
Fransız gazete er· San
cak meselesi etrafında 

neler yazıyorlar 
(YaZ18ı 2 inci sayı/ada) 
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gündüz bombardıman 
ediyorlar 

eıiljor !Sabır ve sükiinetle önümüz
/ de i onbeş günü bekleyiniz! 
l 

Atatürk Ankara istasyonunda 

A.~~kara 9 (A.A.) - Reisicumhur 
bul"u Urk bu akşam f stanbu1a hareket 

trnuşlardır. 
~er · 

f:lltrı asını yapılmaması mukarrer 
asına ... . 

dcıı ragtnen ıstasyonda vekiller-} 
' trıebuslardan ve halktan mürek-

karş1lıyaııln.r arasmda 

kep büyük bir kalabalık kendilerini 
teşyi etmiştir. 

Başvekil ismet İnönü ile Dahiliye 
ve Hariciye vekilleri, Büyük Erkam
harbiye reisi mareşal Çakmak aynı 
trenle Gazi istasyonuna kadar Bü
yük Önderi uğurlamışlardır. 

LMANLAR 
tı ~-a a _a_s _e_r __ _ 
;ıf ormah Alman askerleri Mel illa 
1'1ıanında karaya ayak basıyorlar 

Casabı 
gUrı anca 9 (A.A.) - Bu son on 
Ünifoıarfında muhtelif sınıflara mensup 
!tara lltıalı Alman kıtalarının Melilla'da 
tcd{a Çıkarak yerleştikleri bildirilmek-

de~; Al lnıan torpito muhribile birkaç 
" a tı gem. . M l' . . "İıtıı ısı e ılla lımanmda demır 

~tır. 

ıı;ınirçok Alın -h d' 1 • 
-~Sil . an mu en ıs erı ve tek-
ittir erı Melillanm Hinterlami'daki de-
~~denlerine gelmişlerdir. 

Fasının muhtelif limanlarında karaya 
çıkarıldığı emin bir menbadan öğrenil
mektedir. 

Diğer cihetten Mclilla civarındaki 
Zeghanghan demir madeninin Almanlar 
tarafından faaliyetle işletilmekte olduğu 
hakkındaki haber de teeyyüt etmekteldir. 

Cebelüttarık 9 (A.A.) - Cadixden 
Cebelüttanka yeni gelen bazr kimsele
rin söylediğine göre, isimsiz ve bayrak
sız gemiler hemen her gün Cadix'e üni
formalı Alman ve İtalyan kıtaları nak-

(Sonu: Sa. 7 SU. 5) 

d.a 2o~t 9 (A.A.) - Son günler zarfınB 3oo Alınan aske.;n;n lspanyol 

U sene doğan ar ız mı, 
erkek mi olacak? 

Çocuk Hekimi Ali Şükrü 
Şavlı'nın enteressan söz!eri 

l937 . 
......., Yılnıa girerken: 
\r .. au Yıl erkek yılıdır. 
"'~a: 

...... l:la 
orta~ b·Yrr bu yıl kadın yılıdıc .. diye 

~e • ır dedikodu çıkmıştı. 
l>.Urı~ lli ~1:111 henüz ilk ayında ve o
llıe\'tu g\lnti.nde bulunduğumuza göre 

/\. eskimiş değildir. caba .• 
kadın ıçınde bulunduğumuz sene 
Cak? tnı, Yoksa erkek mi bol doğa-

n 
~ese~ :~~P ~ermenin bir kehanet 
~u d'· .. egıı, bır fon meselesi oldu-

Dışbakanımız Rüştü Aras dün Parti 
Gurubunda siqasi vaziqeti anlattı 

Milli ciddi ve itimadolunur mesele 
müzakere safhasına giriyor 

bir 
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gur~bu, Başvekilin daveti üzerine l Antakyada Türkler umu mı l 
bugun saat 11,30 da Dr. Cemal Tun. ~ · s 
canın başkanlığında toplanmıştır. ~ grev ya ptlla r ~ 

Müzakere, Hariciye Vekili Dr. A. ~ g 
rasın sözü ile açılmıştır. Hariciye 'E Payas 9 (A.A.) _ Antakyadan şimdi alman haberler şehir ~ 
Vekili, siyasi vaziyeti Partiye ve ef. ! dahilinde bütün Türklerin umumi bir grev hareketine tevessül ettik- ff 
kan umumiyeye arzetmek için toplan. g ~ 
tı talebettiğini bildirmiştir. Bundan ~ lerini ve bunda tamamen muvaffak olduklarını göstermektedir. Ma· '§ 
sonra M. Vienot !1e .. b~yük elçi ~uad ,~ halli tazyiklere karfı bir protesto olarak bütün çarşı kapanını~tır. \ 
Davaz arasındakı mulaka.tı tafsıl et. Hükfunetin te,vikile mektep çocuklarından mürekkep bir ka- :: 
miş ve Bununla, Fransa Başvekilinin ' )abalık Suriye bayrağı çekerek bitaraflann ikametgahı önünde bir ~ 
meseleye bir çıkar yol bul~~k i~in mukabil nümayİ§ teşebbüsünde bulunmuflaraa da gülünç bir surette E 
müdahale karan, Fransa harıcıyesın. . . . ... lm l ..ı_ §. 

"d ı d ~ b'"-::ı,. lri i hıçbır netice alamadan dagı ış arwr. .,, den teyı o un ugunu ve u.r""" e r i.. ~ 
M P •Ak lif getirmemesi vak. ~111nınıı1111 ıımııı1111ırımııu .ımıı111111111ıııı111 ıııımıııı 1111ııım11111 1 ıııuu111ııı1111ııuıurımıım1ıımıı11111ııı1111ıı111ıııı11111111ıı 11111 11 . onsonun ""' , . . 
tin darlığından maddeten mümkün temayüle işaret etmek istediğini '°el bulunduğunu ifade etme:' i vazıft>.sın. 
·an"'""~'lh -,n,.tinde h ... h nlu11duğnnu bn itihrırla tf>ma.c;farı !\k1inrtle hc>k. den ~aymı.,tır. 

ve iki hükumetin Cemiyeti Akvam temek muvafık olacağı mütalfıh ında (Sonu: Scı. B Sil. 6) 
mecJisinin toplanmasını üç gün tehir. 
de mutabık olduklarını ve hükumeti. 
miz namına Paris konfcran ındn serd 
olunan teklifin, vaki talep üzeri. 
ne daha etraflı bir proje halinde bu. 
günlerde Paris hükumetine gönderi. 
leceğini bildirmiştir. 

Dr. Ara., yeni vaziyette dostla. 
rımızdan Balkanların, Sovyet Rus. 
yanın ve lngilterenin gösterdikleri a. 
Jakadan ve diğer memleketlerdeki 
akislerden hah. etmiştir. Her tarafta 
Fransa ile Türkiye arasmdaki mese. 
lenin iyi bir anlasma ile hitam bul. 
ma.c;;r temennisi dostane olarak izah 
edilmektedir. 

Doktor Aras mülahazalarını hu. 
' tasa ederken, :Fransa ile aramızdaki 

meselenin nasıl bir halle varacağını 
tahmine müsait maddi bir delil henüz 
olmamakla beraber, meseleyi ciddi 
olarak telakki etmek ve süratle neti. 
ceye varmak i~in, Fransada görülen 

FRANSIZ 
filoları 

Garbi Afrika sahille
rinde manevraya 

çıkıyorlar 
Paris 9 (A.A.) - Bahriye nezareti 

tebliğ ediyor: 

Akdeniz ve Atlantik filoları kanunu
saninin ortalarına doğru mutat kış ma
nevralarına başlayacaklardır. 

Manevralar Akdeniz ve Garbi Afrika 
sahillerinin açıklarında yapılacaktır. 

Galatasaray .. Beş· 
muhte iti 4-1 ye 

aş 
•• 

Romenler güzel 
bir oyun 

ve muvaffakıyetli 
gösterdiler 

Dii1ı lı.xır~la.JQrı Ronıe?ı ve. Tilrk taJ.ımtm"f bır arada 
(Yazısı 7 inci ımyıfaını?..da spor sütunumuzda<lır) 

(jünferin ~inden: 

Mezar ıklar mızın hali 
lbrahim Aliiettin Göt.wa (Ycdigiin)' cck derecede clını olnı.akta>ı kurtula-

de Mehnı.et Akifin öliinı.1.üıdcn bahse
derken §airin gönıiildüğü Edirnekapı 

madı.,, 

:ru ~- Uşl unerek çocuk doktoru Ali Şük 
~ ... ı'y h.,._ 

~oı buıd a .,':~~rınağı en kestirme 
~klıuıuın. Butun yılını yeni doğmu~ 
t;1erli d k ınuayene etmekle geçiren de-

