
1'ranıız Bapel:lll 
.. ,,,e hezetlnl kabul etti. 

1>atia, 12 (A.A..) - lıt. Del:bos. 
~.~eden sonra SurJ:ye Başvekili 
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Haftada. bir 

~ya Siyasasına Toplu Bir Bakış Başvekil ile ·Hariciye ve iktısat 
Vekillerimiz dün geldiler BALKAN ANTANTI 

l<QNFERANSJNDA Yeni ihdas edilecek vekaletler ve müsteşarlıklar için namzet 
listesinin Atatürk'ün tasvibine arzedıımesi muhtemel 

~11 
devletlerlle ltalya araaındakl mUnaaebelln normal o AR As 

~ e !letlrll~eal i~in icap eden kararlar da alınacak re 
0osevelt'in Yüksek Mahkeme- Bu akşam 
Y~ karşı alacağı tedbirler Yugoslavya~a ha-

ıhtilal hareketi sayıhYor reket edıyor 
Sömürge işinde Fransa lngiltereyi 

kendine siper alıgor 
'ttzan: ASIM US . (Yazısı 4 ü~cü sayfada) 

1 
Jlaf'(Jfm 1mrt•ı1u1ımda 

Maraş'ıµ· kurtuluşu 
~il lstanbulda . candan kutlandı 
~~·~ kurtuluş yıl dönümünü 
)ı 4t "- Uıere dün Eminönü Halke. 
~ .. ~ t 14,3() da bir toplantı ya
~ "-~araşın kurtuluş yıl dönü. 
-.S kutlanmıştır. 
~ '- !hep bir ağızdan İstiklal 
~ -._~ ll~nınıştır. lstik181 marşın. 
~ t kursüye Necip Fazıl Kısa-

Bundan sonra Tıbbiye okulu tale. 
besinden Halil Güren '·Maraşta. harp 
nasıl oldu?,, mevzulu bir söylev ver
miş, Bayan Nadire de kurtuluş adlı 
bir ~iirini okumuştur. 

Söylevlerden sonra Konservatuvar 
talebelerinden bazılan keman ve pi. 
yano ile misafirlere bir konser ver. 
mişlerdir. 

ı;;onu. Sa. 2 Sü. 4) 

Başvekil General ismet İnönü, Ha -
riciye Vekilimiz doktor Tevfik Ril§tÜ 
Aras ve iktısat Vekili Bay Celil Ba -
yar dün sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmişler, istasyonda Riyasc-
ticümhur başyaveri, İstanbul vali ve be
lediye reisi, Emniyet direktörü, kuman
danlar, şehrimizde bulunan saylavlar, 
iiğer zevat ve bir ihtiram kıtası tara
fından karşılanmıştır. 

Başvekil ve vekiller doğruca Dolma
bahçe sarayına giderek Atatürke saygı
lannı sunmuşlardır. 

Başvekil ve diğer vekillerin şehri • 

Lond1adaki 

"ITAL YAN 
aleyhtarhğı,, 

Bir Roma gazetesine göre 

Meş'um neticeler 
tevlit edebilir 

Londra, 12 - Malta Oniverıiteainin 
hukuk ticaret profesörü Carlo Mallia ile 
Valetta müzesi güzel sana'tlar ıubesi 
reisi Bonello tngiliz menafii aleyhiride
ki hareketlerinden dolayı azlolunmu1 -
laroır. Mallia, geçen sene Maltada ilga 
olunan İtalyan propaganda teşkilatilc 

alakadar bulunuyordu. 
Roma, 12 (A.A.) - İtalyan dostu 

Maltalı iki profesörün İngiliz müstem • 
leke nezareti tarafından azlini mevzuu 
bahseden Tribuna gazetesi diyor ki: 

Bu iki Maltalı yüksek birer phsiyet
tir. İngiliz müstemleke nezaretinin bu 
kararı gösteriyor ki, Londrada, yersiz 
İtalyan aleyhtan siyasetinin tevlit ede
ceği meş'um neticelere hiç a1dınş edil -
mi yor. 

~urtuluşu et. 

. ~~~s ~;:,~-!n-a --Ü-. Ç __ K_U_R_Ş_U_N_L_A __ 
........ ~.,.'1'1J0r mu? K1raathane sahibi lbrahim ortağı 
~ ~ 12 (A.A.) - ~koelovak-
~ ticldı k iti}lf züm:esini terket- lbrahimi agv ır surette yaraladı 
""' ~lirette derpış etmekte ol S. 'J\ıJt.tıc.. O}&Jı şayialardan bahse .. 
\L, ~----:_ ruetesi, KiiçUk itilaf er
~ ~ ayni tam tesanüdün de
~. -~olduğunu ve bunların 
~ aahasmda hattr hare-

' ~değişmemiş bulundu. 

~=:::==ır==. === 

t oQ•l>anyaya 

_.•ite~ ltalyan 
~r ,. , dalıa çıka-
.... ~~Q.ber veriliqor 
~)' bit i 12 (A.A.) - Dün öğleden 
t\~ t~ı~t:lY~n harp gemisi Mala
~ ~tııı. k. htn İtalyan askeri ka. 
S'-tı tı- •ıtır. Yeni Malaga ma. 
'-. l't\~lç hareketinin vukua gel. 
~ ): etrafına, her hangi bir 

Dün akşam saat yedi buçukta Çar
şıkapıda Yıldız Kıraathanesinde feci 
bir cinayet işlenmiş, kıraathane orta
ğı İbrahim, kıraath&r>:e sahibi İbrahim 
tarafından üç kurşunla kolundan ve 
karnından ağır surette yaralanmıştır. 
Üç kurşunla. yara.la.nan. İbra.him, ağır 
bir halde Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılarak ameliyat yapılıruştır. Ha
yatından endişe edilmektedir. 

Bu cinayet etrafında yaptığımız a. 
raştırmalarda muhtelli rivayetlere p.
hit olduk. Öğrendiklerimizi aynen ya,. 
zıyoruz: 

· Yıldız kıraathanesi bir k~ sene ön
ce !zmirden gelen Hafız Mehmet Emin 
tarafından satın alınmıe ve İbrahim a. 
dmda birile ortak olarak işletilmeğe 
başlanmıştır. Fakat bir müddet sonra 
Mehmet Emin, İbrahiınin otel ve kah
vehane ne alakasını kesmiş, yalnız ba
şına işletmeğe başlamıştır. 

et. Ot.eli ben işleteyim, demiş. Bunun 
üz.erine babası da: 

- Çok doğru söylüyorsun,· ben de 
'istirahat etmek isterim. Fakat sen 
otefoilikte yabancısın, sanatı öğren. 

men l!zımdır. Bunun için de eski or
tağımız İbrahim ile bir sene kadar be
raber çalış, sonra yalnız başına idare 
edersin, demi§tir. 

Baba oğul bu fikirde mutabık kal
mışlar ve eski ortakları İbra.him.i tek. 
rar otele almışlar ve bir konturat yap.. 
mışlardır. 

lliva.yete göre İbrahim konturatla 1 
işe başladıktan bir mUddet sonra asıl 
otel sahibi olan Mehmet Eminin oğlu 
lbrahimi otelden uzaklaştırmı~ ve her 
iki taraf mahkemeye düşmü.~lerdir. 

Söylendiğine göre yeni ortak, Meh 
met Emine: 

- Siz beni vaktile kovmuştunuz. 

rum, demiştir. 

Dün şehrimize gelen Ba§uekil ismet lnötıü ve Hariciye Vekilimiz diıkt<ll', 
.Aras üıtasyondan çıloarlarken 

mize gclifi, Hatay için kabul edilecek 
kanunuesasiye dair müzakerelerde bu -
lunacak murahhasımız B. Numan Me -
ncmencioğluna verilecek talimatla ala
kadar görülmektedir. 

Diğer taraftan yeni ihdas edileceği 
söylenen vekiletler ve !11evcut. vekale~ 
lerde meyldana getirilmesi düşünülen 
müsteıarlıklar için tesbit edilmekte o • 
lan namzetler listesinin Reisicümhuru .. 
ızıuzun taıvip ve müt&leuını :anedil • 

mesi de ihtimal dahilinde sayılıyor. 
Başvekil İsmet İnönü dün öğleden 

sonra Perapalas oteline gelerek,. rahat
sn; bulunan Maliye Vekili B. Fuat Af· 
ralıyı ziyaret etmit ve kendisinin ya ı. 
nında epey müddet kalmııtır. : 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü A· 
ras öğleden sonra KaJdıköyüne akraba • 
amr ziyarete gitmiştir. 

Bay Tevfik Rüştü Araı bu akpm 
(BOtM4: S.. 1 8ü. S) 

1 
LIK 

.Yazan: 

Refik · Ahmet Sevengl{. ·_ · . . . - . 
Memleket dekonİ içiiıde. 5)zlü ve ihtiraslı bir afla anlatan. yepyeni. 

bir roman ) 1 

.·2 · • I "'; 

. '! , ... 

<Cengiz .e 
Büyük hükümdann Gobi çöllerinde P&rl~yıtmdan ölüniüne · bdar · 

gCçirdiği ve akla hayret veren maceralannı ne~rediyoruz. 

13 üncü asra ait bir tarih vak' asının · çÖ~ · !11erak uyand.ıricı hikaye
sini bu yazıda bulacaksınız. 

f 

3 · 
Bir. 'küçük 

Bir hafta yahut onar gün sürecek hikayelerimizin birincisini de bu
gün veriyoruz. 

BiR KÜÇÜK KAHRAMAN yalnız Doıtoyevski'nin en güzel hika
yelerinden biri değil, atk mevzuu üzerinde yazdmı§ dünya hikiyeJe. 

rinin de en güzellerinden biridir. 

Yazan : Dostoyevskl 
Çeviren : V . G lıtt .:r~aırnasına mani olmak 

lia kordwıu çekmişlerdi. 

Bir müddet önce otel sahibi Meh
met Eminin oğlu İbrahim babasına: 

- Artık sen yaşlandın. İstirahat 

Ben de işte sizden intikamını alıyo-ı 

(Sowu: &J. ! Bü. 5) ~--------------.. -----_,, 
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Meclisin dünkü toplantısında 

Fevka a e tahs·sat pro-
jeler.i ka ul e ildi 

Büyük su işler·ne 31 milyon 
lira tahsisi hakkındaki proje 

de kabul edilmiştir 
Ankara, 12 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü toplantısın • 
da bazı dairelerin bütçelerinde müna • 
kale yapılması ve yeniden tahsisat ko
nulması hakkındaki kanun projesinin 
müstaceliyet kararile müzakeresi teklifi 
kabul edildi. 

Bu huııusta1ı:i projenin birinci mad • 
desi mucibince S§ağıdaki dairelerin büt· 
çclerine 7110700 lira munzam tahsisat 
lconulmaktadır. 

BüyUk Millet Meclisi ba harcirahı 
338000: Başvekalet mesture tahsisatı 

350000; Maliye vekaleti mahkeme mas
rafları ve matbu evraklar 110000: Kı • 
zılay Kurumuna yardım: 200000; Türk 
Spor kurumuna yardım: 50000; Anka • 
ra tehri imar masrafı olarak 200000; 
Düyunu umumiyeye: 664, 1013, 1117, 
1244, 1550 ve 2425 numaralx kanunlar 
mucibince çıkanlan bonolar, ve bu ma· 
hiyettcki borçlar için 1000000; 2580 nu. 
maralı kanun ile Sümer Banka verile • 
cek taksit 1190000; JanHarma umum 
kumandanlığı melbusat ve techizat be-
deli 440000; Nafia Vekaleti İsveç gru
pu işleri için verilmit olan poliselere 
mukabil yapılacak tediyat: 800000: İk· 
tısat Vekaleti sergiler masrafı: 50000; 
Ziraat Vekfileti muzır hayvanlar ve 
hastalıklarla mücadele masrafı: 263000; 

Milli Müdafaa kara k:smı: melbusat 
ve techizatı: 615245, nakliyat kısmı: 

2948 7 S, deniz kxsmı: Gemi tamir ve in
şası: 300000 lira. 

Yine bu projenin 2 nci madesi muci
bince aşağıdaki dairelere 4512636 lira 
fevkalade tahsisat konulmuştur: 

Başvekalete siyasi müsteşarlar tah
sisatı: 10000; Maliye Vekaletine. as 
keri fabrikalar mildürlüğüne verilecek 
mütedavile karıılık olarak 100000: 

Dilyunu umumiyeye İstanbul üni· 
versitesi istikraz karşrlı~ı: 239639: Ma
arif Vekaleti orta mektepler, liseler ve 
muallim mektepleri için fizik. kimya ve 
tabii ilimler dersi ve tecrübe aletlerile 
malze..'Tlesi mübayaa bedelleri: 300000: 
tktısat Vekaleti maıden tetkik ve arama 
enstitüsüne yardım: 500000; Ziraat Ve, 
kiletine zirai kombinalar kurumu mas
rafı: 3000000; askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü tank imalatı için yapılacak ! tesisat bedeli ve masrafları: 350000 li-
ra. 

Zirai kombinalar masrafları Ziraat 
Bankasında açılacak hususi bir kredi 
hesabına yatırılacak ve bu krediden ya
pılacak masraflar . hususi bir kanunla 
tayin olunacaktn. Ancak, bu kanunun 
tanzim edilmesine mer'iyete geçmesine 
kadar Vekiller Heyeti kararile tayin e-
dilecek işler için sarfiyat yapılacaktır. 

Nafia Vekaleti bütcesine ilave olu -
nan 200000 liramn 50 bin lirası Ankara 
mezarlığı inşası, 150000 lirası da üzeri
ne yilksek mektepler yapılacak Yeşil Sa
hanın istimlak bedeli adlarile Ankarc 
İmar müdürlüğünün 1936 yılı masraf 
btitçesinde yeniden açılacak hususi fa- · 
aıllara fevkalade tahsisat olarak konul
muştur. 

Yine bu proje ile muhtelif dairelerin 
bütçelerinde 61800 liralık münakale ya· 
pılmıştır. 

YABANCI MEMLEKETLERE GI • 
DECK SUBA YLARL'\1.IZ 

Büyük Millet Me:lisindeki bugünkU 
müzakerelerde 2116 numaralı askeri 
izin kanununa bir madde iUivesi hak -
londaki proje kabul edilmiJtir. 

Bu maddeye göre yabancı memleket
ler ordularında muallimlik yapmak üze
re gönderilecek subay ve askeri memur
lar Milli Mu::lafaa Vekaletince dört so
neye kadar mezun sayılacaklardır. Bun
ların maaşları yabancı memleketlerde 
tahsil ve tetebbü için gönderilenler gibi 
Milli l'.'Iüdaf aa Vek:lleti bütçesinden Ö· 

denecektir. ve or<!da geçirecekleri fili 
hizmet müddeti kıdemlerinden indiril
miyecektir. 

YAPILACAK BUYUK SU iŞLERi 

Bundan sonra, yeniden yapxlacak su 

işlerine 31 milyon lira tahsis ve bunun 
için, gelecek senelere geçimi taahhüt 
icrasına izin verilmesi hakkındaki ka -
nun projesinin müzakeresine geçildi ve 
encümenin müstaceliyet karan ile mil
zakeresi kabul edildi. 

Projeye göre orta ve garbi Anadolu 
sulanndan tamamen istifade etmek ü • 
zere §imdiye kadar çalx§ılan havzalardan 
başka ve bilh~ssa Marmara havzasında 
Susurluk ve tabileri, Ege havzası~da Ba
kırçay, Gediz, Kumçayı ve Büyük Men
ıcleres nehirleri ile Adana havaliıinde 

Seyhan, Ceyhan, Berdan: Silifkede 
Göksu: Mahıtya havalisinde Hora ta, 
Kahma, ve Derme Bafra deniz havali • 
sinde Ye§ilırmak ve tabilerile Çekrek. 
Tersakan, ·Kelkit ırmakları: Orta Ana
doluda PorsGk, Sakarya ve tabileri; 
Konya da Sille; Niğdede Gebere deresi 
ile bunlarla milnasebeti olan göl, nehir, 
dere, çay ve kollarında sulama yapılma
sı. batnkhklann kurutulması, ve hasar
ların men'i gibi su işleri yapıla-:ak ve 
iğl1ir ile Erzincan ovası sulanacaktır. 

Bu işlerde senelik tediye mikdarx 
6200 lirayı geçmiyecektir. 

Sular uırnım müdürlüğü te§kilatmda 
bulunan memur ve müstahdemlerin 
yevmiye, harcirah ve zaruri masrafla • 
rile te§k'lata tabi olmayıp bu işlerde çalx 
şan yerli ve yabancı mütehusııı mÜ§l· 

virlerle fen memuru ve diğer müstah -
demle:in ve amelenin maa§ ücret. yev -
miye ve harcirahlan alınacak alat ve 
edevat bu paradan ödenecektir. 

Bu kanun mucibince yapılacak hiz
metler için 1936 mali yılı içinde 93rfi • 
yat icrasına lüzum görüldüğü iaid:füde 
bu urıfiy.ata tekahüloedc.t_ek mikaar-4• 
fevkalade membalardan tahassül edecek 
varidattan karşılık göstermek suretile 
Nafia Vekaletinin mezk<lr yıl bütçesin· 
de açxl:ıcak hususi fasla tahsisat konu -
tarak sarfivat icrasına izin verilmiştir. 

MERKEZ B.\NKASI KANU
NUNA EK 

Büyük Millet Meclisinin bu~ünkü mil 
ı:akcrelerinde kabul ed;len son proje 
Cümhmiyet Merkez B;1nkası kanunu • 
na ek kanun Hivihasınır. 

\1ECUS PA7J\RTEStYE TATiL 
Bilviik Mil!et Meclisinin pazartesi 

~iinü kı!? t.ı ili devre.,ine gireceği ha • 
beri kuvvetlenmektedir. 

Şirn:live k?.dar tatili müteakio 15 
marttan evvel miiz"kerclere bashyan 
Meclisin bu sene. kış tat;tinin geç ya -
ndm;ıc;ı do1a,•ısi1t! . 1 nisanda toplanaca
~T söylenıııcktedir. 

1 a eben1n tel kık 
seqahat.eri 

Ankara, 12 (Telefonla.) - Eğe hav. 
zasına seyahate çıkacaklarını biJdir
diğim co<;rafya enstitüsü talebeleri 
profesörleri ve iki do~entlerile birlik. 
te bu sabahki trenle Ankaradan hare. 
ket etmişlerdir. 

