak işler 
hakkında yapılmakta olan müzake
relere iştirak edecektir. 

Tahsis edilen 1 O milyon lira ile 
sipariş edilen on vapura ilave olarak 
yeniden on vapur daha sipariş edi
leceği ve kendi ihracat maddeleri· 
mizi ecnebi limanlarına nakil için 
yük vapurları te;kilatı vücude geti· 
rileceği söylenmektedir. 

Anharada çocuk 
sineması yapılıyor 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ço
cuk Esirgeme Kurumu umumi mer· 
kezi Ankarada bir çocuk sineması 
yaptırmağa karar vermiştir. Bu si
nema büyük Avrupa memleketle
rindeki emsaline uygun bir mükem
meliyette olacak ve diğer vilayetler· 
de yapılacak çocuk sinemalarına 
bir örnek olacaktır. 

Dahiliye Vekaleti çocuk sinema
sı işile çok yakından meşgul olmak· 
tadır. lieridc diğer vilayetlerde ya· 
pılacak çocuk sinemaları için hususi 
idare bütçelerine tahsisat konula· 
caktır. 

Hayvanlarımızın sağ
lığı korunuyor 

Ankara, 9 (Telefonla) - Zi
raat Vekaleti, m\.ihim ihracat mad
delerimizden biri olan hayvanları
mızın sağlığı üzerinde esaslı tedbir
ler almaktadır. 

Trakya demiryollarmda Çerkes
köy f stanbula gelecek hayvan ve 
hayvan maddeleri vagonlarını te· 
mizlemc merkezi olarak tayin ediJ. 
mistir. 

. Hayvan sağlık zabıtası nizam
namesinin birinci maddesi de değiş· 
tirilerek Cihanbeyli kazası hayvan 
ve hayvan maddelerinin ihracına 

mahsus kapılar arasma konulmuş
tur. 

Erzincan vilayetinde hayvan 
sağlığı bakımmdan yapılan umumi 
muayenede 1 3 bin 31 S baş hayvan 
gözden geçirilmiş ve hepsi sağlam 
bulunmuştur. 

Encümeıılerde 
Ankara, 9 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisi dahiliye encümeni bugün 
polis teşkilatı kanun projesinin müza • 
kerelerini bitirmiştir. Proje bütçe en -
eümenine gönderilmiştir. 

Adliye en:ümeni Ziraat Bankası ka
nunu projesini konuşrnağa başlamıştır. 
Banka me:nurlarına elde edilen kardan 
yılda bir kere ikramiye verilmesi husu -
sundaki teklif itt:fakla kabul ı-dildi. 

tLAN PULLJ\RI HAKKINDAKt 
TEKLİF KABUL EDİi.Dl 

Maliye encümeni Giresun meb'usu 
B. Hakkı Tarık Us'un mecmua ilan pul 
larilc ilan mahiyetindeki mec-nua ve a
fiş pulları hakkındaki teklifini müzake
re ve kahul etmiştir. 

LU?:umsuz evra~ 
sak!anmıyacak 

Ankara, 9 (Telefonla) - Baş· 
vekulet bazı lüzumsuz resmi evra
kın ve defterlerin yok yere muha· 
faza edilmemesi için yel i tedbirler 
almış ve bu hususta bir nizamname 
hazırlcımıstır. Her Vekalette <hası 
üçten a~ağı olmamak üzere bir ko
misyon kurulacak. bu komisyon 
Vekalet ve dairelerin saklanacak 
,·eya yok edilec:ck evrakını ayıra
caktır. 

GUllU kadın yavaşça kalktı. Kızı-ı Frank fiyatı, dün 106.75 icli. 

Bu komisyonlara Başvekaletin 
sectiği bir aza reislik edecektir. 
\!ilave' ',,.rde bu işleri valinin seçe
ceği be§ bşilik bir komisyon yapa- J 

~ caktır. 

Meclisin dünkü 
toplantısı 

Ankara, 9 (Hususi) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Fikret Sılay'ın baş • 
kanlığrnda toplanmış ve bazı mcb'us -
ların teşrii masuniyetlerinin kaldırılma
sı hakkındaki taleplerin, intihap dev • 
resi sonuna bırakılmasma ait muhtelit 
encümen mazbataları okunarak tasvip 
edilmiştir. 

Merkez ha.ata.nesinin tamiri husu • 
sunda 937-938-939 senelerine cari 
taahhüde girişilmesi hakkındaki kanun, 
verilen bir takrir üzerine sıhhiye encü -
merıine verilmiş. Evkaf Umum Müdür
lüğü bütçeain'de 7 bin lifalrk münaka • 
le yapılması ve 936 yılı umumi müva • 
zenesine munzam tahsisat veri!mesi ve 
yine ayni bütçenin muhtelif fasıl ve 
maddeleri arasında 279.774 liranın mü
nakalesi hakkındaki kanunlar ôa kabul 
olunmuşlardır. 

Meclis pazartesi günü toplanacak -
tır. 

Is tan bu /sporlular 
An karada 

Ankara, 9 (Telefonla) - İstanbul. 
spor klübü futbolculan bugün Ankara
ya gelmiştir. Yarın yeni stadyomda Al
tınordu, pazar günü de Demirsporla bi
rer futbol maçı yapacaktır. 

İstanbulsporlular bugün öğleden ev
vel vali ve belediye reisi B. Tandoğan'! 
Türkspor Kurumu reisi Halit Bayrak'ı 
ziyaret etmi§ler ve kafile halirXle Ulus 
meydanına giderek Atatürk anıtına çe
lenk koymu,ıardır. 

Ankarada bulunan İstanbulsporlu -
lar arkadaştan şerefine saat 17 de bir 
çay ziyafeti vermişlerdir. 

Maçlardan evvel İstanbul Anadolu 
klübü güreşçileri ile Ankaragücü ve De
mirspor güreşçileri arasında müsaba -
kalar yapılaeilktır. 