1 

~~~~Jll j Hafta.da bir 

Dünya siyasasına 

mezarlığının, daha d-0{Jn1.<ı-ıı hmYtbczar
lığınırı rnll11Z11rasmdan şikayet ediyor; 
diyor ki: 1 

- Sekiz sene c1n:el Sillcyman Naz·. 
fi ayni çöpliiğiln biraz ötedeki 1.:öşcsi

ne bırakmışt1k. O zamandanberi ka
nımlar yapıldı, hclediyclerde oyrwa 

daireler T.·uruldu, fakat T.abristanlar 
Al.ifin "Vtandun ağlıyara1<. ağlculım 

tdannııyarak,, mısramı tc1crar ettire. 

<Rivsa'mn bıı şikayetinde yerden gö. 
ğe lrodar haklı.-ı vardır. Yeni belediye 
A-ammunun kabullüıdenberi uzun yıllar 
geçtiği ve hatta bı( kanunun 1ıerdiği 

salcihiyctle AfyonkaraJıi,sa.rı gihi bazı 
şeh "rlerimizdc asri tne.zarı.1.ıar kurul. 
dnğıı hal.de htfaııbuld:ı nedense hiçbir 
hareket u11anmam1§tır. Mcza .. lı7•lann 
1!mraııı öWlere değil, dirilere ait bir 
ihtiyaç 11c zaruret olduğu 1ıctıü:: anla. 
şılmamı.ş lnıl111ıuyor. 

~- 0 tor l" ı.en f • e ınde bu mevzuu herkes-
ti. aıla Salahiyetle aydmlatabilecek-

_toplu bir bakış 
Yazan: ASIM US 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 3) Dr. Ali Şilk."rii. Şavlı (Yazısı 4 üncü sayfada) Haaan Kum~ayı 



Fransız gazeteleri dava
mız hakkında· ne er 

yazıyorlar 
Parl.s, 9 (A.A.) - Hususi muhabi.I 

rimiz bildiriyor: 
Emuvel ve Populer gazeteleri Tür.1 

kiye ve Fransayı ayıran hiç bir ihti. 
laf olmadığınr, ihtilafın Türkiye -
Suriye ve Türkiye - Cenevre arasın. 
da bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Emuvel, tarihi dostluktan bahisle 
diyor ki: 

"Türkler, tskenderunu hayati me. 
sele yaparken samimiyetlerine inana. 
Iım. Türk İskenderun Anadolunun 
emniyet anahtarıdır. Onlara emper. 
yalizm isnadı hatadır. Herhes gibi 
emniyetlerini düşünüyorlar. Habeş 

macerası sırasında Rüştü Arasın Pa. 
risten ilk geçişinde açtığı emniyet en. , 
dişesine sükutumuzu unutmıyahm .. 
Dr. Şahtın Ankarada yalnız iktisadi 
işleri konuşmakla kalmadığ1 ve hazır 
zemin bulduğu da farzolunabilir. Her 

' halde suitefehhümleri dağıtmak güç 
olınıyacaktır.,, 

Oeuvre diyor ki: 
"İki tarafta muvakkaten memnu. 

niyet var. l\f.aamafih iki tarafın na. 
sıl tatmin olunacağı henüz bilinme. 
mektedir.,, 

Populer diyor ki: 

Petit Journal, Cenevre ve Londra. 
da gösterilen endişeleri ve Cemiyeti 
Akvamın 18 ikincikanundan evvel top. 
lantıya !;ağırılması ihtimalinden bah. 
sediyor. Bununla beraber, Fransız 

mahafilinin tela~h haberler karşısın. 
da sükunet ,-e soğuk kanlılığını ya. 
zıyor. 

Ami de Pouple diyor ki: 
"Daima reddedilen bir dostluğun 

kine dönmemesi imkansızdır. Mese. 
lenin halli lskenderunda değil, karşı. 
lıkh paktla Ankaraya verilecek ga. 
rantidedir. Bunda Fransanın menfa. 
ati vardır. Faydalı bir muahede ile 
lrn\'\·et ve nüfuzunu kaybettirecek bir 
ihtilaftan hangisini tercih etmek la. 
zım geldiğinde tereddüde mahal var. 
mı?.,. 

MÜŞTEREK MENFAATLERi 
FEDA EDECEK ZAMAN 

DECIL! . 
Entrensijean \'e Paris Soir gazete. 

leri, Türkiyenin Boğazlar meselesin. 
deki muslihane hath hareketini hatır. 
latarak kuvvetle bir emri vaki ihda. 
sına ihtimal ,·ermiyorlar. 

Bu gazeteler, Ponsonun talimat 
almadan Ankaraya dönmesine kızarak 
müşterek menfaatleri feda edecek za. 
man değildir, diyorlar. 

Asiler Madriti almak üzere 

Şehir as· tayyareleri tarafından 
mütemadiyen bombardıman e"diliyoı 

Madrit 9 (A.A.) - A.i tayyareleri! 
dün akşam saat 21 de Madriti ve bilhas-ı 
sa "İltica mıntakasıru,. şiddetle bombar
dıman etmiıterdir. Birçok ölü ve yaralı 
vardır. 

Birkaç yangın çıkaran bomba İngiliz 
sefaret ve konsoloshanesine isabet et
miş, İngiliz tebaasından birkaç kiiş ya
lanmıştır. Çıkan yangın süratle söndü
rülmüştür. 

Fakat Madritin diğer noktalarında çı
kan yangınları çabuk söndürmek kahil 
olamamıştır. Bu sabah şafak sökerke-:ı 
itfaiye efradı henüz muhtelif yangın yu
valannı söndürmekle meşguldü. 

Dün saat 16 da kesilen topçu ateşi 

saat 23 'de bütün şiddetile tekrar başla
mıştır. Havan taplarile mitralyözlerin 
aesi Madrit civarında duyulmaktadır. 

Madritin garbında ve şimali garbisin
de şiddetle devam eden muharebelere 
tayyareler de iştirak etmektedir. Asiler 
tarafından yapıJan taarruzların püskür
tüldüğü söylenmekte ve cephenin muh
telif noktalannda Milislerin muvaffaki
yetli mukabil taarruzlar yaptığı iddia 
edilmektedir. 

KANLI BiR MUHAREBE 

Salamanka 9 (A.A.) - Resmi teb
liğ: Madrit cephesinde kuvvetlerimiz 
Aravaca kasabasını ellerine geçirerek 
ileri hareketlerine devam etmişlerdir. 

Kıtaatımız Madritin garbma sekiz kilo 
metre yaklaşmışlardır. 

Muharebe pek kanlı olmuştur. Düt
man binden fazla zayiat vermiJ, zırhlı 

bir trenle mühim miktarda harp malze· 
mesi bırakmıştır. Birçok Milisler hatla
rımıza iltica etmişlerdir. 

Enldülüste kızılların Poruncaya yap
tıkları bir taarruz tardedilmiştir. 

MADRITIE PANiK 
Avila 9 (A.A.) - Havas ajansı bildi

riyor: 
Asiler dün hükQmet!;ilerin kuvvetli 

mukavemetine rağmen Madritin içeri
sinde kain Aravacayı zaptetmişlerdir. 

İşgalden sonra halkta büyük bir pa
nik baş göstererek, Mazaneres • la - Co
rogne yolu ile Madrit - Burgos yolu 
arasındaki arazi ahalisine sirayet etmiş
tir. Bu suretle asiler Casa del Campodan 
üniversite mahallesine kadar olan saha
da tamamile serbesttirler. 

Maldrit 9 (A.A.) - Asi tayyareler 
sabahleyin saat 4,30 ve 6,30 da Madrit 
üzerinde cevelan etmişlerdir. Bombar
dıman o kadar şiddetli olmuştur ki, aha
li geceyi sokaklanla ve tarlalarda geçir· 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 
TAHLiYE TEDBiRLERi ALINIYOR 

Salamanca 9 (A.A.) - Madritin ko
münist radyo istasyonu Madrit valisi· 
nin hükilmet merkezinin tahliyesi hak· 
kınlda alınacak tedbirleri kararlaştırmak 

üzere bütün siyasi teşekküllerin ınor; 
haslanru davet etmiş olduğunu bil 
m.İ§tir. 

Londra, 9 (A.A..) - lıı{adrlttt 
İngiliz sc.f aretinin bom.bardmıa:ll Ol' 
rine şimdi Hendayede bulunan 1Jı( 
tere sefirine, sefaretin bulunduğıı 
niyet mıntakasınm tecavüze u~ 
sım Salamanka makam atı nezdinde ( 
testo etmesi hakkında Londradan e( 

gelmiştir. 

Fran"ıonun bu mmtakaya tec' 
etmiyeceğinc söz verdiği hatırlardaı! 

lngiıtere hUkumeti tazıniruı.t ~ 
mek hakkını muhafaza. etmektedit' 

1K1 SOVYET GE.\tlSl DAW 
ÇEVR1LDt 

Paris, 9 ( A.A.) - Moskovadaıı t 
diriliyor: 

Salahiyettar bir menba.dan bild° 
diğine göre Prosaluxemborug ve l3i 
mor - Kanal isiınleri_n~eki Sovye~ ( 
mileri bu aym 6 mcı günü Cebelil(. 
nk boğazında asilere ait harp geıxıilı' 
ta.raf mdan tevkif edilerek Ceutayı& 
türüldükten sonra diğerleri gibi f 
best bırakılmıştır. 

Snk Haline ismindeki Uçüncil ~ 
Sovyet vapuru da ayni günde Ferı· 
açıklarında tevkif edilerek limana I 
türüldüktcn sonra diğerleri gibi bll" 
kılmıştır. 

''Her halikarda daima mükemmel 
Türk - Pran.c;ız münasebatı haleldar 
olmamalıdır. Ittifakımıza talip iken 
İtalyayı gücendirmek korkusile avans 
larını reddettik. l\laamafih hariciye. 
de anlaşmazlığm tanzim olunmaması 
müzakeratın asla inkitnı suretinde 
tel!kki edilmiyeceği beyan olunmak. 
tadır.,, 

Le Jou~ Fransanın yarım asırdır --------------------------------------------------------------------------------------------

Anadolu Ajansının notu: 
Son seneler zarfında Türkiye ta. 

rafından bir ittifak teklif edildiğine 
dair burada hiç bir malümat mevcut 
değildir. Eğer bu iddia Fransada 
yeni çıkan bir cereyanın ifadesi değil. 
s:.-, nihayet bir tuhaflık addolunabi. 
lir. 

BÜTÜN GAZETELER TÜRK 
DOSTLUCUNU iLERi 

SÜRÜYORLAR 
Paris, 9 (A.A.) Anadolu Ajansı. 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Hemen tekmil gazeteler, '"rürki:re 

lrnvvete mi b:ış vuracak?,, başlığı ile 
Atatürkün seyahati ve F..ski ı;;ehir kon. 
f eran.cıının uyadrrdığı endişeye maka. 
leler tahsis ediyorlar. 

Petit P:ırisien, J..ondra ile temas 
edildiğini, kuvvetle emri vakie mü. 
samaha edilemiyeceğini yazarak di. 
yor ki: 

"Atatürkün siyasi olduğuna ve 
Fransız dostluğuna itimad edile1&ilir. 
:Mandacının baş eğmesi manda siste. 
mini sarsar. Bu .7.amanda mandacılar 
beraberdir.,, 

Oeuvre gazetesi, Fransada hareke. 
timizln blöf t«:lakki edildiğini, şayet 
kuvvet tecrübelerine kalkışılırsa aynı 
suretle mukabele edileceğini \'C Isken. 
derunun bir gün ltalyaya geçmesi ih. 
timalile Fransanın Romaya teveccü. 
hü ve Türkiye ile yardım misakına 
yanaşmama.c;ınm gerginlikte fımil ol. 
doğunu yazarak diyor ki: 

"lhtiUıf askeri bir harekete var. 
masa dn Paris ile Ankara arasındaki 
bugünkii vaziyet şayanı eseftir .• , 

Le Journal diyor ki: 
"Türklerin Sancağı S uriye) c ka ti. 

yen bırakmamak nzim \'e kara rı mu. 
hakkaktır. .Müz..ıkerenin P nrisle Ce. 
nene arasında savsnklanmac;ı, Suri. 
yed eki kuvvetlerimizin Z.'l} i hesabına . 

dır. Renin j~galine mutava a tın11z 

Türkleri cesaretlendirmiştir. Binaen. 
aleyh, önce tehdide baş <'ğmiyeceği. 
mizi göst<?rmeli, sonra us ul çıl\mazın. 
dan kurtularak, tanzimi S ur iyeye ve 
herşeyi kaycle ın iihena Cenevrc)c de. 
ğiJ, bize düşen meseleye, nazari hir 
hal tarzı aramalıdır.,. 

Echo de Pnris'dc Pertinnx, Mon. 
tröden evvel bir emri vaki onünc güç. 
Jükle geçilebildiğini hatırlatarnk, In. 
giltere, Fransanın Suriye iizerinde 
İtalya ile pazarlık yapacağını düsii. 
nerek ihtiyatlı davranclığımızı yazı .' 

yor. Cenevre ve tm ik !';i) asetini ten. 1 

kid ederek. Fransanm niifuzunu ko.I 
ruyacak bir hal tarzı bulunacağını 

ümid ediyor. 

Osmanlı imparatorluğunun herhangi 
bir saygısızlığına müsaade etmediği. 
ni ve bunun bugün de, dün gibi mu. 
hafazası lazım siyasi bir anane oldu. 
ğunu yazıyor. 

Ex:ceL~or da diyor ki: 
Fransa, Suriye politikasını ddlş. 

tirmiyecek, Türkiye de kuvvetle ce. 
nevredeki vaziyetini düzeltmiş ola. 
caktır. 

Debat, ihtilıHın dostane müzake. 
relerle halledilmesi lüzumunu bildir. 
mektedir. • Enformation yazı.sına göre, millt 
bir dava usulle halledilemez. l\lillet. 
lerin hukukunu Vilson teklif etmi~tir. 

GAZETELERiN HEYECANI 
YATIŞIYOR 

Pari.~, 9 (A.A.)- Anadolu Ajansı. 
nm hususi muhabiri bildiriyor: 

Gazetelerin makaleleri Ye tefsirle. 
ri, dünkü heyecan ve telaşın yatıştı. 
ğmı göstermektedir. 

1'ahşidatın asılsızlığına dair Reu. 
terin telgrafı ile "müzakerat asla in. 
kitaa uğrnrnnmıştır, devam ediyor., 
tarzında haberlerle Sancakta hcyeca. 
nı teskine ve dünkülerin hilfıf ına ola. 
rak, Sancakta pek az merak uyan. 
dırdığım temine !;alışıyorlar. 

Vienotun Suriye başkumandanı 
General Kosingeri l.:abul etmesi bazı. 
sına göre, alınacak tedbir1erle a1fıka. 
dardır. Bazısına göre ise Sancağın 
istikbaldeki askeri ehemmiyeti hak. 
kında tencwür içindir. 

Genernl çağrılmamı~. tesadüfen 
Pariste bulunmuştur. Ve derhal dö. 
nccektir. Zaaf göstermemek, gürül. 
tüye pabuç bırakmamak gibi gazete 
tefsirlerine bakınca Cenevre içtimaı. 
nın tehiri surctile hazırlık için \'akit 
ka7.anmak mı is tiyorlar, suali hatıra 
geliyor. 

Gazetelerin Londra muhabirleri, 
lngil terenin bize itidal tavsiye etti. 
ğindcn ,.e lngili1. matbuatının Fran. 
sa)a müsait tefs irlerinden bahsedi. 
yorlar. 

Diin il.i fırka asker tahşid ettiği. 

mizi ya1.arken, hugiin tahşidatımzr on 
fırka olarak tahmin ediyorlar. 

Sua d Dara:ı - \~ienot mülakatı. 

nın har iciyede faydalı \"e mcmnuniye. 
t şaynn n etice \'erdiğinde gazeteler 
1:1;ittcfiktir. Matbuatımızın lisanın. 

d.ın şiküyettc bulunmakta olan gaze. 
teler, Afatiir'<ün kiy:ısetinden bah.cıet. 
mektedirl er . 

.\sı l mcc:c!cnin ltalyadan korku. 
M UZ olduğu i~in, yaptığımız yardım 

paktı teklifinin reddinden ileri geldi. 
ğini yazıyorlar. 

Ifomünist Humanite; İngiliz -
ltalyan ve Bulgar - Sırp paktlarını 
hoş gören Fransa hariciyesinin kırta. 
siyeciliğini tenldd etmekte ve TürkL 

ye ile hemen bir pakt yapılmasını is. 
temektedir. 

Paris Soir, Debat, Maten gazete. 
leri vaziyetten nikbin görünmekle be. 
raber, Sancağın terkedilmiyeceği fik 
rlndedirler. 

Müşahitler 18 kişilik bir HataY 
heyetini kabul ettiler 

FRANSIZ HARiCiYESiNi TENKiT 
Peuple, hariciyeyi tenkit eylJye. 

rek, "Bu vaziyet fasl.st dostluğu yo. 
lunda yapılan hatalardan biridir, di. 
yor. 

Republik; Fransanın, meselenin 
vahametini aClıa~ı uımumlyodcn c1> \r. 

lamak basiretsizJiğinden ve işin bir 
emri vakie varabileceğinin derpiş olun 
madığından şikayet etmektedir. 

Republik, Türk dostluğuna kıy. 
met vermekle beraber, Fransanın her 
ihtimali karşıhyacağmı ümit etmekte 
ve Suriyeden birşey terkinin felaket 
olacağını yazmaktadır. 

Petit Journal, hükumeti şiddetle 
hırpalıyarak, Türk dostluğunun an. 
anevi ehemmiyetinden bahsetmekte 
ve hakikate rücu ile bir do~tluk paktı 
imzasında ısrar etmektedir. 

EDEN CE...'\TEVREYE GİDECEK 

Ha.lep, 9 (Hususi) - Suriycde Türk 
hududuna. ya.km mm.takalar köylerin
de Türklerin aleyhine tahrikat yapıl
maktadır. Bu tahrikatı takviye için 
bazı merkezler de vücuda getirilmiştir. 

Lazkiye, 9 (Hwıusi) - İskenderun 
havalisine gönderilmiş olan Çerkez bö 
lükleri efradında. hirer de :vPrlPk ~ilJ\h 
bulunmaktadır. Bu silahlar Türkler 
aleyhine çalışacak çetelere iltihak e
decek §ahıslara verilecektir. 

Hama, 9 (Hususi) - Müşahitler 

Antakyada Sancaktan ~ilen ıs kişi
lik Türk heyetini kabul etmiştir. Ha
taylıların dilekleri şifahen anlatıldığı 

gibi heyete 3C vesika ve ta.hriri bir 
muhtıra da verilmi§tir. 

Bcrut, 9 (Hususi) - Sancaktaki ba
zı Ermeni ve Arapl:ıra Mcndup tara,. 
f ından imza ettirilen yeni vesikalar 
Yüce Kcmisere gönderilmiştir . Bu 
mazbatalarla Sancağın Tiirkler tara. 
fmdan kendilerine tazyik yapılacağı 
endi§esilc FraI!Sız man<lasından ayrıl
maması istenmektedir • 

Londra, 9 (A.A.) - Alman malu
mata göre, Milletler cemiyeti meclisi 
konseyinin gelecek içtimaında İngilte
reyi Dış bakanı B. Eden temsil ede- =============== 

dığmı, bir konfederasyon teşkili fikrine 