Diğer taraftan KayMrinin Rü1tepe 
mevkiinde tarihi tetkikler yapacak o
lan nrkcoloii en.'ltitiisü t.nlebelerf ya. 
nn sabahki Kayseri trenile yola Ç.rka. 
c:ıklnrdrr. 

Seqııe?h!ara veni 
/. o'aulıkhır 

Ankara, 12 (Telefonla) - Turist 
gemilerinden alınan resimler halckır. 
dıı.ki kanunun tatbikatına ait olmak 
Ü7.ere Dahiliye, Maliye, Sıhhat ve İç
timai yardım Vekaletlerince qıüştcrc
ken hazırlanmakta olan talimatname
nin hazırlıfı bitm'ştir. Bu tatimatna. 
me ile seyyahalara b ir Gok yeni kolay
lıklar gösterilmektedir. 

· Palamut n·znrnnamPsi 
Ankara, 12 (Telef onla) - İktisat 

vekfıleti ihracatı tanzim etmek Uzere 
bir paln.mut nizamnamesi ha.zırlamak
-ıdır. Nizamname :men'i ~"şiş ve ona 

zeyl olarak çrkan kanun hükümlerine 1 
uygun olacaktır. ' J l 

A manya Paramızın kıymetini koruma kanuo0 

Müstemleke işini henüz 
konuşmak 1$fenıedi 

dı 
Maliye Veka 1eti tarafıncl.an kararname hazı~ 

Ankara, 12 (Telefonla) - Türk • 

Fransız - Sovyet 
Paktına bir madde 

ııfivesini istuıor 
Londra, 12 (Hususi) - Alman bü

yük elçisi ile Lord Halifax arasında. 
ki ilk görüşme bugün olmuştur. 

Paris, 12 (A,A.) - Siyasi mahafil, 
von Ribbentropun tazı tahminler hi. 
lafına olarak Almanyanrn müstemle· 
kata ait metalibi hakkında hemen mü. 
zakerelere girişilmesini istememiş oL 
masından ve Almanyanrn yalnız Fran 1 

sız - Sovyet miSakına munzam bir j 
madde ilavesi şartile Avrupa vaziyeti·ı 
nin umumt surette halledilmesi işine 
işti:-alce hazır bulıındu~unu bildirme. 
~inden dolayı son derece memnundu~. 
lar. 

Bazı mahafil. Almanyanrn zaman 
kazanmak istemekte olduğunu, çünkii, 
General Frankonun muzaff eriydi tak 
dirinde müstakbel müuılcerat esna
sında vaziyetinin d2h:ı kuvvetli olaca. 
wnı iimit etme ·te olduğu mütaleasrnı 
serdetmekteı'lirler, 

EKVATOR ALAIANYAYA TOPRAK 
VERIJllYOR 

parasırun ltıymetlnl koruma hakkın- lnqi.ıte1e hava ataşeTT11' 
daki kanunun tatbikine ait olmak u- G 0-- /v'a 
zere Maliye ve~aleti bir kararname l ı teri ener al z a 
hazırlatmış ve bu kararname Vekiller gö1 Üş/ Ü 
heyetince kabul edilmil1İir. 

-
ıngÜ:c' 

Kararnamede Türk tabiiyetini haiz 
olan vapur idarehaneleri1 hari<;te bu-ı 
lunan ~ıslar ve müesseseler lehine 
ifa etmiş oldukları nakliyecilik hi:--1 

metinden mütevellit olarak bu karar

nameden evvel tahsil etmiş olduktan 
ve bundan böyle tahsil edecekleri nav
lin döviz.lerinin emirlerinde bulunan 

kısmını eıde ettikleri tarihten itibaren 
nihayet 15 gün içinde döviz olarak 
memlekete getirip bir bankaya satma
ğa veya kendi nrımlarma cumhuriyet 

Merkez bankasına tevdi etmeğe veya 
but Maliye vekii.lctinin tayin edeceği 
esham ve tahvilatı hariçte sahn alıp 

memlekete ithal etmeğe mecbur ola
caklardır. 

Türkiyede bulunan bankalarla ı;a
hrslar ve müesseselerin hariçte bulu· 
nan ~ıslar ve mues.,&eler lehine 
yapmı~ oldukları hizmetlerden doğan 
ve doğacak kom;syon ve buna benzer 
hizmetlerden doğan alacaklar da ayni 
hükümlere tabi olacaktrr. 

Bazı muayyen işler için hariçte bl'
lun :ı.n kendi dövizlerine tasaITUf et-

Ankara. 12 (Telefonla) ~ 

h"kr. · · T .. k" ilk o ..ı re u umetının ur ıyeye Jl'' 
tayin ettiği hava ataşemiliteri Ellll J 
bugün Milli Müdafaa Vekili Gtl1eı' 
Kazım özalpı makamında ziyaret 
mi1 ve bir müddet görüşmil~tUr· 

Yl4nan - Bu gar teması 
olmamıştır 

tJ 
Atina, 12(1Iususi) - YabnncJ·cll 

zete!erin guya Yunanistan ıı:ır1sil 
müsteş;ırr Mavrudisin SofytıY8 etli 

rek iki devleti alakadar eden ınev'cS' 
· ınP1 

ler hakkında Bulgarıstan res ııctl 

Ule temas etti!ine dair çıkard str>'' 
şayialar hariciye \'ekaletince rec 
tekzip edilrriştir. 

Zağrao fa ~rz 
konso 1osumuz 

po-ı? 
Ankara, 12 (Telefonla) - ıı;r' 

Berlin, 12 (A.A.) _ Siyasi maha. mek hususunda sigorta şirketlerine ev
filde söylendiğine göre, Ekvatör hü- velce verilen mUsaade ve sallhiyetle

senedenberi Zağrep fahri konsolo5• ~lf 
muzu yapmakta olan doktor Mile.!1 ~ı 
riç'in ifa ettiği iyi hizmetlere ııı~os11 
olarak derecesinin fahri başkons~ JI 
ğa terfü Vekiller Heyetince kabU 
miştir. 

t • 

ınhisarlar J!ekilirııtı kumeti, Santa Helma havalisinde Al. rinin hUkmil baki kalmaktadır. 
manyaya iktisadi imtiyazlar ,·erecek. zi9afeti aal 
tir. Bu havalide çok miktarda petrol l\Aaraş'ın kurtU~UŞU Ankara, 12 (Telefonla) - pr 
tabakaları vardır. lVi - n n• ·..A 

rük ve inhisarlar Vekili Ali ~a ısı>: 
Buna mukabil Almanya San llo- (Ustyanı ı ınctde ) han, toplantı halinde bulunan gil ~ 

renzo limanının tevsii ameliyatına iş. milfettişl.erine bu. akı.a.m An.ado·lyıfıJ l 
t . ı d ekti Gece de Park otelde bir Maraş ge :s z 
ıra i e ec r. bUnde bır çay zıyafeti veıidı. 1 ı:oJ, 

Almanyaya arazi terki mevzuu cesi tertip edilmiştir. müfettişlerden başka vekalet erir:• 

bahis değildir. Maı aş baq1amını kutladı bulundular. 

MASALMIŞ,~ Maraş, 12 (Hususi) - Maraş bu. Aala11 değişen kÖrJ~ 
Kito - Ekvatör, 12 (A.A.) - Reisi. gün kurtuluşunun 18 inci yıl dönü. Ankara, 12 (Telefonla) - ~JI 

cumhur, M. Perez, E'h.·yatörün Alman. mtinü P.Uyük bir se.vin~ ve co~kıınluk. vekaletinin yeni bir kararnaıncsll"" ' 
ynyn petrol-imtbadttmTere"gl hiık. la 'kutladı. Cumhuriyet meydanını re Sandıklı kazasına bıığlı Sine~-.~ 
krn.4iilY!JınJ>~ı:W°l '~~~cJler,t:u:ntın. :.l on binlerce halk doldurmuştu. istik. yilnUn e..dJ Eğinova, Alaka köyuıı 
dan uydurulmuş bir masal,, olarak lal marşından şonra l\larn~n kahra. Bademli olarak değiştirilmiştir· Jt 
tavsif etmektedir b t A k ,ııı . . . man ayrağına verilmiş olan stikHiJ bide proieleri hak ı 

madalyası merasimle bayrağa takıldı. 0,ııı:~ 

Vekillerimiz 
ge1diler 

(Vstyanı ı incide) 

Yugoslavyaya hareket edecektir. Esas 
itibarile Atinaya gidip Balkan ltt:fakı 

konsey toplantısına iştirak etmesi mu
karrer olan B. Tevfik Rüştü Aras Yu -
goslavyamn Niş şehrinde diğer Balkan 
devletleri hariciye nazxrlarile buluşacak
ttr. Yugoslav Başvekili ve Hariciye Na
zın doktor Stoyadinoviç ve Romanya 
Hariciye Nazm B. ,Antonesko Harici -
ye Vekilimiz B. Tevfik Rüştü Arasa 
Ni~ şehrinde mülilki olacaklar. Ve Ü!r 
miimessil Atinaya beraber gidecekler -
dir. 

• 
BALKAN 11/ATBUAT l(ONGRESI 

Atina, 12 (Hususi) - Balkan mat. 
buat kongresi bu ayın on beşinci önü. 
müzdeki pazartesi günii Atina ticareti 
odası salonunda açılacaktır. · 

Kongre, Balkan Antantı devletleri 
matbuatı arasında ynpılncak iş birliği 1 

için bir program t:ınzimile meşgul o. 
lac:ıktır. 

ita 'yan filosu 

Askerler ve mekte,Jiler parlak ge. Ank~ra .. l2 (Telef~~) -:- i bir / 

çit resmi yaptılar. Gece büyük fener Vekaletı vıHl~etlere gondeı!dıi le ;br, 
mimde beledıyelerce yaptxnlacs ,Jf 

alayı yapıldı ve orta mektep salonun. d . 
1 

• • .• • 1 ~ tler tar " 
e proJe ermın once vı aye lf3l'' 

da bir balo verildi. dan görillüp tasvip edilmesi, .,e ~ 
Maraşın kurlu 1u~ 

boqramı 
Ankara. 12 (Telefonla) - Yann 

Ankaradaki Maraşlılar Maraşın kurtu -
tuşu münasebetile Halkevinde bir top -
lantI yapacaklardır. Bu toplantıd:.ı Ma -

ra~ın kurtuluşuna ait bir nutuktan son • 
ra milli oyunlar oynanacak, şiirler ve 
garkılar söylenecektir. . 

Madritte sünkil 
mulıaı ebesi 

Madriıl, 12 (A.A.) - Süngü sün~ü. 
ye :yapılan bir buçuk ı:-aatıik bir mu. 
harebeden sonra, hükumet kuvvetle. 
ri, asilerin Garp parkı mıntakasrnda 
yaptıkk.rı pek şidde!li bir hUcıımu 

tardetmeğe mm·affak olmuşlardır. 

Asiler mühim miktarda zayiata uğ. 
ramrşlar ve milisler Universite mahal 
lesine hakim olan Casa del Gardayı 
işgal etmişlerdir. 

Bo 1uda fırl ına 
Bolu, 12 (Hususi) - Dün gece bir 

fırtına olmuş, bazı ai'raçlar, telefon 
ı'lire!t!eri yıkrlmı~tır. !7ehirde Tabak
lar carniinin minaresi denilmiştir, 

çe de görülüp t<ısdilt edildikte~ IJll 
in~ya başlanılması Hizım gctdığ 
dirmiştir. si 

I alebe ve muallim s0ql, 
Ankara, 12 (Telefonla) ...- :~'~ 

Vek1leti maarif bütçelerinin ~~1 
daha çabuk tetkik ve tasvip d3 ejl~ 
temin için vilayet ve kaza 111erlc '-• 
köylerdeki biltün mekteplerin:~~ 
ve hademe sayısnu, mektepler. JV, 
larile dershanelerini mualiınlefltlilt' j 
veya erkek, talebenin de sınıf 'f" ır 
kız veya erkek olmak üzere "' 
sayı'anm istemiştir. 

Bir becaqiş rl 
Ankara, 12 (Telefonla) -udlif~ 

Telgraf ve 1'elefon Umuın 1\l ı1 
ğünce Ankara otomatik. telefatı gııl ~ 
si müdürü Sadi Alazgıl 20~1 
posta \'e telgraf ınüdürli .j\rJ 

muvakkaten becayiş edilmiştir. 

üç kur~unla 
(Vsyanı, 1 incide) l>ııl~ 

İbrahim elinde kont~a.t . pil ~ r 
ğundan işine devam etmı§ ve 

0
#_ 

met Eminin ne de oğullarınıı1 de!" 
yak ba.stınlmamasmı mtıetıJ.İl ~ 

Manevraqa çıkıyor 

Roma, 12 (A.A.) - Martın ona ile 
22 si arasında büyük deniz manevra-! 

lan yapılacaktır. Mussolininin de --------------
bildirmiştir. l>l}İ 

Diln akşam 20 yaş1arınd3 tııiı11 
otel sahibi Hacı '.Mehmet F)1l ıe fı1 
İbrahim ile kardeşi Etheı:_1 °~ ~ 
rek ortakları tbrahiml go~ ıV~~ 
diklerini söyliycrek kahven~i.ftl 
daki koridora git~ler, tb ı;cJ' ).l 
n çıkarak Ethcmle konuŞut l>~cf ~ 
met Emin'in oğlu !brahiın tJl ~~ 
çekerek beş el ateş etmiş ve UÇ 

bizzat hazır bulunacağı bu manevra.1 
lara birinci ve ikinci filol:ır iştirak 1 

edecektir. Manevralar Libya sahille. 
rinde Trabhıs ile Tobruk aralarında 
yapılacaktır. 

Edırnedeki seq .ô.p 
Edirne, 12 (Huşusi) - Hava a~. 

mış, suiann ytikselme tehlikesi azal. 
mıştır. Felaketzedelere yardım edil
mektedir. Bosnal\:öye erzak'y,ünderil. 
mi~tir. Zarar miktan lienüz belli de. 
ğildlr: . ....._ . 

"' SANAYiDE kullanılan elektri. 
ğln istihlak vergisinden muaf tutul. 
mnsı hakkındaki kanun liiyihıL-.t, fikir 
ve müt.aleaları alınmak üzere. lktısat 

Vekuletl tarafından alakalı vekfıletlere 
göndctilmi,tir. 

• ANKARADAKI Ege1fıcr "JSge 
Bütünü,, adında bir mecmua çıkarma. 
ğa karar vermi~lerdlr. Mecmua 
nın ilk sayısı bu ayın yirmisinde çıka. 
Ca:ktır. --

bet ettirmiştir. 
1 

1111. 
Ta.banca seslerini müt.ealc P !Jj 

kardeş ortadan kaybolınuŞl~~C~J 
ye polis el koymu.~, nöbetçı ~ 
mumisi hadise yerine gel~ 
ta başla.mıştirııı 
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Znıit Belediye Reis· nin 
bize söyle ikleri 

A.srj fırın - Plan - Elektrik - Su 
- Çamur Borç - Mezbaha 

-
file yaptırılmış ve 417 bin lira. k~ifli 

:w c ee 

Bir kaza davası 
Davutpaşa k ışLası önünde 

devrilen otobüs 

Şoför Edıp, bazı ,ahltler 
dinlenildikten sonra, 

aahverild r 

3 - KUR lJ:'f 13 ŞUBAT 1937 

Caddelerimizi yakında güzel 
görebilecek m·~fiz? 

Bütün binalar gri ve 
bo ve • a 

ah
cak k"~ı~t, CHusust) - BeJediye reisi! ı~Oz" c:r !lef u Inakamında bulunr.a geniş 

~taı es aldım. Zira, muhterem reis,i 
bir su projesi vardı. Bir müddet evvel, Çatalcadan 

Mes'uliyet mevkiine geldiğimiz za,. gelen bir otobüs, Davudpaşa kışlası 
man memleketin en büyük davasını ~- önünde devrilmiş., içinde bulunan 
el aldrk. Keşifleri 251 bin liraya tenzil yolculardan birisi ölmüş, yirmisi ya
ve ihalesini de 214 bin liraya yapmak ralanmıştı. Bu vakanın duruşmasına 
suretile şehri 200 bin Ura zarardan Jstanbul ağırceza hakyerinde dün 

rengıne 
DinaJarın boyanma vaziyetlerini •. • •• •• 

arcıır, arıyordum. -"' l)· ''Cl'ede ?. 

tıl;ı.'Yo~e, sorunca; aldığım cevap şu 
·"'u: 

i"a Ankarada ..• 
..... l'§ı karşıya oturduk: 
~ .. Şu Ankara seyahatini izah etse-

•;.: bediın Bcled. . . .. b .. ~ellll · ıye reısı, soze, ana 
e b~ladı: 

~le~~izirn, dedi, yazdnmız ğibi gizli 
daJıdadız Yok.. Herşey açık ve mey-
~ rr. 

ve fuzuli masraftan kurtardık. başlanmıştır. 
6 sene evvel İzmitin ~ahst nüfusu Şoför Edip, otobüsün şaftı kırıla . 

