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~ 
~ Atatürk 

Dün Türk Dili Tetkik Kurumunda 

Fenni terimler üzerinde ~ 

Ankara, iı ~:.)ŞQR~~cu~~~~!ı~kr bugün öğleden i 
~n~ saat 16 buçukta Türk Dili Tetkik Kurumu merkezini şeref· ~ 
~ndirmi§ler ve. fenni terimler üzerinde Terim kolu üyclerile 6 saat ~ 

eddevam ça1ışmışlard.ır. ~ 
l .Atati.irk saat 23 de Kurum merkezinden müfarakatle maiyetle- ~ 
trindc Terim kolu üyeleri olduğu halde köşklerine avdet buyur- ğ 
ltıuşlardır. ~ 

-..lıınuııııııu 111ııııııııııııııııııın111 rııntıı1111ıın11 ı11111ını11111nııııııı111111ııııı ıı 1uııııııı ıı11 11 ıı ır ıııııııııııırııtıııııııtıııı11111 1ıımı111.i 

'!.!utada bir dünya siyasasına 
~lu bir bakış 

s·ömürge mesele
sindeki tehlike 

ilk maddeler komitesi tarafından 

1lertaraf edilebilecek mi ? 
~irndjid h~lde bunu ıüpheli g().. 
~--.ıı:ı ~tur. Bazı Fransız gazete · 
~ .. ı~re ille ·maddelerin tevzii ii
~~ i*ılıyan tetkikler İngiltere
~ ~a programını ilanale 
\i; lüılcazanmak için ileriye sürdüğ~ 
~ .,,irdir. Teori itibarile çok 
~ törünen bu fikrin tatbik kabi · . 

)olrt\ir. Sonra diğer devletler 
~ya Milletler Cemiyetine 
~.obnunu~a rağmen davet e
~ halde müzakerelere i~tirak et
' tedir. Esasc'n Almanyanm 

fa.ti de bundadır. 

ispanya işlerinde 
yeni müşkü.lat 

ltalya tarafından gelecek 
gibi görUnUyor 

Hahsburgların 
·tahta geçmesi 

1 ASIM US Yugoslavyayı tehllkeye 
~lrlakalom{zin tamamı 2 ncl sayı!ada) du,urmek demektir . 

Taf yare Piyangosu 
8u sefer de fakirleri sevindirdi 
~Y'Yare piyangosl.lnun beşinci ke-
~ dUn bitirilmiştir. 

~'4t 1i bin lira 6450 numaraya çık
~~· Bu biletin tjil!Ulcrı Taksimde 
~uyu caddesinde Bayan Fatma, 
~ da Tireli Bav Ali Bahri ile Ka
~~ıda Bay İly~ ve SuJtahamanıda 
~Y.an pazarında Bay Pozant'tır. 

İlk ikisi be§er bin lira almışlardır. 
Diğer iki kişi de bir bileti ayn ayn 
yetmiş beşer kuruşa satı:ı alnuşlar, 

bu sayede kazanmışlardır. 

Beyoğlu Tarlab~ınJa Me\'ki soka
ğında 5 numaralı evde otur:ın garson 
Artin on beş bin lira kazanmıştır. 

(Sonu: Sa. ! Sii. 5) 

A.lmanya Kongoyu 
_ cı.lmak istiyormuş! 
eıçika Başvekili yakında Kongoga gidecek 

ltalya ve Almanya Londraya 
notalarını verdiler 

~~kBe,J., 12 (A.A.) - Afrika klti- "Bclçikll, Belçiloo Kmıgosıımrn ta. 
~~ e "erilen bir ziyafette Başvekil 1nıamiyctıi mülkiyeshıin mev:uubaMe
\ı;~land bir nutuk söylemiş ve ez.. dilnıcsini her zam.an rcddcdccc1dir.,, 
~ir ki: (Sonu: Sa . . ~ S'ii. "> 

Cai-inan 2000 Lira 
Posta Nakliye Memuru Orhan sorgu-&, sunda hAdlsenln nasal olduğunu anlattı 

tJ.i11.ci mevkide olduğu için parayı 
"'1inderin üzerine bırakmakta 

mahzur görmemiş!. 
(Yazıcı 5 inci uıyı/ada) 

•• e • •• 
Telgraf adresi: Kurun • İstanbul 1 
Telef. 21413 (Yazı), 24;ji0 (idare ) 

Bugünkü sayımız 
lıaoemizle beraber 

24 
SAY/FA 

Hatay'da Türklere işkence 
· durmadan devam ediyor 

Göğsünde milli rozet taşıyan bir Türk genci ma
halli zabıta tarafından sopa ile ağır sur~tte dövüldü 

".Türkün mah, canı h9ıaı ! ,, 
Diye Arap hocaları köylerde propaganda ya/ııg()r 

Birinciliği kazanan üç model 

Şam, 12 (Hususi) - istihbarat za
biti Reyhaniyede birçok kimseleri top
lamı~ ve şöyle ihtarda bulunmuıtur: 

"Hiç bir kimse yakasına Türk sem
bolünü, en az ihtimalle de olsa, andı • 
ran bayrak ve altı ok gibi rozet taka -
mıyacaktır. 

Bunları takanlar polis tarafından 
yakalanacak ve şiddetli cezalara çarpı -
lacak la rdır .,, 

BİR TÜRK GENCiN.İN UôRADiôI 
·T ECAVÜZ • • 

Uzkiye. 12 (Hususi) - Kırıkhan -
da yakasında bir rozet bulunan bir Tlirk 
genci poliı tarafından tecavüze uğra • 
mııtır· Fakat bu tecavüze rağmen T ürk 
genci yakasındaki roz tti çıkarmıyaca • 
ğını söylemiş, bunun ·ı \E'erine btr mftf • 
reze tarafından tevkif ı ldilcrek karakola 
sevkolunmuıtur. (Sonu So. 3 Sii. 4) 

,----~------~----İlllliılll--------~---... 
Rome.n HariCiye 
Nazırı Geliyor . 

Misafir Nazır ve Refikası memleketlmlzde 
be• gUn kalacaklar 

B. Antonesko Atatürk taraf zndan 
kabul edilecek 

Ankara, 12 (Telefonla) - Roman 
ya Hariciye nazırı ekselans Viktor 
Aıitonesko'nun Ankarayı r.iyare:.t prog 
ramı hazırlanmı~tır. 

Ekselans ve refikası martın 16 mel 
salı günü saat 14 de fstanbula gelmi~ 
bulunacaklardır. Rıhtımda kendilerini 
vali ve belediye reisi, İstanbul mevk: 
kumnndanr, Emniyet direktörii, misa. 
firlerin mihmandarlığına tayin edilet\ 

Ha.r.iccyc. veki!oti b;uaulf k&Jem mNi· 
rii. gemiye gıkaral( klltşılıyacaklar vı 
''Hoş geldiniz!,, diyeceklerdir. 

Rıhtım iizeıintle bir askeri kıta bu
lunacak ve bando Romanya ve lstikltil 
marşlarını çalacaktır. 

Misafir. \'e maiyeti otomobillerle 
Pcra.pa.Ja.!'a gideceklerdir. 

Galalata yolcu salonu 

Misııf ir Harlciye nazın bir mUddet 
istirahat ettikten sonra İstanbul v&li 
ve belediye rei$ini ziyaret edecek, mev. 
ki kumandanına kart bır3kar.a-ktır. 

Saat· 18 de deniz işletmesinin Top
hanedeki rıhtımdan .rnotörle Hay
darpa.'.iaya geç~cek olan .n~r. Haydar. 

1oplanan .Jüri uzun münakaşalarf}an sonra 
dün kararını verdi 

Modeller muvafık bulunmadı 
yeni bir plan çizdirilecek 

Ziraat Vekilimiz 
Tetkik 

seyahatinde 

B. Jluhlis Erk"71Uln 

Ankara, 12 (Tele fonla) - Zi· 
raat Vekilimi~ B. Muhlis Erkmcn 
tetkikatta bulunmak i.izere bu ak
§am Toros Ekspresile Adanaya ha
reket etmiştir. 

Vekil, Adanadan Tar.sus, Mer
sin \'e Antalyaya gidecek, seyahati 
on beş gün kadar sürecektir. 

(Ya.:181, ! incide) 

Musolini 
Tobruk'ta 

Roma, 12 (A.A.) - Mussolini, bu 
sabah Pola Kruvazörürile Tobruk lima· 
nına gelmiştir· Birinci deniz fırkasının 
gemileri kruvazöre refakat etmekte idi
ler. 

Libya limanlarındaki İtalyan filosu, 
Duce'yi selamlamak için top atınış ve 
tayyare filoları harp gemilerinin üs 
tünde uçuşlar yapmışlardır. 

Citta die Genova vapurile ıdün Tol>- ! 
ruk'a 140 İtalyan ile ecnebi gazetecisi' 
gelmiştir. 

Belçika meclisinde 
bir tokat! 

Briiksel, 12 (A.A.) - Rexist 
ayan· azasından Kont de Grunne, 
kısmi intihabatın i lgası hakkındaki 
kanun layihasının müzakeresi esna
sında gürültUlü bir celsede liberal 
azad::m Catteauyu tokatlamıştır. 
..- Bu iki ayan a1..asmm döği..işme· 
ğe başlıyacağmı gören reis, celseyi 
tatil ctmi§tir. 

(.Sqmı .St1, ~ Sil. 6) 

Alman elçisi 
lnglllz Krahnı bu sefer . . . . 
Alman . usulü 
8 e fani la"! ~ .d' 

B. Yon Ribbentrop 

Londra, 12 (A. A.) - B. Yon R ib
bentrop, dün Buckingham sarayında al• 
tıncı George tarafından kabul edildili 
zaman, kralı nazi selamı ile selamla • 
mamıştır. Evv'ellsi kabul resimlerinde 
bulunmuş olan sefirlerin intizan hi11 • 
fına olarak Alman sefiri, Saint - Jamea 
sarayının te_Şrifatma riayet ederek diğer 
arkadaşları gibi hükümdarın ört.inde 
eğilmekle iktifa etmitt ir, 
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Haftada bir dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Günlerin p-eşinden : 

Esnaflıkta ihtisas 
Sömürge mesele

sindeki tehlike 
~----~------~------___.__.....,, HABER arkadaşımızın dünkü 8ayısmda lstanbul Vali ve Belediye J E 

Reısi Ostündağ'a ka.r§ı bir açık mektup vardı. "Ensari Bülend,. imzası· TAY YAR 
nı taşıyan bu mektup artık bütün ls tanbul halkının . ağız tadı ile piyaz, 
ciğer kebabı, fasulya pilakisi yemeğe hasret kaldıklarından çok yanık bir 
sesle şikayet ediyor; sonra da bu hasret kalışın sebeplerini anlatarak şöy Piyangosu ilk maddeler komitesi tarafından le diyor: 