cektir. 
TAN GAZETESi KURT MASALI gelince, bunun için Fransanrn İskende-

OKUYOR run ile de tıpkı Suriye ve Lübnan ile 
olduğu gibi, bi:- muahede akdetmesi icap 

Faris 9 (A.A.) - Anadolu ajımsınm ettiğini ve diğerlerine muadil istiklfil 
hususi muhabiri telefonla bildiriyor: hukunun İskenderuna verilmesi Suriye· 

Tan gazetesi bugün · ilk defa olarak nin hükümranlığını ve toprak tama~i
sancak meselesine tahsis ettiği bir baş 

lığını ihlal edeceği için hukukan telifi 
makalesinde asker tahşidatı ve saiı e 

imkiinnız olduğunu müdafaaya ~alışmak 
hakkında çıkan §ayiaların Ankarada:1 tadır. 
tekzip edildiğini yazarak diyor ki: 

Tan ba.şma.kalcsine şu surC'tle dc
Bunlarm cereyan etmekte olan müza· 

,·am etmektedir : 
kereler üzerinde gayri mesuller tarafın-

,, Ankara haberlerine nazaran, Tür
dan tazyik icrası maksadile yapılmış ol-
ması mümkün!dür. . kiye müzakereye esas olacak yeni tek 

Türkiyenin bir kuvvet darbesi düşün- liflerde bulunacaktır. Fakat şimdiye 
düğü farz ettirecek hiçbir sebep yoktur. kadar bu hususta Parisc hiçbir tebliğ 
Emri vaki politikasından müçtenip o!- gelmemiştir. Müşahitlerin vazif rsi kat
lduğcnu boğazlar meselesinde gösteren iyyen mahallinde bir tarzı hal aramak 
Ankara hükumeti, diğer taraftan Fran· olmayıp sadece Sancakta fili vaziyet 
sanın mandater sıfatile ve hukuku dil- ve halihazırdaki idari muhtariyet §<'• 

velle meri muahedelerin müsaadesi nis- raiti hakkında konseye rapor vermek

betinde uzlaşmaya amade olduğunu pek tir. 
ala bilir. Hakikatte sancak meselesi Tür 1921 .Anlcara itilftfında derpiş edi

len muhtariyetin tatbik tarzı esası u. 
rerinde ve istiklal fikri haricinde - ki, 
Fransanm müz:ıkere edebileceği yega
ne esas budur. - Pnrisle Ankara arasır.
da bir prensip itilafı bulunacak olur
~ dava halledilmiş olacak ve esas 
meselenin konseyde müzakeresine li!
zum kalmıyacaktır.,, 

kiye ile Fransadan ziya-de Türkiye ile 
Cemiyeti Akvam arasındadır. 

Mezkur gazete bundan sonra esas me
seleye nakli kalem ederek sancakta 85 
bin Türk, 63 bin Arap, 25 bin Ermeni 
olarak 220 bin nüfus olduğunu, FranS3.
nm ancak Suriye devleti kadrosu iççin
de ve 921 Ankara itiUifnamesinde tesbit 
edilen esaslar dairesinde sancağın muh
tariyeti üzerinde müzakereye giri~ebile· 
ceğini, istiklale asla yanaşamayacağını 
ve mevcudiyeti Suriyenin tamamiyetine 
aykın müstakil bir kuvvet ve varlık 
teşkiline manldater sıfatile hakkı olma· 

Anadolu Ajansının notu: 
Tan gazetesine bu başmakaleyi il

ham edenlerin hala davayı anlamadı
ğını gösteren bu müta.lealar Ankara 
mahafilindc hayret ve bedbinl ile tc. 
ıakki edilmiştir. 

Başbakanın efkarı 
umumiyeye hitabı 

(Üstyanı, 1 incide,) 
Bundan sonra, hatiplerden ııef 

lnce, meselenin hukukt ve siyast ':ı 
naıaıını ı..a.ntu t:uu1!i'ur. varta tf 
Türkiye için mili mahiyetini te~ ~ 
ettiren hatip, esas siyasetimiz ıti 1 
rile meselenin sulh yollarından fıJ 
asıl arzumuz olduğunu, ancak 4ı; 
lomnsi, müeyyidesiz arzuları ebeJ11; 
yetli görmemek şiarını henüz ka'' 
mediğinden, tegafül etmemeği ı:ır ~ 
saydığını ve Tiirk miJletinin dava 1 ~ 
hiç birşcy esirgemiyeceğini füh·e 
miştir. 

Hatip, müzakere usullerine 
davanın aldığı şekle karşı Büyük .o.J 
derin millet idealini tccc~üm ettıf' 

1. • d • t ""k )\~ faa ıyetın en mınne ,.e ~u ran ttl 
lerilc balısctmiştir. Bilhassa Atn 

1 ke g~Jtcrilen şülcran ve tasvip hİS 
rinc lıütiin Parti, engin tezahür111 

iştirak etmiştir. ~ 
Hatiplerden Hikmet Bayur, So"'ı 

Ru.r;yanın emperyalizm ve mandll 
leyhindeki prensiplerinin hu ,·c' 1 
ile de tezahürlerine §ahit olmnl< • 
hali hazırda iki tarafm dostu olJ11~ 
la beraber, bu milli dav:ımızda uiJ 
kadim dostluğumuzun icabatmı g6t 
mek istediğini ifade etmiştir. 

Basvekil Inönü, milli me.ı:clcJI 
ciclrli ~·e itimad .olunur bir müza1'~ 
usuliine girmekte olduğu hakt.ıt~-t 
arkadaşr, Dr. Arasın tahminine ı; 
rak cttigw•inl ve Cemiveti Akvamda. ti< 

• . 1 
zim muvafakatımız olmadan bır 1'11 
rarn rnrılmıyacağı cihetle, mc.Se 11' 

hakkında 'l'iirkiye ,.c Fransa araS~ 
da bir anlaşma ha.c;ıl olmasının yt 'f 
ne müsbet hal yolu sayılablleceğ1

0 
ve gerek Partiden, gerek efkarıu~ 
miyeden sabır \'e sükunetle önü~~! 
deki <'n. on beş günü takibetmesint 
lerniştir. ~ 

Ba;wekil, vaziyette müsbet ve pıe~ 
fi her tebeddülü süratle bildirnt', 
icin Parti gurubunu icabettikçe tD

11 
ı;n tıya ~ağ11-maktan geri kalmıf"' 
*mı ilave etmiştir. f 

Bundan sonra llaş,·ekil. ReisicıJ 
burun milli heyecan \"C iradeyi dni~ 
en iyi tecessiim ettiren görü:ı. h~, 
yet \'C faaliyetinden şükranla bB; 
derek, ,·aziyetin icabatı üzerine { fi' 
la \'ermek mecburiyetini gördüğü ,; 
tanbuldaki ikametine . avdet e~ı 
için hükumet, yeni vaziyetin Jll 0 
olduğu mütalaasında bulundui1111 

SÖ>:lemi~tir. 
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Napolyon'u kaçırtan 
Gi. vurdağlılar 

Fransadan düzme haberler, arabozan 
sözler beklemiyorlar 

Okullarda Meşhut bir hırsızlık davası 

A k 4 arkadaş, 3 er ay hapi 
Yazan: 

G. PEKEi 

[S<ınoak davamızda Franaa-t 
nın bir savsaklama politikası 

tutar gibi görünmesinin Türk 
e/kdrı umumiyerinde na.sız kar. 
şılandığını gösterecek bir ~ .. 
Sayın Bay G. Peke"l'in bu yazı. 
sının anc.ık bazı parçaları aı. ı 
111.1§ olmakta bizi mazur gö1'e. 
ceklcrmi umarız. Son gelen ha
berler kendi8ini cıe bilsbiUün 
ümitsiz bırakacak ma>ıiyette 
değildir sanmz. KURUN] 

zayir Ahmet Paşa gönUlltlleri de Gl

ç çocu 
bırakılmıyacak cezası yediler! 

vurdağlılardandı. 

Gavurdağlılar orada iken Türkiye 
devleti hatta lüzum olsa bile bir tah
şitten daima müstağni sayılmamalı 

Cumhuriyet Halk Partisi kaza 

reisleri, Halkevleri başkan.~arı, _Kı. Derhal tevkif edildiler: ikisinin yüzle 
zılay ve Çocuk Esirgeme mumessılle. 

mıdır? 
• dÜ t be b ukta p t• i •• ld •• dev eke • • bel A ke 

~~yet nm:.:ez~=de !auu!e beled:;e\:ı: gu u; ıger ı ısının, 1 a ıs .. 

Bugünkü ajanslar Antakyada istik. 
llı bUnıayişlerine Fransızlann tüf ek 
dipçiğile mukabele ettiklerini yaz. 
Dıaktadde I1'lar. Acaba Fransızlar dipçik 
ğU de süngü ve bomba olsa Sancak 

'rlırklerinin istiklll duygularını söndü
l'ebileceklerine kani midirler? 

O Fransızlar ki lspanyada istikUU 
duYgulannı sUngtl uciyle söndürmeyi, 
~de Napolyon gibi en mahir bir eı. 
e denemişler ve bu denemeyi başka 

Yerlerde de tekrarlamışlardır. 

Asırlarla Suriyelileri eti altında 

bulundurmuş olan GAvurdağlıların Su. 
riyenin bir tebaası olmayı kabul e.t
meleri düşünülebilir mi? 

Mısırlı İbrahim Paşa gibi Osmanlı 
ordularını bozan ve Osmanlı tahtını 

sarsan bir kumandanı bu dağlar üze.. 
rinde • Yarpozda - iki fırkasile kı.stı
np ağlata yalvara döndüren Givur
dağlılar hiç de uykuda değildirler. 

Suriyenin asıl acza.sından olan LUb
nanı kendileri ayırdılar. Tilrkler bir 
Türk toprağı olan Sancağın Suriye 
konfederasyonu içinde istiklllini ve 
Sancaktaki Tllrktln mevcudiyet ve hu. 
kukunl\ gözetiyorlar. Böyle iken bize 
Suriye vahdetini bozmak niyeti atfede
rek TUrk - Fransız doatlufunu çamu.. 
ra çalmaktan ve uılaız yere tahşldat 
haberleri çıkarmaktan ne kazanırlar? 

si B. Muhittin Ustündağın başkanlı. 
ğında bir toplantı ) apmışlardır. 

Bir buçuk saat süren bu toplantı. 
da, ilkmekteplerdeki fakir çocuklara 
bakan himaye heyetleri teşkilatını ge. 
nişletmek meselesi etrafında görüşü!. 
müştür. 

Neticede kültür direktörü B. Tev. 
fik Kut'un riyasetinde bir komisyon 
kurulmuştur. Halkevleri ve Kızılay 
ile Çocuk Esirgeme kurumu mümes. 
sillerinden mürekkep olan bu komis. 
yon, şehirdeki ve vilayet hududu için. 
deki köy mekteplerinde hiçbir aç ço. 
cuk bırakmamak için maddi ve mane. 
vl bütün tedbirleri alacaktır. 

Şehir ve köylerdeki ilkmektepler. 
de sıhhatleri bozulan çocuklar dok. 
torlara gösterilecek ve Alemdağında. 
kl köşkte tedavi altına almacaklar. 
dır. 

Deniz havasına muhtaç olan çocuk. 
lar da Floryada kurulacak kampta 

ll'ranaız1ar o denemelerini unu~ 
~ gibi daha dUn eebep oldukları 
~ya - Gaziantep savaşım da mı u. 
!,..~!'1Jar? Memleketin her tarafı başka 
-.q dilpnanlarla sanimıe, istiklal 
Uın.idJ çok kimselerde kesilmiş, asker
atz. D'lUhimmatsız, topsuz tüfeksiz, pa. 
l'lısız bir devirde Suriye cephesinin y~ 
l'a.tbft kahra.ma.nlıklan unuttular mı? 

Bu gidişten Gi.vurdağlılara bir (Ga. 
zi Antakya) yaratmak fırsatı çıkabi
lir; fakat Fransa ne kaz.anır, komşu 
yaşamak mukadder olan Suriyenin 
kazancı ne olur? birkaç ay kalacaklardır. 

Fransızlarca (Tilrk dostluğunun) y • T } b B • ı• v • 
kıymeti takdir ediliyorsa tutulacak bir en 1 a e e 1 r ı gı 

Unutmam'! olsalardı, bizim oenup 
hududumuzda iki üç fırka asker tahşit 
~ oldufumuza dair ajanslar ile 
tbıyaya haber uçurmaya lüzum gör

llleaıercıı. 

tekı~:~~:!:~da Sancağın Türk nasıl olacak? 
mevcudiyet ve hakkını tanımakta açık 
olmak ve açık olmakta da acele et. 
mek! 

Yarısı Sanrakta kalan ve ucu Laz.-......... • ·-·:-:;:--ı 
1.1.:ru.a.., .... um oo. • .u~ıııe1.u -rutK Ynrınkr engınır-= J 

:!.~~nın y~rleştiği gUndenheri bir 
~anlık vo hamaeet kaynağı ol- Hataya ait tarih 

llttur. 
ı.ı_~sırlarca Suriyede sUren TUrk hi.- not 1ar1 
""llllyeti devirlerhıde oralardaki le-

Yazan: 

Haaan Fehmi Turgal 

"ezıct, seğmen, ttlfekçl gibi eyalet as. 
kerıerhıl ve g&ıillltı kuvvetleri hemen 
datma bu Tllrkler verdikleri gibi Ak-klda Napolyonu ağlatarak kaçıran Ce- .... ___________ ... _ 

üniversitenin türlü fakültelerine 
alt olan birlikler kapanmıştır. Bu 
birlikler yerine C. H. P. ballı olarak 
yeni bir genel birlik kurulacağını yaz 
mtıtık. 

Kültttr Bakanlığından gelen bir 
emre göre bütün fakültelerden beşer 
talebe seçilecek ve bu talebe yeni ku. 
rulacak gnçlik birliğinin idare heye. 
tini temsil edecektir. Beş fakülte. 
den seçilecek olan bu yirmi beıt genç, 
atalarından bir başkan ayıracaklar. 
dır. Başkan C. H. P. merkezinde 
kendisine aynlacak bir odada çalışa. 
cak ve birlik işlerile meşgul olacak. 

[ KISA HABERLER 1 l j Poll• H•berlerl j br. ısııretınenlere verilen 
konferaanlar 

• Son hatta içinde Almaııyaıım tanmmıı • ÇUVAL ALTINDA. - Yemişte 
~?'Çok fhmalın memıekeUm.Jmen mal almak Hasır iskelesinde hamal Mehmet, dün İlkokul öğretmenlerine verilmekte 
... ~ Jntlracaatta bult.mmUflardlr. tatenen bir tilccara ait depoda f asulya çuval!~ ve her mıJttakada tekrarlanmakta o. 
-- Pe>rtakaı kuru 0s0m. IDdr tmdJk. ku.. lan mesleki konferanslann ilki, önü. 
l"l ka7Ur, c~. zeytba;vatı, ~ zahire, rım indirirken bir çuvalm altmda kal- mUzdekl çarşa'lnba günti de Üsküdar 
~ Ye keçt derlll, mandarin& ve her nevi mıv, yaralanmı!Jbr. ve Kadıköy ilkokul ötı"etmenlerine 

bubattır. •KADIN YVZVNDEN - Şielide Kadıköy 12 inci okul salonunda veri. 
~arm adrealeri allkadartara bUdlrU.. oturan kahveci Yqar, Beşiktaşta Va.J. lecektir. 

• de çeşmesinden geçerken kansını kan- Bundan sonraki konferans ayın 
Abnanyada yortular mllnuebeWe en y11k dırdığı zannettiği §Oför İbrahimle kar 
~~ bulmUf olan yumurta aarnyab ıılqmıftır. Bu yüzden aralannda kav- 20 inci çarpmba günü ldlltftr bakan. 
1t. ... _. - 'l'UIJete ıtrmll oJm•kJa beraber 80ll ga çıkmış, şoför kahveciyi fena hal. tıtı ıube direktörlerinden B. Fuat ta. 
~ lçtnde memleketimizden ytne birkaç rafmdan '(7niversite konferans salo. 

7Wııurta allDmlfbr. de dövmflt, baemdan yara.lamJ§tır. nunda bUtiln öğretmenlere toplu bir 
• lııııt.arıar ldareal hukuk veya adliye • OTOMOBiL KAZABl -Tarlaba- halde verilecektir. 

~ele mektebi mezunlarmdan memur almL ıında kömtircU çırağı 14 yaşmda KA-
- IEarar B. Fuat yakında şehrimize gele. 
r.ılıbaJcerrı.~~eBulmtlhmemanıurıa aralmatcak~. zun dilıı caddenin bir tarafmdan diğer ktlr 

• .,_....,.,... ~· tarafına geçerken 2153 numaralı oto. ce • 

ltt -~=~!te!:r1:::: mobilin altında kalm11, muhtelif yerle- Avrupaya g6nderllecek 
~. •ae 1dmda 6290 metre n boruau da. rinden yaralanm'JtJr. talebe 
~r. Bunun 3192 metresi latanbuJ kr&. ------------ Avrupaya tahsile ıönderllecek ta. 
--~!:1:.8 metresi de Beyoftu ktımıma da. Amerlkah eeyyahlar Iebelerin sıhhi muayeneleri dün kül. 

"-• lllnıtnöno Halkevı binuı yanmdald .,... önümüzdeki ayda gehrimim gelme- tür sıhhat ispekterlerl tarafından ya. 
-., 'btr Çor eaJonu yaprJmıwma tarar veril.. si beklenen ilk Amerikan seyyah va. pılmıştır. Tahsile gidecek talebe 7 
~ &raa aatm almmlfb. Salonun projeat puru bugün Nevyork limanından b~ kişidir. imtihanlara ayın 15 inden 
'l;va ::~!~~~:.ay nihayetinde mUnaltL reket edecekti; ancak tehrimiz.deki sey BOnra başlanacaktır, 

...____ yah acenteleri bu vapurun gelip gel- Uluda§a gidecek muallimler 
"llrl Conker'ln eıhhatl miyeceği hakkmda kat'I bir malOmat öğretmenler arasında Kurban bay. 

veremiyorlar . ramı tatilinde Uludatda bir kayak 
?lru!UYiik Millet Meclisi İkinci Reisi Zira, Akdenizde İspanyol harbi do. sporu etlencesi yapılacağını yazmış. 
bJrd Conker evvelki gün Ankarada layısile hasıl olan yeni vaziyet, bilha. tık. Bu spora iıtirak edecek öğret. 
!il ~nbır: Anjin Euatrin krizi geçir- sa son bir iki gün içinde Alma~ menler diln saat 14 de İstanbul birin. 

1 
ittir. Ögleden evvel tehlikeli saatler Fasa asker çıkardıklanna dair şayi ~ ci okulda bir toplantı yaparak mese. 

.;:iren Nuri Conkere bir konsültasyon lan haberler, Amerikan vapurlannm leyi görüşmüılerdir. 
Pılnuo ve sun'i nefes verilmiştir. seyahat programına tesir edebilir, de- Kız 6jretmen okulu 

~ktor Neş'et Ömer tayyare ile An- niyor. mUdUrlU§U 
lltn Ya çağuılmııtır. AtatUrk hasta. l•panya ~ onaoloau Kız öjretmen okulu direktörü Ba. 
,...,_ lllıhatile çok yakından al!kadar- Yeni İspanya konsolosu dlin ma. yan Tezer Ankara orta tedrisat di. 
'"""Uf b t rektörlllfti ıube direktörlüğüne, on. 