12 bin iken bugün 20 bin olmuştur. rak devrildiğinden, kendisinin ted. 
Yarın da (30) bin olacaktır. Bu sebep birsizlik, dikkatsizlik, seyrüsefer 
le su sarfiyatı kat kat artmıştır. Bu- ni1.amlarına riayetsizlik göstermedi
na. yazın suyun azalmasını da ilave ğinden bahsediyor. 
ederseniz, 5 ay mütemadi olarak su BaZT şahitler dinlenilmiş, bunlar 
verememekteki ve saat takmaktaki frenlerin tuttuğunu ve ancak şaftm 
mazeretimiz kendiliğinden anlaşılır. birdenbire kınlma.sı üzerine otobüsün 

bUs 01
1
ediyernizce yapılmasına tcşeb

eilp~e Un~ asri fırının akıbetinden 
~!ar edihnekte olduğu hakkındaki 

' lllr h~~· halk üzerinde menfi bir te
idarec.ile • 1?trr. Bu sebeple bunu şehir 
laç bll} rtnı~ sizden de almağa mur
dt bir hllndugu kuvvetin, tamamile zıd- 1 ~ ar~k.et saydım. 1 

Biz yeniden muhtaç bulunduğumuz devrildiğini, şoförün bunda bir suçu 
suyu, ilaveten getirtmek kararında- olmadığını Mndıklarını söylemişler. 
yız, bu iş için, takriben 100 bin lira dir. 

daha sarfedileccktir. Bunun üzerine müddeiumumi şo. 
Ben çok temenni ederim ki, yeni ve förün sahverilerek, duruşmaya öyle 

ilaveten getirilecek olan Balaban su- devam edilmesini ve diğer şahitlerin 
yu dahi, bir gün gelsin de şehrin ihti. de ~ağrrJmnsr!lı i..cıtedf. 
yacını karşılamasın; ~hirlinin bizden Hakimler heyeti, şoförün duruş
bcklediği ve hak olarak istediği neti- ' ma.~ının, kendisinin gayri mevkuf o. 
celeri alm~k için, yeni imkanlar ar~ Jarak de,·amını ka.rarJaştırdr. Ş-Oför 
yıp bulmak ve onu en müşkül şartlar Edip biraz ~onra tevkifhaneden c:ıktt. 

wl>hen·n lŞınde şimdiden gösterilen 
lelil'lı. ırı Yersiz olduğunu söylemek is- 1 

ıı~ib k' ! 
)'esi aati u ı ben, şahsan İzmit belcdi-
ta !'!diy fırın yapmak istiyor da, ha.1 'or, dememiştim, bilakis onu a1. ll 
~ daıştr.rn; şu kadar ki. alakadarla
tı:leıne.,}ıslerini, düşüncelerini ihmal l 

<o\lllll, 

Atı PLA.N iŞi 
~ir ~r Yansen taraf mdan çizilen 
~k ta-0.i~ının geri çevrildiği ve bir j 
~~~~ta lüzum gösterdiği açık bir 
!d~ ır, bu açık keyfiyeti İzmit 1 
~~!'tisi kap::.lı bir keyfiyet oJa;. 
hi!d·ernı.ekte ısrar etmektedir. Bi 
ta 1

klcrimize göre, Yansen ikin-
eıtr~1ereıc, şehir plnnını y~niden 

l.> . ır. 
·~ı:naı·· 
.. oZ diyor ki: 

~· 'llr r .~~ ~ı 0 
.esor Yansen tarafından ya. 

t~lld edıyernizc tekli! edilmiş plan 
1~ Ve:ı~· tetkikat yapmakta iken Na
"'Q'~ b <tleu Yllksek bir eserialaka o
~ ·~a U~aYa, ~bircilik şubesi şefini 
. ~:ı gonderdi. 
~l .t tetkik, neticesini bildiren Vf

~~ e::li~: ve raporuna. nazaran,! 

~~lııa ıtıbarile sehrin haline, ihti-"e . -.gOru 1Stikbaldeki icaplarına uy-
1ll'ıüştUr ... 

~ ELEKTRiK iŞi 
"aı-d~. ·~~ bir bakıma göre elektrik 
~ v~ d~r bakıma göre de yoktur. 
~tı- d 

1
Yenler belediyeciler, yok di-

'~ e halktır. . 
ıı Saf~ beJediyeciler de yok diyen. , 
te d ında Yer almışlardır. Ve ha-1 

'• e geçın· l rd' 'ıı. ....... s·· ış e ır. 

lçincfo yapmak günahkarlık mıdır?.. 16 •nıhatta diğer şahitler dinlenilecek. 
ŞEHRiN BORÇLANMASI lerdir 

Şehrin bu yüzden borçlanmasına · ========= 
gelince, bu, borçlanmayı tenkit edip 
çok görenlere, hemen beyan ederim ki 
bu gibi i~ler için. imkan bulup borç
alnabilınek kabiliyetinde olmıyanlar
dır. 

BorçJanan, omm tediyesi şartları 

ilzerinde daha yüksek vazifedıı.r ve a
lakadar olan resmt müesseMtı haki-

lktısat Vekili 
Denizyoltarında 

kat üzerinde ve hesaben isbat etmiş müzakerelerden sonra hazırlanan mu. 
olan İZniit belediyesidir. Jcavele sur-etini okumuş, bazı direktif. 

Kaydederim, ki öu, oorç beleCiiyeyi 

İktisat Vekili Celal Bayar öğleden 
sonra Denizyollarına gelerek meşgul 
olmuş, yeni alınacak npurlar hak. 
kında bir müddettenberi devam eden 

malen müşkülii.ta Jüçar etmiyecek ve 
bilakis mali milşkülatr bertaraf ede
cektir. 

Öyle ise üzülmek değil, sevinmek 
gerek .. ,, 

MEZBAHA l.~I 
- Efendim, dedim. Ge-;enlerde yc

lum mezbahaya dilştü de gördüm .. 
Belediye reisi sözUmü ikmale va

kit bırakmadı. 
''- Noksanları mütemadiyen ik

mal ediliyor. Az zaman sonra atfedi
len kusurların da bertaraf edileceğini 
temin ederim .. 

- Ne diyelim, in.,a.11ah ... 
• ÇAlıfUR iŞi 
- İzmit itiraf etmelisiniz ki <:ok 

çamurlu bir şehirdir. Bakıyorum da. 
Halk bu çamurdan çok şikayetçidir. 
Bunun için ne düşünüyorsunuz! 

Cevabı bir.Jı\hzade hazır: 

"- Biz tzmitte çamur yok; deme
dik. Fakat şunu bir hakikat olmak ü
zere beyan ederim ki, şehrin çamuru 
her gün biraz daha azalmaktadır. Ba
laban suyunun gelmesile de yok ola-

Ier vermiştir. 
Gene dünkü Ekspresle gelmiş bu. 

lunan lktı~at VckaJeti deniz müsteşa. 
rı Sadullah da Celal Bayara refakat 
etmiş ve Denizyollarında yaptığı tet
kiklerde bulunmuştur. 

lktısat Vekili, mukavele suretini, 
verdiği direktifler dairesinde hazır. 
)andıktan sonra imr.alıyacaktır. 

Yekil, şehrimizde bulunduğu müd . 
det zarfında havuz1ar idaresinde ve 
limanda d; tetkikler yapacaktır. 

Tarifelerde tenzilat 
yapı'amadı 

Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç şir
ketler1nin tarifelerinde yapılacak ta
dilAt hakkında görüşmek ilzere tor
lantrlara devam eden komisyon son iç
timarm akdetmiştir. Tarife komisyo
nu eski tarif eyi aynen ibka etmiş, fi
yatlarda tenzilat yapmağa imkin bul
mamıştır. 

fıta bir UıncrbankJa belediyemiz ..ara
~fabrııt lllUkavele aktcdilmiştir. Ka
~ ~~ aı~lndan 3.5 ay sonra şehire 

1 ~: Inış bulunacaktır.,, diyen * ,,. ,,. 
~~ 1'İlh Kendisine teşekkür ederek uzakla-

caktır . ., 
Vaktinde kapamı

yan dükanlar ~ tllda.ıı akika, dedi. biz, Kfı.o"ıt fab- şrrken o, arkamdan söyleniyordu: 

Kapanma kanununa aykırı hareket 
eden bazı dükkanlar hakkında şiddet. 
le takibat yapılmaktadır. 

tetkik etmek Ü7.~re bir komisyon ay- PedagoJı Enstıtusu 
rılmıştır. Komisyon binalar için ye. •• •• •• 
ni bir şekil hazırlamıştır. Ş€klin tat pı of esor ug'"' u 
bikine yakında ba~lanacaktır. Bun. 
dan sonra her ana caddedeki binalar 

Hıt zıı rahman Raşid' in bir renkte olacaktır. Bu renkler gri 

\'e kahverengi üzerinden yapı]acaktır. pı oft:sÖr olması muhtemel 
Kahverengi \'t' gri renklerinin de tür--
1 ü türlü olmak üzere alh şekli bulu. İlk tedrisat şube d~~törle~inde:1 
nacaktır. Her caddenin hangi renge Bay Hıf~an Raşıd.1:11 Ünı~e:s~
boYanacağı hıfw;sıhha komisrnnu ta- tede yenı açılan PedagoJı enstıtüsü 

· · f .. l"'ğün' ta · edilin · k vvet. rafından güneşin o caddeye gelişine pro esor u ? ym esı u 
göre tayin edilecektir. le muhtemeldır. 

Mühim caddelerde bu ·eklin tat- Orta Tedrisat dlrektörU 
bikine rakındn başJann~ktır. tetkiklerine devam ediyor 

Tayyare piyangosu 

Keşideye dün devam 
edildı 

Tayyare piyangosunun dördünoü 
keşidesi dün bitirilmiştir. 

Son on bin liralık mükMat 38042 
numaraya çıkmıştır. Dün çekilen nu
maraları sıra.ya konmuş bir halde 
7 inci sayıfamızda bulacaksınız. 

Piyangoda kimler kazandı? 

50.000 liralık ikramiyeyi Göztepe
de Kayışdağı caddesi 125 numarada 
Bayan Fevzi yeye; Ankara.da kültür 
direktörlüğünde hademe Fatmaya, 
Gölcük Deniz fabrikasında modelci 
Kamer Aliye; Ya:ğkaparunda komis
yoncu Tekirdağlı Bohora isabet ettiği 
anln§ılm ıştır. 

15.000 liralık ikramiyenin bir par
çası Akçaabatta elektrik fen memuru 
Mehmet kızı Hadi yeye; diğer parça
ları Çorluda Bay Nedim; Ankarada 
kahveci Cemal; Kumbaracı yokuşu 
Kapıkulu sokak numara 2 de Anastas 
Tı-inatides ve Adapazarı adliye memu
runda bulunmaktadır. 

12.000 liralık ikramiye Maraş ala
yı ikinci tabur kumandanı binbaşı 
Kemal, Beyazrtta Bay Hamdi, Ankı::
rada Finans Bakaııır;rı nakit işlerin
de 13 ortnkh, Taksim Talimhanede Ba 
yan Cuyaya isabet etmiştir. 

10.000 liralık ikramiye Üsküdar 
Yenimahallede bakkal Boyacıoğlu; 
Çanakkalede Jandarma kumandanlı
ğında mülii.zim Sahap ve Eski~ir 
Tayyare fabrikasındaki ortaklara çık 
mıştır. 

10.000 liralık m:ikMat da Maraş ilk 
okul müfcttiı:ıi Orhan ile F..dirne Os
manlı bankası ikinci direktörü Dorfa
ni ve Çengelköy Kuleli Asken mekte
bi imamı kızına isabet etmiştir. 

lskenderiye tfct> ret 
milmessilim z 

Yeni lskenderiye ticaret mümes. 
silimiz Nemli Sıtkı dün ~ehrimizden 
hareket etmiştir. 

Orta tedrisat direktörü Bay Avni 
dün de ortaokul ihtiyacı etrafında kül 
tür direktörlüğünde çalışmalarına de
vam etmiştir. Dün liseler ve ortaokul 
direktörleri kendi okulları hakkında. 
izahat vermişlerdir. Bay Avni bayra. 
ma kadar şehrimizde kalacaktır. 

ilk Tedrisat müfettiş· 
lerinin toplantlsı 

İlk tedrisat müfettişlerl dün öğle.
den sonra kültür direktörlüğünde bir 
toplantı yaparak okulların senelik ça. 
lışma vaziyetleri etrafında konuşmU§ 
lardır. 

Bay Cevat gitti 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunan yüksek tedrisat direktörü Bay 
Ceavt dün akşam Ankaraya gitmiştir. 
Direktör şehrimizde kaldığı müddet 
zarfında Üniversite işlerile meşgul ol
muştur. 

Kullanılmış vapur biletlerini 
yolculara tekrar satmak! 

Haliç vapur şirketi biletçisi iken, 
kullanılmış biletleri yolculara bilra· 
sıta tekrar sattığı iddiasile Kemalin 
ve bu satışa vasıtalık ettikJeri iddia. 
sile K:izım, Teodos, Yasef, Yorgi. 
nin duru;;malarına, İstanbul asliye 
İkinci ceaı hakyerinde devam olun· 
muştur. 

Dünkü celsede, ihlıar üzerine bu işin 
tahkikatını yapan müfettiş Ha.c;anın 

şahit olarak mallımatı alınmış, du. 
ruşmanın devamı başka şahit celbi. 
ne kalmıştır. 

Ft .. a fiyatlara yUksek 

Ticaret ve Sanayi odası 927 ile 936 
senesine kadar olan toptan eşya fi. 
yatları hakkında bir istatistik neşret. 
miştir. Bu ististikten anlaşıldığına gö
re eşya f'yatıarı umumi oJarak 936 
senesinde yüzde sekiz ve on nisbetin
de artmıştır. 

Düğün 

~ ~ aı :ıektriğin kilovatını 3,5 .. _ Ya Bay Baykal. harap ve yok
~ • ~~ı. Bugünkü şartlar i- sul bir şehri 3 senede, 5 senede, 15 se
~l?l1 ~ llı_ 3,5 kuruşa elektrik ki- nede mamure yapmak. kahvelerde söy 
' cıcı ~ın etmesi, bizim için bir lendiği gibi kolay değil.. ... 
~t. Uğu kadar verenler için de c. Y. BAYKAL 

~,~ ~i~e 1------·-----~~1% t' fabrikadan ..aıacağı elek- Ed.rnede f 
~·iııı ~ llıı halka kaç kuruştan ve-1 eyezan 

~~~~kUııenuz kararla.5tırmamıştır. 
\~f .olduğu kadar ucuz ver

~ı?.c}· ır ... 

Edirne tehlikeli bir feyezan atJat
mıstır Alınan haberlere göre, ~on :1 • • 

yağan sürekli yağmurlar yüzünden 

İnhisara ait ,.e içki satan dükkan. 
Jar mutad vakitten biraz daha fazla 
Mtrş yapabiliyorlardı. bazı ka:ı.aJar
da bonu tnklid eden başka dükkan. 
]ar da görülmüştür. Belediye kay. 
makamhklara bir tamim yollayarak 
kapanma kanunı nn uymıyan dükkan
lar hakkında şiddetli davranılmasını 
bildirmiştir. 

Nemli Sıtkı, şehrimizde bulundu
ğu müddetçe ls:>cnderiye ile münase. 
batı olan tüccarlarımızla görü~mü~, 
dileklerini tesbit etmişti. Y t'ni nzi. 
fesine başlar haşlamaz iki memle!>et 
ticaretin alakadar eden me,·zular hak
kında tetkkatınr yaparak ihracatın in-

Mühendis Bay A. Naki ErenyoJ'un 
kızı Bayan Nüzhet ile mühendis Bay 
Siirhay Cevanşir'in evlenme törenleri 
dün geçe Perapalas salonlarında yapı'· 
mış ve törende iki tarafın aile dostla
rından bir çok zatlar haztr bulunarak 
yeni yuvayı şen ve nezih bir hava i
çinde kutlamıştır. 

Gazetemiz de bu kutlamaya iştirak 
eder. 

~ ~İll su iŞi 
~--~ eıı. tniib 

~~1'Qa bır im. bahsine gelmiştik. 
~ l~?tıi er bardak Çene suyu içtik. 

kabaran nehir evvelki akşam yüksel. 
meğe başlamış ve bu yükseJiş bir ara. 
lık beş metreyi bulmu.,tur. Nehir, 
yükselme seviyesini iki saat kadar mu 
haf aza etmiş ,.e ya va~ yavaş çekilme
ye b:ışlamı~tır. 

Prost Martta gelecek 
Prost martta tekrar şehrimize ge. 

kiı:-afı icin la7.1m geli?n tedbirler hak. r ............ -................ ·-··;--... -..... . 
kı~da hlr rapor hazırlıyacaktır. :Parasız muayene uponu 

Hususl doktorumuz Pazartesi günleri 
saat on be§ buçuktan yirmiye kadar ga• 

Ô L Ü J\1 zetemlz ldarclınneslnde, Cumartesi gtlnlcrl ~ı....."\>\-el~ kuvvet gelmiş olmalı ki. 
~ 'l1l 80 be~ başladım. Su işinde 
~. ~ikocı~1Cdıklerini, şikayetlerini, 1 
~'lıılıl:ı g Usunu ve bilhassa. Balaban 
~U ~tı~~tirilınesini ve bundan do-

'• erı anlattım. Acı, acı, gül-

Bu yükı;eJme esnasında Bayazıt ve 
Gıizitnihal camilerini ~ular hasmı~: 
aynı r.amanda Ilo~n:ı köyü, Karaağaç 
istasyonu civan ve K:traaifacı E<lir. 
ne"t' haiYltyan c:o~e il~ Jı-ıt "''' ." 1hncla 
ka. lmı:ı;tır. Niif11~ça hiç bir zayiat I 
kaydedilmemiştir. . ' 

Iecektir. Şehir pUınının füma 1 edile 
bilmesi için Prost şehrimizde uzun 
müddet kalacaktır. 

Sokak levhalar. 

de saat ;ı4 ten 19 a kadar Ulell Tayyare 
Türkiye Basım endüstrisine pek apartımanııı.n lklncJ daire Uç numarada J 

dalma okuyuculnnmızı yedi kupon muka• çok hizmet etmiş ve bizde ilk defa pul blllnde kabul eder. 
bastıgıw için "PuJcu,. diye anılan Ah- • i 

Çocuk hıı.stalıklan doktorumuz da bu 
met Nazmi vefat etmi§t.ir. Cenazesi kuponun yedi tanesini blrlktirlp kendisine i 

~ı '- A_ 
1~ 1 -~İzi '1 "arl's!nı. diye başladı. Biz, bek-

~ıe()1 rı.ı deruhte ettiğimiz za-I 
~enın elinde 5 bin lira ear-

Caddelerde levhaların değiştirilme
si işine devam edilmektedir. Bundan 
sonra konacak lt'vhalar yere düştüğü 
zaman kmlmryacak ~kilde olacaktır. 

bugün tam öğle vakti Cnğaloğlu yoku- götOrUrscnlz cumartesi, salı, p~embe ! 
şu No. 16 daki evinden kaldırılarak 1 gllnlerl 9 • 12 arası Aksarayda, Millet cado 1 
namazı Sirkecide kılındıktan sonra desinde Muratpn§a camii knr§ısmdakl mu- ( 

t .. 1 R l'h. k"I 1'y11nehıınesfnde çocuklarınıza bakacaktır. 1 mo or e urne ı ısarma na ı ve ora-
da aile kabristan.ın& gömtııecektir. j ..................................................... u••• 
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Tarih 
vesikaları 
arasında 

Haftada bir dünya siyasasına toplu bir bakış 
I 

başkanlığı altında icra Jnıvveti 
dır. Amerika kanunuesasisi bu ik1 
vetten birinin diğerine galip ve lı 
bir vaziyet almaması için ayrıc' 
kuz ihtiyar hakimden mürekkeP b ===• •ı--=::--

ikinci Mahmut 
ve .doktorlar 

Padişah İkinci Mahmudun mükem
mel bir gösteri.~i vardı. Şurada burada 
kullanılan toprak ibriklerin kulpu gibi 
kolunu beline dayıyarak duruşu ona 
kahramana.ne bir manzara verirdi. 
Herkesiv. kalbinde bir aslan yatar der
ler, ama, o padişahtı, aslanlık onun 
harlc.t gösterişinde idi. Kalbine gelin. 
oe, orada bir kedi yatardı. 

lk.inci Mahmut, omuiları ve göğsü 
pamuklarla kabartılıruj olan elbisesi
ni !bir tarafa atınca ince uzun boynu 
ile, kafese benzer zayıf, sıska göğsü 

ile kalll'dı ve bu göğUs içinde sUngere 
dönmüş, 'harap iki akciğer dururdu. 