Erzurum -Trabzon yolunda 
otobüs ı,nyor 

Ankara, 9 (Telefonla) - Nafia 
Vekaletine ~elen haberlere göre 
Erzurum - Trabzon transit yolun
da i§letilmek üzere satın alman yük 
kamyonları ile otobüsler T rabzona 
çıkarılmış ve tecrübe sef eı-lerine ba~ 
lanmıştır. 

Nafia Vekaleti, yapılmakta olan 
transit yolu üzerinde halkm emniyet 
ve süratle- seyahatlerini temin etmek 
kararındadır. 

Madritt 
Muhareb 

oluyor 
DlAer bir cephede 1 

pusuya dUfUrUld 
Alemdar, 9 (A.A.) - Kor 

takasında Ugujar havalis' 
mevzilerini takviyeye gitme 
mükemmel t:.ec;Jıizatlı bir asi k 
huriyetçilerin çevirme harek 
yaptıkları bir pusuya dü§milşt 
huriyetçiler ant olarak ateı; 
ve derhal el bombalarile hU 
mişlerdir. 

Düşman 30 ölü bırakarak 
tır. 

M.adrit, 9 (A.A.) - Hü.ku 
lan, fecir vakti Cesa del Camp~ 
do mıntalarında tiddetli bir 
geçerek Lacapilla mevzilerile e 
zarlığı ve meıhur Cueıta ide 
di::es civarında bir sırtı itgal et 
rctile üniversite mahallesi iıtik 
de ve Pardo mıntakaaındaki mt 
ıslah ctmi§Ierdir. 

Muharebe, devam etmekted' 
BtR YERDE MUHASAR 

EDlLDILER 
Valansiya, 9 (A.A.) - Röyte 
sının inanılmaya değer bir. kcı 

aldığı malCımata göre timdi 
bölgesinde hükfunetçiler aaileı' 

de bulunan son yola lda sahipt 
bu da asilerin muhasara edilmiş 

demektir. 
ÇEK VE SOVYET TAYYA 

MI GöNDERtT ."AlŞ? 
Prag, 9 (A.A.) - Çek ma 

dört Sovyet tayyaresi ile on Çek 
resinin ispanyaya hareket ettiği 
da Giornale d'italya gazetesinin 
ği haberi yalanlamaktadır. 

Italyan futbolcul 
Parise gitmekte 

En son dakikada 
vazgeçtiler 

Paris 9 (A.A.) - talyan 
federasyonunun bugün Pariste 
ma.sı mukarrer olan Fraruıa -
macını en uf ak bir sebep bile gö 
meksizin dün gece ilga etmiş 
tasrih edilmektedir. 

Fransa futbol federasyonu r 
Jules Rimet, bir protesto m 

Gazianleple göndermiş~ir. !taıyan federasyo 
mumi katibi B. ~rossi, geçen ça. 

H alkevl• nasıl ba günü, B. Rimet'yi bir takmı 
si hadiseler çıkmaaından endi 

1 ? mekte olduğunu yarı resmi bir s 
Ça iŞi )Of • bildirmiş fakat B. Rimet, kcn 

bu bapta teminat vermişti. 
Kurslar, geziler ve İtalyan federasyonunun pe 

müsanıereler olarak vermiş olduğu karar, 
federasyonunun evvelce satıhnı~ 

GaziJntep, (Hususi) - Usulü defte- yerlerin paraln.rmı sahiplerine ia 
rinin ta:ir ve esnafa lüzumlu olduğunu mck mecburiyetinde bırakmakta 
göz ö:lünde tutan halkevimiz; bir usulü Fransız oyuncuları, dün de öv 
clefrcti kursu açmtş ve burada füemizin sonrJ. antremanlarına devam 
k?metli müdürü Hayi:lar. Niyd.zi_ Dike~-ı lerdi. 
oglu tarafmdan der:; verılme~ııu temin ____________ __, 

etmişitr. tık h:amJcde k.aydolunanlann 
sayısı otuzdur. rağbet gittikgc artıyor. 

MLtalliminin Amerik:ya gitı.rıesi üze
rine faaliyetini tatil eden halkcvi 1ngi -
lizce ku:!lanna. yeni bir mual1.im bul • 
ciuğundan derslere yakında b2'jlanac;;k
tır. 

Sa.helan başka her gün s:at 9 dan 12 
ye, l 5 ten 18 ve 19 •dan ı 1 e kadar açık 
bulundurulan halkevi kitapsarnyına git
tikçe rağbet artmaktadır. Kitap sayISt 

1 
üç b:ne yakla~mıştır. Okuma o<lasma 
Türkiyedc çrkan gazete ve m~cmualarm 

1 
çoğu gelmektedir. 

Türkiye halkevleri arasında neşriyat 
nokt:sınd:ın birinciliği alan h;ılkevimiz 

bu ay içerisinde üç kıymetli eser dalıa 
tabedecektir. 

Bir müddettenbcri duran müzik ders 

Alman Maarif Naz 
Atina, 9 (Hususi) - Dün şe 

Üniversitede bir kabul resmi ter 
dilen Alman Maarif nazırı Rust 
diği nutukta klasik kültürün es 
yeni mdeniyetler arasındaki ırı 

bağının ehemmiyetini tebarüz e 
rek bu c!efa olimviyatta yapılacal< 
riyatm eski medeniyete birı hiirn'> 
ı;;anesi olduğunu söylemiştir. 

Ilust Almanya hükümetinin 
Üniversitesine hediye ettiği 2, 
kitabı teslim etmlı-tir. 