l'eiai ; k a ınnı sordurmuştur. Meclis lahatgilzarla birlikte Parti merkezine dan açık kalan kız öiretmen okulu 
die e iller ve birçok mebuslar ken- gelerek valiye takdim edilmiştir. Mas. direktörlüiüne de Üsküdar birinci or. 
1~Y8.ret etmişlerdir. Nuri Conker lahatgUzar birkaç gllne kadar Ank~I taokul direktörü HU.nü tayin edil. 

ektedır; geçmif olsun. raya gidecektir. \ qtlr, 

Evvelki gece sabaha kargı Y eşlldi-} 
rekte Rilstempaşa medresesinde işle

nen bir suç vak'ası üzerine açılan dar 
va, dün akşam üstü, meşhut suçlar 
kanununa uygun olarak, nöbetçi hak. 
yeri İstanbul asliye birinci cezada ne
ticelenmiştir . 

Kimsesizler yurdu olan 31 odalı 
RUstempaşa medresesinde bir odada 
birlikte yatan Sadık oğlu L<ltfi ile 
Arif oğlu Enver'in, Bekir oğlu Beki
rin ve Hüseyin oğlu Enverin, medrese
nin müteaddit kubbeleri üzerindeki, 
fırtınadan sökülmilş elli kilo ağır çe
ken Iturşunu, topladıkları ve sonradan 
satmak maksadile, medresenin boş du
ran bir odasmdaki bodrum yerine sak. 
ladıklan iddia ediliyordu. Geceleyin 
bina içerisinde hırsızlığa nakıscn tc
aebl>Us ! 

Bunların dördü de, evvelce birer iş 
yaptıklarım, §imdi açıkta olduklarını 

söylediler. Sabıkaları olmadığı anlaşıl
dı. 

L6tfi, vak' ayı şöyle anlattı: 
- Arif oğlu El.ver, teklif etti. Biz 

de kabul ettik. Ne yapalım? Hep açız. 
Arif oğlu Enver, şöyle dedi : 
- Ben, dama çıktım, aldım, attım. 

Uç arkadaş, taşıdılar. Bana "Eğer sen 
yukandan görülür de yakalanırsan, 

mahpushanede yattığın zaman, biz sa
na bakarız!., dedilerdi. Ben de, kapıl
dım işte! Kurgunlan satacak, aramız
da paylapcaktık ! 

Bekir oğlu Bekir, §UDları söyledi: 
- DUn akşam gece yansmdan BOn. 

ra. Lfltfl ile Arif oğlu Enver, kalktılar. 
Ben, arkalarından Hüseyin oğlu Arifi 
gönderdim. "Git, bak ne oluyor?,, di
ye. Yukanda, bu, ikisinin hayalini gör 
milş. O kadar. Biz, işe karışmadık, a
ma gene yakalandık! 

Hilseyin oğlu Enver de, şu cevapla. 
n verdi: 

- Öbür Enverle L<ltfi, uyuşmuş
lar. Bize haber vermedikleri şundıı.n 

belli, ki kur§unlan bizim yattığımız o. 
dadan başka yere saklamışlar. Ben, 
Bekirden sonra yanlarına gittim, kapı. 
cıya ha.ber vereceğimi söyleyince, parti 
teklif ettiler bize. O sırada da kapıcı 
Baki çıkageldi, topumuzu birden ya
kaladı. 

Hakyeri, Yeşildirekteki bu medre
sede oturan tUttıncU Osmanla bekçi Ba 
kiyi §ahit olarak dinledikten sonra, ~ 
londa hazır buluniı.nlardan Aksaray. 
da KIZI]minarede 14 numarada oturan 
tenekeci ve camcı Aliyi, ehlivukuf o. 
larak seçtiler. O. hurda kurşunun pi
yasada değeri yirmi kuruş olduğunu 

izah etti. 
Müddeiumumi Ahmet Remzi, Sa

dık oğlu LQtfi ile Arif oğlu En.verin, 
fırtınanın söktüğü kurşunları medre
se damı üzerinden geceleyin "hırsızla. 
dıklannı., ve sonradan satılığa çıkar
mak Uzere, kendileri tarafından tensip 
olunan yere istif ettiklerini, sabit gör
dil. Suçun, hariçten girilmeden, bina 
dahlllnde geceleyin tekmillendiğini ile
ri s~rek, - davanın sev suretinden 
farklı olmak Uzere - bu iki kişiye, ceza 
kanununun 64 lincU maddesi delfiletile 
401 inci maddesine göre, ceza tayinini, 
Hüseyin oğlu Eııverk! Bekir oğlu Be. 
kirin yardımları anlaşılamndığı nok
tasından, bcractlerini istedi. 

Bu sözleri i§iten dört ki8i, biribirle
rine düştüler. Cezalandırılmaları iste. 
nilenler, tcmjzc çıkarılmaları istenilen-
ler için, §Öyle diyorlardı: 

- Biz, hep beraberdik. Suçta orta
ğız. Kubbelerde parmak izlerini mua. 
yene ettiriniz. Hüseyin oğlu Enverin 
iki sabıkası vardır. Tahkik ediniz! 

Ötekiler, §iddetle reddediyorlardı: 
- Biz ikimiz de malıldlm olmamı-

şızdır. Eğer suçta ortak olsaydık, 
uyandırır, davet ederlerdi! 

Salon boşaltıldı. Reis Sadettin, 
Ertuğrul Sait, Aza Murat Şerifofl 
yarım saat müzakereden sonra, bu 
arkadaşın suçu müştereken iş&CUJLAJll:llQ 
neticesine ittifakla vardılar; dö 
neticesine ittifakla vardılar: 

dünü de ceza kanununun M 
cü maddesi dellletile 401 
maddesinin 3 UncU bendine 
re, altışar ay hapse mahküm et 
kurşunların kıymeti on lira gibi 
olduğundan ve sabıkaları bulwı.ıllMllllfl! 

ğından., cezalannı üçer aya indi 
Hapishaneden çıktıktan sonra, üçer 

da umumi emniyet nezareti altında 
tulacaklardır. 3005 numaralı kanun 
13 üncü maddesine göre de, derhal 
kif edildiler. 

Bera.etleri istenilip de ceza yi 
ler, yüzlerini ekşiterek çıktılar. 
miyetleri istenir p de ceza yi 
- ötekilerle beraber ceza yedikleri 
olsa gerek - bilakis, yüzleri gtıler 

deydiler!. 

Japonyanın yen 
elçisi geliyor 

Bir iki gUne kadar gelırimiae 
ponyanm yeni Ankara bQytlk 

Ta.ketomi'nin gelmesi beklenmeneıaa 
Tokyoya gitmif olan eski Japon 

yük elçisi Bay Toguga.va, vazifeden. 
kilmiş blunmaktadır. .. 

Bay Togugava, Japonyayı .n.a~• 
da temsil etmekteyken, daha e 
Ankara büyilk elçisi Bay Yup.koji 

Berline tayin edilmesi dolayısile 
karaya gönderilmişti. Kendisi 

yanın yüksek asalet ta.bakasma 
suptur. 

Bay Togugava·nm Tokyoda. 
Türkiye hakkında bir konferans 
diği haber almmıttır. 

Japonyanm yeni Ankara bUyllk 
Bay Taketomi Holandadan gelece 
Yeni elçi Japonyanm La.heY. mtlm 
idi. 

Pahall sigara paketlerin 
altındaki cUmle 

inhisarlar ida.resi satıgı az 
yüksek nevideki cigaralarm bayiler 
linde uzun mUddet kalarak bo:l:ulllml 
m göız5ntınde tutmue ve halka 
ve bayat mamulltm satıımıamı 

mek ma.ksadile bir tedbir 
paketlerin altına., clgaralann imal 
rihlerini hesaphyarak " ... tarihten 
ra satılamaz,. şeklinde cümleler y 

masmı usul koyumştu. 
Paketlerin altındaki bu yazıların 

gara alıcıları tarafından yanlış 

edildiği anlaşılmıştır. 

tnhisat' idaresinden salahıyetll 
zat dün bu hususta ~unlan söyle 

tir: 
"- Sırf tütün müstebliklerinin 

yasadan taze mamulat tedarik ed 
mcleri endişesile paketlerin ark 
yazılan ibarelerin, o tarihten so 
nevi cigaranın imaline nihayet v 
ceği şeklinde tefsir edildiğini 

Bu yüksek nevi cigaralarm · 
muayyen bir tarihte nihayet v--'•-.... 
piyasadan kaldırılması mevzuu 
d~ğildir. Halkm bu paketlerin ar 
ııa konulan tarihe dikkat ederek 
ma müddeti geçmie clgaralan 
malan llzım.dır.,, 
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- Btı-az daha dikkatli davranma-/ Gençler grupundan biri, böyle 

İskenderun Meselesi: 

~ ran.sız Başvekili Lron Blum 
~ Parl-. müzakereleri kesildikten 

sonra veda için ziyaretine gi. 
den Tevfik Rüştü Arasa şöyle demi;;. 
ti: "Ben ~hsan henüz İskenderun 
meselesile meşgul olamadım. Sene 
başı tatillerinden :sonra tetkik edece. 
ğim. Herhalde Türkiye i~in kabul e. 
dilebilecek bir uzlaşma formülü bulu. 
nacaktır. Hariciyemize talimat vere. 
ceğim. Türkiyeye yazılı olarak hu 
formülü bildirsinler . ., 

Leon Blumun bu sözleri, 1'ürk he. 
yeti için Paris müzakerelerinden alı. 
nan yegane ümit verici netice idi. O. 
nun için, sene başını Pariste geçir. 
dikten sonra Ankarada rnzife."line dö. 
nen Fransız büyük elçisi Ponso ile 
Fransa hükumetinden de lskenderun 
mesele.orlne dair açık bir teklif bekle. 
niyordu. Fakat Ponso geldiği zaman 
böyle bir tekliften haberdar görün. 
medi. Bu hal Türk muhitinde hay. 
retle karşılandı. Vakıya büyük elçi 
Ponso, derhal hükumetine telgraf çe. 
kerck malumat istiyeceğini ve nihayet 
birkaç gün içinde bir haber alacağını 
söylemiştir. Fakat ne de olsa kalple. 
rlmizdeki şüpheleri izale edeınemiştir. 

Fazla olarak bu arada Paris ga 
zetelerinin 1'ürkiye aleyhinde tahrikçi 
bir takım neşriyata başlamaları bu 
şüpheleri bütün bütün artırmıştır. 

Fransanm bugün yarın diye sa,·sak. 
]ayarak, Milletler Cemiyeti içtimama 
kadar açık bir uzıa-·ma vaziyeti al. 
mak istemediği n nihayet bir takım 
siyasi entrikalarla bu cemiyette Tür. 
kiye aleyhine bir hava uyandırmak 
ümitlerine düştüğü kanaati ha."rl ol 
muştur. 

Fakat Türkiye bu türlü entrikala. 
nn karşısında elleri kollan bağlı ola. 
rak durmıyacaktır. Her nevi meşru 
imkanlardan istifade ederek bütün 
kuvvetilc Hatay Türklerinin mevcu. 
diyetlerini \"e haklarını müdafaa ede 
cektir. Ye muhakkak olarak en so. 
nunda bu milli davada dahi muzaffer 
çıkacaktır. 

İspanya Hadiseleri: 

Königsberg i.c;;mindeki Alman kru. 
vazörilnün Soton ismindeki İspanyol 
gemisini topa tutması ile başlıyan 

buhran geçmiş gibidir. Almanların 

Bu tarzı hareketi, Palos gemisi ile 
mürettebatı hakkında İspanyollar t.a. 
:rafından tatbik edilen muamelenin 
mukabelesi olduğu anlaşılmıştır. Bu. 
nunla beraber Almanların İspanyada 
Franko hükumetine . gönüllü gönder. 
mek suretile yardıma devam ettikleri 
de meydandadır. 

Diğer t."lraftan Balear adalarını 
lşgale hazırlanıyor gibi bir vaziyet 
alan İtalyanın Akdeniz anlaşmasile 
lngiltereye karşı teminat verme.si, l<ı. 
panyaya karşı siyasetini artık değiş. 
tiriyor manzarasını uyandırmış ise de 
bu hal bir iki günden fazla sürmemiş. 

tir. Çünkü General Franko hükftmetine 
yardım için lspanya sahillerine yeni. 
den İtalyan gönüllüleri çıkmıştır. ln. 
gilizlerin izahına göre, İspanya işle. 
rine müdahale edip etmemek mesele. 
si Iı0ndrada müteşekkil ademi mü. 
dahale komitesine ait bir iş olup Ak. 
deniz anlaşması ile a1Ukalı değildir. 
Buna mukabiJ Sovyet Rusların da 
l\ladrid hükumetine yardım etmekte 
olduğunu unutmamak Hizımdır. 

lluJasa, Fransa ile lngiltere şim. 
di) c kadar ispanya dahili harbine 
müdahale edilmemek için uğraşıp 

durmuşlardır. Fakat Sovyelleri Mad. 
rid hükumetine, Almanya ile Italya. 
) ı General Franko kunoetlerine yar. 
dırn etmekten vaz geçirememi;?ler<lir. 
Onun için hu defa bazı Fransız gaze. 
leleri İngiltere ile Frnns.ının da i~ ti. 
rn.ki ile umumi bir miidafaa fikrini 
Heri siirmeğe başladılar. 

Fransızların Endişesi: 

Fransız gazetelerinin bö) le ıımunıi 
ve mllşterek bir müdahale Cikı;ni ileri 
sürmeleri r:undan !!eşet ediyor: Ma. 
lumdur ki Yersay muahedesi muci. I 

..ıince AJmanyanrn Fas kıta.srndaki A. 
lakası ke.-.ilmiş idi. Fransızlar, Al. 
manyanın İ:;;panya i:;;lerine hararetli 
bir surette miiclahale etmekten mak 
sadı, Yersay muahecle..;;ile kesilmiş o. 
lan bu alakayı yeniden tesis etmek 
ol doğunu iddia ediyorlar: "Yarın 

Almanya İspanyada murnffak olursa 
asa) i~i iadeden mütevellit bir müka. 
fat olarak Fasa ayaklarını atacaktır .. 
f~panya Fasının askeri noktadan e. 
hemmiyeti vardır. İngiltere buna mü 
~aade etmemelidir. Bunun yegime 
~aresi de İngiltere ile Fransanın İs. 
panya i~Jerine müdahale ederek asa. 
yişi iadeden mütevellit semere iktita. 
fı zamanı gelince en büyük hisseyi 
kendilerine ayırabilecek lıir mevkiinde 
bulunmaktır ... diyorlar. 

O 1 a ca k? lıydmız. Bilhassa yanınıza yaklaşmak ğırmıştı. Kızın yanına sokuldular, k 
sevincini bahşettiğiniz erkeklere, şöy. tunu tuttular; biribirlerile senli, 

(Osyanı 1 incide) 

Sualimi gülümsiyerek fakat ciddi
yetle karşıladı: 

- Bu mesele benim de kafamı kur-
calamış durmuştur, dedi, bazı seneler
de erkek ve bazr senelerde kız çocuğu. 
nun çok doğduğu doğrudur. 

- Peki bu nasıl izah edilmektedir? 

le bir iyice bakmalıydıruz! Iiydller. 
- Hangi erkeklerden bahsediyorsu- - Erika, anlatsan, a! 

nuz ki? Erika, daha hala gülüyordu. 
- Mesela, kenClim.den! - Size nasıl anlatayım? Bilme!O 
Erkek güldü; kadın, ciddiyetini mu ki! Her gün rastlanılan hadiselerdetl 

haf aza edebilmek için güçlük çekti. biri! Dün akşamdı bir erkek, bana se& 
- Tanışıklıklar temin etmek yolun- lendi.. sokakta .. burada, bu otelin & 

daki hareket tarzınız, doğrusu oriji.. nünde! Çocuklar, o, fevkalfıde komi~ 
- tştc, işin en mühim tarafı da nal! ti! Katılasıya güldilm haline! Öyle bÖll 

budur. İlmi eserler bu hususta malU- -- Bilseydiniz bir, bu bana ne ka- böndü, ki bana bakışları... Bana biıl 

lngiltere - İtalya: 

Geçen haftanın en mühim siyasi 
hadise:-;i İngiltere ile Italya arasında 
imzalanan samimi anlaşma (Gentıe 

men..., agreement) dir. Bu anlaşmanın 
mevzuu şu suretle hulasa olunabilir: 

ı - Her iki devletin Şarki Akde. 
nizde karşılıklı menfaatJerini temin. 

2 - !tayanın Balear adaları üze. 
rinde hiç bir emel beslemediğini tes. 
bit. 

3 - İngiltere aleyhinde ltalyan 
radyolarının yaptıkları propagandayı 

durdurmak. 
4 - Mısırın MiHetler Cemiyetine 

girme i hu.,.u.sunda ltalyanın muva 
faka ti. 

5 - Mısırdaki kapitülasyonların 

kaldırılmasını İtalyanın şimdiden te. 
ahhüdü. 

6 - İtalyanın l\lontröde imzala. 
nan Boğazlar muahedesine iltihakı. 

7 - İtalyanın .Milletler Cemiyeti 
aleyhindeki hücumlarına nihayet ve. 
rerek Cenevre siyasetine dönme..-ti. 

Montrö mukavelesine dair olan 
6 mcı madde doğrudan doğruya Tür. 
kiyeyi alakadar eden bir noktadır. 
l\lontrö konferansına iştirak etmiyen 
İtalyanın İngiltere ile Akdeniz itilfl. 
fı imzalanırken bu tarzda bir söz 
vermiş olması göster.ir ki İngiliz - t. 
tal yan anlaşması, aynı zamanda bir 
Türk - Italyan anla~masının ba~lan. 
gıcıdır. Bu itibarla Akdeniz !tilaf ı 
Türk - İtalyan münaselıab bal~ımın. 
dan da tamamile yeni bir safha teş. 
kil eden bir hadisedir. 

İngiltereyi İtalya ile Anlaşmağa 

sevkeden şey sadece sömürgeleri ile 

mat vermiyorlar. Yalnız bu, çocuk dok 
torlarının zaman zaman nazarı dikka
tini celbeden bir hadisedir. 

- Yeni yılın erkek yılı olacağı söy 
!eniyor ... 

- Zannetmem. Erkek yılı 1936 yı. 
lıydı. 1936 da bana muayeneye gelen
lerde ve Ha.seki hastahanesindeki do
ğum !arda ekseriyetin oğlan olduğunu 

gördüm. 
Hatta şunu da söyliyeyim, iki oğlan 

çocuğu olup üçüncüsünü kız isterken 
bu sene tekrar oğlan doğurduğu için 
müteessir olan annelere rastladrm. 

19:36 yılı ba§langıcmdan itibaren 
mebzul surette oğlan doğumu devam 
etti ve sene sonlarma doğru kız do
ğumları çoğalmağa başladı. Onun için 
1936 senesine oğlan ve 1937 senesine 
kız senesi demek daha. doğru olur. 

- Fakat bunun elbette bir sebebi 
olmak lazımgelir .. 

- Hiç şüphesiz bir sebebi vardır ... 
Ben bunu şu suretle izah ediyorum: 