Bu padişah yalnız Yeniçeriliği or
tadan kaldırmakla kalmamıştır. Ar
tık manasız bir hale gelmiş olan Trb 
medreeelerimizl de 18.ğvederck Viya. 
nadan getirttiği prof eaör Bemara bir 
de Trbbiye mektebi açtırmakla ileri fi. 
kirli olduğunu göstermek istemiştir. 
Fakat aslan gösterişi içinde kedi ru
hu tqıdığı söylediğimiz bu Padişah 
ileri fikirli görünmek istediği halde 
olur yobazlardan değildi. 

Ciğerleri sık sık kanardı daima kan 
tükiirü.rdil, bu hal ile dahi içkiye dü:
kUndU. Onca ilzüm Allahın kullarına 
ijıaan ettiği en mükemel bir meyva 
idi ve üzümden yapılan herıey de mak 
bul olmak gerekti. Ancak üzümden 
yapılacak olan ııeylerde Allahm da 
yardımı o~alrydı: 

"Softa ilztlmU toplamış, ezmiş, su
yunu çıkarmış, cibresini bir tarafa a
tarak suyunu bir kaza.na doldurmuş. 

Tam ateş yakıp kazanı kaynatmağa 

ve pekmez yapma - ı, hazırlanınca o 
:vakte kadar bir ken.. rda duran Bekta
gi fıkarası dayanamryarak müdahale 
etmf!l: 

- Erenler, demiş, ne zahmet ed! .. 
yorsun. Uğra.stığm yeter, gerisini Al
+.ılıa bırak, na.sıl isterse öyle yapsın.,, 

İkinci Mahmut da böyle Allah yar
dımile hazıralnan Uzü.m müstahzarla
rından zevk alıyormuş. 

Fakat bu ileri derecede veremli o. 
lan vücut gece gündüz içtiği ıaraba 
dayanamıyarak gittikçe solmuş, kuv
vet.ı5iz dilşnUş, Çamlıca havalan dahi 
hastaıığma. klr etmeyince resmen he
ktmba§ısı olan Abdülhak Mollaya ve 
el altından ne i düğü belirsiz birkaç 
Ruma müracaat ederek kendisini te
davi ettirmek istemi~. Bu hekimlerin 
hepı!l Padişahın nabzına göre şerbet 

Almanyanın Sömürge davası: 

A vrupada arsıulusal mahiyette ola
rak gilnün en mUhlm meselesi Alman
yarun sömürge işidir. Hitler Nazi re
jim.inin dördUncU yıldönümü münase
betile söylediği büyük nutkunda bu
nu birinci derecede bir millt istek olar 
ra.k ileriye sürdü. Fa.kat şimdiye ka
dar resmen devletlere müracaat edil
medi. Bazı rivayetlere göre şubatın 
yirmi altuımda. bu yolda beklenen Al
man teşebbüsü olacaktır. 

Alman sömürge meselesi karşısın
da diğer devletlerin vaziyeti şudur: 

İtalya Almanya ile yaptığı anl~mada 
bu talebe karşı geniş mikyasta müza
heret vadinde bulunmuştur. Onun için 
Almanyanm sömUrge devasında kar
§ılaştığı iki bUyük devlet Fransa ile 
İngilteredir. Fakat Fransa bu işte Al
manya.ya karşı tek başına cephe al
mak istemiyor. Daha doğrusu Eömilr
ge işinde tngilterenin Frnnsadan zi
yade alA.kalı olduğunu düşünerek bu 
devleti kendisine siper olarak kullan;
yor. Fransız ga?.Ctelcrl: ''Sömürge i
tinde Almanya daha evvel İngiltere 
lle konuımahdır,, diyor. 

vermeğe özenmi~lerse de bu şerbetler 
de kAr etmeyince Padişah bu se.fer 
bütün ünlti doktorları çağırtmış, bir 
konsültasyon istemiş. 

İ§in asıl can alacak noktası şudur 
ki doktorlar Padişahın yalnız nabzını 
tutabiliyorlarmış. Mübarek vücuduna 
temas etmek gUnah sayılırmış. BUtün 
doktorlar nabzı ayrı ayrı tutmuşlar,! 
kendilerince karar vermi§ler. Sıra A
vl.18turyalı doktor Neuner'e gelince, 
bu da ilerilemiş Padişahın yanına git
miş. Padişah ona da koluım uzatmış. 
sonra da dilini çıkarmış. 

Avusturyalı doktorun nabızla işi 

bitince Padişah işaret etmiş: 
- Bir tarafa çekilin de konuşun ve 

karar "lerln. 
Neuner §a§rrml§. Sıcak, nemli bir 

el, za.yrf, yumll6ak ve dakikada 120 a
tan bir na;bız. fersiz gözler, paslı bir 
dil ... Bunlar doktora kA.fi bir fikir ver 
memiş. Fakat irade iradedir. İşaret 
etmifler, yeter artık demişler. Buna 
k~ı Neuner hiddetle: 

- Haşmetmeaha arzediniz, demiş, 
bu kadart'tk bir muayene ile ona. dün
yaya. ve ilme karısı a.ff cdilmez bir ı 
gün.ah işli yemem ve bu muayene ile 1 
bir karar veremem. ı 

Mahmut ona bakmış bakmış da i
liive etmi§: Ben de bu Avrupalı kA.fi
rl bfr ~y eanmı6tım ! ... 

Dr. O. Ş. ULTJDAG 

sinemasında MELEK 
ŞANGHA.Y 

Ş A R L B O V E R ve 
LORETTA VOUNG 

Aynca : Paramount dünya haberleri ve CANLI Film : Frmı:uzca 
nüahası 
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HAFTALIK 1 

l-liKAY~LER 
-------

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

------------ - -

Küçük Bir 
Kahraman 

Yazma: ÇfMretl: 
Dostoyevskl Vlr Git 

O zaman on on bir ya§ında jdi.m. 
Haziranda tatili geçirmek için, akra -
benn:ı:dan T.'nin Moakovı civarında -
1d nine gittim- Bu ev misafir ldotu idi: 
Belld etli, belki eniden fazla mlsaflr ... 
Pek iyi bilmiyorum, saymadım. 

Evd gürültü, ne§'e, kıyamet kopu -ı 
yordu. Biraz sonra anladım ki burada 
mütemadi, ıonu gelmez bir tatil haya
tı .ardı. Sanki bizim o akraba bütün 
servetini mümkün olduğu kadar çabuk 
elinden çıkarmak istiyordu. 

Her dakika yeni yeni misafirler ge -
liyordu. Her giden misafir, odasını ha§-' 
kasma bırakıyor ve bu sonsuZ' tatil ha
yatı böylece devam edip gidiyo·rdu. Zi
yafetler biribirini takip ediyor, sohb~
lerin sonu gelmiyordu. Civarda atlar -
la dolapıalar yapıyorlardı: ormana, ya
hut nehire kadar bir ccdntiye çıkıyor
lardı; açık havada piknikler, ziyafetler 
tertip ediyorlardı; evin taraçasında alı::

tam yemekleri yiyorlardı. 
Kadml•nn hepsi Ye her zaman için, 

gmeldiler; her aman ealriaindcn daha 
güzel ıörilnUyorlardL Yllzleri gündüz
den akiller tatıJOr, cCWert parlıyordu: 

BAL 
o 

AN ANTANTI 
FERANSINDA 

ft ııyükSek Mahkeme,, kurmuştur aJif 
mahkemeye kanunuesasiye muh ~ 
larak tanzim edilmiş kanunınrlıı. ııS1 
kUnıet tarafından gene kanunueS 
muhalif olarak tatbik edilmiş ~'1ii . 
bozmak salahiyeti vermiştir. ~u ~ 
sek Mahkeme,, ise Rooaevelt ın pefft 
intihap devresi esnasında c~o it 
buhranı izale etmek için aldıgı b 
kını tedbirleri - vukubulan nıil~ 
lar üzerine muhakeme cder~k ~ r5İ 
nuesasiye mugayir ilan ebnıştir· 1 
hurreisi Roosevelt ikinci defa <J 

intihap edildiği ve kongrenin saıı 
timamda büyük bir ekseriyet k 
dığı için dokuz ihtiyar hakiınd .n i 
rekkep olan Yilksek MalıkemcY1 
dairesine getirmek knra.rmdııdır., 

Balkan devletlerile ltalya arasındaki münasebetin normal 
hale getirilmesi ic;ln icap eden kararlar da ahnacak 

Roosevelt'in Yüksek Mahkeme
ye karşı alacağı tedbirler 

ihti al hareketi sa~~ıhyor 
Sömürge işinde Fransa lngiltereyi 

kendıne siper alıyor 
Acaba Roosevelt ne yapacak..;;1 
Herkes bunu merak ediyor. ır 

Yüksek Mahkemenin ~ k~unuc ) 
istinat ederek kullıı.ndıgı bir sal{ıllltıl' 
ten dolayı zecri bir tedbire m~ 
masının bir nevi ihtilal demek ~ 
ğı düşünülüyor. Bununla ber3.~:11 
oseve1t müracaat edeceği tcdbirl i 
tilfıl hareketi mahiyet'nde olrxıO 
ğı fikrindedir. Onun düşüncesine 
dokuz ihtiyar 'hlıkimin ekserisi ye 
yaşını geçmiştir. Yetmiş ya.5~nı ;ıı.)ı 
bu hakimlerin tekaüt edilmcsı, ~ f 
mahkeme fızasmm adedi on ~\-e 

lngilterenin vaziyetine gelince, he. 
nüz kat'i mahiyette tebellür etmi§ d<.'
ğildir. Yalnız Londradun ge:en b:ızı 

haberlere göre İngiltere hükumeti 
Sarki Afrlkadaki Alman sömürgele. 
rinden olup Umumi harpten sonra 
kendisine geçen yerleri, yani Tnnga
nika, Rodezya gibi sömürgeleri İngi
liz Kcnynsı ıle birleştirilip hepsini bir 
müstakil döminyon haline • getirecc~:
lir. Bu maksatla bir müddet evvel 
Varr ku\'\'Ctinin riya"cti altında .Afr·. 
kaya bir parlmantcr tetkik komisyo
nu gitmi~tir. 

İngiliz büJrfuncti bu heyetin tctld
katı netic:!sindc vcrccei7i raporu Al
madan Almanyanın sömürge tclcpJe
ri hakkında kat'i kararını vermiyecck 
tir. Fakat Şarki Afrikadald eski Al
man sömilrgelcrini bir döminyon ha
line koymak fikri tahakkuk ederse tr.. 
giltercnin Almanyaya sömürge ver
mek yerine ilk maddeleri yeni baştan 
devletler arasında tevzi etmek şeklin
deki projesi üzerinde .,.,. ar edeceği 

tahmin oluna.bilir. Ser.. nltı gün evvel 
Avam kamarasında beyo.natta bulu
nan Eden'jn Almanyanm sömürge 
talebini ~o.tıpin ct.nıiyen sözlerini .de 
bu suretle tefsir çtme1c doğru olur. 
Fakat tittler'in sömürge mesclc:si üze
rinde şiddetle ısrar edeceği anlaşıl. 

maktadır. Bundan dolayı bu itin kısa 
bir zamnnda hallolunınasma ihtimal 
verilemez. 

Bununla beraber mevzub:ılıis be. 
yanatta bulunduktan sonra. Nis'e gi
den İngiliz Hariciye nazırı Eden'e ve
kalet eden Lord Halifax'm bu meself .. 
de Almanyaya daha ziyade müsait 
bulunduğu, bu itibarla Eden'in Nis 
seyaha.tinin diplomatik bakımdan ma
nalı bir hareket olduğunu iddia eden
ler de vardır. Bazı haberlere göre İn· 
giltere bu mezele için beş devlet ara
sında 'bir konferans akdini istemekte-
dir. 

ispanyada Va...~yet: 

Uzunca bir zamandanberi kı§m tc
sirilc tava.kkuf devresi geçiren İspan
ya dahili harbi son günlerde tekrar 
faal bir safhaya girdi. nk hamlede 
General Franko kuvvetlerinin Valans 
ile Madrit arruundaki muvasala yolla
nnı kestiği bildirildi. Geçen eylülden
beri ilk defa olarak Madritin şark ta
raftaki viliiyetJerilc rabıtasının kesil
diği ilave ediliyordu. Filhakika Mad
ritteki müdafaa kuvvetleri lcumanda
ru tebliğinde asi kuvvetlerin bu tarz
daki ilcrilemcsini tasdik ediyordu. Fa-

mütehadiyen konu~uyorlar, kahkaha a-} 
tıyorlardı. Dans, çnlgı, şarkı... 1 

Bu kalabalığın arasında bazıları v::ır
dı ki ilk plarJ:la geliyorlardı. Tabii bu 
kalabalık arasında dedikodular, biribi -
rini çcki!tirmeler gırla gidiyordu; esa
sen öyle olmasa işler yUrUmez. F~kat, 
ben o zaman on bir yatında olduğum 

için b::ni aHikad:ır eden şeyler bambaş
ka itli.Gözüme çarpan bir§ey oluyorsa da 
pek iyi görüp anhyamıyoı.idum. Bun -
lan ancak .sonradan hatırlamağa ba§ln
dım. O zamanki çocuk gözlerim bu tab
lonun yalnız parlak noktalarını, ortacla 
olup biten şeylerin de hengamesini, ih· 
t:şam.rm görebilirdi. 

ilk vak'a olarak bütün işittiklerim 

ve gördiiklerim üzerimde 5yle bir tesir 
yapmıştı ki ilk günlerde hiç kendimde 
değildim ve l:ü~Ucük ba§ım mütemadi· I 
yen <lönUyordu. 

~ımcrikan Oümhıtrrcisi B. Rooscvclt 

kat ayni zamanda kendileri tarafın

dan yapılan müdafaa harekfLtı netice
sinde taarruz kuvvetlerinin kısmen ge 
rlye püskürtülmüş olduğunu da iddia 
ediyordu. Ondan sonra Madrit müda
faa kuvvetleri kumandanı gazetecile
ri çağırarak vaziyette hiç bir tehlike 
bulunmadığını teyit etti. Hatta Valans 
ile Madrit arasında cenubi şarki cihe
tindeki yollar kesilmiş olsa bile gene 
Valanstaki merkezi hükumet ile ra,.. 

bıtalannın başka yollardan temin oln
nacağmı söyledi. 

İkinci harp faaliyeti Malaga tara
f In<ia oldu. Garp taraflarından asile
re ve bir rivayete göre Almanlara ait 
motorize kuvvetler Malaga'yı işgal et. 
ti. Malaga'nm bu suretle işgaline e
hemmiyet veriliyor. z;ra. bu mühim 
limanın işgali üzerine asi kuvvetlerin 
kolayca İspanyol Fası tarafından her 
türlü kuvvet ve mühimmat alabilecek
leri, buna mukabil cenupta bulunan 
hükfımetçi kuvvetlerin böyle bir isti
nat :ıoktasmdan mahrum bulunmala
rı üzerine dikkat edilmek llzııngeldi. 
ği söyleniyor • 

Amerika.da Dir 
Kanunuesasi meselesi: 

Amerika Cüm.hurreisi Roosevelt 
ile Yüksek Mahkeme arasında garip 
bir mücadele ba.:;ılarnıştır. Mücadelenin 
csasmm iyice anlaşılması için Ameri
ka kanunuesasisine ait bir hususiyeti 
hatırlamak lazımdır: Malf.tmdur ki 
Amerlkada teşri kuvveti olarak me
buslarla ayandan mürekkep bir kong
re, bir de buna karşı Cümhurreisinin 

k .. · h~k· ler ıııı · meme uzere ycnı a ım 
~ lunması bu meseleyi halletınc ilJl 

gelecektir. Zira bu takdirde F ~ 
dokuz ihtiyar hakimden altısı 1ll ,-e 
Mahkemeden cıkacak, bunların· 
getirilecek yertl hal·imler sa);e 
Roosevelt'in icraatı bu malıketXl 
seriyet kazanacaktır. 