Bertaraf edilebilecek • 
mı ? • 

Asma altından Köprüye ve Sirkeci nhtımmdan Babıaliye doğru iki 
hat üzerine dizilen bütün piyazcılar, kebapçılar, köfteciler, işkembeciler, 
tavukçular eskiden birer ihtisas lokantacılan halinde idi. Bir piyazcı yalnız 
piyaz yapar, kebapçının işine kanşmazdı; bir kebapçı da mahallebici· 
nin, tavukçunun, köftecinin ihtisas sınırını geçmemeye dikkat ederdi. 
Halbuki son seneler içinde bu nizam bozulmuştur. Her dükkan herşeyi 
yapmaya başlamıştır. Şimdi artık bir mahallehici aynı zamanda bir ta· 
vukçu, yahut köfteci, hafta lokantacı olmuştur. Eskiden yalnız bir 
türlü, yahut bir iki türlü şey pişiren ve satan esnaf her şeye birden elini 
uzatınca ihtisasın verdiği hüner de kalmamıştır. Yemeklerde eski tad, 

(Vstyanı, 1 cide) }J' 
Yazın Adadaki otellerde çaJışall 

tin son günlerde çok parasız kaıın;! 
bir arkadaşından ödünç olarak bir ~ 
çuk lira bularak İstiklal cadde~lt 
Yıldırım kişesinden kendi b~~ dU
bilet almıştır. Artin dün hissesuıe f,S 
şen parayı bayiden almış, borcunll s,b· 
lasile ödemiştir. Artin bir yazlık 1' 

llk maddelerin taksimi: 

Birkaç gün evvel Cenevrede bir 
komite toplandı. Bu komitenin va· 
zifesi muhtelif memleketler arasın
da ilk maqdelerin adilane bir suret
te tevzii işini tetkik etmektir. Mese· 
lenin nasıl meydana geldiği malum
dur: Geçen sene İtalya, Habeşis
tan seferi hazırlıklarına giriştiği za. 
man İngiltere hükumeti bu teşeb
büse ka111 gelmiş, bunun yerine 
devletler arasında ilk maddelerin 
yeniden tevzii için bir müzakere a· 
çılmasmı teklif etmişti. O zaman 
1:>u teklif ameli bir netice vermedi. 
ltalya attığr adımları geri almadı. 
Habeşistan İtalyan İ§gali altına 
geçti. 

Bununla oeral>er ilk maddelerin 
yeniden tevzii işi gene günün mese· 
lesidir. Zira ltalyanm Habeşistanı 
i§gal etmesile Avrupa del etleri ara
sında sömürge davası halledilip bit· 
mi§ olmuyor. ltalyanın arkasından 
'.Almanya geliyor. Nitekim birkaç 
nafta evvel Almanyanın Londra 
büyük'. elçisi von Ribbentrop İngiliz 
hariciyesine Hitlerin bu husustaki 
taleplerini izah etti. Bu izahattan 
bir iki gün sonra da bütün dünya· 
da bomba infilakile akisler uyandı
ran be§ yıllık lngiliz silahlanma 
programı ortaya çıktı. 

Bununla beraber Avrupada sö
rnürge meselesini tehlikeli bir mec· 
radan ayırmak için ilk maddelerin 
tevzii işi -şimdi bir taraftan da böy· 
le Cencvrede tetkika başlanıyor. 
~ l:iu tetkiklerden müsbet 

bir eHreye'"varılabilecek midir} 
Şimdiki halde &unu §Üpheli gö

renler çoktur. Bazı Fransız gazete· 
lerine göre ilk maddelerin tevzii ii
zerinde ba~lıyan tetkikler İngiltere
nin silahlanma programını ilanale 
vakit kazanmal( için ileriye sürdüğ~ 
bir tedbirdir. Teori itibarile çok 
güzel görünen bu fikrin tatbik kabi· 
liyeti yoktur. Sonra diğer devletler 
gibi Almanya Milletler Cemiyetine 
dahil olmamasına rağmen davet e
dildiği halde müzakerelere i,tirak et
memektedir. Esasen :Almanyanm 
menfaati 'de bun'dadır. 

Zira tetkikata girişmi~ olan ko· 
mite, devletlerce kabul edilebilecek 
bir plan hazırlıyabilirse Almanya 
müzakerenin herhangi bir 9afhasın· 
<ia Cenevreye gelebilir. Bu planla 
Cla, kendisine yapılan teklifi mÜza· 
'kereye esas ol8!8k tutabilir. Fakat 
dah'a kuvvetli bir ihtimal olarak Ce· 
nevrede başlıyan tetkikler neticesiz 
kalırsa, komite mesaisinin akamete 
uğrama8mdan mütevellit mesuliyet
lere kaqı da kendisini korumu§ olur. 
O vakit Almanya bu meseleye da· 
ha ba§ka ameli hal yollan istemeli 
için daha kuvvetli bir mevkide bu
lunur. 

J\vusturyada kralhk davası: 

J\vusturyada Hahsburglan tah
ta geçirmek için hiç bir zaman eksik 
olmryan cereyanlar son günlerde 
daha fazla canlandı. Viyanada Renz 
sirki dahilinde bir miting yapıldı. 
Vatanperverler cephesinin teşebhü· 
sü ve müzahareti ile yapılan bu 
mitingde yüksek mevkide bulunan 
bazı devlet adamlan da vardı. Bu 
mitingin toplanmasından maksat A. 
vusturyada krallığın iadesini pren
sip meselesi olarak plebisite götür
mek idi. Fakat sirk halk ile dola· 
ralC nutuklar haşlayınca krallığın 
iadesine aleyhtar olan naziler tahri
kata ha§ladı. Bu arada Alman bom
bası denilen ve gayet fena koku 
neıre'derek havayı hozan kimyevi 
gazlar her tarafı sardı. Halkın ço· 
ğu Öksürerek, burunlarını kapaya-

ispanya işlerinde 
yeni müşkülat 

ltalya tarafından gelecek 
gibi görUnUyor 

eski nefaset yok olup gitmiştir.,, ve tutup işletecekmiş. eeJ 

Habsburgların 
tahta geçmesi 

Bu şekilde devam eden izahatın sonu nereye varacağını tahmin edi
yorsunuz: Belediye Reisi ve hatta hükumet bu işe müdahale etmeli, her 
dükkanı kendi ihtisası hududu içerisi ne çevirmeli, halk da kaybolan ağız 

Bundan başka lspartda kah'" 
Bay Sıtkı, Ortaköyde Aldağ so~ 
da 11 numaralı evde Bartavut, Gell ıoU 
luda Namık Kemal ilk mektebinde 1 .. tadını bulmalı. 

Yugoslavyayı tehlikeye 
dUfUrmek demektir 

rak mitingten kaçmak mecburiye
tinde kaldı. Bu sırada "Kahrolsun 
Hitler !,, diye bağıranlar oldu. 

Bakılırsa bu şikayet doğrudur; istenilen şey de çok yerinde bir temen
nidir. Gel gelelim, bu defa esnafın: .. Belediye bu işe ne karışır? Biz 
dilediğimiz sanatı yapmakta serbest değil miyiz?,, şikayeti karşıya çıka
caktır. Evet, belediyenin, hatta hükumetin şehirdeki esnafı ihtisas şube

v ·sıce .. allim Bay Reşat, Yemişte Yag ı 1110 
sinde tüccar Bay Alftettin on beıet 
lira kazanmışlardır. .....,y 

Kumkapıda Çinardibi sok83P'""_ 
19 numaralı evde oturan B:ı.Y ~ 
Hocapaşada Abdullahm kah"eSll 
yatıp kalkan küfeci Mehmet, 11&~ 
paşada İbrahim ağa çayırmda Jll6' 
yolunda 71 numaralı evde ot~ ı,ı. 

lerine ayırmaya hakkı var mıdır? 
Bu mesele kolayca halledilemez bir Teşkilatıesasiye problemidir. 

Almany~ İtalyaya karşı Avus
turyanın istiklaline dokunmamak 
için söz vermiştir. Fakat buna mu
kabil ltalyaya Avusturyada kral
lık rejiminin yeniden kurulması
na muvafakat etmemeyi teahhüt 
etmiştir. Avusturyada krallığın av
deti için bu türlü hareketler olduk. 

· ça hem Berlin, hem Roma hüku
metleri bu teşebbüsleri protesto et
mekten geri durmamaktadır. Avus
turyalılar da anşlusun önüne geç· 
mek için Hahshurglarm tekrar A
usturya tahtına geçirilmekten başka 
ellerinde bir tedbir olmadığını düşü
nerek teşebbüslerinden vaz geçmi· 
yorlar. Fakat Yiyanada yapılan 
mitinglerin neticesi gösteriyor ki 
Habsburglar tekrar Avusturya tah
tın<\ geçirilecek olursa naziler fili 
mukaxemete r kadar gideceklerdir. 
ihtimal il,.; lt.-lva ,.lal-1 mü,.l,,.J..a}ıl'!ye 

.:fı Ua~o .&'O'!!.l•iİCJtt.- '/nrera~! -:ı • 
mecbur olacaktır. Aksi takdirde Al-
manya ile arasında yapılmış olan 
anlaşma suya düşecektir. Bu va· 
ziyete göre denilebilir ki Berlin -
Roma mihverinin en hassas nokta· 
aı hala Avusturya meselesidir; Al
manyanın Avusturya hakkında ltiıl
yaya verdiği teminat muvakkat ma· 
hiyettedir; yoksa bu teminatın şek· 

· li Almanyanın anşlustan ebedi ola
rak ferağat etmesi değildir. 

llave edelim ki Habsburglarm 
Avusturya tahtına geçmesi Yugos
lavyada dahi protes~o hareketleri · 
uyan8mnaktadır. Zira Yugoslavya 
için Habsburglarm Avusturya tahtı
na geçmesi, eski '.Avusturya - Ma· 
caristan devletinin yeniden kurul· 
ması, bu ise bugünkü Yugoslavya
nm tehlikeye düşmesi demektir. 

İspanya hudutlarmm kontrolü: 

Londra ademi müdahale komite· 
si içtimalarma devam ediyor. Gerek 
kara, gerek deniz cihetinden ispan
yaya girecek silahların kontrolü için 
Fransız elçisi tarafından hazırlanan 
proje kati olarak kabul edilmiştir. 
Bu projeye göre kontrol işi martın 
13 ünde, yani bugün başlıyacaktır. 
Bunun icin kontrol vazifesile mü
kellef ol;n ecnebi kuvvetlerin ku· 
mandanları en nihayet bugün is
panyanın kara hudutlarında vazife
leri başında olacaktır. Gene hu· 
günden itibaren İngiliz, Fransız, 
Alman ve Rus gemileri ispanya 
karasularında bulunacaktır. Sonra 
komitenin bu husustaki karan ade 
mi müdahale komisyonu umumi 
heyeti tarafından tasdik olunmuş
tur. 

Fransız elçisinin teklifi üzerine 
ademi müdahale komitesinin kararı 
bir nezaket eseri olarak mücadele 
halinde olan her iki rakip İspanyol 
hükumetine bildirilecektir. 

ASIM US 

'(Sonu Sa. 3 Sü. 4) 

Hasan Kumçayı 

!azim mütekaitlerinden Bay Aljnln 

Hava bayramı hazır• !etlerine on iki bin lira vurmuştur· ıııJ 
Bay Ali yaşlı bir zattır. ~bit 

1 ki 1 
bankaya kırdırmıştır. PiyangodsJl fJI' 

O
• tt • gün evvel Kadı köyden !stanbuls.. ı;. 