Geçinme sıkıntısı nisbetcn az olduğu 
senelerde erkek çocuk doğuyor. Bu va
ziyet Almanların da gözlerine carp
m:rştır. Harp seneleri esnasında. ve 
harpten az sonra Almanyada kız doğu
mu artmıştır. Bu da gösteriyor ki harp 
te yıpranmış, sefalet ve sıkıntı çekmiş 
nesilde erkek doğumu a.7.alıyor. 

Bundan başka bir de güne~ ziyala
nnın bilemediğimiz tesirlerinin de do
ğumda alakalı olduihı ileriye sürülür. 

- 1936 yılında yüzde kaç erkek, 
yUzde kaç kız doğmuştur? 

- Kendi görüşüme nazaran yüz
de 70 erkek yüzde 30 kız! 

"· A. 
----------------------------~-

ISTANBUL BELEDIYF.SI 

Şehir Tigatros u 
T epeba§ı Dram kısmı 

Bugün saat 15,30 da 
ve akşam 20,30 da 

SORTOK 

mn~1unu 

münasebatını artık normal seraite Yazan: 111\\LJl~ı\I nmnıi\ıl ~e,·irmek arzusundan ibaret değildir. Mahmut Yesari' 
ltaJyanın )aşamak için hariçten ge. Komedi 3 perde 
tirmeğe muhtaç olduğu hayati mah. Fransız Tiyatroıu'Operet Kıımı 
sullerin yüzde sek.sen altı:o:ı İngiliz do. Bugün saat 15,30 da ve akşam saat 
nanmasının tehdidi altındadır. Bun 20,30 da LOKS RAY AT 
dan dola}, lta1yanın lngiıtere ile an. --------------'-----
la"ması kendisi icin bir mrurettir. 

~ ~ KADIKÖY SüREYY ADA 
Ilundan başka Italya son günler. Yarın akşam 21 de 

de ispanya sularında bir İspanya ge. ENAYiLER 
misi ile bir Ru.ı; gemi~inin batırılmı~ 
olduğunu görünoe hadiselerin bir 
harp tehlikesine doğru süriiklendiği. 

Salı Gcdikpaşa 

Azakda 

ENAYİLER 
ni anlamı~. hu seht'ple lngiltere ile Çarşamba Saray 
Akdeniz itilafını tacil etmiştir. lngil. 
terenin İtalya ile anlaşmağa karar 
vermesi de Akdenizde bir İtalyan -
Alman anla~ması ihtimallerınin be. 
lirmiş olmasından, İspanya hadise. 

sinemasında 

ESKi TAS ESKi 
HAMAM 
Biletler gişede satılmaktadır. 

!erinin de böyle bir anlaşma için ilk ŞEHZADEBAŞINDA 
alfımet gibi görünmesindendir. Ferah tıyat1osunda 

}talyanın Habe~iı.;tan imparatorlu. EM!NöNü HA KEVt 
f~ UllU ta.c;dik meselesine gelince, bu ci. ı \ E. ff afkevt 
het bir istikbal meselt'.sidir. lngilte. TEMS LLER 
re hunun i~in daha en-el Italya ile 14 İkinci kanun per-
l\Iilletler Cemiyeti ara:-;ında gayri ta. şembe gecesi 
bii münasebetin normal bir şekle gir. HiMMETiN OGLU 
mesini diişünmcktedir. ltnlyanın l\fil. 3 perde komedi müzi. 
!etler Cemi) eti aleyhindeki hücumla. kal, Büyük orkestra 
ı·ınıı nihayet vererek Cenevre siyase. ve Koronun iştirakile 
tine dönmek için lngilten•ye söz ver. İlaveten: MÜREBBi. 
mc.si hundan ileri gelmelı:tedir. YE. 1 perde komedi 

Milletler Cemiyetinin istikbali: 

İtalyayı Milletler Cemiyeti siya. .. e. 
tine çe,•irmı•k is tiycn lngiltucnin ay. 
111 maksat yolunda Almanya ile de 
hir anlaşma yapmak için ·alı~hğı an. 
hı~ılıyor. lngiltt'renin böyle yiil..sck 
hir makı::at uğrunda çalışmasını tak. 
dir etmemek mümkün değildir. AncakJ 

henüz Habeş meselesinin Milletler 
Cemi) etine vurduğu darbe ile açılan 
11ıhneler tamir edilmeden FransızJa. 
rın 1. kenderun meselesini l\fülctler 
Cemiyetine götürmesi, bununla bera. 
her .hu meselede gene Milletler Ce. 
miyctinin haysiyetine ~·eni darbeler 
vuracak bir yol tutm;L-ıı bütün sulh. 
. e\·er insanların ümitlerini kırmı;;tır. 

dar gayret sarfcttirdi! türlü saçmasapan şey söylüyordu: me-
- Bana söz söylemek kararınız sela "seviyorum sizi!,. ve "sizi görme' 

mı? Jiyim tekrar!,. ve "bir randevü verini$ 
- Hayır, size söz söylerken, uygun bana!,, gibi lakırdılar .. 

bir şekil bulabilmek! - Ya sen. Erika? 
Erika, müstehzi bir tavırla, sordu: 
- Siz bu şekli uygun mu buluyor

sunuz? 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Başka. bir kadına karşı bu yolda 

hareket ederken, daha talihli olmanızı 
temenni ederim! 

Erkek, yürüyen kadının pe-şisıra 
koştu. 1 

- Yok .. rica ederim .. gitmeyiniz .. 
isterdim, ki.. 

Kadın, artık cevap veremiyordu. 
Daha hızlı yürüyordu. Erkek de onun 
yanından aynlmıyordu. 

- Affedersiniz, ben ... 

Kadın, ansIZin durdu. Erkeğe, ıa.. 
kayıt bir tavırla, baktı: 

- Ne istiyorsunuz benden? Gidi-
niz derhal, rica ederim! 

- Ben, sizi seviyorum! 
- Buna mani olmak, elimde değil! 
- Sizi tekrar görmeliyim! ;./ 
- Mııa.ı 

- Size ya.zacağmı ! 
- Daha benim ismimi bile bilmedi-

ğiniz halde! 

- Eğer sizi takip edemem, ta evi-
nize kadar! 

Kadın, ürktü: 
- Bayır, dectı, na.yır .. rica edenm .. 
- Sizin kim olduğunuzu bilmeli-

yim. 
- Rica ederim, beni takip etmeyi .. 

niz.. istemiyorum.. 

- O halde bir randevu veriniz ba. 
na! 

- Fakat, .. bu zora çekmektir! 

- Bir adam sevdi mi, bu yolda ha-
reketo, bu manaya alınamaz! 

Erkek güldü. Kadın, onun güliiş· 

kulaklarında akis bırakırken, duruk
mclı. 

- O halde? Cevabınız? 
- Peki, geleceğim! 
- Ne zaman? Nerede? 

- Beni yarın akşam otelin holün. 
de bekleyiniz; bugün iki saat fasılasız, 
gözlerinizi benden ayırmadan bekledi
ğiniz otelin holünde! 

Kadın, erkeğe elini uzattı. 

Mika.el, otelin holünde bekliyordu. 
Saat on biri bulmuştu. İğbirarla, saa
tine bir göza.ttı. Erika., daha görünme. 
mişti. Mika.el, ayağa kalkmağa davra
nıyordu, ki iki otomobil otelin önünde 
durdu. Gürültülü akisler bırakan kah
kahalar işitildi. Döner kapıdan içeriye 
birçok genç girdi. Biraz içmiş olmalıy. 
dılar; sesleri heyecan üadeliydi. Ve 
karmakarışık konuşuyorlardı. Yürür
ken., biribirlerine çarpıyorlardı. M:ikar 
el, onlara abus bir çehreyle, dik dik ba .. 
karken, birde ne görsün? Erik ayı! 
Genç kadın, delikanlıların grupunday
dı; siyah bir akşam elbisesi giymişti; 
omuzları çıplaktı; çift bnıjlı giimüşi 

bir tilki kürkil, kollan üzerinden sar
kıyordu ve gümrah san saçlan, dar
madağındı! 

- 1şt:e, şimdi Erika vadini yerine 
getirecek! 

.--.. .-.... : 
!Parasız muayene kuponui 
: Husu:ıt doktorumuz; Pazartesi : 
~gUnleri saat on beş buçuktan yirmiye~ 
faadar gazetemiz idarehanesinde eu: 
Emarteai günleri de saat 14 ten 19 aE 
!kadar LAieii Tayyare aparbmanlarıE 
~ikinci daire Uç numarada daima okuE 

!yı.ıculanmızı yedi kupon mukRbilind('! 
Ekabul eller. : . . ................................................• 

- Ben, gayet ciddiydim. O ne kB• 
dar komikse, ben de o kadar ciddi Meli 
suten mütenasip! Doğnısunu iste~ 

niz. bana yapılan ilk "ilam aşk., dı bu! 
- E, sonra? 
Erika, cevap vermeden, bir an~ 

tu: 
- Sonra mı? Ona bir randevü ver-

dim. 
- Ne zaman? Nerede? 
- Burada. Şimdi. Otelin holtıncıe. 
Gruptakiler, ayrıldılar. 

- Nerede? Herhalde burada olSJ 
gerek! Erikanın 8..~ıkı nerede? 

Mikael, ayağa kalkmıştı. 
Pek ciddiydi. 
- Buradayım! 

Sanki kimse nefes almıyor gibi bit 
sükun. Herkes, gözlerini ona dikmiştio 
Arkasından, bir kahkaha tufanıdır bO" 
şandı. Önce münferit, sonra topluca 
kahkahalar attılar, Derken, bağırıl' 

çağırma. biribirlerinin omuzlarına el 
vurma, filan! Alay, gırla gidiyordu! 

Yalnız Erika ciddiyetini muhafa.fJS 
ediyordu. Mikaele elini uzatırken, titri 
yordu. 

- Yalnız gelmcyişinize, müteessi
fim! 

le ... 
- Biliyorum. Buna rağmen.... Şs· 

bit hazır bulunmamasını tercih eder
dim! 

- Şahit mi? 
MikaeJ, başını salladı: 
- Evet. Sizi, şahit muvacehesinde 

götürmemeği tercih ederdim. Ben, Po" 
lis komiseri Kramerim ! 

- Demek siz beni? 
- Evet! Vazife, vazifedir. Sizi dUtı 

tevkif edecektim; lfıkin, sokakta naza" 
n dikkati celbetmerneği gözettiğinı

den .... Şimdi, geliniz. haydi! 
Neş'e, uçup gidivermişti şimdi. Grup 

takiler, şaşırmıştılar. 
- Erika, lakin ... 
Erika, kıpırdamadı. Gözlerini yere 

çevirmişti. 

Mikael, ötekilere döndü, şöyle dedi: 
- Mazur görünüz; hoşbeşinizi botı

mak, sizi rahat-erz etmek istemezdinı. 
Fakat, mecbunnn. Buradan beraber' 
gitmemiz lazım! 

Ve elini uzatarak, Erikanm bileğini 
tuttu. 

Kad;n, iradesizce, erkeği takip ettL 

Otomobil, geniş ve yüksek bir kar 
pının öniinde yava§ladı. 

Durunca, Mikael önden indi: 
- Geliniz! 
Erika, bütün sefer müddetince biÇ 

ağız açmamıştı. Mikael de, ona tek sö• 
söylememişti. Otomobilden inip de kllı' 
pıya yürüdükleri, Mikael kapıyı açtığı 
ve Erikayı yukan kata çıkardığı sıra." 
da da, konuşmadılar. Ancak, odıı.)18 

girdikleri zam~ erkek, kadmm omul 
!arından kürkü alıp da koltuğu şömin6 
ye doğru itince, kadın ona bUyUyetl 
gözlerle bakıp: 

- Bu, dedi, nahoş bir şakaydı! 
Erkek, hak verdi: 
- Evet. fakat ba.şka çıkar yol yok" 

tu! 
Kadın, bir müddet dü,cıündüktetl 

sonra: 
- Ya, dedi, s izi takip etmekten iIXl" 

tina etseydim? 
Şu cevabı aldı: 

- O z.'lman, seninle evlencmezdirıı: 
çiinkü, zevce olarak arzu ettiğim ı<a· 

dın olmadığın anla§ılrrdı! 





öttü 1 il RAD'Yö ı 
1937 Senesinde neler Programı 

Son horoz ~~~BiR ~ABiTiN 
1 ~ ~AT1r.2ALAı:l 

olacağı hakkında en 
son yapılan tahminler: 

Fransada biiqük bir karışıklık olacak! 
Yeni yılın ilk 

haftasını bitirdik .. 
Henüz önümüzde 
51 hafta var. Onun 
için, 1937 senesi. 
nin nasıl geçeceği 
hak.kında mütaJl'ta 
yürütenlerin daha 
arkası alınmadı. 

Fakat. bugün 
elimizde bulunan 
bir Fransız gaze. 
tesinde yeni sene 
hakkında tahmin. 
!erde bulunan Jm. 
dın, Fransanın bu 
hususta en salfıhi. 
) ettar saydığı bir 
müneccimdir. Söy. 
lediklerinin tecrü. 
be ile sabit oldu. 
~unu anlatırlar. 

Ilu yüzden Madam Marion Claude 
(Maryon Klod) un fikirlerini en sona 
saklamasına büyük bir ehemmiyet ve. 
riliyor. 

Fakat, acaba bu kadın müneccim 
ötekilerin söylediklerinden fikir al. 
mak için mi, yoksa bilakis onların 

söylediklerine benziyecek birşey söy. 
Jememek gayesile mi herkesten sonra 
kalmağı terdh etti? 

Söylediklerine bakıhrsa Madam 
!tlarion herkesten ayrılmak istemiş. 

tir. Yeni sene hakkında, kendisinden 
evvel söylenenlere hiç benzemiyen tah 
r.ıinl"rde bulunll:·or. 

Diııliyelim: 

"~u·ı .... t . maı ta kadar ikfüındi buh. 
r P..n f~evam edec<'ı\. Dundan sonra kı. 
~·:ı Jıir müddet ic;i.1 geçecektir. Fakat 
b?:iranb ill.te ri~ arasında tekrar----------------

' ~ziyct bozulacak Sene sonu tekrar .---~-----,-------. 
m:iide vermektedir. 1937 senesinin 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilan lan 

m.kfınununda buhran kalmıyacak \"C 

i ~ "r cHizclecck. Fakat, harpten ev. 
v:.ki l a limizi bulmak için beş sene 
dahn beklemek lazım . Yani ancak ---,--~---------

oııe neertyatı: 

12,30 plAkla Türk musikisi 12,50 havadis 
1s,oıs plA.kla hafit muzik 13,25 • u,oo muh. 
telif pllk nefrlyatı. 

Anlatan: Menlikli Haydar 

-25-

18,30 Ambaaadörden naklen variyete mu. 
ztkJ. 19,80 Konter&n5: Selim Sırn Tarcan 
taratmdan 20,00 MUzeyyen ve arkad&§ları 
tarafmdan Türk mualkisi ve halk p.rkılan. 
20,30 Belma ve arkadaşları ta.rafmdan Ttırlc 
musikisi ve halk prkılart 21,00 saat ayan: 
Orkestra 22,00 ajana ve horsa haberleri ve 
ert.eııi günUn programı 22,SO plA.kla aololar 
23,00 son. 

BORSA 
9 1 . 937 

ffiz.alannda yıldD lfıu'l•tll obı.nlar, llU 
rllade oıu&ruclr. l{Ören.l~rdlı. H.akamlar 
'4al ıı lltı ıuıpa.ıııt ıM&tıı fl,yat.IJlrı ıır 
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8. Erzurum 9h - • MQme....U A ~ 1 J 

" A benim acemi evliya oğlum, se11 
artık işin haddini aşırdın, rezil olmanıll 

manası yoktur. Acele etme.,, 
Bu sırada refikam hastalandı. Teda· 

visi için İstanbula gitmek lazımgeldi. Bi· 
raderim Serasker yaveri olduğundan ken 
disine yazdım. ''Bir istida yap, bana gön
der.,, diye cevap verdi. 

Ben herkes gibi ''sılairahim., sözünü 
çok duymuşum. Fakat her nasılsa o gü· 
ne kadar bu kelimenin manasını öğren

. memişim. Seraskere verilecek mektup· 
ı ta "silairahim eylemek üzere,, diye bir 
ibare yazmışım. Bu istidayı gönderdiğim 
zaman uşaklara "Eğer istediğirr.. gibi 
bana b:r me:ttup kim getirirse beş lira 
vereceğim,, demiştim. Bunun için posta 
günleri uşaklar postahaneye akm edi· 
yorlardı. Edirneli binbaşı hanende Ke
mal efendi namında biri Manastıra ge:. 
diğinden bunu fırsat sayan vali kendi· 

rm kolağalığa terfi emrini bekliY' 
duk. Vali konağında babamla beralı" 
otururken posta müdürü geldi, ~ 
mi çok sevdiğinden beşaret habefP'" 
getiren telgrafı verdi. Babama telgrtf' 
verirken: • 

- Beybaba gözünüz aydın. TaY'f' 
bey oğlumuz terfi etti.,, 

Dedi. Babam bunun üzerine: 
- Peki, teşekkür ederim. F~ 

benim bir acemi evliya oğlum var· 
da t erfiini bekliyor .. , 

Deyince bu defa: 
- Evet, Haydar bey de terfi etti' 
Diye cevap vermesin mi? O ~ 

benim koltuklarım kabardı. Babas;:, 
- Görliyorsunuz ya, artık bun 

sonra bana· bir daha ·acemi evliya dl 
sini davet etmiş, bu arada eşraftan bir meyiniz.,. .. 
çok kimseleri de çağırrtl!ş, yani adama- Dedim. Hakikaten ~inci ordu ~ 
kıllı konakta bir ziyafet verilmiş. Bu sı- navat taburuna terfi suretile ta.yiD' 
rada ağabeyimin hususi uşağı Rifat dilmiştim. Gelen emirde mUlA.ziml ~ 
na~nda birisi İııtanuuldan gelen mek- vel Haydar c!endinin bcrayi teda\.J bl' 
tubu bana uzattı. Ben daha evvel bir ay müddetle İsta.nbula azimetine 
rüya görmüştüm. Bu rüyayı kendi ken- emri Seraskeri müsaade buyunılntııl' 
dime tabir ederek, istidamın terviç edil- tur. deniliyordu. ı'ıfJ 
miyeccği kanaatine varmı§tım. Onun i- Zabit arkadaşların arzulan Uze t1 
çin mektuba hiç ehemmiyet vermedim. Dolccikdc bir 7Jyafet verdim. Bu~, 
Cebime koydum. Koyunca saf uşak sonra !stanbula gittbn. !stanbulds l,td 
mahzun bir tavırla yüzüme baktı: leli Tıbbiye idadisine dahiliye za 111' 

~ olarak verleı:;tim . Kuşdilinde bUyUk 
- Oglum, her gelen mektuba beş . •

1 
b. be d k da ~ 

1. ·1 radcrım e cra r P.rc enamı J 
ıra verı mez.,, • 

. . lcöşkte oturma~a başladTk. Bir U 
Dedım. Benım merhum babam adı· tan da zevcemi Besim Ömer Pa~'f' 

mı ''Acemi evliya,. koymuştu. Ve beni · te:.lavi ettiriyordum. 
''~erdigarip .. , biraderimi de "Ferdi a- Vakıa mektepte rahat ve it~ 
cıp .. diye çağrnrdr. ycrindcvdi. Fakat dahilive zabitlilf 1ı" 