Japonyailaki Buh1Xtn: 
~~~~~~--b~rl_ 
Japonyada zuhur eden u 

Hayaşi kabinesinin teşkili. ile. li}1 

Iendiği malumdur. Hayaşı li3"."J 
teşekkül ettikten sonra pr~tt 
ve bütçenin hazırlanmasına. i.ınk 
labilmek için parlamentonun ııı 
kat surette tatilini istemiştir. .,, 
mentoya dahil olan siyasi P~ ~ 
toplanarak vaziyeti tetkik e~iı 1. 
ldlmetin bu talebini reddebnege 
vermişlerdir. Bunun üzerine f 
hükfımetin talebile Diyet :ıncc 'j)it 
10 şubata kadar tatili hakkında 
rade çıkarmıştır. ıı.Jl 

.Meclisin böyle ~ bi: .zan1-ıe 
tatil edilmesi mahıyct ıti~arı t 
him değildir; yeni bir kabı ne 

11 
halinde hUkumetin prograintn1 

laması için meclisin tatil cdi!J1l 
emsali vardır. Yalnız bu defa~ 
olan cihet siyasi partilerin }lU tııı 
tarafından yapılan talebi rcdd~ 
rinin kabinede kendilerinin te ri (_ 
dilmemiş olmasına karşı bir ~e" ,. ~ 
~esto teşkil ebn~ldir. Bu ve.ıı~; 
re J aponyada siyasi buhran lı 
için devam etmektedir. 

-=:=~=ı:::~ 
nazm Kont Ciano ile MUanodS. ar' 
tuktan sonra Belgrada gitti. ol". 
TUrlôye ile İtalya arasında old~ 
bi dost ve müttefik devlet 'f'U,ıttı 
ya ile dahi İtalya arasında. tel 
anlaşma yoluna girilmesi . ııtt~ 
araştırıldı. llavc edelim kı .,e 
Dışfsleri Bakanı gerek Mil8ll0 lJl)l 
rek Bclgrat konu:malarmdandaıJ'.; 
bir memnuniyetle An.karaya. ;y" 

Tevfik Rüştü Aras iki ~~ 
yani şuba.tm on beşinde de tJ ~ 

Ben bir çoeuktum, bir çocuktan baş- toplanacak olan Balkan Antaflbii ol~ 
ka bir ıey değildim. O güzel kadınlann ferasmda bulunacaktır. Ta. l'_J 
bir çoğu, yaşıma bakmıyarak, beni se- bu konferansta bir taraftaJl ~ 
vip okıuyorlardı. Antantına dahil olan meınle ııt' 

Fakat, garip şey, anlamadığım bir kendi aralarındaki bağtılıld j,tl 
hissi duymağa başlamıştım; kalbimde kat daha kuvvetlendirmek ça.rtd' 
birtakım hisler uyanmıştı; o zamana ranacağı gibi diğer taraf~ ııı 
kadar duymadığım, anlamadığım hisler. devletlerle ltalya arasmdakı ıerı 
Yüzüm kızarıyor, kalbim çarpıyordu. batın normal hale getiri!Jl'IC 
Bir an geliyor, sıkılıyorum, çocuk ol - icap eden kararlar verileceıctJt~ 
mamın verdiği imtiyazları dü§ünüyor- ASIM c.I' / 
dum. Bir an geliyor, pşkıntık i1tinde ~ / 
bunalıyor ve bir kö~eye çekilip kimse ----------- ti 
görmeden oturmak istiyordum. Kimse ltalqan elçisi Gene 8 
görmeden oturmak ve bir şeyi hatırla - Metaksas/a f!ÖTiişl 
~~ ~ 

Bu hatırlamak istediğim şey ne idi; A tina, 12 (UusuSi) -. JJ:e~ 
bunu §imdi unutum, fakat o zaman bi- İtalyan elçisi Dün Başvekıl ~t~ 
liyordum. Öyle bir şey ki onsuz kendi- sı ziyaret ederek iki devleti B 

mi kaybetmiş gibi oluyordum. Onsuz eden meseleler hakkında uı.uıt 
yaşıyamıyacağnn bir teY'•" görlişmUttür. 



Tefrilm 
1 

1 • 

Makinalar gürültü ile işliyor, tavana asıb kalın ka· 
l-'ltların çevirdiği büyük tekerlekler panldıyarak dönü
)'ordu; rnavi gömlekli iıçiler bunalbcı bir sıcak için· 
de, alrnlanndnn buram buram terler akarak çalışıyor· 
!ardı. 

Ortalığı yapı§ık, kokulu bir buhar kaplamıtb• 
Şeker fabrikası müdürü Ahmet Turgut, teneffüsü 

2:orlaıtıran bu ıslak hararetten bir an evvel kurtulmak 
için adımlarını sıklaşbranlk merdiveni çıktı, bir tara· 
fı boydan boya pencerelerle aydınlanan, öbür tarafı 
Pancar ezme ve kaynatma dairesine yukarıdan kuş 
~ıı bakan koridoru hızla geçti, müdürlük dairesine 
~ırdi. Yakalan sırmalı hademeler tel8şla ayağa kalka· 
raJc. ellerindeki yanar sigaralarmı avuçlan içinde 
&aklayıp ve kenara çekilip duvarlara yapışır gibi du
rarak baılarmı eğdiler, müdürü selamladılar. 

Bol ışıklı, rahat ve büyük maroken koltuklan göz 
alan, ılık havalı odasında Ahmet Turgut, önce lmskc· 
tini, sonra kalın yakalı içi kürklü muşambasını çıka· 
~p 0 da hizmetçisine verdi. İngiliz maJı domuz derİ· 
•ınden yapılmış saclam, san, büyük lcunduralan, kuv· 
•etli ve muntazam çizgili baldırlarını meydana çıka· 
r~~ spar çorapları, boz renkli golf pantalonu üstünde 
~ogsünü boynuna kadar, kollannı bileklel'İne kadar 
~en, tatlı bal rengi, (evlUllade §ık yün örme yan ye· 
lıa' Yan ceket biçimi elbisesi vardı. Bu kıynfotle sıh· 

tli, sağlam ve güzel bir •portmen vücudu ortayet 
~ktnaştı. . 

ı~ Dı1anda pencereden görünen uçıuz bucaksız düz· 
atrlderi, vadileri ve 11%nktaki kasabayı bembeyaz bir 

rtii albnda aaklıyan karlar, sanki günün aydınlığını 
_,.ttırıyordu. Ahmet Turgut, odanın sıc~ temiz, gii· 
~ \'e rahat havasmı memnuniyetle koklıyarak göğsü· 
~-!İ§irdi; üstü camlı, genij, modem yazı maaasmm 
-tına geçip oturdu, oda hizmetçisine ağır ve ciddi bir 
leıle enıir verdi: 

- Bana hukuk mÜ§8Vİrinİ çaimmz! 
lbe. liademe kapıyı seaaizce kapayıp çıkını§, müdür 
lrah. laınun üstünde evvelden hazırlanıp açılnuı olan 
~ rdc bir dosyayı ehemnüyetle gözden geçinnefe 

Ianu,b. 
~Şefter fabrikası müdürü AhmetTurgud'un munta· 
d buıınnuı saçlan §akaldarına doğnJ kırçıllaşıyor· 

1
': .. Y~~ün sıhhatli, fakat pek de genç olnuyan bir 
!tı~tl§u vardı. Dikkatle bakıldıfı zaman gün gÖr· 
ıa:!, tahsilli ve duygulu bir manevi varlığın ifadesini 
la 1ra.n bu çehrenin lark yqrndan apğı olmadığı 811• 

/
1 ırdı, fnkat kırkından ne kadar fazla olduğunu ta· 

111 0 bnek de mümkün değildi. 
..... ~da kapısı hafifçe aralanmıı, sade giyiniıli, sade 
""~lu b. la . . . k • • ad • ır genç z ıçcrıye gırore sessızce bır kaç 
li ırn ılerileyip maQya yalan bir yerde durmuı, bek· 

Yordu. 

Ahmet Turgut baıını kaldınp bakb: 
İıt -. Siz mi geldiniz? .. dedi, ben hukuk mü~virini 

'tn.iştirn; vah, vah, sizi rahatsız etmişler. 
lco - Hukuk müşaviri biraz hastalanmıı; telefonla 
~tuk, hekim kendisine bir iki gün evinden çık· 
ıi snu söylemi~. Eğer şu Akpınar köyündeki ara· 
İq~selcaini konuşma.le istiyorsanız belki ben size 

at Verebilirim. O itin raporunu ben hazırlamışbm. 
l'ıla!clter fabril<ası müdürü bu cevaptan memnun ol· 
lctlk • ~u genç kızı on bet gün evvel merkezden hu· 
dj. tnuıavir muavini olarak tayin edip göndermişler-

' fabr'kad k' ha · • ~i ı a ımyager, stabalacı, dructilo, ış· 

•ır!7uklanna mahsus mektepte muallim ve saire gibi 
d1rı~ arla çnlışan kadınlar vnrdı; işçilerin çoğu da im· 
1~ 1' Atn .. lelik için neyse ama öteki ehemmiyetli iı· 
}ı01 ~dınların laınştınlmasmı, Ahmet Turgut, pek 
~ ulnıazdı; "İşin ciddiyeti bozulacak,, diye kor· 
ltıı:<>rdu. Hele hukuk müşavir muavinliği gibi fabri· 
~ı· /il lltali menfaatlerinin korunmasile pek ynlandan 
L talı ot-.- b' • . O . . d .. ojl' ~ .... , ır ışın mversıte en daha dun çıkını! 
~·t Çocuğunun eline verilmesine pek canı sıkıl· 
llti '· l<irn olducunu, neyin nesi, ne değerde, ne kı· 
"bua~ulUJl~ğ~~u bilmiyordu ama merkeze yazmak, 
~\i 2:1 degışlırın; aklı başında ·bir erkek gönderini 
~15"senin menfaatlerini tehlikeye koyacaksınız; işi 
!taç "~. cdecelı:siniz! ... ,, demek niyetinde idi. Hatta bir 

llun evv 1 b.. t b" k .. trı111 e oy e ır tez ere yazmak uzere otur· 
hit j, '0 nra kendi kendisine: "Hele bir dur bakalım, 
'tılı:r~ıç eün rreçsin; kimbilir kimin tnv.siyeJisidir; işi 
lline a ,ırn, c:ımayı üstümüze ınçratımyahm!,, diye dü· 

)' t v • • 
no:~eçnuştı. 

"~hlltet Turgut, bir kaç saniye içinde zihninde can· 
tıııın~ bu düıünceler arasında genç kızı ayakta lüzu· 
der. n fazla bekletmiş olduğunu fnrkederek yüzün· 
~ 1<e:Çt~~ belli olan memnuniyetsizliğini bir kaç ne· 
bıııu ' 0 zuyle saklamak istedi; zaten hukuk müıaviri 
~ ~lll~drğrruı göre işi bu çocukla konuşmaktan baş· 
f~ti~e cle yoktu. Arnzi meselesinden dolayı köylü ile 
tıizı h il. araıındn 9kan dava mahkemede idi, mesele· 

eklerneee tahammülü yoktu. 
1 ....... ~ •• 
tt l'•L •çın oturmuyor sunuz, rica ederim ... dedi, şÖy· 

"'QI) ~ n]' • So .... ınız. 
~f ~~ Önünde açık duran dosyada üstüste yığıl· 

....._ tlnrı göstererek: 
'lr;: 8u raporun albndaJci imza demek ıizin imza• 

'ok b ttyarnanuıtım. 
~Ud··tdi. Hukuk müşavir muavini Bayan Gülseren 

"liin Yazıhanesinin önündeki iskemleye oturmu§• 

Refik Ahmet 
Sevengil 

tu. Geniı masanm iki tarafında tam kartı karııya 
idiler. 

Ahmet Turgut, yapmacık nezaketine rağmen can 
sıkıntısı henüz t~n geçmemiı bir halde ve önün· 
deki ikağıtlan kanıtırarak: 

- Bu Akpınar köyündeki arazi iıi beni üzmeğe 
baıladı, dedi, siz bilmem meselenin mazisini biliyor 
muıunuz; ne zamandanberi uzayıp a-itti bu İf... So· 
nunda da mahkemeye düıtük; halbuki sulhan halle
dilıne:ıini isterdim.". 

- Yine mümkündür. 
- Nasıl? 
- Bu arazi fabrikaya pek lazımsa parasını verip 

l<öylüden almak icap eder. 
O zamana kadar 1'ar!11ındakine ehemmiyet ver· 

mez görünerek dosyayı karıştırmakla meşgul olan 
Ahmet Turgut gizli bir hiddetle başmı kaldırıp genç 
kızın yüzüne bılkb: 

- Ne diyorsunuz, Bayan Gülseren? .. Niçin para· 
sını verelim! ... Bu araziyi kaç senedir biz ekip hiçi· 
yoruz, şimdiye kadar kimse ses çıkarmamı§b. Anla· 
mıyorum bu dava nereden başımıza çıkb ... Hem siz o 
topraklann kaç lira ettiğini bilir misiniz? .. Bu civar
<la en verimli, en iyi pancar yetiştiren yerlerdir ora· 
lan.... Bilir bilmez laf söylemeyin, rica ederim! 

Müdürün sesi hemen hemen azarlıyan bir hal af. 
mışh. Hukuk mü~vir muavini Bayan Gülseren bu 
hiddeti anlamamazlıktan geldi, sadece tok, sağlam 
ve kendisini müdafaa eden bir sesle cevap verdi: 

- Bütün dos~yı tetkik ettim; ıne•elerıin batlan· 
gıcmı, Eabrikanın oralannı işletmcğe batlamasmdan 
beri yapılan tikiyetleri, ımldamalan, bunlara verilen 
cevaplan filan hep gözden geçirdim. Köylü bu arazi· 
nin mülkiyetine sahip... Ellerinde tapu senetleri var; 
tapu idaresinin kayıtlanna baktn-drm, senetlere uy· 
gun ... Fabrika bot duran araziye kendilifinden sa· 
hip çıkıp oralara pancar ekmi1-" Önceleri köylü: 
"Adam ne olacak. •• Ne zamandır yüzüstü duruyor bu 
topraklar •• .,, clemiıler; sonra mahsul yeti,ip civar tar· 
lalar içinde en iyi pancar burada çıkmca dedelerinden 
beri bot duran toprakların para getirdiğini görmüt· 
ler ... İçlerinden bir kaçı: "Yahu, ne duruyorsunuz.,. 
Buralan bizim babalarrnuzdan kalmadı mı ... Fahrika
ya gidip tarlalamnıxı istiyelim!,, demiı; bizim pancar 
yetiıtinne dairesi bu adnmlan koimuu bunun üze. 
rine köylüler tarlalara giderelk orada çahıan rrgatlan, 
bizim adamlanmızı çalıımaktan menetmefe kalkıt· 
ımılar •.. Fabrika idaresi jandarmaya müracaat etmi1; 
köylülerden btr kaçı tutulmut··· Bu ıefer köylü yolun· 
ca hareket ederek mahkemeye müracaat etmiı, kendi 
malımız olmıyan tarlalan fuzulen iıgal edip ekip biç· 
tiğimizi söyliyerek mallannı geri istiyorlar; tabii İf· 
lctip intifa ettiğimiz seneler için de kira bedeli filan 
iıtiyecekler... Biz bu davada haksızız, müdür bey .... 
Boşuna uğraımıyabm, derim; bu davanın kazanılma· 
sına imkan göremem. Ben de •Wn fikrinizdeyim: 
lşi sulhan halledelim. 

Ahmet Turgut, gözlerini genç kızın konuıtukça 
heyecanlanan yüzünden ayırmıyarak dinliyordu. Ba· 
yan Gülsercnde, mukaddes bir hakkı edebiyatsız ve 
sade bir belagatla müdafaa eden samimi, davasına 
inanmış, dinleyiciyi tesiri altında bırakan, tatlı ve se
vimli bir hal vardı. Ahmet Turgut az kalsın bu bc
lacate kanacakb; fakat kendisini topladı, yüzünü bu
ruşturdu, batını salLyarak: 

- Hay Allah betasını versin •.. Dedi, dunıp dm-ur· 
ken koskoca bir İf... Ama biz öyle ndama kolay ko
lay para vermeyiz! Hem, lazrm, siz fabrikanın avu
katı mısınız, yoksa köylünün avukatı nu? .. Bu kadar 
kestirmeden halledilir mi bu iı? Paralan verelim, tal'
lalnn alalım ... Dile kolay ... dile kolay ... 

Bayan Gülseren, müdürün gittikçe çoğalan hidde· 
ti kartısında gene temkinini bozmadan, hatta bu se· 
fer sesinin perdesini biraz da alçaltarak cevap verdi: 

- Ben ldmsenin avukatı değilim; hukuk müpvir· 
li~i adına etiid ettiğim bir meselede kanaatimi söylü
yorum. Fabrikanın faydaaız ve neticesi aleyhimize ÇJ• 

Imcak davalarla uzun uzadıya uğraşmamaaı li.zımgel. 
eliğini söylemek vazifemdir; ama karar elbette gene 
sizindir; nnııl İsterseniz öyle hareket edilir. 

Şeker fabrikası müdürü Ahmet Turgut mukabele 
etmedi. Hukuk müpvir muavini keıtdisinin §İmdilik 
bu odada azar igibnektcn ba,kn bir iıi bulunmadığını 
cörerek ayağa lmlkb; duygusunu belli ebniyen ayni 
donuk sesle: 

- Bir emriniz var mı? 

Di~ sordu. 
- Hayır, estağfurullah, gidebilirsiniz; meselenin 

ehemmiyetini knvnyorsunuz; size değil, İşe sinirlen· 
di(!imi tabii anladınız; biraz ıert mi konu~tum, bil· 
mmı ••. Özür dilerim. 

Ahmet Turgut odasmda yalnız kalınca ayağa kalk· 
h, sinirli adımlıırla dola!maia ba~ladı. 

Kızıyordu. 

Dü~ünceleri içinde uzaklaşıp giderken bir aralık 
hatırladı ki hukuk miişavir muavini odadan çıkacağı 
sırada Ahmet Turgut genç kıza 'dete tarziye vermİ§· 
tir. Kendi kendisine: 

- Ne münasebetsizlik! .• Dedi, buna neden lüzum 
gördüm? 

'(Arkası var), 
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Siyah gömlekrlere zevce 
yet·şti • 

ıç n • 

Almanyada bir ev:enme mektebi açıldı 
llitlerin nnzi pnrtisinin en ku\'\ et

li ve uzun boylularından seçilmiş si. 
:rah üniformalı muhafızlarına ideal 
zevce yetiştirmek üzere Almnnyanın 

her yerinde ''E\'Jenme mcktepJcri., a
çılmak üzeredir. 

llk mektep, Çekosloval• hududu ü. 
zerinde Donsdorgda açılmıştır. Adı· 

na, General Göringin ilk karısına 

izafeten "Karin Goring evi,. denilmek. 
tedir. Bu mektep "nazi milli analık 
sen·isi,, nin mürnkabesi altında bulu· 
nuyor. 

E''ll'nme evinin müdirelerinden bi. 
ri olan Froylan fon Tin en diyor ki: 

''l\lel•tebimizcle yirmi dört ktz var. 
Yaşları on seki:Glc yirmi beş arasıdır. 
On dört tanesi daha şimdiden siyah 
gömlekli muhafızlara nişanlıdır. Di
ğerleri de yakında nişanlnnacaklarmı 
umuyorlar. 

Bu kızlar hizımle bir ay kalmakta. 
dır. Sonra diğer bir takım geliyor. 
Onların iyi bir zevce ve anne olması----------------
na yanyacak her tUrlü dersler \•eril
mektedlr. Kendilerine çocuk bakma 
dersleri de veriliyor. 

Mektebimizde hizmetçi yoktur. Tn. 
lehe, kendi yatağını kendi yapıyor. 
Döşemeyi kendi temizliyor. Herşey 

temiz ve usturuplu tutmak onlann 
vazif~dir, 

Sabahleyin yedide ikalkar ve bir 
saat jimnastik yaparlar. Sonra ev 
işlerini mümarese ederler. 

-Oğleden sonra dikiş dikiyor, ye
mek pişiriyor ve diğer <tersler alıyor. 
lar. Tal~bemiz, socuk bah~emlze ge
len komşu çocuklarına bakmak sureti. 
ıe de haylı şeyler öğrenmekredirler,,, 

- Daily Ekspress'den -

j Yeni ne~rlyat 1 

Tahtlar. deviren ~ocuk 
Muha?Tlr lskcnde.r Fahrettm'in ço.. 

cuklarnnızın tarihi bllgilerlni ~ 
mak ve okuma zevkini yaratmak mü
sadilc yıızdığı ve tnkıllp ]Qta.bevi· 
nin lbastığı ibu değerli çocuk romam 
llitap halinde ve resimli olarak mU.. 
5a.r etm.i§tir. Tavsiye ederiz. 

Kurban derileri 
Kurban baymnunda kesilecek kur .. 

hanlardan toplanaw deriler Kızılay, 
Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme 