ı arı ı 1 miş, maaşını aldıktan sonra ~t-
nünde Tekkollu Cemal kişes.indell ?ttr. 
miş beş kuruşa yarım bilet alıt11;t~J 

Türkkuşu uçuşlarına iştirak edecek Biraz sonr~ k~eci Mehmet kişeyel!S1' 
mış, bu bıletın yansını almıştn'~_,ı1~ 

Paraşütçü/erimiz geldiler . T~r~~~a Dedeler köyünde ~~· 
Cıbalı tutun deposunda ameel AJı, j9 

Pazar günü yapılacak olan Türk 
Kuşu bayramı hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Dün altıncı tube di· 
rektörü B. Faik, Hava Kurumu haı
kanı B, lsmail Hakkı Y eşilköye gİ· 
derek otobüs ve otomobillerin bek
leme yerlerini ve hN_knı ne şekilde 
uçuı sahasına girebileceklerini tayin 
~tp:ıi§lerdir. , , 

Diğer taraftan Hava Kurumu 
uçuşuna ittirak edecek ikinci filo 
havanın bozuk gitmesi dolayısile 
dün de şehrimize gelememiştir. Fi
lonun bugün gelmesi beklenmekte· 
dir. 

Türk Kuşu uçuşlarına ittirak e
decek olan paraşütçülerden Bayan 
yıldız iki arkadaşile dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

lstanbul Hava Kurumu şubesi, 
bayram günü Y cşilköye gidecek o
lan davetlileri götürmek üzere tren 
saatlerini ve otobüs ve otomobil 
bekleme yerlerini tesbit etmiştir. 

Trenlerin hareket saatleri şöyle
dir: 

Sirkeci İstasyonundan 7 ,3 5, 8, 
8,30, 9, l O, 9,40 10,05, 10,30 . 
Y cşilköyden 14,20, 14,30, 14,45, 
15,05, 15,40 ve 16, 1 O dadır. 

Otobüslerle otomobiller Üzerle
rinde (Türk Kuşu bayramı) etike· 
tini taşıyacaklardır. Otobüsler Tak
sim, Eyüp, Sirkeci istasyonların
dan; otomobiller, Taksim, Beşiktaş, 
Peşte Üniversitesi siyansı teknik 

Otobüslerle gidip gelme 60, oto· 
mobillerle 125 kuruştur. 

sarayda İsmail ağa mahrJies~; 
numaralı eYde oturan Bayan ,rıt' 

Yeniköyde Yugoslavya sefaretıı ııeıııı 
sinde Bayan Anjel, Menemende liD 
diye odacısı Bay Mustafa, Kırld1~ 
de istihkam yüzbaşılarından BaY.ıt 
mil de onar bin lira kazann:u§l~ 

Kapalıçarşıda saatçi Bay '-:~~ 
ile Sultanahmctte Üçler mahal~!/ 
terzi sokağında Bayan Ayşeye ae 
bin lira çıkmıştır. 

1 
ır 

Büyük ikramiyeyi kazanan ı•~ 
lili de dün geç vakit anlaşılmış{ıfj~ 
lar pazarlarda satıcılık yapan 
ve Mehmet isminde iki arkadaşt~,ıı

İki arkadaş geçen hafta suıt jç~ 
met pa7.armda fazla iş yaptıkları ıııCf 
Divanyolunda ümit k~esinden 
terek bir bilet a.lmışl2.rdrr. s'J.' 

Galalata yolcu salonu 
Dün bayi otomobille saba.ht~ıŞ. 

ı=Jama kadar pazar pazar dol , 
fakat bir türlU iki satırıyı bul&J!l, 17ır 
tır. Geç vakit Mehmedin kardeŞ~ıct 
hınmuş, bundı:ı.n iki s1tıcmın ÇS ~ 
pazarına gittikleri öğrenilmişti~. 
taliliye bugün paraları vcrilect ~tJ"" Toplanan jüri uzan münakaşalardan sonra 

dün kararını verdi Sonları (50) ve (20) 1le ~ c'•' 
nen biletler ikişer lira amorti • • 

Modeller muvafık bulunmadı 
yeni bir plan çizdirilecek 

lardır. ~ 

Balkan ekonomi 
konseyinde 9 

Neler görüşülecelt· ~ 
Galata yolcu salonu için hazır- ( 

lanan maketlerin seçimi dün jüri 
heyeti tarafından yapılmıştır. Sa
at altıya kadar müzakerede bulu. 
nulmuş, uzun münakaşalardan 
sonra neticede üç birinci ve dört 
ikinci seçilmiştir. 

Seçimi müteakip vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ, jüri he
yetine gösterdiği hüsnü kabulden 
dolayi Akademi direktörü Burhan 
Toprağa teşekkür etti. • 

Birincilikleri yelkenli rumuzu ile 
Peşte üniversitesi siyans ıteknik 
profesörü mimar mühendis Alfred 
Pardo ile Şarl David, Yalı rumuzu 
ile mimar Rebii Refik, 1777 H. 
rumuzu ile Seyfi Arkl'\n tarafların
dan yapılan maketler ka7.anmışt:r. 

ikinciliği kazanan dört maket de 
Oron rumuzu ile verilmiş olan ve 
mimar mühendis A. Sabri ve mimar 
mühendis Emin Onat, Akın rumu
zu ile verilmiş Şevki Bnlmumcu, 
ile verilmiş mimnr Nazif, Martı ru· 
muzu ile verilmiş mimar Celal Biçer 
ve mimar Ahmet Reşat tarafların
dan hazırlanan maketlerdir. 

Üç birinci maket sahiplerine 
2500, dört ikinci maket sahipleri· 

ne de 1000 lira taksim edilecektir. 
Yalnız jüri, idari ve teknik ba

krmdan inşa edilecek salon için 
mevcut maketleri muvafı!< bulmadı. 
Bunun da sebebi bazı müdürlükle
rin salonda kendilerine ayrılan kı· 
srmlan kafi görmemeleridir. 

Verilen kararla satın alınan üç 
birinci maketten istifade edilerek 
bir mütehassıs heyete yeni bir plan 
çizdirilerek inşaat buna göre yapı
lacaktır. Heyet kararını bir raporla 
lktısat Vekaletine bildirecek, Veka
letin vereceği nihai karar üzerine 
faaliyete geçilecektir. 

Yunan -lsviçre ticareti 
Atina, 12 (Hususi) - Yunanistan -

la hviçre arasındaki ticaret mukc:ıvele -
namesinin müddeti bitmiş ve muvaitka
ten üç ay temdit edilmişti. Şimdi iki 
ldevlet arasında yeni bir ticaret muka -
velesi imzası müzakerelerine başlanmış
tır. 

Atina. 12 (Hususi) - Bu ayırı :ı;ıl' 
sekizinde burada toplanacak ola"re e' 
k . . .... ,ıce d' an ekonomı kongresınde mu~ oiifl 
dilecek meselelerin tesbiti iç·ı·n "f'" 
matbuat müsteşarı Nikoludis ın rı ,ef' 
tinde bir meclis toplanmı~tır. gorıbll~~ 
de ticari ve iktısadi meselelerden ıefoJI· 
münakalat, posta, telgraf ve ~'ta~-ııı' 
d · · · · ait bır 1' enız tıc:ıretı ve turızme 1Bd 

meseleler ide tetkik edileceği arı , 
maktadır. 

·rı Yunan ticareliI11 

bilançosu .1' id'' 
• ti•tl d• Atina , 12 (Hususi) - .ı.5t3 .,,, 11ıı~ 1 • • Cl"i> ' resi Yur.anistanda 193 7 ıkın ·ııitl ı• 

~ h . • . amele51 ı1 
vaotıgı arıcı tıcaret mu "ıJ Jt 
• • "fi! " 1Y 
silatım neşretmiştir. Buna ge; 

6 
totıl 

1 
zarfında Yunanistana 236.~ 70c et11t'• 
1,094,584,000 drahmi kıymeurı torıl~ 
ithal edilmiş ve 56,81 ~;,nde i?ı 
!,058,1 l.S,000 drahmi kıyrne· ı' 

cat yapılmıştır. itlt'lfl' 
Geçen eenenin ayni ayında. o;t iJı 

1 1 Y iJ tın l:rymeti 895,71 !J,000 drahrtı1 ~ııt111' ta yanın unan s nger- . tıı" .. 
ellerine verdiği mUsaade catın da 554,606,ooo ıarahrn1 ~il" 

------------~-._bltJS '{t (ipi 
Atina, 12 (Hususi) - Yunan hüku- gercilerinin bu sene de Tra rııııl' 

metinin dostane te~ebüsü üzerine 1ta1- gazi sahillerinde sünger topla 
ya hükumeti tarafından Yunan sün - müsaade edilmiştir. 



Türk - Alman ticaret 
müzakereleri 

Yakında Ankaraya yüksek bir 
ticaret heyeti gelecek 

~rkaç gündenberi §ehrimizde bu -
~t!J Alınan büyük elçisi Bay Von 

;r tekrar Ankaraya dönmüştür. 
lı~ akında Almanya ile Türkiye ara -

1•1 a Yeni ticaret muahedesi müzake -
'er· 
~ 1 Yapılaca ğından Almanyadan An-
Ct(a!a bir yüksek ticaret heyeti gele -

ti~. 

gelmek üzere olması, Alman büyük el -
çisinin Berline gitmesi hususundaki ri
vayetleri tamamile bertaraf etmi~ bu • 
lunuyor. 

Alman büyük elçisi gelecek ticaret 
hcyerine Ankarada mülaki olacak ve 
ağl1!bi ihtimal bizzat müzakerelere iş -
tirak edecektir. 

~ir heyetin Ankaraya 

~emeıerde 1 -Ç-if_t_ç_H_e_r_b_a_v_r_a_m_ı 

"Açık Söz ve,, 21 martta Halkalıda 
"C · tesit edilecek 

Um tl U fi yet" Vilayet Ziraat odası dün toplan-

A.rasındaki dava mış, 21 martta kutlulana.cak olan çüt-
' çiler bayramı programını hazırlamış-

lf t~Açık Söz" ve "Cumhuriyet" gaze- tır. 
~ arasındaki karştlıklı yakışık alını- Bayram Halkalıdaki Ziraat mekte .. 
~lıtıı neşriyat mevzulu davaların bideşik binde tes'it edilecek, dvardaki köylü
~§tllasında, "A~ık Söz" vekili gaze- ler çağmlacak, bunlara. Kırkağaçtan 
tltiıı~e~i karikatürlerin ehlivulırufça tet- getirilmiş olan kavun tohumu ile yaz.. 

1 ıstemiş, isteği kabul cdilmi~ti· lık tohum verilece!<tir. 
~ Uçii."lcü cezzdaki dünkü celsede eh- Bundan başka Oda tarafından on 

!er kuf raporu okundu. Bunda "resim- köye meccanen birer tırmık verilme-
' cı:ı si kararlaşmıştır . 

lUcı· ı:; enceli olmaktan fazla bir şey de-
b. ır, Basit birer karikatürdür. Alt -
~dak· 
~~ .. ı yazılan ise, yaptıkları neşri-

~· llıuteallik olduğuna göre, gazete 

·~~erinin tefsiri lazım gelir. Netice 

tlitl ıle mevcut dö~ nüshadaki karika-
Ct k . . h' b' h il ' ' anaatımı.zce, ıç ır te z ve 

lcııı~Cti rnutazammın görülmemiştir,. 
Yordu. 