Alman Maarif nazırı Almanyıı 
Si. Yunan M.aarif nu-m ve sair ti 
zevatla birlikte bu;ün Delfus'e 
cek yarın sabahleyin de hep bit 
olimpiyatta bulumcaldardır. 

lerine yeniden lıaşlanmı§ttr. 1 -------------

Halkevi köycülük şubesi bu ay muh-ı 11 - - - -... 
telif köylere gezi1er tertip edecektir. L~ Harici Hab~~ 
Halk~vi idare heyetinin iştirak edeceği • ALMAN büyük elçisi Von Tli 
bu gezil~rde, hJlkevi doktorları hasta trop in~iliz na.:m Edenle u.:un bif 
köylüleri muayene edecekleri gibi köy 

lak:atta bulunmuştur. 
kalkınması h:kkmda köylüler iqat da 
edilecektir. 11 1NGiLTERE hükumeti p:ısl<,ı 

dan evvel Habe$İstanldan altı i Birisi menfaate. <liğeri parasız ol - • 
mak üzere 31 mart ve ı nisan geceleri misyonerinin çıkardmasr mü:ıast 
iki büyük müsamere verilmiş ve halke- Romada şiddetli teşebbüslerde bııl 
vi sabnu yüzlerce vatandaşla ~ı:ılup taş- muştur. 
mrştır. Gösterit kolu \;ençleri oyunda İlk teşebbüs, Romadaki ingHil 
çok muyaffc:k olmuştur. yük elçisi tarafından yapılmıştır. 



1 
Og~~ay •. ~aşlı ve tecrübeli Velu Çut-J 

•~tına çkıyı bırakmanız, hiç değilse 
•le • nız muvafık olur!., yollu tavsi
... rıne kar h.d ek §ı, ı detten küp:c.:re bine- 1 ' ate! püsk .. d .. 
•zan kıl . ur u, hatta kızgmlıklıı 
inde h. ıca. 'bıle el attı, ama g•:inün bi
Cliyec .ı~ hır kimsenin tahammül ede- 1 

ıa3talacg~ derecede fazla içki tesiriyle, 1 

düş~;,\ı~~ng.iz Hanın halefi, yatoı· 'jo••ıu••m bı'r cezasa, senden zı'\.yade ben liteye d" .. atınden ciddi surette en-
U§uldü f 

~•=0~,:~~:ın :u ~YY:I imparatoru, ha kettim,• bir mükô.f atsa, I:ene beni,, 
,.ğının a k e bıtap yatarken, ya-

dı. s~a ucunda bir trajeedi oy-
oz tem i d • ·ı . b' (!Afü: egı , hakıkaten ır 

· Ogotayın k 
,töıeği et ard~i TulUi, hastanın 

rafında e d. . . . d 
etvranarak b. • n ı§e ıçerıs:n e 

-'YOtdu s· ır aşağı bir yukarı, dola-
Ç"'4, • ır aralık cll • . 

;ıoğru kald d ' erını yukarıya 
ır ı vee: 

t )f Eren bUy .. k 
ft'Ut 1 Dedi. ey .~k ~e en },:.iksek ma-

e . go Uzund k. .. .. 
yen ı Ogotay e ı, ey gorun-

. run yerine ben can \'ermesin de tek, 
_.. Hasta, JÜkse can vereyim ı 
~/er üzerine irk'J~·sesle söylenen bu söz-

e k Tuluiye b 
1
k 

1
' Yatağında kalkına-

- N a tı: 
.ı.: e oluy0 • 6 ..... ylUyorsun • un, kardeşim? Neler 
Anlat bana ;rad.a? Bu hitabın kime? c . . uluıı 

engız lia .. 
den ıonra nın, olen "oğlu Cuci-

en ıevd·ğ " 

yatana döndü ve onun uyku ile uyanık
lık arasında yarım yamalak duyduğu hi
tabını, şöyle izah etti: 

- Eğer ölüm bir cezasa, ben bu ce
zayı senden ziyade hak kettim; çünkü, 
senden daha fazla cana kıydım. Fakat, 
eğer ö:•Jm bir ceza değil de bir müka
fatsa, o halde bu mükafata da gene ben 
senden fazla hak kazandım; zira, ben 
senden daha iyiyim! 

Ogotay, kardeşinin çıldırdığına hük
metti. Kendisi, i~ki hastalığı nöb::tleri 
arasında bulunmasına rağmen, karde
şinin b:.ı sözlerini, aklı başıncia bir kim
senin sözleri sayamıyacak kadar kendi 
aklını başında hissediyordu 1 

- Benim yerime ölmek mi? 
- Evet, senin yerine ölmt!k 1 
- Ya cezaya ~arprlmak, ya da mü-

kafat elde etmek istiyorsun, ha? 

-48-

- Evet, ya biri, ya da öbürU 1 
- Ölümün, mutlaka ikisinden biri 

olduğunu sanıyorsun, demek? 
- Başka ne olabilir ki, Ogotayl 
- Kimbilir 1 Fakat, ciddi ol, aklım 

başına topla, Tulüi ! Durup dururken, 

ölmek istenilmez 1 
- Ben, durup dururken ölmek is· 

temiyorum, ki, Ogotay ! Senin yerine 
ben ötek1 dünyaya gideceğİJ11. Sen de 
bu suretle dünyada kalacaksın 1 

- Vazgeç bu sevdadan! Eğer bana 
ölmek mukadderse, beni ahret yolun
dan alıkoymağa kalkışma! Ben babama 
yaklaiacaksam, sen mani olma 1 ~ 

- Ben senden önce onun yanma 
varmak isteğindeyim, Ogotay 1 Sen p 
cikeb!lirsin 1 Dü~•:.in ki, o beni senden 

daha çok severdi!. 