Bu mektup üzerine vali Paşa ıle fis- na hiç de hor, gelmedi. Çl\nktt'dalıUi'f' 
kos ettiler. Vali paşa haddizatında çok zabitlerinin :ıtemen heosi cahil, ve,J~ 
nazik olduğu~dan bana hitaben: ki Paşa, Ztilüflü İsmail Pa.~ ve J{ ..... t 

- Beyefendi, niçin mektubu oku- kai hUmayun numnm oğlu Ta"!M 
madıruz ?., Rızaya mensuptular. Bunlann CW 

Dedi. jurna1c1hk ediyorlardı. Vazife ica.~1~ 
- Efendim, ehemmiyetsizdir. Onun larak benim de onlara uymam 181c 

için.,, geliyordu. Fakat benim bu yolda ~ Ankara garnizon kıt' at ve müeal!i !~ . • esinde boltuğn lmvuş.ıcnğız. 
''C :elim siyasete: sesat ve hayvanab ihtiyacı için._ __ , ___________ ..,; 

"!·ransada bu sene zarfında hüku. 675700 kilo arpa veya yulafın ka · pım _____ .,... ___ .,... ___ _ 

Diye cevap verdim. Tekrar emretti: istidadım olmamakla ~ra.ber o mc! ,_. 
- Lütfen okuyunuz .. , itin esasen en bU~r\lk dil~anı tdicli' 

• - · k s p:ılı zarfla eksiltmesi 14-İkincika · u:~. t> C • ışece ·. • onra, yazın, harici 
l;i r ~- bcpten dolayı :Fransız partile. nun-937 Perşembe günü saat 15 
J inıle.ı biri memlekette yeni bir ka. de Ar..k:ıra Levazım amirliği Satmal· 
rışıklık çıkaracak. Korkanfar Paris. ma komisyonunda yapılacaktır. Ar . 
ten ka~acaklar. Fakat teh like bu ka. 
<l:ır büyük değildir. Hareketi halk panm tutan 25338 lira 75 kuruştur. 
hastıracak ,.e bunda kadınların da ro. tık teminab 1900 lira 41 kuruştur. 
lü görülecek. Bu suretle, 'Fransa, ge. Yulafın tutan 33785 lira olup ilk le· 
ne bir uçurumun kenarına süriiklen . minatı 2533 lira 88 kuruştur. Arpa· 
mişken kurtarılacak. nın şartnamesi 127 kuruş, yulafın 

PAZAR Puart.eıtl 

Takvim ıo rr. Ka. ı ı rr. Ka. 
======f26 Şevval 21 Şevval 

Sabatı namaz; 
ogıe namazı 

tldn.:11 D&lOUı 

Yılm geçen gUnler1 
Yılm kalaı:ı günleri 

7 95 7 25 
16.59 17,0) 
6 25 6 2' 

1221 1222 
14,46 14,47 
16,59 l7.00 
188~ 183tı 
5.39 5.:i9 

9 10 
~57 355 

1 

"Bu duhili karışıklıktan boşka şartnamesi 169 kuruş mukabilinde 
Fransa için hiç bir harp tehlikesi komisyondan verilir. isteklilerin ka- -----------------= 
yoktur. Bilhassa İngiltere ile olan ---------------

l münasebeti daha dostça bir sekil ala. nunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve-
caktır. Bundan başka nazilerin ~id. sika ve teminat ·makbuzlannı havi -4-V_A_K_ı_T_c_•_P_k_lt_•_P_•_•_r_ı_N_o __ • _e_,__ 
detli hareketlerine rağmen Fransa ile teklif melduplarmı belli ı;ün ve sa • 
Almanya arasındaki münascb~tler atten bir saat evveline kndar komis· 
daha az gergin olacaktır. yona vem:eleri. (551) (3824) 

··nu sene içinde lngilterede biri 
takım dahili meseleler çıkacak ve 
müstemleke meseleleri ve diı1er mem. 
leketlerle olan münasebetler bu mes. 
elelerin bazılarıdır. Kral altıncı Corc 
bütün bu güçlükleri yenerek güzel bir 
surette saltanat sürecek. 

"1937 senesinde ltaJyada mühim 
hadiseler olacak, Duce çok büyük 
müşkülatla karşılacak ve }eni miitte. 
ilkleri olan Japonlardan yana hayal 
sukutuna uğrıyacak. 1 

Ankarada M. M. Vekaleti Satmal
ma Komisyonunca 12/ 1/ 937 sah 
günü saat 11 de ihale edileceği ilin 
edilen iki milyon makaranın ihalesi 

30/ 1/ 937 cumartesi günü saat 11 
de yapılacaktır. İsteklilerin bu yolda 

hareketleri. ( Sô6) ( 55) 

Kırklareli Tüm K. Birlikleri ihti

yacı için kapalı zarfla 231 7000 kilo 

Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

Türkçeye çeviren: 

HAYDAR RIFAT 

V AKIT KİTABEVİ 
1936 "Simdi en mühim mesele) e gl'li. 

yoruz: 
"ispanya hadiseleri. rnaalcser. da. 

ha çok uzun sürecek. Harp bitse bl. 
le memleketin sükun bulması için u. 
zun seneler isti} ecek. Harpten s onra 
ispanyayı tehdit eden şey memleketin 
parçalara ayrılmasıdır. Bu arada 
Katalonya muhtari) etini ele alacak. 

odun salın alınacaktır. Muhammen--+------------+-

''1937 senesi Rus) a için tehlikeli. 
dir. Hari~te blitün mcmlel,etlerin 
dostluğunu kaybedecek ,.e tek ba.,,ına 

kalacak. Dahilde de memleketi ida. 
re edenler arasında anlaşamamazlık. 
lar ha§ gösterecek. 

fiyatı 75 santim olup tutan 17377 
1 i r a 50 kuru,tur. tik teminatı 1303 

lira 31 kuruştur. Şarbıamesi K. 
elinde Tiim Sntmalma komisyonun

dan her gün görülebilir. ihalesi 15/ 

1 '937 cuma saat 15 dedir. istekliler 

lt:ınunun 2, 3 cü maddelerindeki ve
saik ve teminat mektuplarını havi 

zarflannı belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sabnahna Ko
misyonuna vermeleri. (541) (3708) . -

Fiyatı: 20 kuruş 

..... ...:.....-------~----:.-

Dr. Hafız Cemal 
LOK!\IAS HEKOI 

Dahiliye Mütehcu•ııı 

Pazardan başka günlerde öğleden sonra 
saat (2,:S tan 6 ya) kadar 1stanbulda Divan 
yolunda (104) numaralı husust kabinesinde 
hastalarını kabul eder. Salı, cumarte.11 gün 
leri sabah "9,Ş-12" ııaatıerl baklld fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Kı§lık telefon: 21044. 

- Efendim. muhteviyatı sevinecek Bana da bir gUn avucuma iki med 
bir şey değildir.,, ye sıkıştırdılar: 

- Lfıtfcn hatırım için okuyunuz. ,. J - Bugün nöbet senindir. Haydi.,, 
- Pa~a hazretleri ısrar buyurm~- kalım, her ta,.afı gEz. dolas, me~ 

ymız. talebelerinin hal ve tavırlarını, b• ,,ıt 
- Hayır, olma? .. Okumalısın! kctlerini tecessüs et. Toplu olarak ~ 
Nihayet okumağa mecbur oldum. yerde oturduklarını, yahut Beyoğ 

Ağabeyimden gelen mektup ı:ıu mealde da gezdiklerini görUrsen jurnal et, .. et' 
idi: ''Ey benim cahil karde§im. fstan- Dediler. Ben bu tavsiyeyi icra 
bul senin doğduğun bir şehirmidir ki mek şöyle dursun, duyduğumdan ~ 
sılai rahim edeceğim diye yazıyorsun. son derecede mahzun old~. !aP1~ 
Başka bir mektup yaz da gönder ... ! tenbihlcr hilliına olnrak gozlerımi. , 
Mektubu okuyunca yerlerin dibine ge-

1 
laklanmı adeta kapadım. Avdetitrl 

çecek gibi oldum. Ve o gece şöyle bir rcsm"n jurnal bile vermedim. 'B~ 
rüya gördüm: Ben zevcem le beraber 1 nirin jurnal vermediğimi sordular. f' 
Selanikte İskeledeki polis kulubcsir- fcy ı.-röri.ip duymayınca jurnala ne .j 
den ~nize atladım. O zaman bir Zarifi cet divc cevap verdim. Bu hal i~1!11" 
vapuru kumpanyası vardı. Bu vapur- bir defa dn.ha tekerrür etti. Aynı 
lar küçük, fakat on milden ziyade sür- r e 'e n"ticelendi. ti' 
atle gidiyordu. Onlardan biri !stanbula Mektepte dahiliye zabitleri ~e~ 
hareket ediyordu. Ben de ona yetif:· ı ri hademeler önünde dövcrlerdı. et' 
mck Uzere torpil gibi süratle suda yüz !arı hergele, edepsiz gibi ağlr sözl et' 
meğe başladım. K.ı.ih burnum '"apurun tekdir ederlerdi. Bu türlü hareke!1 ti 
dümenine dokunuyor. kfıh vapurun de itiraz ettim. ÇUnkü benim fi~ 
bumu dabanlarıma dokunuyordu. Bu talebenin izzeti nefüılerinin aslA le ti 
§ekilde İstanbula vardık. Eyüpsultann maması Hizımdı. Bahusus mekteP-
iskelesine yaklaşınca refikamı kolun- çıkan talebe doktor olacağı için ve iti 
dan tutarak iskeleye attım. Ellerimizi atleri icabı herkesin harimi i~nıct~ 
kaldırarak Eyüpsultana bir de dua et- kadar girecekleri için bunların Ptıı' 
tik. haysiyetli ve ı:erefti olarak j1ctişti 

Bundan başka Abdülhamitle Serru-- me~i lrnnaatinde idim . . , 
ker Osman Pa.sayı da Serasker kapısı. il Benim bu türlü nazariyelerı~ i' 
nm koridorlarında gördüm. Gazi Os- iki dahiliye zabitlerinin hoşuna gıtıı' 
man Paşa beni tekdir etti. O gece sa- yordu. Bazıları: ~ 
bahlcyin uykudan kalkar kalkmaz he- - Ya öyle mi? Demek senin f' 
men Manastır kumandanına müracaat talebeye "Jkyoğlum , , diye mi hitsP 
ettim. !stanbula gitmek için mütcdahil d"lim,, el 
maaslarmun verilmesini istida ettim. Diye istih?..alı t:ırzda muka.bel 
Sonra ev eşyalarımı da s:ıtmağa baş- bulunuyorlardı. 

ladım. Babam : ( A r1.a.sı var. 
- A benim acemi evliya oğlum. sen ______________ __./ 

artık i~in haddini aşırdın. Rezil olm:ı. 1 ::1 
mn manası yoktur. Acele etme.,. PAR A 

Dedi. Ben ise: .s-
- Baba mutlaka tstanbula gidece- Dün ve Yann Kitaplanndan•• 

V• z ed rim terf' tti 1 Fiyatı 25 kuru.tur gım. ann e , ı e m.,, 
Dedim. Bu sırada biraderim Tana-



Galatasaray· Beşiktaş mabtelltl 
bire karşı dört sayı ile yenildi 
Romen takımı iyi oynadı, bizim takımımız hem iyi 
tertip edilmemişti, hem de istenildiği gibi iyi oynamadı 
Roınanyanm C. F. R. takımı dün ıeh-~ 

riınizde ilk maçını Taksim stadında Ga· 
latasany - Beşiktaş karışık takmıile 
Yaptı. 

Bir gün evvelinden başlayan yağmur, 
dUn akşama kadar mütemadiyen yağ
dığından sahayı ufak ufak gölaüklerden 
ltı\irekkcp bir çamur deryası haline sok
ınuıtu. Stadın her iki tribünü hemen 
heınen !dolmuş bir vaziyette, duhuliye fil ,.. ... ~"""'l:<:.ıiio 
kısnıında ufak bir seyirci kütlesi şemsi-
Yelerine sığınarak maçı bekliyorlar. " 

Tanı saat 2,45 de kırmızı beyaz çizgi· ı> , 

li forınaıan ve beyaz pantalonlarile Ro· .... ~ 
men takımı, onu takiben de siyah beyaz .... -....... .. 
farına ile Galatasaray - Beşiktaş m.uhte
li~ sahaya çıktı. Kısa süren bir seremo
niden sonra takımlar karşılıklı yer al
dıktan zaman Galatasaray - Bcşikta9 
tılulıtelitini şu kadro ile gördük: 

A~ - Retat, Lutfi - Fan&, Sar-. Feyzi - Necdet, Rıdvan, Gündüz, 
ıt.lda, Danyal. 

GörüIUyor ki, Galatasaray - Beşiktaş 
ltıulıteliti muhakkak surette daha kuv
\>ctli çıkabilirdi. Bilhassa bazı oyuncula
rın • belki mecburiyet iktizası - yerleri
nin değişmesinin takımı aksatması ihti

ikinci devrede Galatasaray - Beıiktaşl Gilnct muhteliti iyi bir oyun çıkarabilir
muhtelitinin hücumlarmda.ki muvaffa- se misafir talı:nnın hakiki ~ti hak
kiyetsizlik devam ediyor. Fakat Romen kında daha sarih bir fikir edinmek fır
yan sahasına girebilen muhtelit muha- satını bulacağız. 
cimleri üstüste bir iki hücum yapıyor- 8 .T. 

tnali çok kuvvvetli. 
Hakem Şazi Tezcan. 

lar. Bu hücumlardan birinde muavin 
hattından sağa geçen topu Eşfak yaka
layarak sıla bir vuruşla kaleye görılderi
yor, sol mü!dafiin ayağına değen top ta· 
bii bir falso yaparak kaleciyi §Clşırtryor 
ve sağ köşeden Romen kalesine giriyor. 
Bu suretle muhtelit ilk ve son golünü 

Oyun Galatasaray - Beşiktaş muhtc· 
litinin Romen muavin hattında kesilen 
bir hücumu ile başladı. Bu hücumu ke-

kazanıyor. 
•en Romenler, muntazam ve yerini bu-
lan yerden paslarla muhtelit takım ka- Bu golü muhtt:litin bir iki hllcumu !la-
le · ha takip ediyor. Fakat Romenler açık-
8ıne inmeğe başla.'dılar. 

lan vasıtasile muhtelit muavin hattını 
b ~otnenlerin daha ilk dakikalardan iti- k1 ak kal kadar • k 
arcrı bütün hücumları, muhtelit takı- kolaylı a aşar eye ınme 

ını - fırsatmı dalına buluyorlar. Bu hücum-
n llluavin hattını gayet kolaylıkla aşı- lardan birin~ Avni, mecburi bir vazi-

ror \te ancak güçlükle müdafaada ve yette yere yatarak topu kurtany°'. Fa
tlcdc kesilebı'lı'yo .... 

• kat Romen mubaciminin lüzumsuz bir 
. lık dakikadan itibaren başlayan bu hücumu neticesi oyuna devam edemiye-
1Sclbetli ve tehlikeli hücumlar Romenle- cek bir şekilde sakatlanıyor. 
re onuncu dakikada ilk semereyi veri-
YOr. Ortadan sola doğru uzanan bir Ro

Avninin yerine, ancak bt1 dakika son
ra Mehmet Ali kaleye geliyor. Şimdi 

oyun nisbeten mütevazin olmakla bera
ber Romenlerin hücumları daima mües· 

ıncn hücumunda solaçık topu yerden 
kaleye doğru ortalıyor ve tam vaktinde 
fırlayan sağiç hafif bir plase ile topu 
?rıuhtelit miidafiine değdirerek ilk golü sir. 

Bozkurt ve Bakırköy sa
halar1nda bugUnkU matilar 

Eminönü Halkevinden; 

10/1/937 pazar günü Bozkurt ve 
Bakırköy sahalarmda Evimiz spor gu
besine mensup klüplerin futbol lik maç
larına aşağıya çıkanlan fikstür mucibin· 
ce devam edecektir. Alakaldar klüplere 
tebliğ olunur. 

Bozkurt sahası: 
Saha komiseri: Mehmet. 
K. Pazar - Bozkurt A takımları saat 

11,30 hakem Süreyya. 
Aksaray - Halıcıoğlu A takımları saat 

13,15 hakem Abbas Toksöz 
Yıldız - Y eşildirck A takımları saat 

14,45 hakem Kimil. 
Balar köy sahaaı: 
Saha komiseri: Cevdet. 
Şimendifer - Akmspor B takımları 

saat 13 
Şimendifer - Akmspor A takımları 

saat 14,15 hakem Can . .Yapıyor. 25 inci dakikada 18 çizgisi üzerinde 
Salimin ltizumsuz bir favulü bir frikik ---------------1 

Muhtelit takımın bütün hatlarında ·· cezasına sebebiyet veriyor. Ve soliçin 
g~tülen bariz anlaşamamazlık ve bece-
r;ı_. çok güzel bir vuruşile top sağ köıclden 
-aızlikten Romen müdafaa ve hücum h 
hattı çok güzel istifade etmesini biliyor. üçüncü defa mu telit takım ağlarına ta· 
'V bu kılıyor. 

j Yeni nefrlyat 

UYANIŞ 
e vaziyet Romenlerin oyununu çok 

ltotaylaıtınyor ve paslan daha isabetle Bunu muhtelitin bir hücumu takip Haftalık resimli Uyanış "Serveti. 
Yerlerini buluyor. Ve arada sırada par- ediyor, 18 çizgisi içinde Eşfaka yapılan fünon,, mecmuasının son sayısı bir 
l~ıtıak istidadım gösteren bir iki muhte- favulu hakem penaltı ile tecziye ediyor. çok zengin yazılar ve alaka uyandırcı 
lıt hU Fakat Reşat topu kalecinin eline atarak resimlerle intişar etmiştir. Tavsi'-'e 

cuınu da tabiatilc hiçbir netice ver- J 

1'1iyor. bu müstesna fırsatı da kaçırıyor. Ve ederiz. 
20 • Romenler üstüste yaptıkları hÜcumlar-

h ınci dakikada soldan ba!layan bir 
~otnen hücumunda top yere düşen Re- dan birinde, solaçık vasıtasile ortalanan 
!adın eline değiyor. Penaltı oluyor; Ro- topu sağaçık durdurmadan plase bir 
~enler plase bir vuruşla ikinci gollerini vuruşla muhtelit kalesine sokarak ta-

c bu suretle kazanıyorlar. kıınına dördüncü golü de kazandırıyor. 
nu ld Ve biraz sonra maç 4-1 Romenlerin 

~· go en sonra takımda ufak bir de· 
hı~ikllk oldu. Salim soliçc, Hakkı santr- galibiyetile bitiyor. Büyükdere maltız rJn·•ısmda 219 
hafa geldi. Salim ilk yirmi dakika santr- Romenler dün maçlannda iyi bir oyun r-~ 
d~f ınevkiinde hemen hemen yok gibiy- çıkarmakla beraber karşılann1da bu ka- No. L kahve kaf§ISmda 225 metre 
'· S-ahada olmayanların ikincisi de Rıd- dar muvaffakiyetsiz oynayan bir takım murabbaı arsa. 