~~lUnhuriyet" vekili, rapora itirazla 
~ ehlivukufla yeniden tetkikat is -
~fakat heyet, bu isteği reddetti. 16 
h~ 'aat 16 da müddeiumumilik, esas 
Soıır ll4aki mütaleasmı bildirecektir. 
~~ da müddaa vı: karara sıra gele-

, 

fJ&IJl./ık lar kimin ? 
'< l!uYİikada:da Nizam caddesine b:ti -
daltııntakalardaki bazı çamhkların ta
. kaydı bulun• 11dığı, bunlann ken
t~ ~it olduğu iddiasile, belediye, ha-
~ı ıkinci hukukta dava etmiştir. 
11 
aıine, bunların kendisine ait oMu -

•ı ~ ~aydı bulunduğunu ileri sürmüş 
~ Cihetin kadastrodan sorulması ka
~tırılmrştrr. 

~hliyetsızllk lddlaslle 
Çıkarılan muallim 

il 
li angaltıdaki Ermeni lisesi müdür -
. aleyhine, muallimlerden Celal, i

~~~ ~Ukukta bir dava açarak, ehliyet-

Hariciye VekAletl 
mUşavlrllğl 

Hukuk fakültesi Teşkil:ltıcsasiye 
profesörü Bay Fuadın Hariciye veka.. 
leti müşavirliğine taym edileceği söy
lenmektedir. 

Sanatoryomun temel 
atma töreni bugUn 

Çamlıcadaki öğretmen ve talebe 
Prcvantoryomuna ilave olarak inşa P... 

dilecek sanatoryomun temel atma tö

reni bugün öğleden evvel yapılacak
tır. 

Bu törende Kültür Bal<anı Bay 
Saffet Arıkan da bulunmak ihtimali 
vardır. 

Ankara statyomunun 
mimarı nişan aldı 
Ankara stadyomunun projesıni yap 

mrş olan tanınmış İtalyan mimarı Bay 
Paolo Vietti Violi'ye, l~alya hük\ımeti 
Sen Noris ve Lazar rütbesinin "Şö

valye Ofisye,, nişanını vermıştir. 

Atatürk büstü 
Müzeler idaresi tarafından hazır

lanan Atatürk heykelinin açılma tö
reni 15 mart pazartesi günü saat 15 
de müzede yapılacaktır. 

Atatürk r·eykelinin açılrşmdan son
ra 15,45 de mcskükat salonunun da 

i. 1ddi ·1 . . 'h · ı . ~ d ası e ışıne nı ayet verı mesın- açılma töreni icra edilecektir. 
~ltir~layı 5,ooo lira tazminat iste - Avusturya elçlslnln gezisi 

lııtkt .. .. .. v.. , _ Avusturya elçisi Ba.y Buhberger, h' ep mudurlugu. re sen bır şey memleketimiz içinde bir sey:ıhate çık
do dığı, maarif müfettişinin rapo - mıştır. 
~it :~.ı~ile böyle bir vaziyet hasıl ol- B. Buhterger tzm!rin tarihi mırı. 
)tf U afa:ısında bulunmaktadır. takalarmda bir gezi yn.pacaktır. 

Uatıj • k k. 1 . 
'tcıı · rnın me tepte ı not arı getır- Al kö kU d il k 
~ •• tetkik olunacaktır. ay ' n e ver ece 

" kadın dUştU baylldı müsamereler 
blhı G Emi11rjnü Ilalkevinderı: 
~ • alatada Çeşmemeydanında o-
ı._liayriye isminde bir ka;dın, Sul _ Evimiz Göstcrit şubesi, Gülhano 

, ·:'11ct birinci sulh cezadaki bir da- parkı içinde Alayköşkti binasında H 
c· mart paza:- günü saal 14,30 da yalnız 
~~n. İstanbul adliye dairesi,;ıe gel- talebeye ve saat 20,30 da halita olmak 

~ttıı rı.dorda duru~ma sırasını bek - üzere (Kahraman) piyesini temsil e
; hırdenbire yere düc:müştür. Ka-
~ ~ decektir. 

ııı. ı •.. hemen adliye 'cioktorluğu o -
·"' Arzu P,."ltnler davc~iyelerinıizi her 
br. ~türülmüştür· gün Cnğaloğlunda Merkez bürosun. 
c 01 nvcr Karan, muayene <;dince. dan alabilirler. 
~Cç~Uğunu ve dolayısile bir baygın-
~· ltdiğini anlamıs, tedavi etmiş - / 
~ra~ sonra kendine gelen Hayri • Hava yağışlı geç yor 
~~~tornobillc evine gönderilmiştir. Ankara, · · {Telefonla) - Dün 

lJtı Reşit, bu ani rahatsız1ığı öğ- şehrimizde hava umumiyetle bulut
~t:~ kadının davasını başka bir gü- lu ve rüzgarlı, vakit vakit serpin· 
~-l ttıı~tır. ti halinde yağışlı ge;miştir. 

:._raeme kurumunun En düşük sühunet sıfır üstünde 
~~•osu bu akşam 4, en yiiksek sühunet de 1 s dere-

~ ak§am Tokatlıyan salonlarında ceye kadar çıkmıştır. 
< b l<Jsirgeme l{ummunun,. mutad Meteoroloji işleri umum müdür-· 
\ıaı~losu verilecektir. Baio, lstaI?- lüğünden aldığnn malumata göre 
~dl :·e belediye reisi B. Muhittin dün yurdun Trakya ve Ege mmta· 

'4 f!agın himayesi altındadır. Mev kalan ile Orta Anadolunun bir kı
"1111: ll levkli gecelerinden birini teJ sım yerlerinde hava yağışlı geçmiş, 
~ ~k olan bu balo ile :ıyni zaman en çok yağış Bursada olmuş, met· 

ı~ a:vırlı işlerden birine yardım re murabbaına on kilogram su dü!' 
de olacaktır. müştür. 
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Bir otomobille K .. J •• B k G b 
tramvay çapıştı u tur a anı ura a 
Kazanın •lddetll olmasma lh t • d ı Jd 
rafimen ölen ve yarala· ı as anesın e meşgu o u 

nan yok 
Dün akşam saat 8 raddelerinde Be

yazrttan Laleliye giden caddede bir ka
za olmuş, bir otomobille bir tramvay 
çarpışmıştır. 

Kazanın, herkesin işinden çıktığı ve 
sokakların kalabalık olduğu bir zama
na tesadüf etmesi bir çok kişinin top -
!anmasını mucip olmuş ve münakalat 
yarım saat kadar durmuştur, 

Kaza şöyle olmuştur: 
Enfiyeci sokağından çıkmak istiyen 

2212 numaralı ve şoför Zekinin idare -
sindeki otomobil, Beyazıttan arka arka
ya gelen iki tramvayın yanından geç -
mek istemiş, fakat Aksaraydan Beya -
zıta çıkan Ortaköy - Aksaray tram -
vayını görmemiştir. 

Şoför caddeye çıktığı zaman bu 
tramvayı görmüş ve bu vaziyet karşı • 
smda nasıl hareket edeceğini şaşırmış -
tır. Yolun ortasında durarak vatmana 
tevakkuf etmesi için i~aret verm,ğe ve 
korna çalmağa başlamıştır· 

Vatman 15 metre kadar ileride ol -
masrna ve otomobili görmesine rağmen 
tramvayı durduramamış, ve otomobilin 
ön tarafına ş:ddetle çarpmıştır. 

Kaza ani olduğu için tramvaydaki 
halk neye uğradıklannı anhyamamış -
lar, ve tramvaydan atlamak istemişler
dir. 

Tramvaya bir şey olmamış, otomo -
bilin sol çamurluğu ile tekerleği ve ön 
camı parçalanmıştır. 

Bir tesadüf eseri olarak şoföre de bir 
şey olmamıştır. Kaza yerinde keşif ya
pılmı' tahkikata başlanmıştır. 

Yeni seyyahlar 
Milvoke vapurile 25 martta 550, ge

neral Fon Stoyben vapurile de 26 mart
ta 350 seyyah gelecek, birer gün ka -
tarak şehrimizi gezeceklerdir. 

·Festival eğlenceleri 
bu sene daha güzel 

olacak 
Ağustos ayında yapılacak festival 

eğlenceleri programını hazırlamak iize
re dün belediyede bir toplantı yapılmış, 
festival komitesi başkanlığına belediye 
reis muavini Bay Ekrem seçilmiştir. 

Bu seneki eğlenceler geçen senekine 

kıyas edilmiyecek !derecede güzel ola
cak, A vrupadan büyük truplar getirile

cektir. 

Yollar kiralık vasıta
larla kontrol edilecek 

Yolların kontrol ve mürakabesi hu
susunda kullanılmak üzere Nafia mil -
dürlüğü için bir hizmet otomobili alın
ması vilayetçe şehir meclisine teklif e -

dilmişti. 

Meclisin bütçe encümeni, yolların 

kontrolünün kiralık vasıtalarla temini
ni daha tasarruflu bulmuş, konan tah
sisatı bütçeden çıkartmıştır. 

16 mart ihtifali 
16 mart şehitleri ihtifali programım 

hazırlamak üzere dün belediyede bir 
toplantı yapılmıştır. Merasim her sene 
olduğu gibi bu sene de Eyüpte şehit -
lerin mezarı başında yapılacaktır. 

Yeniden ağaçlanacak 
yerler için 

Usküdarın muhtelif yerleri vilayet 
ve belddiye bütçesinden verilen tahsi -
satla geçen sene ağaçlanmıştı. Vitayet 

bütçesine ldiğer bazı sahalarm ağaç -
!anması için yeniden 21000 lira kon • 

muştur. Bundan başka haşaratla müca • 
dele için de 2500 lira ayrılmıştır. 

Romen matbuat mUmes .. 
slll şehrimizde 

Romen matbuatı Ankara ve Atina 
mümessili B. Dragu şehrimize gelmiş -
tir. Kendisi yakında memleketimize ge
lecek olan Romen hariciye nazm B· 
Antonesko'yu karşılryacaktır. 

Ziraat mütehassısı mem-
leketlne dönecek 

Büyükderedeki fidanlıkta üç sene -
denberi çalışan Viyanalr ziraat müte -
hassısının mukavelesi haziran.da bite -
cektir. Mukavele yenilenmiyecek. ır.ü -
tehassıs memleketine dönecektir. Mü • 
teh;ıssısa senede verilen 4800 lira tah • . 

1 ıisat vilayet bütçesinden çıkarılmıştır. 

Bakan talebe çalışmasını ve yatak 
vaziyetini tetkik etti 

Kültür Bakanı Ba;.r Saffet Arıkan 
dün de şehrimizdeki :kültür meselele
rinde teftişlerine devam etmiştir. Ba 
kan öğleden önce beil'diyeyc gıtmış, 

vali Muhittin üstündağı ziyaret etmiş 
tir. Oradan Üniversiteve ge<;erek, Ü
niversite rektörünü g-C>nnüş \'e Üniver 
site işleri etrafında iz-:ıha.t n 1mıştır. 