- Fakat, Cuciyi senden de çok sev
diğini de sen düşün ı Hatta o kadar, ki 
onun ölümünden sonra, yeryüzünde 
pek fazla duramadı. Onu görmeğe sa
bırsızlandı, öldü. Cucinin bulunduğu 
yerde, artık seni özlemez Cengiz l 

Tulu~, acı acı güh:O:l. Cengizin hale
fine: 

- Öyle veya böyle! Dedi, senin ya
§Clman gerek 1 Sen, yeryüzünde onun 
vekili, mümessilisin. "Kudretlilerin en 
kudretlisi,. , ''Arzın efendisi., şimdi sen
sin 1 Mongol ırkı, §İmdi sana muhtaç; 
bana değil! Eğer senin yerine ben gi
dersem, ve en yüksek gök}•lzündeki 
mabut, ihtimal seni yeryüzünde bıra
kır. Bırak, senin yerine ben gideyim ı 

Tulüi, köşelerdeki mabut heykel • 
leri önünde, ayrı ayrı eğildi, derece de-

! - Jro'!tU'N 10 NiSAN 1931. . 

rece büyilk, kilçilk bütün mabutlara 
aayıısını gösterdikten sonra, Ogotayrn 
baıucundaki alçacık bir masa üstünde 
duran bir ı!ıeyi eline aldı. 

• • 
Ogotay, onu bu hareketinden men 

etmek istedifi halde, kımıldanıyor, fa
kat yerindeen kalkamıyordu. Hastalık, 
kendisini zayıf düJürmüı, bitaplaıtır

mııtr. Çadırda. maiyetten kimse de yok· 
tu. Hepsi, iki kardeşi başbaşa bırak
mı§lar, Tuluinin bir iJaretile, dışarıya 

çıkmışlardı. Ogotayın drşardakilere i
§ittirecek kadar sesi de ~ıkmadığından, 
kimseyi imdada çağıramıyordu. Hasta 
kardeJ, sıhhatte kardeşin yaptığına, sa
dece şahit mi olacaktı? Yoksa, son cb 
kikada bütün kuvvetini tophyarak, bir 
ıey yapabilecek miydi? Yahut da içeri

ye maiyetten biriai girerek 1 
Tulıii, timdi en büyük, en yüksek, 

görijnmez mabuda da, huzuruna çık

mazdan evvel, derin uygıaını arıedi

yor, ayaküstil, elinde JİJe, dua ediyor

du: 
- Saygım sana, sevgim aana; ey 

en büyük, en yilksek, görilnmez mabut! 
Dua, devam ediyor, Ogotay, bir mu

cize umarak, çadırın methaline göz a· 
tıp, rastgele bir gelen bekliyordu 1 

( Arka.8ı oor) 

J -o-~cn kliçlik oğlu, 
~ evlet Q;~ir_y_o_H_a_rı_U __ m_u_m_i ____________ A_k_?_is_a_r_b_e_le_d_i)-,e-s-in_d_e_n_: ---
" M .. d .. J •• a .. d B o R s A ı. - Akhıaar kazaaı için Bandırma Kapıdağı parkesi evaafından G0,000 &• 

J1' Sağlı U Uf Uo Un en: g 
4 

• 937 det parke tafı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 
akmak, l'~kheyetimizce yapıl;cak muayeneleri neticesi hizmetimize dveritli 2. - Fennt şartname Bandırma, 1zmir ve Akhisar Belediyelerin ie görü • 

~karada Ça} tebaasından bulunmak ve 35 yaşım geçmemek şartile idaremiz, Wu.ı&rmda ,rııcıa lfattUI o&aııJar, .... lebilir. 
llecek rna·h 1'Ş1tıtılmalr"Uzere iki ressam ile işletmeler ihtiyacına göre Hizum gö- rllıde moanıele ıorenlercıır. H•kamlar 3. - ihale 19-4-1937 p<1z.ıtteıi 
e r:l a erde . .h . ..aaı ı:t de kapanıı .aut flyaU&nııır. ı krl . fiJlt ınacaktır. ıstı dam olunmak üzere 6 şube şefı ve 15 kısım şefi hizme- 4. - ste 1 erın keşif beJelinin 

af Restı:rnlrk p A R A L A R trracaklardır. ( 1913) 
~rpata işlet ~e kısım şefliği için Ankarada Yol !dairesinde, İstanbulda Hay- Pezeta • Sterllll G20 -

ı il rnUsabak ın~sınde, İzmirde de işletme merkezinde 28-4-1937 çarşa:nba gü-
1.nl a ııntiha · ı · arı ayni .. nı Yapılacatctır. Ancak şube şefı olarak a rnacaklann imti -
:tn olan gUn~un~c Yalnız Ankarada yapılacağından bu istekte olanların muay -
larak alınac ~ bızzat Ankara.fa Yol !da iresine müracaatları lazımdır. Şube şefi 
ihansız alını~ ~~ın Yüksek talı sil görmüş olması lazımdır. Mühendis olanlar im-
apıhr. ' ığcr talipler ve Nafia Fen Okulu mezunları arasında imtihan 

ktsını §"'f 
lr • .Nafia fen. ~l~~ ressamlık imtihanına gireceklerin en a§ağı tahsil şartı orta -
~a Yapıtacalt ı~t~ mezunları bu hizmetler için imtihansız a!ınır. Diğerleri ara

rrJ'!rın ':iilekçelcrinc 
1 

.anda san•at okulları ile li:!c mczunlan tercih e'dilir. İstekli -
~~ç 2<>--4-193 7 taş~~ıda gösterilen vesaiki de eksiksiz olarak iliştiterek en 
! Jklerine \'c Anka arıhıne kadar doğrudan doğruya adı ge~en İşletme Müdür -
~/· Bu tarihten • tada Yol !dairesi Reisliğine müracaat etmiş bulunmaları gerek-
.. 1 .. onra . 

· - Diplom Yapılacak müraca tlar kabul ~dılmez. 
a (vey 

2. - Hizm t a Noterlikten suret). 
3 e \'csaik· (?:- • • • ) 

tııf · - Poliste . 1 .ı:.n son ve evvelki hızmetler ıçın • 
4. - H.. . n tasdıkli iyi ahlak belgesi. 