~~~'. kararsız ve mütereddit bir oyunfa bulacaklarını da hiç zannetmemişler- Büyükderede Büyükdere cadde-

CJLKEMiZDE 

lzmirde meşhut 
suçlar azalıyor 
lzınirden yaulıyor: 

C. müddeiumumiliğince tutulan bir 
istatistiğe göre, meşhud suçlar, her 
ay azalmaktadır. Kanunun ilk tatbik 
edildiği Birinci~şrin ayında mUddel. 
umuıniliğe 226 meşhud suç işi ve bo 
suçlan işliyen 476 kişi verilmişti. 1. 
k.lnciteşrin ayında 147 iş ve 314 suçlu 
verilmiş, Birincikanun ayında bu 
mikdar 134 işe ve 292 suçluya düş. 
müştür. 

lzmir Cumhuriyet müddeiumumi.si 
Asım Tuncay, kanunun tatbikinden 
alınan neticeler hakkında şunları söy. 
}emiştir: 

- Anlıyoruz ki kanunun tatbikfn. 
denberi bu kanunun çerçeve.~ine giren 
suçların mikdarı her ay muntazam ve 
muayyen bir şekilde tenezzül etmekte 
ve ilk günlere nazaran tenezzül nis. 
beti halen yüzde 40 ı bulmaktadır. 

1 ürk Küşu şubesi 
Türk Kuşu lzmir şubesi önümüz. 

deki hafta açılacaktır. Bu şube açı. 
lır açılmaz geçen sene lnönünde C. 
brövesi almış olanlarla yeni kaydedi. 
len üyeler nazari derslere başlıyacak 
lardır. 

Şimdiye kadar 35 genç yazılmış. 
tır. Bonlann dördü bayandır. Ya. 
zılan gençler peyderpey askeri h:ı.sta. 
hanede muayeneye sevkedilmekte. 
dirler. 

Amelt talimler için Ankara.dan 
muallim ve pllnöf, paraşüt gönderi. 
lecektir. lnönünde mnvaffakiyet gös. 
teren talebelerin bröveleri gelmiştir .. 
Bunlar merasimle u~uculara verile. 
cektir. Yeni klüp binası yapılınca. 
ya kadar dersler Türk Hava korumu 
merkezinde verilecektir. 

Ameli talimler ise Halkapınarda 
yapılacaktır. Paraşüt kulesinin ya. 
nında yaptınhnası tasavvur edilen 
klüp binası için pl~nlar umumi mer. 
keze gönderiiştir. lmbcb tao taoinn 
keze gönderilmiştir. Umomt merkez 
kabul ettiği takdirde klüp binası ya. 
pılacak ve bu hl nada umumt toplantı 
salonu, kitaphane ve talim heyeti iç.in 
odalar ayrılacaktır. 