Bay Bal<an oradan Gurcl:ıa hasta
hanesine geçmiştir. Gureba ?ıastahan~ 
sinde staj yapan Tıb Uılebesıı.in çalış-

malarıru, hastahanenin hına ve yatak 
vaziyetini tetkik etmiş alakadarlardan 
izahat almıştır. 

Öğleden sonra Miı?.Pler ıdaresine 
gitmiştir. Müzelerde tetkiicierde bu ... 
!unmuş çalışma vaziyeti, e.iki eserie
rin korunması için alman te<lbirleri ' 'e 
müzede kurulan Atatürk büstünü zi .. 
yaret etmiştir. 

Bugiin gene Ünive:-;;itede meşgul o
lacal<tır. 

Haftada bir 

Dünya Siyasasına · Toplu Bir Bakış 
(Vstyam f inci sayı/ada) 

'ı'almz dikkate değer olan mÜ· 
him bir nokta vardır. Bu nokta 
Kanarya adaları Üzerinde yapılan 

kontrol meselesidir. Zira ispanya

ya girmesi memnu olan harp silah
ları Kanarya adalarına getirilebilir, 

burada depo edildikten sonra hiç 
bir kontrola tabi olmıyan lspanyol 
gemilerine yükletilerek memlekete 

sevkolunabilir. Bu mühim nokta 
henüz ademi müdahale komitesince 
halledilememiştir. 

Herhalde Avrupadan gelen ha
berler henüz lspanyol meselesinin 
sükun safhasına kati olarak girdiği
ni gösterecek mahiyette değildir. 

Bunun sebebi de bilhassa iki devle
tin hareketleri ile endişe uyandır· 
makta bulunmasıdır. Bir kere Por-

tekiz, ispanya dahili harbi kendi 
kapısı önünde cereyan etmekte ol

duğundan ademi müdahale karar· 
lan ile kendisini tehlikeye atmış ol-

maktan korkuyor. ikinci müşkülat 
da son günlerde yeniden Akdeniz 

vaziyetinden bek emin olamryan 
ltalya tarafından gelecek gibi gö

rünüyor. Nihayet arsıulusal kontrol 
kuvvetlerine kumanda vazifesini 

üzerine alacak olan Holandah Ami
ral Graeff'in iki gün evvel birden
bire bu işten çekilmiş olması da 
bu türlü mül5.hazalarla alakalı sanı
lıyor. 

Mussolininin Afrika seyahati: 

(Pola) kruvazörü ile hareket e
den İtalyan hükumet reisi Musso
lini dün T obruka varmıştır. Burada 
T rablus garp umumi valisi Mareşal 
Balbo tarafından karşılanmıştır. Bu 
münasebetle İtalyanın cenup deniz-

lerinde büyük deniz manevraları 
başlamıştır. Aralarında Trento, 
T rieste, Bolzano kruvazörleri de 
bulunmakta olan birinci filo, ku
mandası Amiral Umberto Pucci' de
dir. Buna muhalif vaziyet alan 
ve hafif kruvazörler ile denizaltı 
gemilerden ve deniz tayyarelerindcn 
mürekkep olan ikinci filonun ku
mandanı da Amiral Bomeo Bor
netti' dir. 

Mussolini T rablus garbe gidişi 
Avrupa siyasi mahafilinde türlü 
türlü tefsirler uyandırdığı için ltalya 
Başvekili bizzat bu manevralarda 
bulunmamağı daha muvafık gör
müştür. Mussolininin QU tanı ha 
reketi, deniz manevralarını ltalya
nm bir nevi kuvvet nümayişi sure· 
tinde telakki eden heyecanlı tefsir
lere karşı cevap olduğu da söylen
mektedir. ltalyan gazeteleri ltal
yanrn Akdenizde kendine mahsus 
mühim bir mevkii olduğunu ileri 
sürmekle beraber Akdeniz siyaseti
nin diğer devletlerle sulh içinde teş
riki mesai hedefine müstenit oldu
ğunu tebarüz ettirmeye ralışrvorlar. 

ASIM US 

1-Iatayda Türklere işken~ 
ce devam ediyor 

(Vstyanı 1 incide) 1 
Karakola gelen istihbarat zabit! Türk 

gencini bizzat sopa ile ağır surette döv
müş, sonra da ellerine kelepçe vurarak 
hapisaneye göndermiştir. 

TU'RK KöYLULERtNE TECA VU'Z 
EDtLtYOR 

Humus, 12 (Hususi) - Sancağa aiti 
bazı köylerde Türk halkının evlerine 
tecavüz edilmekte, hayvanları sürüler 
halinde alınıp götürülmektedir. Kuriye 
köyünde ve Reyhaniyenin Kattariye ve 
Müşevveşiye, Ayrancı köylerinde bir -
çok evler basılmış, ambarlar zaptolun
muş, eşyalar ve hayvanlar alınıp götü • 
rülmüştür. 

Türk köylülerinin şikayet yollu mü
racaatları milli hükumet tarafınd.ın na
zarı itibare alınmamıştır. 

TüRKLERiN MALI VE CANI 
HELALMiŞ! 

Çünkü Türkler silahsızdır. 

ARAPLARI MAHALLI HUKO- -. 
MET ŞIMARTIYOR 

Halep, 12 (Telefonla) - Antak • 
ya istihbarat zabiti üç gün evve: Ku -
seyre giderken yolda otomobili araplar 
tarafından taşa tutulmuJtur. Bu tern
vüz üzerine oto:nobil durmu~ ve Fran
sız zabiti araplarla görüşmüştür. A:-ap
lar otomobilin içinde bir Türk bulcn -
duğunu sandıkları için tecavüz tttikle -
rini söylemişlerdir· 

Zab:t bu neticeden memnun olmuş 
ve Türkler hakkında yapılacak tecavüz
karane muame'.eleri tasvip ederek ve 
gülerek otomobille seyahatine devam 
etmiştir. 

Mahalli hükCımetin ve manda zahit· 
lerinin himayesini gören bu şım.:lrıkhl:· 
]ar tekerrür et:nektedir. 

Silfilılt arap halkı j.:nd:ır:na kara -
kolll:ırının önünden mfüell5.h o'.arak 
geçmekte, ve bu hal hiçbir inzibat ami
rinin nazarı dikkatini celbetme:nc:kte • 
dir. Halbuki Türklerin bir küçük ta • 
banca ve bıç:ık bile taşımaları memnu • 
dur. 

Hdep, 12 (Hususi) - Kuseyrdeki 
arapl;:r, vatani tahrikatı neticesi ola • 
nık, öküzlerini ve mallarını satıp cep -
hane satm almaktadırlar. Kuseyrin bazı 
köyleri bu suretle ~:leta cihada ve gaz-
veye davet olunmaktadır. ----------------

Birço!c arap hocabrı köylere dağıl -
mışlardır. 

23 Nisan 

Bunlar Türklerin mallarının ve can- Size çocuğu düşündürecek hafta-

larının helal oldu~unu bildirmektedir - . nın başlangıcıdır 

!er. Bu suretle yapılan propagandalar 
1 

gitgide ehemmiyet peyda etmektedir. / 
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Gümrük faaliyeti Mısırın Milletler 
Cemiyetine 

iptidai maddeler hakkında k b .. 
bu sene tatbik edllmlyecek a ulu 

.Ankara, ) 2 (Hususi) İktısa.t vekl
letinin gümrük tarife ı~anununun ihti
va ettiği poz.isyonlardan bazılarına gi
:-en eşyanm 1937 man yılı başından 

ıtibarcn gümrük muafiyetinden fayda 
!anmaları h2kkında bir kanun projesi
ni hazırlamakta olduğ.mu haber ver
miştim. 

İptidai maddeler muafiyeti iç.in ilan 
edilen listel~r üzerinde daha ince tet. 
kikler Yatıılması için bu projenin bu 
devre içinde Büyük Millet Meclisine 
sevkedilm~mesine kaıar verilmiştir. 

Bu sebeple, son şeklini almıyan pro 
jenin bu sene tatbiki mevzu:.ırahis de
ğildir. 

JlÜDDETl iÇiNDE TAKIP EDILMI. 
YEN iŞLER 

Gümrükler umum müdilrlUğü güm
rüklerde muvakkat kabul ve muvak
kat muafiyet işlerinin kanuni mUddE>J 
ler içinde takip edilınedii\ni ınlamış 
ve a.J.aka.lıla.ra bu işlerin dıkkat ve iti
na ile yapılmumı istemittir. 

Berlinde endişe! 
Berlin, 12 (A.A.) - Avusturya si

yaııetinin Macaristan ve Çekoslovak
yaya yakla§llla. lehinde istıkametini 

~irme.sl ve Guide Schmidt'in yn-
kmd& Parise ve Londraya gideceği 
hakkında dol&§a.n §ayialar, siyasi mah 
!ellerde endi§e uyaııdnnaktadır. 

Berliner Tagablatt gazetesi diyor 
ki: ; 

"Bu son geneler zarfında. A \'Ustur. 
yanın giriştıği taahhUdat, btt memle
ketin siyasetinin Pmiğm tatır bir rü
ya. gibi dUşUndUğü geklinde başka bir 
istikamet almasına müsait değildir. 

Venediği su bastı 
Venedik, ız (A.A.) - Bu ub&h 

müthiJ yağmurlarla karııık çok şiddet
li bir frrttna çıkmı§ ve şehrin birçok 
1n1t1aalteleri 'su altında kalmı1tır. Bu sa· 
hah Saint Marc meydanını istila eden 
sular bir metre kadar yükselmi§ bulu -
nuyordu. Fakat bu hal ~ok devam et • 
memiıt ve sular sifr'atle inerek ak§am 
üzeri tehir normal manzarasını alını§ -
trr. 

Anıerlka Almanyayı 
protesto ediyor 

Berlin, f 2 ( A.A.) - Amerika 
sefiri bu ak§am B. von Neuratha B. 
Laguardienin nutkundan sonra Al
man gazetelerinde Amerika aley
hinde yapılmakta olan hücumları 
ıiddetJe protesto eden bir nota tev· 
di edecektir. 

ltalyan - Yugoslav 
anlaşması 

Puiı, 12 (A.A.) - "Echo de P.aris" 
ve "Oeuvre" gazetelerinin bildirdiğine 
&öre İtalya ve Yugoslavya, pek yakın -
da bir gentleman's a&reement anla§ 
masz imzalıyacaklardır. 

T1CARET ANLAŞMASI YA
PILMAMIŞ 

' Roma, ız (A.A.) - Yugoslavya 
ile İtalya arasında bir ticaret muahede· 
si imza edildiği hakkındaki haberin do~ 
ru olmadığı söylenmektedir. İki mem • 
1eket arasındaki ticari miinasebat, lıa -
lihaı:ırda muvakkat bir muahede ile tan
zim 1!dilmiştir. 

Yeni bir hilaf akdi derpiş cdiimektc 
ise de bu husustaki müzakereler henüz 
baılamamıştır. 

Festival programı 
tetkik ediliyor 

lstanbul Festival komitssi dün 
Belediye reis muavini B. Ekrem 
Sevencnn'm başkanlığı altında top· 
lanarak önümüzdeki ağustos ayı 
içinde yapılacak olan lstanbul fes· 
t~vali programını yeniden tetkik et
miştir. Bu içtimada T uring kliip 
murahhası ve Konservatuvar mü· 
diirü ile diğer bazı zevat ve beledi
yenin alakadar müdürleri bulun· 
mu9lanhr. 