ıJ S uvıyet CÜzdanr ( •. d'kl') 
n k · - Askcrrk . nufustan tas ı ı . 

if • §:ırttır.) 1 \'esıkası (Askerliğini bitirmiş olmak veya alakası bulunma -

Şube tef' 
~ektepten m 

1 olanlarcl:ın yüks::k okul rnezunlarına bidayette 97, yüksek bir 
Plo,.,. ezun ol k k "k k · ih · • • ""'lı but ma la beraber yabancı bir memle etten yu se bır tısas 

.reıın'.:ı unantar 13 b.k 1 e terf' O lira ücretle hizmete alınır. Ve tat ı o un an esaslar da-
l< ı eder ve 

~c ı:ııın Şefi zaın görürler. · . 
-'-- "eya ınu .. d· . ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsıl görenlere 97, 
ll"~t "er·ı· " ılı ın l h ·1 ·· 1 • (/rece ı ır, Gı:rn . es ek okulu mezunla sına 67, orta ta sı gore~ ere 57 lıra üc-

daha Yuk • lı~anlarından birini bildiği ayrı bir imtihanla bellı olanlar bir de-
li• arı ucretı 1 

• Dolar 1.23 - •Mark 28 -
•Frank 116 - • Zloti .22 60 
• Liret t2:i - . • Pengo 2-i -
•Belçika Fr 84 - • Ley 14-
• Drahmi 2:2 • • Dtnar 62 -
• lsvtr;r' Fr Si5 -
• Leva 23-

Yen -
• Kron taveç sa -

• Florin 66 -- • Altm lo..\5 -
• Kron Çek. 75 - • Banknot 252 _ 
•Şilin Avua 23 -

ÇE K LER 

• Londn 619 2~ • Viyana 4 2390 
• Nevyorll O 7890 • Ma4rtd ll 4U2 
•Parti 17 8S • BerU.a 1 9370 
• WIA.nc 15 OOOS • V&"fOY9 4 1S2S 
• BrUkMJ 4 6880 • Bucıape,u S 9967 
• Attna SS 2520 • Bllluet 108 03!0 
•CeneTrt 847 °Bel{J'&d 846386 
• Sotya 64 2712 • Tokoıwna 2 76~ 
• Amsterdaırı 1 4460 • MoııkOTa 24 a 
• Prat 22 6008 • Stoklıolm 3 132S 

ES HAM 

lş Bankıısı 24 • 0 
A.nBdıllU 23 23 

f'r•mva1 -
Çlınento t<l 80 

Reji ,-
Şlr. Rayr1y -

.Uerkez Rıuı\c 9S 60 

Ubyon Del -
Şlırlc Del -
Balya . -

U. Slş:orta - Şark ın. lıCl'a -
Bom on ti - reıeton - ,, 
ıstlkrazlar Tahvlller 

KURUN 
Parasız muayene kuponu 

Huauıt doktorumuz Pazarteli günleri 
ıaat on be§ buçuktan yirmiye kadar ga
zetemiz idarehanesinde, Cumartesi günleri 
de H&t 1' ten 19 a kadar LAieii Tayyare 
apartımanları ikinci da.lre Uç numarada 
daima okuyucularımızı yedi kupon muka.
blllnde k&bul eder. 

Çocuk hastalıklan doktorumuz da bil 
kuponun yedi t&nuln.l b1rtktlrip kendatııe 
glltUrürsenlz cumarteaı, alı, perşembe 
günleri 9 • 12 araat .Akaarayda, M111et cad
desinde Muratpaoa camii k~ısmdakl mu• 
Ay<?netıancstnde çocuklarmrza bakacaktır 

oı, doktorlarımız 
Ayni ıekllde dltı doktorlarımız da ok~ 

yucularırnızm emirlerine hazrr bulunmak· 
tadır. Di~ doktorumuz Fahrcttln Olşmen 
Parmakkapı latıklı\1 caddeıılnde 127 numa· 
rada pazartesi gilnlerf ıaat H ile 20 ara• 
amda bulunduğu gibi doktor NecaU Pak• 
Dl de Karaklly Mahmudiye caddeııl 1-2 
numarada ıalı ve cuma günleri ayni eaa~ 
lerde okuyuculamnnın dlolerine bakacal.· 
ıar ve u!ak tedavilerini yapacaklardır • 

Ayni zamanda Beşlktııı tramvay cad
de!l Erip apartımanmda aUnnetçt Emin 
Ftdan muhtaç oku:>ııcularımızm çocuk 
tarını sUnnct cdccckUr. 

isin t ızıneuın· e a ınabilirler. • 1933 T.HM ı 20 7ri 
~bik olun~~ ~ircceklerin terfileri ve görecekleri otomat;k zamlar idaremiz • • • • D 2l>50 l'ramYaJ - Ayrıca .Aksaray Pertev Eczanesi ys. 

•. nkarad anunu mahsus hükümlerine tevfikan yapı ır. • • .. .. m 2010 Rıbtıaı _ nmda 352 numarada ıünnetçt ve sıhhat 

IClektrUr 

rosterUen ticr a kendilerine vazife verilenlerin alacakları mesken bedeli yukarıda Lattk.OAhlll 9G Anadoııı ı 40 00 memuru Nuri Eosiz KURUN doktorunun 
etıerd ıoo (;() Anadolu 0 .,.. 00 vereceği enjcksiyonlan beherlnl yedi ku• 

gün il saat 16 da icra edilecekt\:-. 
% 7,5 olan 450 lirayı teminat olzrak ya-

" 

[ Yeni Eser ler 1 

UYANIŞ 
Haftalık resimli Uyanış mecmuuı

nın son sayısında edebiyat anketine 
Su&t Dervig cevap veriyor. Bundan 
başka, mecmuanın münderecatı ara. 
sında Ahmet İhsan Tokgöz, H. Bed
rettin Ülgen, Sabiha Argoşo, Kudret 
Cemil, M. Hulüsi Dosdoğru, Nihat Pt
narlr, İhsan Boran, Cahit Saffet i..~. 

za.lı yazılar, "Kedi Pençesi,, fıkrası, 

Akdcnizde İtalyan • İngiliz rekabetine 
dair bir makale, v~. bulunuycr. 