Kurumları tarafından taksim edile. 
cektir. 

Anasını Gör Kızını Al . 
Tefrikamızın sonunu bugUn 6 ıncı sayıfamızda okuyunuz 

Gezintiler: 

Küçük şey er! 
s. Qezg1n 

Bütün eski filozofların, Doğu ve 
Batı bilginlerinin verdikleri öğütler 
para etmedi. Bir türlü küçük şeyle· 
rin değerini anlıyamıyoruz. Halbu • 

ki ömrümüzde herbirimiz, kim bilir 

knç kere bu yüzden derde uğramış, 
zarar görmüşüzdür. 

Dün, rastladığım ve şimdi üstün· 
de durmak istediğim mesele de, bu 

türlü ki.içük §eylerdendir. Koltukla

n ağır kitap çantalarile yüklii iki 
mektep çocuğu, yanımda konuşu • 
yorlardı. ikisi de telaşlı idiler ve bi· 
!eklerindeki saatlere sık sık bakıyor· 

lar: 
- Felaket! Geç kaldık! 
Diye hayıflanıyorlardı. 
Ben, çocuklan iyi tanmm. Der -

se yetişemedikleri için böyle candan 
üzülen yavrular, artık pek azalmış • 
!ardır. Paydosa yakın sınıf kapısını 
tokmaklıyarak girenler içinde yüzde 
beşi gerçekten acı duymazhır. Özür 
!erinin çoğu da adamı kabahatin ken
disinden daha çok kızdıracak lmat· 
ta saçma şeylerdir. 

Onun için bu çocuklara dikkat 
ettim. Konu~tuklarmı dinledim. Ka· 
dıköyden geliyorlarmış. Sekiz va -
purunu bir çeyrek bekledikleri hal • 
de kaçırmışlar. Beklenen "·apur nn • 

sıl kaçmlır? diye düşündüm. Me"e · 
leyi kendi bilgimle halledemeyince 
sordum: 

- Nasıl olur da, hem vapur bek· 

liyor, hem kaçırıyorsunuz? 

··sen ne knnşıyorsun i .. demedi • 
lar. Canları pek sıkkın olduğu hal • 
de bile terbiyeli bir gülümseyi~i esir· 

gemiyerek: 
- Öyle oldu efendim. Hem bek

ledik hem kaçırdık, dediler. Ç,ünkü 

biz talebeyiz. Kadıköy iskelesinde 
bir tek mektepli gişesi var. Ora~ 
hep birden akın ediyorlar. Güçl~ 
kuvvetliler öne geçiyorlar. Zaten 
gişe vapurun kalkmasına az kala a
çılıyor. Jki kere sokulduğumuz hal

de paramızı uzamken, yeni bir hü. 
cum dalgası, bizi geriye attı. Ve itte 
bu yüzden vapuru kaçırdık. Şimdi 
mektepte bilmem ne yapacağız} 

Talebe gişesi, iyi bir dü§ÜnÜ§ÜD 

eseri. Fakat niçin geç açılıyor} Son • 
ra neden oradan halka da bilet veri• 
liyor? Yalnız çocuklar için kurulan 
bir yerde, mektepli olmıyanlarm İ§i 
ne~ Kadıköy iskelesi, sade kcna& 
çevresinin ahalisile kalmaz. Otobür 

ler, tramvaylar her beş dakikada o • 
raya Anadolu yakasının her yanın • 
dan öbek öbek insanı yığar durur. 
lstanbul mekteplerine de bir kaç bin 
çocuk taşmıyor. Derslerin başlan • 

gıç saati, herkesin keyfine uymaz. 
Şu halde bütün bu genç kalabalığın, 
sekizle sekiz buçuk arasında Köp -
rüye çıkmı_§ bulunmalan gerek. Evet 
ama bu usul hükmünü sürdükçe. 
mesele nasıl halledilecek~ Göğsüne. 
omuzuna güvenenler gecsecCkler, çe

limsizler, nazik yaradılışlılar en ge • 
riyc kalacpklar. Bu olur mu ya'? •• 
Dikkat edin şu küçücük işin, dü§Ü • 

nülccek kaç tarafı var. Daha ilk a • 
dımda bir ahlak ve terbiye cephesi

le karşılaşıyoruz. 
Umanm, ki Akay idaresi taleı;. 

gişesindeki uygunsuzluğu göreceJt 
ve ona göre tedbirler alacaktır. Bir 
devlet kuramı, halkın manevi men " 
faatlerini büyük bir hassasiyetle kQ9 ___ .ı 

rur. 
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700 sene e\"Yel, Gobi ~ölünde bir 
Mongol çadırı önünde küçük bir erkek 
çocuk, iki büklüm oturuyordu. 

İsmi Temuçindi. Hu çocuk çirkin. 
di. Ufak tefekti, derisi keskin parıl
tılıydı, saçları yangın kırmızısıydı, 

yeşil kurşunumsu gözlüydü. Derinin, 
saçların, gözlerin görünüşü 'acnip 

ifadeliydi. 0, kabiledcli? her erkek ço. 
cuk gibiydi. Yani, geniş. sonsuz, ıs. 
sız §"erde az ehemmiyeti olan bir me
ziyete sahipti: Bab..'lsı, burada çadır 

kuran ufak topluluğun rei!'iydi. 

Bu uçsuz. bucaksız sahada, böyle 
göçebe toplulukları o kadar çoktur ki? 

Mongolistan, o kadar büyük bir 
yerdir ki! 

Bu yer, insana acımaz bir yerdir 
ve orada yaşıyanları :sertleştirir. katı. 
laştırır, kabalaştırır, merhametsiz
leştirir. Orası bir cehennemdir; ne 
fazla, ne de eksik! 

Hava, müthiştir. Kışın hararet 
derecesi sıfırın altında 30, , .e yazın 
sıfırın üstünde 30. 

Küçük erkek çocuk, Gobi çölünün 
sakinleri üzerinde denediği bütün kah. 
nna, varlığının ilk günündenberi uğ. 
ramaktadır: Çorakla:;;tıran susuzluk, 

şiddetli, harap edici fırtınalar, kum 
rüzgarları... O, bunlara alışmıştır. 
Öyle günler olmuştur, ki bu çocuk, 
günlerin kumyığmı altında geceleşti-

ğini görmüştür. Susuzluğa, son had. 
dine kadar katlanmıştır. Kışın getir. 
diği kn.r fırtınalarını, hemen hemen 

inkitasız söküneden ve insanların 
yüzlerile ellerini bıçak gibi kesen şid
detli soğuğunu, nefsinde tecrübe et. 

ml~tir; bu, tarifi gayrikabil olan kar 
fırtınalarını •... göçebe mahlukların en 
sabırlılarınr, atıarr bile çılgrna dön. 
dürmek kuvvetini haiz olan kar fır
tınalarım ... 

Temuçin isimli küçüğü, belli bir 
talih, baba ve büyük babalarının ve 
bütün cedlerinin talihi bekliyor. Çok 
eski bir l\fongol darbrmeseJi, apaçık 

söyler: ''{'..athrda doğan, at üstünde 
vurulur,.! 

• Bu yaşayış, ne acınacak bir yaşa. 
JIŞtır. 

Bu, derme çatma direklerle kuru
lan ve birkaç dakika içerisinde nakli 
kabil bir hale getirilen altı köşeli, ke. 
~eden, fakirane çadrrlar... Bu faki. 
rane ~adrrlarrn ehemmiyetsiz eşya~r: 
Deri kaplı birkaç srra, kadınların fi.cı. 

tanlarınr saklama.ğa mahsus bir nevi 
1 sandık. azıcık kıymet ifade eden bazı 
şeyler, mutbak takrmlnrı ve mesken 
koruyucu mabud heykelcikleri! 

Malik oldukları en pahalı şey, sü. 
rölerfdir. Küçük erkek çocuk, sürü 
fJe ilgili bir türkii söylemesini biliyor. 
at sürüleri kendisine Ye kendi yaşın-
4faki1ere emanet edilmi~tir. Bunun 

manası, kendilerine insan kuvvetinin 
östesinden gelemiyeceği bir vazife 
yükletilmiş demektir. Bu çocuklar, 
yeni yeni otlaklar keşfedeceklerdir. 
Sürüden ayrılmış atları tekrar ele 

geçireceklerdir Ye ufukta belirecek 
meçhul her insan başrnr hemencecik 
seçecek, seçer seçmez de derhal bü
yüklere haber vereceklerdir: Bu meç. 

hul baş, hayvana ihtjyacr olan bir 
düşmanın başı olabilir! 

Dolayısile de, çocuk, adeta emzik. 
teyken at üstüne ~ıkanlmrş ve at 
üstünde ı:ıanki evindeymiş gibidir. Ye. 
şil kurşunumsu gözleri, ke kinleşmiş, 
kulaktan delikleşmiş ve dimağı, işli
ye işliye bilenmiştir. 

Temuçin, arkadaşlarından ayrı 

oturuyor, yarı kapalı gözlerile, beri. 
sinde rahat rahat otlıyan hayvanları! 

seyrediyor. Fakat, fikren onları gö. 
rilyor, denemez. içinin gözleri önün·! 
de, başka manzaralar çanlanryor: I 

Babasının çadırının duvarlarında ası.l 
b slllhJar: Kısa, iğri biçimdeki Tifrk 

öOLE 1'"EŞRlYATI: 
Saat 12,30 Pl~kla Türk musikisi. 12.50 

Anasını Gör 
Kızını Al 

Havadis. 13,05 Muhtelif plAk neşriyatı. H,00 ~ 
u1rııt1ı111111ııı 11111111ırı11111111Ulflll1111111ııııı1111111ııı111111111ı111111111ııııı111ıı111ırıııı111 111 ıı1111111111 111ııı11111 ııııııııı1111 111111111111fflllfflllll"' J 

Son~KŞAM NEŞRtYATı: Roman Yazan : Sr:rmet Muhtar Alas /vo. 10 
Saat 18,30 PIAkla dans musikisi l!l,00 Şe-

1 
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hlr tiyatroııu komedi kısmı tarafından bir ç k c·· •• •• li d likanlı \ •• ~ L••_ı.."" 
temsil. 20,00 TUrk muslldsi heyeti. 20,30 B. er es veya . ~rcu guze . ~. e. .. • { poryaz ruzgan e100rdu. O·~, 
ömer Rıza tara.tından arapça havadis. 20,45 Edanın burun d~bine yerlqtigını gor • cıbatm lrbaham ağtam ela yok idi-
Münir Nurettin ve arkadaşları tara!mdan ı dükten sonra, o zamana kadar idareli Vezirzade yine kekelemede: ,/ı' 

kılıçlarr, uzun mı7.rnklar. oklar, fil. 
dişinden okdanlar, sağlam deriden, 
üzeri demir gibi sert lfıl•elendirilmiş, 
değirmi knlkanlar, 

Türk musikisi ve halk şarkılan, Saat ayan kullandığı anzeretu, 50 dirhemliği bir - A a agopcuğum... Sa sa ,.bİ 
21,15 orkestra. 22,10 Ajans ve borsa habeı• ıolukta dikerek, çekivennişti. Benzebnİf olmayaaın? 
lerl ve ertest günün programı. 22,30 plö.k • B" el kad t bi el" t b. )" .ıf' 
la sololar, o~ra ve operet parçalan. 23.00 ır~ evv e . ar er Y 1 er ıye 1 

- istersin iatavroz çıkaraytılfo . , 
Son. &'azel soylerken, çıleden çıkıverdi. Na • maklarmı bir araya getirip maJôırl it' 

O da, bütün kendi yaşındakiler ~-----..... ----ıı----.. 
('omart~I PAZAR gibi, çoktanberi yetişkin bir cenkcinin 

meşakkatli .)aşayışını sürüyor. Bazı 

bazı, ihtiyarlar, hu oğlanın şaşılacak 
derecede ıinde cücutlu ve yadırgana
cak derecede zeka. intikal ı:;ahibi ve 
çalftk ruhlu olduğunu düşünüyorlar. 
O, akranl:ırı ara~ında güreşçilerin 

başıdır; erkek kardeşi Kas .. c:ıar da, 
okçuların bası .. , 

Takvim fi Şubat 14 Şubat 
======I' Zilhicce - Zilhicce 

}llıı hll tışı 

~abah namAZ 
)ğle uamuı 

lkln,11 DBIO&Z. 

~kşam oamu 
Y ııtBı namaz:· 

5 59 n .'58 
•7.40 17,41 
fil!'i 61.S 

1228 19 28 
l ."i,90 r !).2 I 
ı 7,40 17 41 
1911 1912 
5 19 ."i 18 

44 4S 
~21 :120 

~'.oçuklar, büyükler gibi giyiniyor. vıım ıte<;en günlen 
lar; aynı elbise. Çıplak YÜcutlarına, Yılm kalan gtınıer 

deriden elbise geçiriyor1ar, me,·simi. .-:---------------= 
ne göre. tüylü tarnfr ya dışına, ya ---------------~ 
da içine gelmek üzere... Eğer içle-
rinden biri. insana kolay kolay nasip b (.) RSA 

937 olamıyacak şekilde bir maıhariyete 12 2 
erişmi~.;;e, yani bir yerine, i~i kürke l•-----------------ı 

1 
tllı.atarıııwı 7lldı~ lfan"UI otan.tar. ııac 

sahipse, kı~ın ikisini birden üst üste rtaııe wu.,.ml'le 1ort10terd1ı. lbkaml&r 
giyer, ..aaı ı:t de k.ıtpaıııt ..-uı flJ'11UarL w 

Bütün kabile, l\longolistandaki her PARALAR 
kabile gibi, eğer üstünde yaşar. Kim. • 1'3terıın 620 • Şilln Avuı 

turya se yaya yürümez. HayYanlar, şöyle •Dolar 12J -
23 

2d bir göz ucuyla olsun bakılmağa bile •Frank 
d<'ğmez: Ufak ve cılrz görünüşlü; 1 • Uret .,._ 

•Belçika .. , 

117-
12S 
8~ 

22 -

•.Mark 
• Zlotı 
• Pengo 

23 -
23 

bununla beraber. emsalsiz birer kıy. • Drahmi • U!y 
mettirlcr. Sağlam, ~üratli Ye mu- • lsvıc;re Fr 

kavim. üstelik, fevkalfıde akılhdır- •Leva 
•Dinar 

Yen 
52 

lar; her türlü işe dayanırlar, her • Florin 
türlü tehlikeyi atlatırlar. • ~:~:~k. 

• Kron ı.vec: 32 
• Altm 1ot2 76 -
• Banknot 2-16 

Bu göçebelere, karşılanna biri çı. •----------------• 
kıp da, kendilerine acınacak mahi- ÇEKLER 
yette, sefilane bir hayat sürdükleri. • LOudn 619 - • vıyana 4 ~294 
ni söyliyecek olsaydı, bu adam, son • Nevyorll O 7~ • Hadrtd 11 32;;o 
derecede hayret ifade eden ve söy. • Parb 16 98 • Berllll 196S 

• MUAnc 15 017;) • V&rfOft 4 1T5 • 
len ilen şeyi ka' tıyamny.rş ifade eden ;.;; 

• BrtlkJıeı 4 68w • Budapeştt 4 3615 
bakrşlarla karşılaşırdı, Acınacak. ma. • Aun. 88 207s • aıııuee 100 ohs 
hiyette mi? Sefiltme mi? Babaları, • cene"" a.ıGs • BellfMM' 34 4910 
büyük babaları ve cedleri de böyle • Sotya 64 lSS • Tokoham1t 2 775 

• Amsterdam 14490 • Moııkove 2S OS yaşamışlardı. Gobi arazi.sinde daha 
• Prağ 22 ôS6S • Stokholm 3 1832 

başka türlü nasrl yaşanabilirdi ki?.ıı-----------=--------11 
Hangi y.ışayış tarzr, buradakinden 
daha ziyade istek edilmeğe değerdi? 1 

Buradaki yaşayış tarzı: Nihayel<iiz 
gök altında, bütün kötü mabutlarla 1 

devamlı mücadele halinde, sayısız ' 
düşmanlarla sürekli muhnrebe halin. 
de.... At iistünde, hür adamlar o
larak! 

Temuçin, 13 yaşına ba.ç;;tığı zaman, 
tam manaı:ı.ile bir erkel\ti. Zaten ken. ; 
di yaşındaki biitün erkek çocuklar 
da, zaten tam mana.sile birer erkek. 
dirler. 

Bir fark hı ki: Tam manasile er. 
• 1 

ESHAM 

1ş Bankası rr.unva) 
Aıı11dı>tu •Çimento 146:> 
Reji .- Utıyoo Del 
Şlr. Rayrty 

' - ~arlr Oel 

Merkez Rank Bal19 -
U. Sigorta - Şark ıa IC2'.a 

Pooomoob reıeron 

stlkrazlar Tahvlller 
• l933 r .Hor ı 2'2 05 ıı:Jektrtls 

• • • • O 21 t'ramva) , 
• .. .. .. rn 21 Rıhtrm .-

c.uk.Dllhııı • An.\doh> ı 39 30 
• Ergeni lsUk 98 00 • Anaı:toıu D 59 30 

1921l A M U&Jolu ID 

• S Enurum 9S 50 • Mtlm.,M!J A 41 75 
kek olduklarını çabucak ısbat etmele. 

·----·--------------rine lüzum yoktur. Fakat Temu~in, 
clerhal isbat etrneğe mecburdur, Çün. 
kü, kabilenin reisi olan babası ölü. 
yor. Komşu bir kabileyi ziyaret sıra. 
sınıta zehirlenmiş olması da muhte. 
mel 

lrs ve istihkakla halefi, 13 yaşın. 
daki oğlu Temuçindir. Bu vaziyet, 
kabile erk~klerinin canını sikıyor. On. 
lar, bu irs ve istihkakı mühimsemi. 
yorlar. Temuçini. kahile reisi oln.rak 
adam yerine koymuyorlar. Günün bi. 
rinde, Temuçinin annesi, çadırlardan 
çoğunun yerlerinden sökiildüğünü gö. 
rüyor. Bir zaman Yahşi güzelliğe 1'8. 

hip bir kız oln.n bu kadını, Temuçinin 
babası zorla kn!;ırarak almı tır. Ka. 
dın. karşılac:tığı yeni vaziyette ne ya. 
pılmak gerek olduğunu biliyor. · 

ISTANBUL 

Şehir 

BELEDIYF.SJ 

1 i lJ at ro su 
Fransız Tiyatros 

Operet Kısmı 
Bu akşam saat 

20.30 da 
BAHAR TEMIZLIC 

Komedi 3 perde 
Ya1..an: F. Lonsdale 

Türkçeye çeviren: 

ım11111ıın11 

llLll~ 
ıınnnil 

A \ •. 1..z_ua 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
DOÖAN'LA SEI.JMA Yazan: Halit 
Fahri Ozansoy Müz\k Fehmi Ege 
Akşam saat 20,30 da AŞK MEKTEBi 

Yv..an: Yusuf Ziya - Besteliyen: 
Muhlis Sabahattin 

Kabile erkekleri, hoşnutsuz tavır.---------
Jarla, homurdana homurdana, gidi. Şehzadebaşı TURAf\' ,..,._.._~l':T."'lrrJll 
yorlar. Hepsi de. bütün varı, yoğile, tiyatrosunda 
ırzaklaşıyorlar. Rir oğlanın kuman. 
dasr altına girmemek, bu mecburiyet. 
ten kurtularak ba~ka bir kabileye ka. 

tışmak için. Sürülerini de beraber 
götürüyorlar. Bu arada haylı açık 
gözlük etmekten de geri kalmıyorlar: 
Temuçinin hayyanlanndan bir haylı. 
sını da, gayet şoğukkanlrlıkla, gö. 
türdükleri kendi hayYanlnrına arka. 
daş edi) orlar. 

Bu akşam saat 
20.30 da 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

BİR DEFAYA MAHSUS 
16.2.937 Salı akşamı 

NAŞIT 
• • 1 

rayı basb: reti yaparak:., Nabi-. 
1 

- Aaayt! .• Var mı bu İstanbul içi~ T ah :lan · kur ,- 1' ., 
de S 1 H ·:1· AJ' ka epeg m martin tll · ..a..lr ·~ 

, u tan amı ı ış.anın ynı olan ; d .. Ekmel B kü. tedek 1": il.· 
h if ç k Ş"'--.. ·~·,· rnıte onen ey t .z ~ er e, er es wu-u yıgıune yan ha - d' b" c_ · -'- •· tükle ~ 
k 

? ver ı ır yana.. oxısı ç~ guç 
an... b: .~· 
Yanındakiler: iP' 

- tsmail, baa kırbacın sapını. ~ı 
- Aman beyim, aman paşam!. diye r...oıc;ır meyi, ökçeyi beygirlere; sür y .. • ...... 

zaptetmeye uğra§madalar; Leylek Na • ard v 
zif de omuzbaşrnda: • Kanatlanmı§ gibi uçuyorl ı~· 1', 

- Arslannn, ne münasebet kendini mel Bey, biraz kendine gehnif, ~ 
na tutunmuf, biran evvel altı 

üzüyorsun? ..• Hovardanın peygamberi-
. ali d . gönnıeğe can atıyor... .. ~ ı .... 

sın, ahıam; mey an senın. Dilediğini ,,,,. "P 
yap, gazel bas, nar.a at; vur, dök, kIT ve Malum a, Beuder inlpaaı yol "~ . 
lakin değmez be pa~am. •• Kartımızda.ki de değil, ta uzaklarda kırlarda.'. f•'trJ' l 