Eyüp icra Daire~hıden: 
Hilmiye borçlu Cibali Yenikapıda 

Miralay Nfızmı bey sokak 1 numarada 
mukim mütekait Mehmet Nuriye gö~ 
derilen ödeme emri mumaileyhin ika
metgahını tarkettiği ve halihazır ika
metg8.b.mm meçhul bulunduğu mUba .. 
şir ve polis tarafından verilen meşnı
ha.tla bili'Ltebliğ iade edilmiş ve bitta,. 
lep on beş gün müddetle ilanen tebli .. 
ğat icrasına karar verilmiş olduğun
dan mezkOr müddetin hitamına kadar 
bir itirazı olduğu takdirde bizzat \•cya 
vekili kanunisi tarafından bildirilmesi 
ve gene bu mUddet içinde mal beyanın-

Alman ar 
Fasa asker 
çıkardılar 

(Vsyanı ı incide) 
AL\f.ANLARIN FASA HULOLU 

ENDiŞE UYANDIRDI 
Londra 9 (A.A.) - Almanların Fasa 

huliil etmek istemeleri matbuatı endişe
ye düşürmüştür. , 

Timesin Pariı muhabiri 
şöyle yazmaktadır: 

"Müstakil ve itimada şayan menba· 
!ardan gelen raporlara nazaran kuvvetli 
Alman müfrezeleri geçen pazar günii 
karaya çıkarılmıştır. Şimdilik Fransa
nm İspanyol Fasınlda vaziyeti dUzc.lt
mek için şiddetli bir harekette bulun
ması mevzuubahs değildir. Fakat bu 
mıntakanın tamamiyetinin Fransa men
faatleri için hayati bir ehemmiyeti haiz 
olduğunu söylemek icap eder. Mesele· 
nin şimdiki Fransız hükGmeti tarafın· 

dan ehemmiyetle mütenasip bir şekilde 
tetkik edileceğine şüphe yoktur.,. 

Manchester Guardian gazetesinin si
yasi muhabiri de §U satırları yazıyor: 

"öyle zannediyoruz ki İspanya c~ 

huriyeti şimdiki harppten muzafferen 
çıksa bile tekrar Fası zaptctmeğe mu• 
vaffak olamryacak ve belki de bunu i&
temiyecektir. 

Burada, büyük harpten evvel Avrupa 
diplomatlarını bu kadar meşgul eden 
Fas meselesinin şimdi yeni bir §ekilde 
tekrar canlandığı zannediliyor. Alınan
ların Fasta harekete geçeceklerini 
dra Paristen çok tvvel bildiriyordu. F .. 
kat şimdilik bu mesele büyük bir vClUl.._ıl 
met arzctmcmektedir. Bu mesele 
gün vehamet kesbedccck mi? Her 
İspanyol harbinin neticesine ve Alman 
larm ittihaz edeceği tarzı harekete bağ 
hdır.,, 

INGIL TERE - FRANSA ARASIND&o\ 
Kl MOZAKERELER 

Londra 9 (A.A.) - Almanların ta 
panyol Fasına hulfilleri hakkında Paris 
ile Londra arasındaki müdavelei e 
siyasi ve diplomatik mahafil pek bü 
yük bir ehemmiyet atfetmektedir. 

Dün kabinenin içtimamı müteakip M. 
Edenin Fransız sefiri M. Corbi.n ile vu 
ku bulan uzun mül!katmdan bilhassa b 

mesele ile İtalya ile Berlin tarafındaı 

veQlen notalara verilecek cevabm mev 
zub3his edildiği anlaşılmaktadır. 

Almanların İspanyol Fasına girdikle 
ri, orada yeni kıılalar ve ia§e servisler· 
tesis ettikleri ve Ceuta sahillerinde tah 
kim.at yapıldığı hakkında Parise gele 
müheyyiç haberlerden M. Eden bu su 
retle haberdar olmuştur. Tetouan'dak 
FranSiz konsolosuna, oradaki makama 
ta yabancı askeri kuvvetlerin Fas top 
raklanna ihracı memnu olduğunu umu
mi vali namına hatırlatılması hakkınd 
venlen talimattan M. Eden haberda 
edilmiştir. 

Bu ~dbirlerin İspanyol Fasmdaki Al 
man tahrikatına nihayet vermeğe ka. · 
geleceği burada ümit edilmektedir. 

da bulunmadığı takdirde hnpsen teczi .. .------------
ye edileceği tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. 

(V. No. 20209) 

Senelik muhammen İlk teminat 
kirası 

25 lira 1,88 

lstanbul Komutanhğı 
Satlnalma 

Komlayonu illnlar1 

Çatalca Müstahkem Mevki ıç n 

6000 kilo sabuna ihale günü talilii 
çıkmadığından pazarlıkla eksilbııeai 

22-1-937 cuma günü saat 15 C.. 
yapılacaktır. 

Muhammen tutan 2280 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. lstel.· 
lilerin 171 liralık ilk teminat mah· 

ün topları kaçrnyor. dir. sinde 90 No. h kahve yanında 67 
R B' b k "'"t f d R h buzu veya mektuplari1e beraber ih:ı· 0nıenlerin tehlikeli bir hücumuna ır uçu - zar ın a omen mu a- metre murabbaı arsa 13 O 98 

~Ukabete eden muhtelit Necdet ve Hak- cimleri muhtelit müdafaasında hiç müş- ' le günü vakti muayyeninde Fmdıl.· 
t 1 vasıtasile Romen kalesi önüne kaklar külata uğramadan akınlarını kolaylıkla Yukarda semti senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller tes- lıda komutanlık sabııalma komiayo· 
d~Pu getirdiler. Fnkat Gündüz mütered· yaptılar. Buna mukabil Galatasaray - Iiın tarihinden itibaren 937 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek nuna gelmeleri. (51). 
-a'·t v.e geç bir çıkışla bu fırsatı kaçrnyor. Beşikta! muhtelitinin bütün hatlarında üzere ayn ayn açık artbrnıaya konulmuş İse de belli ihale gününde giren 'f. ff. * 
l'leır dakika sonra da bunu Salimin kaleci esaslı hır anlaşamamak vardı. Şurası w d w • • • • •• •• •• M I kk da I p t" 

k h kk k k' d" kü" kı d d h k buJurunaclıgm an pazarhga revrilmıştır. Şartnamelerı levazmı mudurlu asa asnn açı an rava or-
l'·ı· a. r§I karııya kalarak atamadıgw ı bir J mu a a ı un ta m an a a uv ~ ... .. 1 ktrik . k if 
ıt n . b' k k b'l k . w.. d .. "} bT Is klil h' 1 d il 'Ik . kb JOryo:n e e tesısah e§ cetvc 
d"'k"cı hücum takip ediyor. Yine bir iki vetlı ır ta ım çı ara ı ece vazıyette gun e goru e ı ır. te er ıza arın a göster en ı temınat ma uz veya ı· 'b" tır la w d ih I • .. ı.... • • • ı mucı ınce yap ı cagm an a eoı 
b ı .. cı sonra üstüste Uç ceza vuruşu ile olan Galatasaray - Beşıktaş muhtelıtı mektubile beraber 14/ 1/ 937 perşembe gu"nü saat 14 de daiıni encümende ık k ·ı ·ı 18-1 937 p 
~oın . d - kd' d R aç e sı tme ı e - a • tcı· e~. kalesine kadar uzanan bir muh- kendı oyununu oyna ıgı ta ır e o- bulunmalıdırlar (8) (144) . .. .. 
ra::~cumunda Salim ikinci defa ola-- men takımına karşı iyi bir neticede alabi • zartesı gunu saat 14 de yapılacaktır. 
taz ustesna bir !rrsat kaçırıyor ve bi- lir. Ve bu oyunun verldiği 4-1 netice de Muhammen keşif bedeli 1991 li ıl 
bir sonra devre 2-0 Romenler lehine dünkU çok fena oyunun tabii bir netice- Keşif bedeli 603 lira 30 kuruş olan Çatalca, Silivri yolunun Elbasan 28 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ' 

1Yor. s idir. deresindeki ahşap köprü ile ova Yenicedeki kagir köprlinün tamiri açık den evvel Komisyonda görülebilir. L-
su!~inci. devrede muhtelit t<>l:ım ka':Iro- Romenler dünkii oyunlarında çok mu- eksiltmeye konulmu~tur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazmı müdürlüflün- tcklilerin 150 liralık ilk teminat m .. 
"e...: a bir.az clcğiş'klik var. Danyalı:ı vaffak oldular. Fakat biz bunu biraz da ele görülebilir. istekliler 2490 r\o. 1ı kanunda yazılı vesika ve Bayımlrrlık b kt 1 ·ı b be iha' 
J ·•ne :nuı k 1 d k' k ı·h . b k uz veya me up an e era r • OYU ent girmiş, çok bozuk bir ars arın a ı ta ımm ta ı sız ve ozq • . • • 
d n oynayan Rıdvan soliçe ve sağice oyu~nuna atfediyoruz. direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasıle 45 lıra 25 kuruşluk ılk günü vaktı muayyeninde Fındıklıda 
ve Eşrak gctirilmi§, Salim yine hiç m~- Bugün, Fener. Güneş muhtelitine teminat makbuz veya mektubile beraber 21 / 1/ 937 perşembe günü saat Komutanlık sabnnlma komisyonur.:ı 
affak olanıadığı santrhafa alınmış. karşı yapacaktan ikinci maçlarında Fener 14 de daimi encümende bulunmahdırlar. (1)_ (60l gelmeleri. (38932, 
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ESLAU 

PANAYIRI 
Zirai Maki na Sergisi 
BRESLAU Almanya 5-9 Mayıs 1937 

Cenubi Şarklılar Panayırı -
!TenVieat c~i No. 8 

Osranı {f!JI a111pulleri11in di

bine·~ aydınlzk kuvvetz De
kalumen ile ve elektrik sar-. 

fiyatı Vat ile gösteri lmi§tir. 

Bu suretle her kullanana 

ucuza malolan bir aydınlık 

tenıinatı veril111iş oluyor. 

Dikiş dilı·erlı·en lOO(DLn1) fi 

bir arnpul kullanzltrsa göz

ler ınulzafaza edilmiş olur. 

ARA 
ampulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 

ı·e 150 Dekalllme11liktir. 

·m 
osta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - ldare ihtiyaa için "10" kalemde muhtelif tip ve mikdarda kah· 

tevzi kutusu kapalı zarf uaulile münakasaya konmUJtur. 
2 - Bu malzemenin muhammen bedeli "15361" muvakat teminab 

153" liradır. 
3 - Eksiltme 18-1-937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

5" te Posta T. T. U~um Müdürlüğünde toplanacak alon komisyonun . 
yapılacaktır. 

4 - isteklilerin teminatlarını idaremiz veznesine yabracaklar ve ala
aklAn makbuzu veya kan\Dlen muteber teminat mektuplamıı ve 2490 sa

kanunda yazılı vesikalarla berabe-r 3297 No. 7-5-936 tarihli Res · 
gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ile 
'f mektuplanm mezkUr kanunun tarifab dairesinde hazırlayarak ihale 
- saat "14" kadar komisyona vereceklerdir. 
S - Şartnameler Ankarada Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden 

bulda Beyoğlunda Posta T. T. Levazun Ayniyat muavinliğinden pa • 
verilecektir. (1956) (3352) 

Is tan bu 1 Defterdarlığından: 
ve Mevkı · Muhammen 

Bedeli 
Lira 

Beyoğlunda eski Pangalb yeni Feriköy birinci kısun mahal-
• · Tay ve Dereba§ı sokaklan kö sesinde iki katta dört oda 
sair müıtemilatı havi ve içinde ter kos, elektrik tesisatı ve bir 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolou - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 

K.raköy - EkBelıiyor mağaza: 1 
yanında. Her uün ,öğleden ıonro 

2 . den 8 · • kadar. Tel: 11236 

UI N 
bahçesi bulunan 14 ve 3 No. lı evin yan payı: 1125 p:::::::::::::::::::::::m:::::u:n:un111111111:. 

Beyoğlunda eski Pangaltı yeni f eriköy birinci kısun mahal- ii Dr. M ehm el Ali ~ 
• in eski Tay yeni Büyükdere caddesinde üç katta dokuz oda ~~ Bevliye mütehassısı Ü 

• müştemilatı ve içinde elektrik, lerkos tesisatını havi eski jil\öprübaşı Eminönü han Tel: 2191~ 
yeni 137 No. lı k8.gir evin yan payı: • 4800 .. :::::::::::::::::::::~.:::::..ı::c .... ..:. ·=-._ı 
Beyoğlunda Galatasaray lisesi arkasında T om T om mahal-

• · yeni çarşı caddesinde dört kattP.t. dokuz oda ve her katta 1 Göz Hekimi 
r mutbak ve helnsı bulunan eski 64 yeni 66 No. lı kagir evin O ~ ·· k ·· E t 

9Bııamı: 4000 1 Cağalo;: N:t~cs:~niye :d~~o 3C 
Yukarıda cins ve mcv dleri l"'ÖS (!ri en em nk açık arttırma suretile: (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
nndaki muhammen bedeller üzerinden ayn ayn satılacaktır. istek- Telefon. 22566 

ve tediye v~sair ş~~aitini öğrenmek isti~enle~~ 25• ~ 1 93_! .~a~~!e· l!'!!!!!!!!~!!!~~~!!~!!!!~I 
günü saat on dortte yuzde 7,5 pey a relerıle 1'11

l lı Emlak Mudurlugun· ı Sahibi: A8IM US - VAKIT Matbaa~· 
toplanan komisyona gelmeleri (R.)_ (104). !;e§riyat Direktörü; Refik A. Sevengil 

-r 1 

• 

Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden tetkik ve arama enstitüsü 
genel direktörlüğünden: 

1 - Maden Jeoloğu yetiştirmek üzere müsabaka ile A vrupaya "l o" 
tal~be tahsile gönderilecektir. isteklilerin aıağıdaki §&I'tlan haiz olmau li
zmıdır. 

A - Türk olmak, 
8 - Maden ocaklarında çalıp.bilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol• 

rnak, "Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, lngilizce dillerden biri• 
ni okuyup yazabilmek. 

D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yukan olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 1 Şu • 

bat 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazan .. 

rnış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari .. 
le ( 1 O) arasında bulunmak prtlır. 

3 - lmtihan: Riyaziye, (hendese, cebir) Hayvanat, Nebatat, Jeoloji, 
fizik, kimyadan ve yukanda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mee
buri hjzmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik et "' 
mek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil 
göstereceklerdir. 

5 - lstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek
tep şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotoi
raf ve dilekçelerini 28-1-1937 Perşembe günü akf8111D1a kadar .Anka· 
rada M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndenneleri ve 29/ 
1/ 937 cuma günü sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel bat 
Hasan Apartımanmdaki Enstitü dairesinde bulunmalan ilin olunur. 

VEKALE'I"rEN AZ1L 
Kocam ölü Mchmedin Göre kazası

nın Hoşgünnar karyesinde bulunan 
mallarını namımıza çevirmeğe ve ala
caklannuzı almağa vekili umumi tayin 
ettii.'im Göre kazasında CarnPesved 
mahallesinde mukim Hüsrev M.ehme-

(2118) (3673) 

din vekaletinde yapmış olduğu emni
yetsizliğinden dolayı vekfileti umuıni
ycmizdcn azlettim. 

E ııiip te tJ çşeh it Ter '1'1Ul1wJlle8indıl 
Mehmet Ali sokağında 1 No. dl> 

Hayriye 
.ev .No. 202101 