Mayısta görUfUlecek 
Cenevre, 12 (A.A.) - .Milletler Ce

miyeti Genel sekreteri, Mısırın cemi
yete kabulü hakkındaki taleple iştigal 
etmek üzere hususi bir toplantı teklif 
ettiğini bildirmektedir. Bu içtinıa kon 
sey toplantısı münasebetile mayıs a
yında yapılacaktır. 

ipek çoraplar 
Niçin tam evsafta değil 

Ankara, 12 (Telefonla) - İpek
li kadın çorapları üzerinde lktısat 
Vekaletinin emrile tetkikat yapan 
lstanbul ticaret odasının -raporu 
p;elmittir. Sanayi umum müdürlü
ğü bu raporu gözden geçirmekte 
dir. 

Öğrendiğime göre, kadın çorap
ları yapan fabrikalar çorapların ipi
nin tayini işine şu noktadan itiraz 
etmektedir: 

Bu fabrikalar tam evsaf dahilin 
de çorap imal edecek makinelere 
sahip değildirler. 

Vekalet tetkiklerini yakında bi
tirerek evsaf haricindeki çoraplara 
da marka koymak suretile çorap 
tiplerinin kati tayinini temin ede
cektir. 

Futbol federasyonu 
reisi istifa etti 

Ankara, 21 (Telefonla) - Fut
bol federasyonu reisi B. Sedat Rı
zanın istifası Türk Spor Kurumu 
tarafından kabul edilmiştir. İstifa. 
nın sebebi, Milli Kiime maçlannın 
bir hafta geriye bırakılmasıdır. 

B. Sedat Rıza mezuniyet almı§ 
bulunduğundan kendisine haber 
vermeye lüzum görülmediği söylen 
mektedir. 

ikinci reis B. Nasuhi Baydar f e· 
derasyon işlerine bakacaktır. B. Na· 
suhi Baydar Pazartesi günii 1stan· 
bul ve İzmir Millt Küme işlerini tet
kik üzere şehrimizden hareket ede
cektir. 

Soyadlarını tescil 
ettirmiye11ler · 

Ankara, 15 (Telefonla) - Da· 
hiliye vekaleti bundan bir müd~ct 
evvel soyadlarını tescil ettirmiycn
lerin takip edilerek idare mecli51e
rince ceza kararına bağlanmasını 
emretmitti. 

Alman malumata göre, verilen 
ceza kararlnrmda alakalılarm ınaz~
retleri olup olmadığının bazı vila· 
yet ve kaza idare heyetlerince na
zarı dikkate alınmadığı görüldüğün
den bu gibilerin mağduriyetlerine 
meydan verilmemesi alakalılara bil
dirilmiıtir. 

Adana - Sivas telefon 
hattı 

Ankara, ~: (Telefonla) - Pos· 
lerimizi biribirine ve memleketimi· 
ta, telgraf ve telefon idaresi §ehir· 
zi Suriye, Irak, Iran ve Rusyaya 
bağlıyacak olan büyük telefon tesisi 
projesinin ikinci kısmında olan A
dana - Sivas hattının inıası hazır· 
lıklarma başlamı§tır. Bu hattın bü
tün levazımı ikmal edilmiş, yalnız 
direklerin gelmesi kalmıştır. İnşa· 
ata nisan içinde ba~lanacaktır. 

inhisar Giimrüklerde 
yeni tayinler 

Ankara. ; • (Telefonla) -Güm
rük ve İnhisarlar V ckaleti hukuk 
müşavirliği birinci muavini Savni 
mÜ§avir muavinliğine, ikinci mii· 
meyyiz Muhtar birinci mümeyyiz
liğe, İstanbul ithalat gümrüğü ma
nifesto memuru Şekip tetkik mü
dürlüğü memurluğuna, lstanbul 
ithalat gümrüğü muayene memuru 
Sadık nynı gümrük birinci.sınıf mu· 
aycne memurluğuna, lstanbul 
gümrüğü başmüdürlüğü mcmurhı
rmdan Talat başmi.idürli.ik muayene 
memurluğuna. açıkta bulunanlar
dan Nuri ve z,..ki 1stanhul başmii- ' ı 
dürlük memurluklarına tayin edil- 1 

mişlerdir. 

•• 
Uzünı kongresi 
Umumi toplanll belki 

bugUn yapdacak 

italyan esirlerleri 
neler anlallyorlar? Ankaıp, 12 (Telefonla) - Çe

kirdeksiz iiz.ürn kongresi encümen
leri bugün de mesailerine devam et
mişlerdir. Bunlardan yalnız dilek 
(temenni) encümeni i§ini bitirmiş· 
tir. 

'Encümenler yarın (bugün) de 
toplanacaklar, ve işlerini erken biti
rebilirlerse umumi heyet toplana
caktır. Olmadığı takdirde son top
lantı pazartesi günü yapılacaktır. 

Habeşistana diye gönüllü yazılmışlar 
· ispanyaya çıkarmışlar ! 

Almanya ile Franko arasında 2 
sene için bir anlaşma yapdr11'! 

Londra, 12 (A.A.) - Gudalıı- Biz Habe§istan için gönulfii ~ 
Bu münasebetle şehrimize Kel

miş bulunan ziraat Vekaletinin Ma
nisa Amerikan asma fidanlığı mü
dürü B. Reşat, lzmir bağcılık ens· 
titüsü müdürü B. Münip ve müte 
hassıslardan B. Şemsi, fzmir ziraat 
mektebi müdürü B. Hilmi, lzmir 
mebusu B. Rahmi, Manisa mebu
su B. T urgudun iştirakile bu sabah 
Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmenin 
reisliğinde Ziraat Vekaletinde bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
:ya§ üzüm işleri göri.1~ülmÜ§tÜr. 

Yunan elçiliklerindeki 
Türk müstahdemler 

Kazanç vergisinden muaf 
Ankara, 1 2 (Telefonla) - Yu

nanistan hükumeti, Yunanistandaki 
elçilik ve konsolosluklarımızda çalı· 
fan ve Yunan tabiiyetinde bulunan 
müstahdemleri kazanç vergisinden 
muaf tutmu§tur. 

Hükumetimiz bu cemilekarane 
harekete bir mukabele olmak üzere 
Türkiyedeki Yunan elçilik ve kon· 
solosluklannda çalışan Türk müs
tahdemlerinin kazanç vergilerinden 
muafiyetine karar vermittir. 

jara cephesinde İtalyan askerleri ~u- zılmıstık. Hareketimizd~n. t.5 ş01' 
lunduğuna dair olan haberler, fn. evvel ispanyaya gideceğunııı 
giliz mahafilinde bir nebze endişe lediler ve biz de kabul e_tt!k· ~ 
tevlid etmi~tir. Burada askerlerden hırı Jll k' 

Timcs gazetesi, Frankonun as· min sözünü keserek demiş~ 
kerlerile beraber İspanyada harbe- Ben Habcş.istanda y~r . fr 
den ecnebi kuvvetleri miktarının mi 'Zannederek kaydedilm~tıll"- ~ 
en aı; 100,000 kişiden ibaret bulun· kat bize vapura bindikten so1rB-, 
duğunu, bunlardan 80 ila 90 bi panyaya gideceğimizi söyledi ~o~ 
ninin ltalyan ve 15,000 kadarının tabii' hiç bir §CY yapamadık .. ~ 
da Alman olduğunu yazmaktadır. iki vapur çıkmı~tık. Birin~ 
ALMANYA lLE FRANKO ARA- 31 kanunusanide, ai~r k .111 

SINDAKl ANLAŞMA da 1 şubatta yola çıktık. He9
1 

500 kişi idik. .J. 
Nevyork, 12 (A.A.) - Nev· ispanyaya ne yapmak içi~~ 

yorka gelen İspanyol hükumeti mü· eliği kendisine sorulan müJ{ı%llfl~ 
messillcri gazetelere verdikleri be- "F a~izrni kurmak için,. ce\fŞ 
yanatta F rankonun Almanya ile · · 

vermı§tır. t~ 
bir anlaıma imzalamı§ olduğunu ve Guadalajarada esir edilen ıı 
bu anlaşma mucibince 35 sene müd yan kumandanı Lociano Ant~-ş 
detle harp malzemesi mukabilinde Sylvia, ispanyada 80,000 f~:W 
Almanyaya senede 300 bin ton de- ve 40,000 Alman mevcut otot'" 
mir vermeyi teahhüt eylediğini bil- nu tahmin etmektedir. .t. 
dirmiştir. rrALYANLARI AI.DAT~P 

Madrid, 1 2 ( A.A.) - Yaban- ESlR ETMiŞLER ;p 
cı gazeteciler, dört İtalyan askerile Madrid, 12 (A.A.) _ E~.W 
ltalyan mülazimi Gaetanoyu istic· 1 ) 1 kuru".'. gün esir edilen ta yan ar, fafİ; 
vap etmi~lerdir. bir pusuda yakalanmıılardır. ;J 

Mülazim, ispanyadaki ltalyan düşmanı İtalyanlar bunları k ~ 

şi olduğunu söylemi§ ve şunu ilave rinin de fa~ist olduğunu söylıY 
Almanya 

Kongoyu almak 
istiyormuş 

kıtaatı yekununun yalnız 40 bin ki· ı dillerinde isticvap etmiş ve k~11~ 

_e_t_m_i_ş_ti_r~-~--~~-~~~-~e_s_ir_Ie_r_i_a_I_da_t_m_ı_§~ 

(Osyanı, ı itıcide) 
Başvekil yakında Kongoyu ziyaret 

edeceğini söylcdıkten sonra, şun1arı 
ilave etmiştir: 

"A.lrtıt.11ıyanın Koııqo için enıperya 
Zi:Jt gayeler güttiijjti. .'fiiulcıımi§tir. Fa
kat vuıuicııt vir kaç Tıa/ ta cvı·cz Dr. 
Göbbcls, Almaııyanın miüıtcmlc7oo zo.p. 
fcdccck klluveti ol1nadığmı t'c böyle 
bir l;ıwvcti olsa da onu srıı'fet miyccc
ğini siiylcmiştir. Bu sözleri 7roydedi
!fOr111n. Kongoyu müd'J.fa ı etmenin en 
anı.in çarcsı, Bcl{/ikan•1ı kııı:vctlı bu
Zıınnıasını kmin ctmel\tir.,, 

NOTALAR VERITjDI 
Berlin1 12 (A.A.) - Alman hariciye 

nazırı Von Ncurıı.th, İngiliz büyük el • 
çisi Sir Eric Phipps'e, yeni bir garp 
paktı yapılması meselesi hakkında muh 
tırasını bu&ün vermiştir. Bu muhtırada, 
§İmdiye kadar yapılan noktainazar te • 
cıtileri üzerine Almanyanın bu mesele -
de ne düşündüğü bildirilmektedir. 

Mezkur muhtıra İtalya hükumeti ile 
tam bir anlaı1ma ile yazılmış ve 1talya 
da hugün ayni mesele hakkında lngil 
tereye bir muhtıra vermi~tir. 