göz kestirdiğin mal, avucumun içinde... yine ayni hrzla kalabalığa rirdı. f: 
ı tan bakan bakana: ...;. stcdiğin gün, istecliğin aaat, istediğin lıCJ ..-
yere ben atlatacağan o yosmayı.. - Böyle geç vakit sökün eıdıet' 

V ezirzadeye gelelim: 
Kale dışlannda bütün mezarlrldan 

srralamıı, bir de Seyid Nizama vardrk -
tan sonra yine dönmek karannı venniş
ti. Ayni zamanda, yine önüne gelene 
altı camlı kupayı, yahut çek-;ek araba -
ıma binmiş leylaki feraceli ile yanın -
daki kaknvanı ıonnada .. 

Tesadüfe bcla11t Balıklı yolu tarafın· 
dan, avaz avaz bir bağırtı; el kol 5al • 
]ayarak bir çırpıruna .• 

- Paıabegim bu dağlarda, tepelerde 
ne aroorsun? Eloğlu Çırpıcıda kef eder
ken sen bu kuru topraklarda sinek av • 
cılığı edeorsun? .• 

·Küçük Beyin sabık dalkavuklanndan 
Tupikçi Agop-. Kotara.le: faytonun ya • 
nma geldi: 

- Cigerim, yaksam bir dalgan, bir 
dalavercn mi vardı farnilyandan ayn ge· 
zoorsun? .. Mutlak bir av peşindesin!. 

Ermeni, dananın kuynığunu kopan
vcrmez mi? 

- Cenı:tbmın saltanat kupanla Çırpı
cıda karşı bcknrşı gelmi§İm. Kalabalı • 
ğa uza.le bir nok'ada ıstop ebniş idi. 
Denınu boı idi. Pencereden pencereye 

Zahire satışı 

lstanbul Ticaret ve Zahire Borsa-
suula muamele gören 

(kilo) maddeler. 

1 - tTHALA T: Buğday 285, çavdar 75 
arpa 60, payak 53, tiftik 1:5 afyon 1/ 4 kc• 
ten tohumu 19 kepek 30, kuı;yemi 15 B <.• 

yaz peynir 4, mınır 34 !asulye 33, zeytin 
yağı 3, iç ceviz l, iç !mdık 2 ton. aka! 900 
kedJ 6:51, korarca 9, kunduz 76 sansar 1570 
tavşan 6il32, tilki 5255, va.rşnk 8, zerdr
va 168 adet. 
İHRACAT: Ti!tık 67,5, razmol 107, mer-

etmek 24 3/4 ton. Sansar 1114, zerdeva 
201, tilki 148 atlet. 

2 - SATIŞLAR: 

B.ığday yumtı:'jak kilosu 6 kuru~ li,5 
paradan 6 kuruş 25 paraya ka(lar. buğ • 
dn.y sert kilosu 6 kuruş 30 p:ı.rndan 7 kuruş 
5 paraya kadar, arpa çuvallı kilosu 5 kı·

ruş 10 paradan, arpa Ana iol kilosu 4 kr· 
ruş 35 pardan 5 kuruşa kadar, rn.vdn.r kile.· 
su 6 kunıştan, mısır sarı kilosu 4 kuruş 
35 paradan 5 kuruıP kadar, kuşyemi kil • 
eu U kuruş 10 paradan, ııu.snm kilosu 17 
kuruş 15 paradan 17 kuruş 35 pnrava kft· 
dar, tiftik mal Kilosu 140 kuruştan 150 kı.• 
ru§& kadar, peynir bcynz kj'osu 42 kuruş 
37 paradan 43 kuruş 20 paraya kadar, ze·. 
deva dcrlst çitti .f800 k11ruRtan, sansar de

risi çitti 3000 kunıştan 3!100 kuruşa k•· 
dar. kunduz dcrlsi çifti 1400 kuruştan 

1700 kuruşa kadar, Tilki derisi 500 kuru • 
tan 800 kuruşa kadar, tavşan derisi ade
di 22 ku~ştan 211 kuru~a kadar. 

3 - TELGRAFLAR: 11/ 21937 
Londrn. mısır Ltıplata şubat tahmill kor• 

teri 24 .ıı~nt 3 p. 1<1. 3 kr. 43 8., Londra K. 
tohumu ULplata şubat tahmil! tonu 11 ster. 
1~ ş. ki. 7 kr. 13 s., Anvers arpa Lehistan 

mart tahmil! 100 ki. 124 B. frangı ki. 11 1 
ltr. 26 s., I.iverpul buğday mart tahmill 
ıoo llbrcsi 8 §1. 7 7 /8 peni ki. 5 kr. 8!1 8., 

Şikago butı'day Hartvinter rnayı.<ı tahtnlll 
bu§ell 1311 3/ 4 sent ki. 6 kr. 27 santim. v•. 

'ntpek buğday Manltol;ın mayıs tahmill bu• 
ııcll 128 ııent ki. 15 kr. 93 s ., Hamburg fIL• 
dık iç Giresun derhal tahmil 100 kilosu 
155 R mark ki. 7~ kr. 50 santim, Hamburg 
tmdrk iç Levan derhal tabmll 100 kilosu 
154 R mark ki. 78 kuruş. 

sele ıuratlı da kim? L""' 
Onu ilk tanıyan Kör Abclu,,_.....J 

oldu. Hemen yerinden hrlayıp fi~ 
arabanın içine: ,jl 

- Vezir zadem, timdi ems-et. d&1 
faytonu!. Çabuk çabuk!.· ti' 

Kör, Hafizenin ve Edanın ~ 
velki 19ğuk muamelelerine son ,.-, 
de kızgın. (Alacağın olsun k;ardet1 

cağın obun piçi) demi,. 
Fayton durunca Abdu~: 

- Gel benimle pa,am, dedi!. "'1'. 
Elanel Bey, (Ne oluyor?.. ~1' ı 

götürüyor? .. Ne gösterecek?) . ı1' 
kadar perişan halde ki dili iıle)'IP ,J' 
ramıyor bile; yalnız ayakları 

yor. ..1 
Kör Abdurrahnnn tarlaya .,.,,.. ' 

En nihayetlerde söğüdün alblll /. 

terdi : · ~:-.~"I 

- Bu iki kahbenin hakkı~ ~, 
leşlere ile kıtır kıtır kes.ilmektir ~ 
diye başmı belaya eokacaksm vel 
zadem? •• Elinin kiri; yıka, kurt·u~ 

Cici anne hannnla kızı, iti pıt dlJI 
leri kadar piprmiıler; ·kotarma ,.~ 
ıindeler •. Çerkes delikanlıya 0 1 
yaklaımışlar ki aralarında iki adJll' 

safe var yok... ~ 1, 
Ekmelceğiz, o tarafa göz atar_:,; { 

sapır aapll' titriyerek çöküveJV": ,1 ~l 
topraklann üstüne.. Bayılma i~leh j, 
ımdan irs; gözleri kapanıverd•··· "l ı~ 

- Kahveci! .. Bir mrahi .U " 

buraya!.. Bir de limon!. wıo/' 
Etraftaki halk hepsi o t:m1lfa 

Hafizenin de başı çevrildi: ,,fi 
- Tuzlayım da kokma 11-1nda" 

can!.. ,/1 

Bu aef er yerinden bile kıpırc. 
Leylek Nazife seslendi: ,o!. 

- Nazifçiğim, hadi t06Ul1uına ;JI.. ' ( 
ve düşün önüme .. Şu dakik.ad• ~ 
gidiyonız!. Fitnatın evi kannaD ""

1 
~ 

dır. Kaymakta belki bu ıecede. ~ 
ye IDllptiye nazm misafirdir bellO[o ~ ~ 
linin hnkkuran kafesi de oJm,as·· ~ 
nısu benim car:yehMem .• Yatsı~ 
ra kapıyı aralık bıralanm; de 
gelir; ıbu gececik tcyncijine 
eder .. Yann sr.!ulh d:ı düşünür. f: 
kııpatncr .. ~ı;a, Kumık nı, Sama~~ 
dikule g:bi hMlCİ raya rr.a.'ıalJel 
tutarsa tutar ••. 

• .. ···pel• Vezir z::-ı:le toprakıarm us u 
mağa çabilnyadursun, Kör AbJcl 
man r'a etrafmda dört dönsiin. 
ile Eda önden, hünkann ka~~ıet· 
kılavuzu da gerilerinden yünıdU 

Kalabal.ktan uzaklattılar. . 
bir kupa çevirdi; Edayı bindirdi· 
fize aya~ atarken, 

- Kusura bakma abla, bu •- 1 
nı bize emanet bırakacaksın! ~ 

Dedi ... Koca kan: 
1 

'1'_ ., 
- A a a, üstüme iyilik 911ğıdı% 

rek be.karken Leylek arabaCJPlll ~ \ 
1 

delikanlı da batka bir fayto~ _.Jı: J ~ıı_~ 
Kayın bey de, arabacılara h~' -, ~ 

- Vefaya, Vefalı Sadiy..,aıı ""I ~ 
~!u ~ 

(Arkaı;ı var) AŞK 'MEKTEBi operetinde ayrıca 
NAŞ1T tarafından 1 perde komedi ı--------------

SON '~ 
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ecı bir kaza 
8;,. h 

l> anıuun begni 
1 l>ıbı Qfıayarak Öldü 

.,.~ Raraköyde feci bir kazal 
lıeYııi k taşımakta olan bir ha·, 

lieıını ~atı.ıyarak . ölmüştür. J 

, Seb U\''l~e~ anlaşılmıyan bu 
&el'oğ~ halinden prasa yükliyc. il 

Ola.n un~ götürmekte idi. Fazla 
diıııennı küte zavallıyı yormuş, l 
ç na-.~~ için Karaköy ucundaki 

' : ... "11Lkl ~ 'takat k . ıgına oturmak istcmiş-
İre g life Yilklü olduğundan bir-

' eriye ·ım· eırı gı ış ve askılar ha-
ıı. ~tJ Ilı.da takılı olduğundan onu 
~ d~ geriye ~ekmiş ve beyni ili'-
4dıiye :rek beynini akıtmıştır. 
~l 0ktonı Enver cesedi mua
~a \"c ~österdiği lüzum üzeri- -------------

!'aı>o aldırılmıştır. Otopsi yapı- •-••mııı~llE•••[• 
"'' r Verilecektir. 11'-

'E'~~ ~alan b"rı yakalandr DenizyoUarı 
ltih canı·· k~ ıınden iki adet Kur'an 
~ istiyen Mehmet admd::ı 

ıoo l!J I§tır. 

' ve~ KURŞUN - Çingene 
l'atuı İehmet Ali isminde iki ki
,, ~edresesinden 100 ki
etdit gotürUrken yakayı ele ver 

~ lik rna~lara 
t.,.~il lI<ıZketJinden: 
!er tar 8P<>r §Ubesi himayesindeki 
ftttboı ~ından 14.2.937 pazar gü

öy ık ınaçıarına Bozkurt ve 
törel!ahalarınaa ~ağıdaki prog

B devam edilecektir. 
~ oıxuRT SAH ASI 
. lct»hı--er -~~rl: Yekta Anll, Şi-

"1·1, Q ~Alon saat 12,30, hakem: 
dfreıt kıznı §ilt, Şimendüer -

\~. :t 13,4~ hakem: Numan 
ıs,30 ınaçı, Bozkurt - Akın, 

~' ha.kem: Abdurrahman, A 
8 ~ ' 

\_~~A.ın~I<.ôy SAH.ASI ·: 
,, ~ri: Yaşar Asınağan 
~ ~b - Aksaray saat 14,15 ha
~,lt~ 'I'oksöz, B ta.kımı, şilt m::
>:ı."1: ~ -. Aksaray saat 15,30. 
~ı. attın tnuöz, A taknnt 

Dr Lı 
• 

1-ıafız Cemal 
f) l;()J[&IAN BEKİM 

'-.. Qhu· 
\ 1~ 

1
Ye Mütehauııı 

~(~ ~ ~ka gllnlerde öğl<'den sonra 
't <lotı )'&) ~adar lstanbulda Divan 
S ~~tıınaraıı html8! kabinesinde 

~.,_ "9.a_ eder. Salı, cumo.rtcst gün 

' L . il 12" a&atlerl haklld fukaraya 
~ :~1ıane ve ev telefon: 

eton:. 210U. 

iŞLETMESı 

ccntclcri: Kara köy - Köprüba1 
rcı. 42362. S.irkecı Mtlhürdar Zade Dm- Han tdefon: 22740 --· 

1 rabzon Postaları 
.?azar, Salı 12 de Perşembe 16 da 

/2mir Sür'at Postası 
Cumh.rtesi 15 d~ 

Mersin Postaları 
Sah, Per,embe 1 O da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın ·- Cumartesi, 

Çarşamba 18 de. 

lzmil - Pazar, Salı, Per-
ıembe 9.30 da. 

!udanya - Pazar Salı Per-m , , s-

be, Cuma 8.30 da. ' 
:lı.ndırma- Pazartesi , Salı 

Çart.ımba , Per· 
tembe. Cumartesi 
20 de 

Karabigo - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 

lmroz - Pazar 9 da 

FRABZON ve MERSiN posta.iijl 
!arına kaıkıt günleri yük ahn-ıl 
maz. (834) nl 

-------------' 
h1tanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah-ı 

kem.esinden: 

Ha.tice tarafından kocası Rumeli 
kavağında Hamam sokağında 40 nu

maralı evde mukim Ahmet aleyhine 
ikame olunup 936 / 1548 numaraya kay-ı 
dolunan boşanma davasının icra kr
lmmakta olan tahkikatı sırasında: 1 

Müddeialeyh ilanen tebligata rağmen 1 
11.2.937 saat 10 da mahkemeye gel
memiş olduğundan hakkında gıyap 

karan ittihazile bu baptaki tahkika- 1 
tm 25.3.937 saat 10 a talikine karar 
verilmi§tlr. 

Dünkü Keşidede 

No. Lira No. Lira No. Lira 
103 30 483 30 902 so 
197 50 506 50 13016 30 
213 30 522 30 65 200 
243 50 731 50 113 30 
335 30 755 30 151 30 
386 30 6170 50 204 50 
43Q 30 296 100 249 30 
532 50 541 30 279 30 
636 200 550 50 285 30 
665 30 571 30 531 50 
744 50 730 50 539 50 
760 30 906 50 591 500 
762 30 7002 30 606 50 
773 30 50 50 633 50 
802 50 81 50 668 30 
814 30 93 50 676 500 
876 30 155 50 770 30 
907 30 159 200 856 50 
912 30 162 30 916 100 
924 50 312 30 917 30 
989 30 342 30 961 50 

1018 50 371 50 14098 30 
23 100 647 500 347 30 
65 50 707 50 483 30 

191 30 835 30 517 30 
237 30 878 100 600 50 
273 50 923 100 606 30 
321 50 928 100 654 50 
378 500 972 - 500 677 500 
393 30 8040 200 697 50 
462 50 125 50 749 30 
594 30 154 50 765 500 
631'\ 50 309 50 867 50 
699 30 387 30 899 30 
756 30 388 50 969 50 
770 30 405 30 15056 50 
7Q3 30 677 30 61 50 
795 1000 682 50 62 500 
869 ıoo 706 500 114 200 

2027 50 735 50 120 30 
136 30 799 50 269 50 
230 50 80?. 30 272 50 
3SR 30 918 30 294 50 
42Q 200 91Q 30 442 50 
5s1 30 927 30 482 50 
616 30 948 200 574 30 
645 50 9047 so 606 30 
666 30 58 30 632 30 
80.'i 500 249 200 703 500 
810 30 395 30 743 50 
844 30 455 30 798 30 
848 30 551 30 833 50 
895 30 793 30 857 30 
938 30 10001 500 970 .ı;o 

3160 100 38 30 16094 30 
17~ ! 30 .ıs? 30 1,32 50 
269 100 224 30 213 30 
304 )1 5Q~ . Z35 100 I"•• 282.ı .... ~A., 
376 50 257 500 298 50 
410 30 563 30 360 500 
449 50 580 50 481 30 
525 200 585 500 486 30 
551 50 605 30 551 50 
591 30 654 30 690 50 
707 30 655 30 780 30 
716 30 837 500 85.'i 30 
727 50 885 500 923 30 
729 50 11033 50 17180 30 
745 50 6\ 50 270 50 
870 30 162 30 344 100 
975 30 221'\ 50 49.'i 100 
975 500 479 M 495 lOO 
991 100 609 30 499 30 

4063 30 674 50 5:H 30 
27R 50 732 50 564 30 
524 30 M3 30 571 30 
576 30 849 50 783 30 
677 30 935 200 841 30 
780 so 937 30 18151 30 
842 30 Qfl4 30 ?.01 30 
877 30 967 30 383 30 
935 50 12172 50 462 30 

504.'i 100 291 
500 1 510 30 

154 50 2Q8 500 534 30 
160 100 469 500 540 50 
lf'i 1 30 510 50 547 30 
175 50 5?7 50 661 50 
22?. 50 S33 50 fiRS 30 
266 50 656 30 722 50 
297 30 685 50 797 30 

Kazanan Numaralar· 
No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
838 500 24006 30 784 100 27.5 , 50 
861 50 36 30 905 30 275 50 
867 50 44 100 29003 30 389 30 
922 500 60 30 53 500 507 50 
960 30 71 30 112 50 536 30 
987 50 120 30 20~ 50 672 30 

19022 500 141 500 239 3~ 682 50 
7fı 50 145 30 29?. 200 803 50 

179 500 251 200 294 50 830 50 
217 30 259 50 35?. 50 3soon 30 
238 30 266 500 38~ 50 180 30 
251 100 408 50 402 50 225 30 
290 30 454 50 407 100 283 30 
317 500 49Q 50 480 200 306 30 
341 30 504 50 501 30 336 30 
357 50 655 50 544 30 461 50 
391\ 30 nı 200 554 30 486 50 
46Q 50 795 200 610 30 664 100 
560 30 845 30 61~ 30 678 30 
645 30 898 30 735 30 ;763 30 
680 30 919 100 89S 30 77fl 50 
s10 50 972 100 979 30 90.'i 30 
820 100 25007 200 30104 30 946 30 
844 50 ıs 500 131 30 994 30 
941 30 48 30 134 30 36215 30 
944 200 104. 50 359 100 171 30 
974 50 246 100 391 30 371 30 

20113 30 261 30 420 50 432 30 
144 30 267 50 51Q 30 460 50 
161 50 267 30 570 50 472 30 
164 30 370 30 595 30 536 500 
378 30 407 50 640 30 582 50 
378 100 417 50 670 500 596 30 
465 500 473 50 709 50 646 30 
644 500 490 100 816 30 676 30 
772 50 ."iSO 30 860 50 696 30 
893 30 657 50 990 50 710 30 

21007 500 707 30 31017 50 845 100 
193 30 860 500 136 50 932 30 
335 100 904 100 147 500 969 50 
345 500 939 200 165 50 37011 50 
384 30 95Cl 500 190 30 124 30 
388 100 26023 50 301 50 281 30 
455 50 34 50 315 30 456 30 
484 30 54 30 326 50 491 30 
488 30 71 50 392 50 668 50 
517 50 120 100 425 30 807 200 
541 30 150 30 559 50 816 500 
603 30 204 500 561 500 948 30 
631 30 228 30 564 100 987 30 
665 30 324 50 598 30 38003 50 
688 30 465 50 616 50 39 30 · 
718 3000 46R 50 666 100 42 10000 
735 30 472 30 714 30 43 30 
799 30 484 50 748 50 5fl 30 
90R 500 489. 50 751 30 96 50 
913 100 496 50 795 30 335 30 . 
976ı l $0 505 50 826 30 364 30 

22124 30 519 100 880 30 528 30 
135 500 767 30 930 30 578 200 
226 30 772 30 977 30 719 100 
228 50 802 30 32034 500 724 30 
235 30 804 50 124 30 .,~A :-n 
282 50 830 50 288 100 793 30 
320 5.0 885 50 337 500 9 1Q 5fl'l 
369 30 27021 30 348 50 832 50 
439 30 70 30 380 30 898 30 
44l 50 73 50 449 30 911 200 
454 30 97 30 456 50 912 50 
508 30 104 50 486 200 39ooı JOO 
533 30 122 30 564 30 72 30 
609 30 234 500 946 30 76 50 
6!il 30 311 30 959 50 103 50 
739 500 316 50 961 30 148 50 
801 30 325 30 33078 30 313 50 
954 50 594 30 181 30 314 30 

23049 30 680 so 247 50 324 50 
36 50 699 50 321 50 400 50 
9l 50 715 50 40?. 30 461 30 

344 500 28046 30 430 50 517 100 
396 30 50 30 557 50 545 50 
607 30 53 50 565 500 61R 50 
609 500 tit 50 600 100 657 50 
663 30 225 100 677 30 698 50 
770 30 227 30 712 30 699 1000 
819 30 317 50 937 30 737 50 
875 30 457 30 34058 30 746 200 
922 50 556 50 63 30 78~ 50 
974 30 615 30 67 so 803 200 
983 50 639 200 83 30 877 50 

Mumaileyh Ahmcdin mezkur gün z 
ve saatte mahkemeye gelmesi Veya ı· ra t ·ve k A 1 t 91 d 
bir vekm kanunt göndermesi ve aksi Yeni çıktı a a e n en: 
takdirde hakkındaki tahkikat ve mu-"--D-U_n __ v_e_Y_arm _________ ~j 1. - Kapalı zarf usulile "1000" ton Kalsiyum Aneniyat = Arseni-
hakemeye gıyabında devam olunacağı Tercüme Külliyatı • d.. eh il 2 d il ba 
ve bir daha muhakemeye kabul olur- 1 yat o aux prep~tı e O a et toz aç serpen ara h körük aatin alı-

No. 63 cak 
mıyacağı tebliğ mak:ı.mma kailn 01. 1 na tır. 
mak üzere ilan olunur. 2. - Kalsiyum arsenikayat prepalatınm beher tonunun bedeli 160 

(V. No. 20810) !VAN TURGEN!EV lira nrabah körüklerin beherir.in muh:unmen bedeli 350 lira teminatı mu. 
Sü.rC1;ya Sami Eren iakkate Kalaiyum Arsinat prepalab için 8800 lira, arabalı körükler için 