VARLIK 
1 Nisan 1937 tarihli 90 rnc: sayısı 

Behçet Kemal ÇaÇğlar, Yaıar Nabi, 
Himit Gürel, Suut Kemal, Naci Kum, 
Rüttü Şardağ, Vasfi Mahir, Orhan Şa· 
ik, Cevdet Kudret, Mehmet Ali Sel, 
Fuat Ömer, Oktay Rifat, Faruk Ediz, 
Reşat Cemal, Muammer Nahit, Süreyya 
Baydargil, Orhan Şadinin makale, hi -
kaye, ıiir ve tercümeleriyle çıkmı§tır4 
Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Dr. lbrahim Erdeniz 
' 

Birinci sınıf Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

IJa&eki ve Çocuk hastaneleri sabık 
asistanı .. ------= ~ 192R ,. M - "n1t.ıo1ı1 ıu __ pon mukabilinde ve abonelerimize en eh· 

J
------ en harir-tir. (853) ·.(1967) • Ergeıı.I tstık ltV 

an d ., 8. E 9!1 Mümes.sil A U 40 ven §eraıtıe çocuklannm aUnnet ameli• N ıı:ıt'I d a r 1 ..., A k n:unırD yelcrlnl yapacaktır. 1 Aksaray Millet Caddesi o. \J;, a 

S
, ~Q ~enel~üll.JUİ8n 1g1 n rara, _~~~~~~~~~~-ı-~~~~~~~~~-~~ H~~nu~9~n18eb~r 

d 
•• haatalınnı kabul eder. 

atın 1 K 1 an cumıırt~ı PAZAR 
r Bit tanesi ama OIDIS)TOOUI : Takvim ıoNisan l!Nisan ll~--KURUN---. 
ırn 16-4-93 ne (340) kuru§ fiat biçilen (4000) vasıf ve örneğine uygun ki- ======t'8 M· rem 29 M· rem 

ı~artna:ncsi 1 Cuma günü saat onda kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 1 Uün doNU ~ 29 5 28 
(1020) lira ~~asız komisyond'ln alrnabi lecek bu eksiltmeye girmek is!eyenlerin 3Un batıf> 18.44 ı 8 45 

,_uplarını heli~ .~eıninatları ile şartname de y~zılı belgeleri muhtevi teklif mek • Sabah namazı 1; f ~ 1: i~ 
gun saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 0 7l 7)(7zs) ~ı!:.11°::'.z, 15,57 ı:; 57 

· Akf&ID namazı 18 44 18 45 

N Retooarma köprll f nşaatı 
19-4 afıa Vekaletinden: 

tüter ~ .-937 tarihli Paz"rtes· .. .. t 16 d Nafia Vekaletinde Şose ve köp-la e:sliği ek .1 .. ı gunu sa a a d 11 . s· 
Yetinde s· sı tme Komisyeınu odas mda 34.000 lira keşif be c 1 ınop Vi -

t~ f ınop A ·· ·· · k "r usuJiyJ k-:- yancık yolunda Be tonarmc Karasu köprusu ınşaatı apalı 
'r'.'< e e sıltmeyc k 

S 
~ksi)t onulmuştur 

, Ose Ve k"tnc Şartnamesi Ve bu :. f . d·~ rak 170 kuruş mukabilinde 
oprüler R . r ~. na mute errı ıger ev 

Muvakkat tcm~ıs ıgınden verilecek lir. 
. Eksiltme . ınat 2Sso liradır. 
tıair rnüt h . Y.e gırebilmek ir-ın .• ki 1 . 1 k··prü inşaatı yaptıklarına 

ea hıtlık ves·k x ıs.e ı erm yo ve o 
T ı asını .b 

ek}if mektu la 1 raz etme !eri meşruttur. . 
}on reısr·· P rının 19_ 4 937 p . . ... saat 15 şe kadar komıs. 
--..._ ıgıne verilmesi la - azartesı gunu 
~ - zınıdır. (767) (1792) 
Oıküd --3.r birinci Ih ----- il h\e•'rıden: tu 1uk"J.!t ~·1ı~ • ı ğ ·ı~n cl3ilcn satışın o g n de-

.. e>- }apı.aca ı ı Ü • b t" 1 b. 
Nur tt• 1 . 1 "' münase e ıy e ı -. e ın ve 6 • • • • ,-;ıirın kapalı o ma ... 

ınU"t • lı: aıresının ş , 1 26-4-1)37 Pa -
"Y e. c en nıutaıar l} ıc:ın ve! rhci açık arttırmanın 

nın gazetenizin 2 rıf oldukları arsa - t • .. ü ve ikinci arttırmanın da 
nUshasiyle 23 :.-:-Mart-9:;7 tarihli zlalr eMsı gun 937 salı günil yapılacağı 

-Hısan 9 - ayıs- 1 99) 
- 37 tarihinde tavzihen ilfin olunur. (V. N. 2 6 1 

raı.ı rıa.ınazı 20 18 20 20 
Lm.ad 3.44 3.42 

\'ılaı geı,.oen Jilnl•rt 
\'ılm ka:aıı günlert 

JCO JOI 
2t4 

11RAö'Y01' 
1 

L_ = Programı 
öGLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PlAkla tUrk mualklai, 12,150 

Havadis. 13,05 Muhtell! pltık nqriyatı. H.~ 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Plt.kla dans muslklai. 19,30 
konferans. Doktor İbrahim Zati Mikroplar 
\'C mikroplarla hastalıklarm t&rzı intikali. 
20,00 Fasıl Saz heyeti. 20,30 Ömer Rıza ta
ratmda narapça al!ylev. 20,45 Fasıl aaz h"' 
yeti. saat ayarı. 21,11'1 orkeıılra: 

22,115 Ajans ve borsa haberleri ve ertı-sf 
günUn programı. 22,30 Pl!kla ııololar, opers 

Hizmet kuponu 
Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 
l - RUçUk llA.nlarmı parasız bastırırlar. 