ALMAN NOTASINDA NE VAR? 
Berlin, 12 (A·A.) - Siyasi mal;ıfe1-

1cr, bugün İngiliz büyük elçisine veri
len batı devletleri paktı hakkındaki Al
man !lluhtırasının Almanyanın müıbet 
noktai nazarını ihtiva ettiğini, Aiman -
yanın bu muhtıra ile Avrupa emniyrti
nin tarsinine doğru bir adım daha at 
mış olduğunu bildirmektedirler. 

Bu mahfellere göre, Almanya bu 
muhtır2da, Lokamo fikrinin, Alman nu
<ludunun İngiltere ve balyanın yardı • 
mile zıman altına alınmasından ibaret 
olan esaı noktasını 
tcsbit etmektedir. 

vazıh bir surette 

Almanyada 200 SS şefi 
tevkif edilmifl 

Bcrlin, 12 (A.A.) - Berlin siyasi 
mahfilleri bazı Vjyc:na gazetelerinin Al 
manya ile Avusturya ar::smdaki mat -
buat mütarekesine riayet etmediklerini 
tcessi.ifle kaydetmektedirler. Telegraph 1 

gazetesinin bir haberi bunu isbat et • 
mcktedir. Bu hc:bere göre himaye kıta· 
l"rı <~S) şeflerinden 200 kişi tevkif e· 
dilmis. 24 şef de ancak isvi)reye kaç • 
ma'k ı:ı·-~·ilc kurtulabilmiıtir. Bu mah -
fille:, hı• hıı.berin tamamen uydurma ol I 
dugunu bil~irmel:tcdirler. 

Romen Hariciye nazırı 
(Ostya.ıu 1 incide) 

paşada, nhtımda olduğu gibi karşıla
.nacak ve teşyi edikcektir. 

Saat 19 da hareket eden trene B. 
Antoneeko icin bir husus! vagon iliv ... 
edilecektir. 
ANKARA.YA VARD!l\.TAN SONRA 

Misafir Hariciye naun ve rcfih,,,ı 
çarşamba sabahı 9.50 de Anka.raya va. 
racaklardır. Misafiri ıata..syonda Hari. 
ciye vekili doktor Tevfik Rüşti.i Aras, 
Ankara valisi, Hariciye vekaleti unıı.
mi katip muavini, mevki kunı:ındaui, 

protokol şefi, ikinci d~irc ~di, merkez 
kumandnnt, Emniyet ·lircktoı ü ve p:-u 
tokol şef muavini karşıhyac.ıklar, mıı
zıkah bir askeri kıta kendilerini ~e· 
lamlıyacıı.ktır. 

Mieıı.fir Hariciye n:ızm \·c maiyf'~l 
erkanı Ankarap:ıl:ıs otclind~ kalacak
lardır. 

Bir müddet istirah?.tten eonra Rrı
manyanın Ankara sefiri B. Telema1' 
ile birlikte saat 11 de Hariciye veJ.rı. 

lini, 11.30 da BaşYeki:i, 12 de Büyiilı: 
Millet MPcl~i rc'sini ziyım'!t cdec.-k
lerdir. 

Bayan Antoneako d:ı 11.30 da &
yan lı:ımet lnönilnü ziyaret cdccekUr. 

Bu z!y:ıretlet' 12.15 de Harıciye v•..:· 
kili, 12.50 de Başvekil, ve 13.15 de Bli
yük lfillet Meclis! re'ıi tarafmdar. ·:ı. 

de edilecektir . 
M.lııafir Hariciye n~rı ,.e refika11! 

öğle yemeğini hususi olarıtk ylyece!r
lcrdir. 

Öğleden sonra. saıt l 7 de Bayan lr
met İnönü Bayan Antoneııko'ya iadci 
ziyaret c<l~kt:r. Saat 20,30 ~ Hari
ciye vel:ill tarafından Hariciye ka. 
künde bir ak•am zıyaf Pti verilecek 
ve bu ziyafeti 22.30 da başhyacak o
lan bir suvare takip ede!!cktir. 

Ertesi perşembe günü na.T.Jr ve rt
fika~ı. arzu ettikleri takd rde, şehir. 

deki mu~~se!erini gez...~klerdlr. 
13.30 da Ba.,vekil ve Sayan İf'met lnö
nil, mi.ııAfirlerin eeref;:ıc Anadolu kiü
bünde ö3lc zi)·afeti verecek, ziynfet. 
ten sonr:ı m'safirlerimiz arza ederle'"· 
sc gene gezintilerine devam edecekler
dir. 

Ak.ram 20.30 da ~cmanya Eefiri 
taraf:n~a:ı Ark:::raralos salonlarınca 
bir akşam ziyafeti verilu:ek ve bu zi. 
yafeti su\'are ta.kip edece!ttır. 

Cuma günü 13.30 d:l Marmara kö.r. 
künde Bükrcş elçimiz Hamdullah Sup-1 

hi Tanrıöver ve refikası U!f .. AJ" 
misafirler şerefine hususi bir ~ Jlll' 
meği verilecek, yemekten s.>~ ef' 
safirler Orman çlftliglni ıe"" 
dir. _.( 

Saat 19.10 da Ekielana ve 
trene raptedilecek hu:..us1 va~· 
tanbula doğru Ankar~dan a~ 
lardır. 1 Dönüşte de istuyond:ı a3Jıet' 
\'e bando buluna.caktır. 61~ Tren cumartesi günü saat 9 ıı4' lr 
darpa§aya gelecektir. İst.aS)'O ~' 
tanbul vali ve belediye reısi \it _A 1' 
yet oirektörii, bir pofüı mtifre""" 

1 
rafından k&f'lllana.caklardJr. ~ 

Romen Hariciye nazın ve tpl;,I 
motörle Galata rıhtımında _.ait'· ~' 
Romanya vapuruna. gidecekle;idf 'f 
W' hava müsait oluru. btaJ1 6J 11 
gezinti yapaca.ktır. Vapur ıs.30 
manyaya hareket edecekti~. tfll ol' 

Te§yi merasimi istikballll 8 

caktır. ~'fi' 
Ekselans Antoneako'nun ıııeiP~fll' 

timizi ziyareti esna.tında, ~,1"11 r 
hurumuz Atatürk tarafından ~· 
dikcckt!r. Bu kabulün gi1n ,.e 
henüz tcslıit edilmem!şUr. I pi 

BiR MATBUAT HEYB'f ..J. 
GELiYOR blrv· 

Hariciye nar.ırlarilc biriiJd.t ~ 
gazetenin bqmuha.rrir ''e Jll de f' 
lerinden mürekkep bir )ıcyet 
cektir." nAoli ; 

Matbuat umum müdürl~ ~ 
fir gaut.ecHerln istikbal ~e ;:ir" 
de bulunacakları. günlere aıt 
hazırlamışbr. b"J ~ 

U "'d" 1"."n t~t;s.O ,,.,_=J' mum mu ur ugu :ı..;:ı ., P' 

dürlüğü mü.me~s·li Pc:oı'et .A.ı.~ ti 
fir gaz0 tecilerin mihmancla.rlJ 

yin edilmiştir. bJ~Jıl 
İstanbul gazctecilcrind!'ll 

·ıe de Romanyalı mesle~·a.Ş~arı 
nkaraya g:!leceklerdir. 

Sırt hanıa/lıl~1, 
Aydında da ltB~eôi> ' 
Aydın, 12 (HusuE:l> - ~ 

rt hamallığını yasak etaıiştit· siJI ~ 
Diğer t.ara.ftan, belcd ye~· "P.:ıJ' 

ğı ~ka mühim bir karar 0 ~,-fi 
yolara za.r.ıı· veren sınai r 1'tl;Jı 
m:ı.ni olma.it için, bütün . e ~ 
makine ve tesisata paraz;'.te 
konulması me~buri kılınnllotıf • 
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Ahmet Turgut, bİJ' kere söze başladıktan sonra 
alacağı cevaplan ürkerek ve bu cevabı hiç olmaı:sa 
biraz daha geciktirmiı olabilmek için bir türlü ıörü
nii bitiremiyor, taaavvurlarmı böylece uzatbkça uza
tıyordu. Gülseren sözün batında eski metin, kcndiıi
ne hakim, duygularını saldıyan dilsiz çehresini mu· 
hafaza ederken, hatta Erdoğan'm ismi geçtiği zaman 
cI. husuııi bir heyecan göstermediği halde güzelliği
nin ballandınla balJandırıfa tarifi uzadıkça yüzünü 
htfif bil" penbelik kaplamağa baılanuıtı. 

Ahmet Turıud'un sözü nihayet boğazında . bir 
Yumru halinde düğümlenip durunca Gülsen•., kısaca: 

- Kendimi henüz evlenmek için hazırlıklı bulmu· 
Yorum. 

Dedi; ıonra bu cevabı kafi görmiyerek ve bilhas
ta Erdoğan hakkmdaki aç.ık teklifin nereden geldiği. 
ni de anlaıMk isteğile yeni bir cümleye baıladı: 

- Kimbi1ir, hayat. .. Belki evlenmenin de sırası ge· 
lecek.. Evlenme aleyhinde bir çok geyler iıittiğimiz 
halde yine onu bir kere de kendimiz denemekten çekin
meyiz; evlenip de ıikayet edenlerin o iti bcccremedih· 
lermi diifünürüz, "biı: herhalde çok daha iyi neticeler 
•lacairz,, deriz .. Kimbilir, günün birinde belki benim 
de sıram aelecek". ErdDğan e!bette iyi çocuk, h~ki· 
katen değerli, ilerisi de dediğiniz gibi parlak olabilir ... 
f"ııdcat ben onu ~es'ut edebilir miyim? ... Hem siz~ bir 
fey söyliyeyim mi ..• Ben kendimi hiç bir zaman Er· 
doğan•m kansı olarak c!Ü§Ünmedim... O iyi bir ar
kadaı, çok İyi bir arkadaş, bana sahiden büyük yar
duru dokunuyor •.. Sizin kadar değilse de ... Siz hami· 
•İniz; o, benim emrim altındadır. 

Ahmet Turcut bilhassa bu mukayeseye ve o son 
cümleye dikkat etti. Gülseren, g~ç mühendis iç.in .,., -

oenim emı·im altındac!ır,, c!crken bütün niifuz ve 
hakimiyetini hissetmİ! ve 01unla gurur duymu§ bir 
kadınlık tezahürü gösteriyordu. Ahmet Turgut Gül
•~rcn'de o zamana kadar eksik olarak bulduğu şeyle· 
l"ın yavaı yava§ yerine gelmcğe ba§lamıı olduğunu 

IÖrüyordıı; ıonra birden bahsi biraz daha ilerletcrckı 
- Sahi ..• Ben de yer yüzfüıde tek batınıza imiısi· 

l'IİJ: gi"bi burada ailenizden, akrabanız.dan uzak, Ana· 
dolu köteainde yapılacal< baıit bir düğünden bahse
diyorum; dedi, elbette lstanbulda ananız babanız 
"•rdır; büyükleriniz va~dır; bu meselede belki de 
011Jann da ıözü olacak ... Evlenme bahsi açılınca genç 
~lar, yirminci asrın bütün ıerhestishe rağmen .en 
~yati ve §ahsi olan bu iıe analannın babalarının ka· 
tıernalnrından hala kurtulamıyorlar! 