~~~bedeli 8700 lira olan 15000 kilo Zeytinyağı 1-3-937 
~' u •aat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iş -

\ı 1- ~ ~)~nu b.rafmdan kapalı zarf uaulile sabn alınacaktır. 
~~~ ttt~~ek isteyenlerin 652,5 liralık muvakkat teminat ve kanu • 
L.~fL..~~ i 1~ Vesikalan, Resmi Gazetenin 7. 5. 36 gün ve 3297 No. lu 
~ ~~ -· tı~§a.r elıriit olan talimatname dairesinde almmı~ ves!ka ve 'ı 
\ ~~ aün ıaat 14 de on dörde kadar komisyon rcisliğipe venne-

~ 'İt fattname ve mukavele projeleri parasız olarak komisyon-1 
' -~. (804) - - - - - • 

~ 

LİZA 

. ~,,,. ...... ,,,~ 

~~ 

1525 liradır. 
3. - Arseniyat preparatının ihalesi 16-3-937 de saat 15 de toz 

~rpen körüklerin ihalesi 17 _;.J-93 7 de saat 15 de Ziraat Vekaleti bina
sında arttırma, eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Muhammen bedelleri ayn ayn yazılan bu maddelerin ihaleleri . 
de ayn ayn yapdacağından taliplerin teklif mektuplarını ona göre Komis· 
yon Reisliğine verme!eri lazımdır. 

5. - Şartnamelerden kalsiyum arseniyat preparatına ait olanı 8 lira 
mukabilinde, arabalı körüklere ait olanı parasIZ olarak Ankarada Ziraat 
Vek3leti Satmalma Komisyonundan lstanbulda Ziraat Müdürlüğün • 
den, İzmirde Mücadele Müfetti,!ibtinden verilir. 

6. - isteklilerin teklif mektup1arnu teminatlarile birlikte muayyen 
~ünlerde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 j.incü maddesinde zikredilen ve

Fiyatı: 100 kuruş VAKIT Kitabevi sikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komisyon Riyuetinf. 
makbuz mukabilinde venneleri ilin olunur. (204) (5691 ---

1937 - İstanbul 

?~l.. .... ·~ .. ··~~--· ~ 
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. 
ls_tanbul Belediyesi ilanları . 

-

BAYRAM Yaklaşıyor 
GALATADA MEŞHUR' 

EKSELSVOR 
Elbise Mağazasının tekmil dairelerindeki T E N Z i LA T L 1 

Satııından istifade ediniz. Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

Kumaştan Pardeaüler 11 ı;2 Llra\Gabardin Pardesüler 17 1tı Liradan Erkek Kostümleri 
dan Manclleberg Pardeıüler 23 % ,, Kadın Mantolan 

Trençkot Pardesüler 15 11:? ,, Mupmbalar 12 ,, Kadın Muşambalan 10 

ısmarlama elbi seter iki prova ile 28 1 1 2 lire c Er. ı t ı •' 
EKSELSYOR da bulacaksını~· 

EGE 
G 
E 

EGE EGE EGE EGE 

Türk Tokatlı İdaresinde Yeni açılan 

EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

Lokanta ve birahaııetİ Senelik muhammen ldrnsı 300 lira olan 1aksimde Cümhuriyet 1 

meydanındaki Hela 938 ve 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya veril- ı 
mek üzere açık arttırmaya konulmuş tur. Şartnamesi Levazım Müdürlü -
iünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup 

EGE 
Çok temiz ve nefia alafranga ve alaturka yemekler mutena nadide mezeler 

Çok mutedil fiyatlar. Bir tecrübe kafidir. 
Adres: Batı çeke pı Arpacı Hanı 

Birinci sınıf servis 

içinde 
EGE EGE 

J 

veya makbuzu ile 2-3- 937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) (854) 

G 
EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE EGE 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Be~ikta,ta Sinan paıa mahalle- llJt•••• KURBAN BAYRAM:NDA YALNIZ 
sinde Hasfmn sokağında 11 No. dükkan 937 veya 938 ve 939 seneleri 
mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmutlur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 
kuruıluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 19-2-937 cuma günü 
aaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (l.) (708) 

• 
KIZILAY GAZETESi 

CIKACAKTIR 
llinlamuzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardım olacaktır. Fiyatı fiffD 

Hepsine 120 lira bedel tahmin olunan Boğaziçinde Beykozda Çetme fada santimi 40, İç 1ayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kufU!lur. 
sokağında eski 48 yeni 15 N. lı evin ankazı satılmak üzere açık arttırma - Müracaat yerleri. {Yeni Poatahane karııamda KIZILAY Satı, bürosu Telefon: 21IJS' 
ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekli - • Ankara caddesinde V AKIT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 
ler 9 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2-3-937 salı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (853) 

Beher metre mikabına 224 kul'Uf fiat tahmin olunan Üsküdar - Şi
le yolu için lüzumu olan 1140 metre mikap kırma taş ihzarı açık eksilt -
meye konulmuttur. Keşif evrak' ve ~rtnamesi levazım Müdürlüğünde 
g8rülehilir. İstekliler Bayındırhk Direktörlüğünden alacakları vesikadan 
bafka 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 191 lira 52 kuruşluk ilk temi -
nat makbuz veya mektubile beraber 19-2-937 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (l.) (706) 

Mikdan Cinai Beherinin muhammen bedeli İlk teminatı 
35 adet ( 48 X 70 boyunda levha 4 lira 1 O lira 50 K. 
20 metre (örneği gibi mupmba 3 ,, 4 ,, 75 ,, 

Yukanda cinsi mikdan ve muhammen bedelleri yazılı olan levha ve 
rtnqamba ayn ayrı pazarlığa konuhn u,lardır. Nümune ve ıartnameleri Le
vazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera -
ber 16. 2. 937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1.) (852) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan 
!Jü)ef Bıyıklıyana ait FiYAT markalı924 N. lı hususi otomobil Taksimde 
Büyük Garajda 17- 2-937 çarpmba günü saat 14 de açık arttırma ile 
ablacağı ilan olunur. (B.) (850) 

Istanbul 5 inci icra memur'uğundan: 
Samiyenin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına ipotekli olup ve pa· 

raya çevrilmesine karar verilen tamamına (2570) lira kıymet takdir olu -
nan Alemdarda Firuzağa mahallesinde Ticarethane sokağında tapu kütü -
lfuıün 260 No. lu sahifesinde ada 41 parsel 41, 20-10-929 tarihli plan 
mucibince eski 9, 11 yeni 11, 13 kapı No. lu altında dükkinı olan ~hçe
B kigir ev ve kuyu, 11 No. lu kapıdan girildikte bir malta taşlık bir ara -
Lk bir harap mutbak, bir kuyu. Birinci kat: Bir ıofa üzerinde iki oda, bir 
Cfolap, bir hela. ikinci kat: bir sofa üzerinde iki oda bir hela ve binada e -
lektrik ve bir ıahniş vardır. 13 No. lu cephesi camekan zemini çimento 
berber dükk.amdır. Umum mesahuı 55,50 m2 olup bundan 42 m2 bini -
dır. Kagir dükkan ve ev tapu kaydı üzere açık artırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma pe§indir. Arttırmaya ittirak edeceklerin kıymeti muham -
menin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu hamil olmaları icap eder. Mü terli.kim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
:vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1-3-937 tarihine 
müsadif pazartesi günü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Bi -
rinci arttırması 29- 3-937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin o/0 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 
son arttırmanın taahhüdü baki kalına k üzere arttırma on be, gün daha 
temdit edilerek 13 4 937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok artbranm üs -

tünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve lflaı kanununun 126 mcı 
madesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar
la diğer alakadaranrn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 gün zar -
fmda evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lizımdrr. Aksi 
takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin pay "Ş!:la
mıdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve della
fıyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve V alaf icareai bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icareai tavizi de müşteriye aittir. Daha 
fazla malUnıat almak istiyenlerin 93e/7o,. ?"··rn- ···+ d'lsyada me"·cu~ ev:·rl~ 
ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan o-
ı... !848.}J /- . __,,,.. ---~- - - - - - -
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KUMBARA 
.. 

Dr. Ihsan Sami ' Dr~ 
TiFO AŞISI NIŞANYAN Tifo ve p:ıratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu- Hastalarını hergün akşama kadar 
afiyeti pek emin t:.ze aşıdır. Her Beyoğlu, Tokatlıya.n oteli yanında 
eczah:ınede bulunur. Kutusu: 45 Mektep sokak 35 numaralı mua-

kuruştur. yenehanesinde tedavi eder. 

ZAYİ 
Tel: 40843 

1963 numaralı şoför ehliyetimi kay. , 
bettiğimdcn yenisini çıkaracağım ilin Dr. lbrahim Erdeniz 
olunur. 

Birinci 11ruf Çocuk Hastahklan 
Sam.sımım Darülitam M. H. den . 

mütehasaısı 
/Qtalı,im oğlu Hamit Tunç 

(V. No. 20812) Ha1eki ve Çocuk hastaneleri ~bık 

SEZ AR 
aşİ.ştanı 

Aksaray Millet Caddesi No. ~ da 
Dü:-ı re \' nrın tercüme külliyatındandır Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

' hastalarını kabul e"cier. Fiyatı 40 kuruştur 
- ---
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BİRE~ 
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KURV 1 Abone şeaı4 
Yıllık 6 aylılı J z'' 

Munleketimizde 7SO 4zO " 
Yahancı yerleıe IJSO 72S .JI 
~oı~ Birlijine l 

1800 
~ 

aırmıycn ~erlere f 
Twkıyenın her poeta merkeıİpell 

abone yazılır 

Teıefof" 1' 
tdare: 2-",, 
:LI • ' • 21' , azt lf eri: 

Poata kutusuı .a6 ı 
'T elıraf adreai: KU~l]J'J 

&Slldığı yer: lıtanbul ~ 
V AKIT V "'dıı. 

Sahibi: ASIM l)S 
Neviyat d&rektöru : Refik /.

~~ 