2 - Kurunun hekimlerine parasız bakttrı• 
lırlar. 

~~~~ 
~ Dr. Nihad Tözge ~ 
~r~ 1 ıncl sınıf CI it • Frengi ve el Cer~ 

Zührevi hastalıklar mutahassısı ~· 

~ 
Babıaıı T•n••• camtr•ll kart•• • Ho. u ~ 

Pazar ve Pe~;;;b~de~··~şka hergün ~ 
15,JJ - 21 e kadar hastalarını kabul eder 1 

Salı gOnlerı p ara••• < ~ 
' - - - -- -- - - ·- - - - - -- -......, - -...,, ..,-......, -......, ....., - -....., - -......., ~ --

' 

KURl!N doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her ıün 16,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de haatalannı kabul eder. 
Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye k2dar 

muayene parasızdır. 

23 Nisan 

Size çocuğu dUıUndürccek hafta

nın başlangıcıdır 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-41-

isim : 
Adree: 
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Çünkü ASPİRİN sene1er
denberi her türlü soğu.kal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
t~iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 
dikkat ediniz. 

~11. 1\11. 'r ekaletinden: 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp askerliğine karar verilmiş 

ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henüz askerliklerini 
yapmamış olan ihtiyat subayı yetişecek kısa hizmetle11dcn deniz smıkıa ayrı -
}anlardan gayrisi ehliyetnamekri derecelerine göre aşağıda yazılı tarih? erde as
kerliğini yapmağa başlıyacakla~dır. 936 -937 ders yılınıda lise ve muadili ile 
daha yüksek mekteplerden mezun olacaklardan lazım gelen evsafı taşıyanların da 
yoklamaları yapılarak askere gönderileceklerdir. Yukarıda yazılı şartlan taşıyan· 
tarın sevkedilmek üzere bu tar!hlerden evvel bulundukları yerlerdeki askerlik 
şubelerine müracatları ilan olur.ur. 

1-Mayıs-937 Askeri ehl;yetnamesi olmıyanlar. 
l-Tcmmuz-937 orta ehliyetnamesi olan. 
1-Eylül-937 tam ehliyetnamesi olan. 
1--1kinciteşrin-937 Yük3~k askeriehliyetnamesi olan. '{664) (1965) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye l{ adar binlerce kişiyi zengın etmiştir 

6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 1 200.000 Liradır . . 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 ve 200 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan/937 günü akfUllIJla kadar biletini 

' l!eğiıtirmiı bulunmahdır. Bu tanhten sonra bilet üzerindeki hakkı salat 
olur. 

\ 

Kapalı zarf usullle eksiltme llAnı 

Kayseri Valiliğinden: 
. 1. - F.ekiltmeye konulan i~ Kayse ride yeniden yapılacak memleket hasta -
nesi binasıdır. Keşif bedeli (81367) lira (86) kuruştur. 

2. - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlarl:lır: 
A : - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 

C. - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
D. - Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E. - Hususi şartanme. 

F. - Keşif cedveli, silsilei fiat ced veli, Metraj cedveli. 
G. - Projesi. 
istiyenler bu şartnameleri ve evra kr Ankara, İstanbul Kayseri Nafia mü -

dürlüklerinde görebilirler. 

3. - Eksiltme günil 6--5-1937 perşembe günü saat 14 de encümeni vi
layette yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5. - Eksiltmeye iştirak edebilecek ter için şimdiye kadar yüz bin liralık iş 
yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden ehliyetname ile Ticaret ddasından kayıth 
olduklarına dair vesika ibraz edecekler ve mes'ul bir diplomalı mühendis veya 
mimar göstereceklerdir. 

6. - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saa tten iki saat evvel Encü -
meni viUiycte makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale tarihinden en az iki saat 
evveline ge}miş olmaları lazımdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edile -
mez. 

1ı - Pul, Dcllfili)'c ve buna ait sair masraflar Müteahhide aittir. (1996). 

.------oi 
~öırlYıDmemnş 

GALATADA: 

KAT 
ifo ırsaıto ll<aıço ırmaıyo ını O(!g 

Meşhur s LSYO 
Elbise mağazasının telanil dairelerindeki tenzilatlı ıahıından istifade etmeniz menfaahntz icabıda. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz: 
KUMAŞTAN pardesüler 11 i Liradan: ERKEK KOSTUMLERt 15 ! Liradan 

TRENÇKOT ,, ,, 15 ! ,, ,, KADIN MANTOLARI 13 ,, ,, 
GABARDİN ,, ,, 17 ! ,, ,, KADIN YAZLIK BE. 
MANDLBERG ,, ,, 23 i ,, ,, YAZ MUŞAMBALARI 10 ! 

" " MUŞAMBALAR YAZLIK 
BEYAZ 11 ! ,, ,, 

Erkeklere ısmarlama elbiseler iki prova ile 28 1 / 2 liradan yalnız birkaç gün için Galatada 
E K S E L S Y O R elbise mağaza smda bulacaksınız. 

Dr. lhaan Sami • 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (Wasscnnan ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su !ahlilatı ültarmikroskopi, kan. 
da üre, şeker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. Di\·anyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

pz A • 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - KöprUbaıı 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

••• Han telefon: 22740 --•I 
Trabzon Postaları 

Pazar, salı 12 de Perşembe 16 
da. 

lzmir Sür' at Postası 
Cumartesj 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Pertembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmiı 

:- Cumartesi, 
ÇP-rfamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
ıembe 9,30 da. 

Mudanya - Pazar, Sah, Perşem 
be. Cuma 8.30 da. 

Bandırma- Pazartesi , Salı 1 

Çarı•nıba , Per· 
embe. Cumartesi, 
20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 

lmroz - Pazar 9 da 
TRABZON ve MERSiN posta· 
larına kalk11 günleri yük alın-
maz. (2006) 

/LAN 
Hiıdayet tarafından Beşiktaşta Türk 

Ali mahallesi~dc Camgöz sokağında 11 
sayılı hanede Arif aleyhine açılan nafa
ka davasının görülen mahkemesi ne • 
ticesinde davacı Hiyadetin küçük oğlu 
Hakkr ve küçük kızı Müyess'!dn infak 
ve iaşeleri için takdir olunan ayda 8 se
kizer lira nafaka bedelinin dava tarihi 
olan 27-6--936 tarihinden itibaren 
mü'ddealeyh Ariften tahsil edilerek da
vacr Hidayete verilmesine 22-3-937 
tarihinde gıyaben karar verilmiş ve müd 
dealeyhin halihazır ikametgah:mn meç
hul olması dolayısile işbu kararın bir 
ay müddetle ilanen tebliğine karar ve -
rilmiş olduğundan ilan tarihin<len bir ay 
içinde temyizi dava olunma'd ı ~ı tak -
dirde hüküm kat'ileşeceği ilanen tebliğ 
olunur. 

•• - ,' ,. • • f "'" "~· •• .·:. .. ' ': •. 

~oreıoo ;: 'c:)°peratör : 
.· 'O~~ -· OSM·AN~· ÖNER:·~ 

• .._ . ;. '·.,. . . " I·· ·' .. f ·~ ' . ' . . 
ldrar:·vollarr, Belsoğukluğu ve 
.. \ l:"RK' EK L .. iK''' hestaıik••r• 

-~, 41 •. ~ mOten&8•••• 
~tiş.yerien~ı:ıe; ltailç~api ·~n~doıo ·ı.a.n,. 
· -ı ~rşı. ıııras.ıoda · ArpaC'llar- l#onı' N.o.16 · 

;, ~~;' ~v:JsllklAI ciıdd~I V,ıİ\iız SloÇmn~ . :_ . 
: ; .,. ; ııaoıbda Tokiıt• A~rtiı'nariı ~o:'3.' · · · · 
;, ·~ ~. . . . ~: ·. . . . . . .. '' 

Sahibi: ASTh! US 
Negrlyat DlrektörU: Re!ik Ahmet Sevengtl 

. • • .. • 4 • 

SULTANHAMAM 
KEBAPÇI KARŞISIND~ .. p 

lstanl>ul Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Bostancıda vapur iskelesi s 
2 No. baraka 938 veya 939 ve 940 sene teri mayıs sonuna kadar kiraya 
üzere açık artırmaya konulmuşt~ır. Şart namesi Levazım Müdürlüğünde 
bilir. istekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak 
16-4-937 cuma günü saat 14 :ac daimi Encümende bulunmalıdırlar.(J:J 

Muhammen bedeli 17629 lira 25 kuruş olan jandarma telefon şeb 
ıslah ve ikmaline ait telefon malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye konıl 

Eksiltme 16-4-937 cuma günü saat 15 de daimi Encümende yapılaca 
tesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No 
nunda yazılı vesika ve 1322 lira 20 kuru şluk ilk t eminat makbuz veya 
beraber teklif mektuplarrnı havi kapalı zarflarını yukarrda yazılr günde 
de kadar daimi Encümene vermelidirler. (B.) ( 

Fenerde Tevkii Cafer mahallesinin kiremit yokuşunda Tapçıleştof 
sinin mutasarrıf oldukları 23 N. 1ı evin kazancı Selim sokağına tesad 
bahçe duvarı yıkılarak yolu işgal etmi~ tir. Bu mahzurun kalkması için 
rıflarının Bulgaristanda ol'::luğu anlaşıldığından ke;ıdilerine tebligat yapıl 
tır. Sokağı işgal eden bu ankaz ilan tarihinden itibaren on beş gün içind 
rılmadığı takdirde bu husustaki kanuna tevfikan ankaz kaldırılarak 

masraf yüzlde on fazlasile mutasarrıflarından alınacağı tebliğ makamına 
mak üzere ilan olunur. (B.) (2011) ----Madde - 411 - Etlerin ı.izcrine madeni varakalar veyahut süs tI1 

da renkli kaatlar yapıştmlmamalıdır. Taır.amen veya parça halinde bulu 
cümle etlerin üzerine koyun, keçi, sığır dişi veya erkek eti olduğunu göf 
ufak ve boyalı çinko yaftdar konacaktır. Az veya çok keçi eti satan kass 
etin dükkanların'da satıldığını göstermek üzere belediyece yaptırılan levlı' 
deli mukabilinde alıp halkın kolaylıkla gö:ebileceği bir yere asacak, t 

veya üzerinde görünmesine mani olabilecek hiç bir şey bulundurulmıy:ıc 
daima temiz tutacaktır. 

Belediye zabıta ta1imatncımesinin 411 inci maddesi yukarı yazılı 
gibi deği§tirilmiştir. ilgili olanl<1nn malUmu olrr.ak üzere ilan olunur. ca> 

DUBA 
Akay Jşletmesi Müdürlüğünden: ,ıl, 

Haliçte Piripaşa ile camialtmda id atemizin malı bulunan ve su ıce 
30 santim yukarısına kadar bakır kaplı muhtelif eb'adda - 8 - ağ•~ 
açık arttırma ile satılıktır. ~ 

Bu !dubaların bir tanesine veya bir kaçma da pey sürülebilir. ArttJ 
Nisan 937 günü Akay Şefler Encümenin de saat 15 de başlıyarak 16 dıa 
yapılacağından taliplerin şartncı.'Tleyi gö rmek üzere işletme Şefliğine "'e 
güvenme ve arttırma paralarile o gün Encümene gelmeleri. (1980), 