Ahmet Turgut, farkına vardı ki iıtc lanı§ıklıklan 
hir yıla yaklaıtığr halde ıenç i<ız o zamana kadar-
1\İlesindcn hiç bahıetınemi§tir, kendiı.i de bir müna· 
•e~t dü~üp bu Jiıfı f.Gm&mıı, bir §ey sornıanuştır. 

' Ciilseren bu .on söz üzerine .evlendirilme!< t~J;lifi 
kar,ıııında kıldığı umankinden daha fazla bozuldu; 
~lesinden &ahaetmeie mecbur olmak onu sıkıyordu: 

- Bu sözleriniz samimi mi? 
Dedi. Ahmet Turıut anlamadı. Gülseren izah 

Refik Ahmet 
Sevenıil 

- Yani hakikaten benim ailem hakkınd• hiç ına· 
lumatınız yok mu demek iıtedim. 

- Hayır. 

- Böyle olduğunu tahmin elmemİftİm, henı.Jde 
b şkalan gibi &İz: de bir ~yler chıymuısunuzduJ' sa
nıyordum; çünkü burada niçin, nasıl alakadar olduk· 
tarını, nereden öğrendiklerini bilmediiim halde De• 
nim ailemden bahseden kim5ele.r •ar... Öyle iM size 
de ben kendim söyliyeyim: Benim hiç kimHm yok· 
tur ... Yani kimsem kalmadı demek istiyorum... Ba· 
bam annemi ıevip almış, ben bunu sonralan dinle
dim ... Romantik bir hikayedir ..• Annemi aile5İ ver
mek istemediği için babam onu kaçımu,... O ıanaan 
muhitlerinde gayet J'Mihur olmuı hir a!k izdivacı 
yapmıdar, ama sonrL .. Sonra mea'ut olamaınstlar·
Hangisi k bahntli? Annem m~ baham mı? •• S... hiç 
bir zaman böyle bir muhakemeye 1ririımek cür'etini 
kendimde bulamadım .•. Bana bir suçlu lazım deiil· 
<lir .•. Onların hatıralarını daima tertemiz saklamak iı
tcrim. .. Bııbam öleli bet e.ene oluyor; annemin uıne
shden babasından epey serveti vardı ... Bahaıam öftj. 

münden ı;onra tekrar evlenmedi... Beeim çocuklu
ğumda evimizd~ oldukça alafranga bir hayat Y•!a• 
nrlırdı ... Bir çok kadınlar erkekler gelir ciderler, z'j! 
yafctlcr, eğlenceler tertip edilirdi-. An.nemi yeni kay. 
bettim, hc-:ıüz iki yıl oldu ... Bir gün aile dostlanmız
c1an bir zencin tüccarla ve karnile birlikte bir otomo
bil ı:ezintisi yapıyorlanruı... Büyükde.reden Şi,liye 

gelirken bir arnlık annem direksiyona geçJnİ!. halbu· 
ki otomobil kullanmaunı bilmezdi... Müthi§ "bir lca· 
za. .. Oh, tüylerim şimdi .diken diken ofayOt"... Ben 
duyup yetiştiğim zaman anacıiınu hastahanede lnıl· 
dum, vücudunu sarmışlar, sannalamı,lar, yaralannm 
nerede olduğu belli olmuyordu; bütün vücudu ka1'a· 
rık bevaz sargılnrdan ibaretti ..• 

Gülseren bu sözleri söylerken sesi yavq yava' aJ. 
çalıyor, kuv\'eti kesilir, kendisini kaybeder cibi olu· 
yordu. Ahmet Turgut, ondan daha fena bir vaziyette, 
şaşlnnlık, hayret ve dehşet içinde idi. 

Gülseren bir iki saniye bayglnlık geçirmi,, ken· 
disine gelmiş, hikayesine devam ediyordu: 

- Ölüm lena §eY, dedi, ölüm müthİ! bir !ey ... Fa· 
kat ölümden fena §eyler de var ... Ne dedikodular çık. 
madı ... Annem guya vaktile babamdan bafka birisini 
6evcrmiı. ama uzaktan uzağa ... Hayıllen ... Bu otomo
bilin sahibi tüccar, annemin o gençlik hatrraıma ben
ıziyonnuı ... Onun için son zamanlarda annem o aı1e 
ile pek &lKI ahbaplığa lıirİşmiımiı; yok bilmem ne ... 
Daha bir tnlam .Jçakça sözler! Miras meHleleri, fj. 
lan yüzünden annemle aralan açılım, akra\aları Y&r• 

dı... Bana bu M) .. leri onlar söylediler... Annem 
öJdüktQl sonra beni yanlarına almıılardr, beraber ya. 
şamaqa bu,!e.mrştı'k ..• Bir gün laf arasında bu iğrenç 
iftirnl.ım uyıp döktüler... Yüzlerine kartı "Yalan 
söylüyonunuz!,. diye bağırdım .•• Çıktım evlerinden ..• 

'(Arkan ı·ar) 
' ......._~tti: 
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'•ız muayene kuponu~ 
~ ~ doktorumuz Pazart.ea1 günleri i 

• ~t..~ bctı buçuktan yirmiye kadar ıra• i 
l ' 'aa fdarebaneslnde, Cuınartesf günleri i 
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'alı: tedavilerini yapacaklardır. i ............................................ 
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Fransa •• 
gureş 

• 
şampıyonu 

Hanri Deglan Doıı george'u yenerek 8 sene 
evvelki nıağlubigetinin i11tikamını. aldı 

EvYclki gün Pru-Istr. Amerikalı Don 
Georgc ie! Fransız H. Dcglan arosm. 
da yapılan serbest gül'eş mtisabakasI 
çok heyecanlı olmu§tur. 

Hanri Doglnn, Fraıısızlnnn çok se-.· 
diği bir güreşçidir. Dilnya şampiyonu 
olduğu 11:}29 scnesind.::, Amerika Don 
George ile yaptığı bir miisc:.baka neti
cesi mağlup olmuş \"e tu surc:tıe i.inva
nını da kaybetmişti. 

Bu mağlitbiyeti bir türlü hazmede
miyen :Fransız pehliv.:ınınm en hüyi.ik 
emeli Amerikalı ile füinci bir defa da
ha kaısılaşmaktı ve ancak ~ senelik 
bir intizardan sonra bu emehnc nail 
olabildi. 

Bu iki hasın1 pazartP.s'i aksamı Pa
le dö Sporda büyük bir seyirci kütelsi 
önünde tekrar karşılaşnıRlardır. Gene 

Amerikalının zaferi beklenirken bütün 
tahminlerin hilafına Fran.ı~ pmpi
yonu çok çetin bir güreıten aonra ga. 
lip gelmiştir. 
' Müsabakanın ilk kısmını Deglan 16 
dakika. 44 saniyede ka.zarunıı, ikinci 
kısımda da 7dakika 6 saniyede Don 
George galip gelmiştir. 

Karşılaşmanın il~ürıcü :ve son dev
resi müthiş bir bo~ma ~eklini aı. 
mış ve bu devrenin 24 üncü dakika 12 
inci saniyesinde Degla.n A~erikalıyı 
yenmiye muvaffak olmuştur. 

Bu suretle Deglan sekiz sene evvel
ki mağlübiyctin intikamını almış bu
lunma..\ctadır. 

Fransız güreşçisi kendisile görü
şen gazetecilere "Hep bugünü bekle
dim., demiştir. _. ..... ____________ ,___________________________________________ ~ 

Radyo l\1üsabaka Kuponu 
-13-

isim: 
Adreç: 

Bir itizar: 
Neşrettiğimiz kuponlarda 5 ve 7 nu- maralar bir tertip yanlışlığı olarak mil

kerrer intişar etmiştir. Bunlardan birisi 6 diğeri 8 olacaktır. 

S - KURUN 13 MART 1931 

Çahnan 2000 lira 
Posta nakliye memuru Orhan sorgusunda hldlsenln 

nasd oldutunu anlattı · 
~~-------·--------~-

Birinci mevkide olduğu için parayı 
minderin üzerine bırakmakta 

görmemiş! mahzur 
Posta nakliye memuru Orhanın. 

merker.den muhtelif yerlere götürme}: 
Uıere teslim aldığı 3,öOO liradan 2,000 
lirayı çaldrtdığınde.n bahsettiğini, bu 
noktadan hakkında tnhkikat ve tak!· 
bata giri§ildiğini dünkü say•d:ı YM· 
mıştık. Ayni zamanrl:ı, kendısinin ii
cüncü .sulh cezaya Vl'l';ldığiııi, fakat 
hakimin, tahkikatın tckemmlilü içirı. 

dogyayı tekrar rnliddclumumihğe gön. 
derdiğini de belirtmi tik . 

"Tan., gazetesi, diln sabahki sa),· 
&ında., Orhanın gec vgkit tevkif edil. 
miş olduğundan bahsetmiştir. Bu ya.n
Jı~tır. Orhan, ancak dün a.k~am üstü 
ikinci sulh cezaya get:ı·ilerek, torgusu 
yapıldıktan sonra, tevldf c~ilmişllr! 

Diğer ta.raftan, miktarda da fark var
dır: 8,000 lira. değil, 2,000 lira! 

Orhan. ifadesine grire, 31 yaşında
dır. Evlidir. 4 yaşında bir çocuğu vax. 
dır. Şimdi de karısı gebedir. yakmda 
doğuracaktır. Evi, Sirkı>cidc Ebussuut 
caddesindedir. 18 sen~lik memurdur. 
43 lira maaş almnktaclır. 

Hlkim Salihattin Demirelli'nin su
allerine kaJ"5I, hadiseyi şöyle anlattı: 

- Teslim aldığım sruıdıklar ve çıın
talarln vapura bindim. Posta memur
larına ait hususi kamara olmadığın .. 
dan, ahali arasında oturdum. ÇantaYl 
'kucağıma alıp ,açtım. Alt kısımdaki 
klğıtlara bakmak üzere, üst 1nsımda.ki 
beze sarılı paraları yanına, minder Uıs
tüne koydum. 

Bir aralık, biletçi gelip, kibrit is
tedi. Verdiğim kutuyu göU.rdü, ar
kamda oturan iki kadmm cigaralarmı 
yaktı. Haydarpaşaya. geldik. Ben, 
12,15 de kalkacak trnı.in furgonuna 
bindim. Defteri çıkarhp, Haydarpasa .. 
ve Sclimiye memurlarına. <lört çanta 
teslim ettim. Tren düdük çaimca, te
la§landrm. Hamallar, demir sandıkla . 
rı yeti~tiremiyecckler, diye korktum. 
Perona atladım. NC'ysc sandıklar ye
tiştirildi, bir hamal da bernber bindi. 
Bu ha.mal, yolda benden hir cigara i!'
tedi. Bu !'!Irada tren Krzıltoprakta ya.. 
vaşladr. 13<-n, tren durunca, pencere· 
den sarktım ,.e e\Takı imzalattım. 

Tren fokrar kalkınca, Ercnköye veri
lecek postRlan haurlarken. Erenköyc 
verilecek 2,000 liralık paketi yerindr 
bulamadım. Şeftrenle aradık yok! .. 

f 

Gezintiler: 

ErenköyUnde vaziyeti enlathm, Mal. 
tepeye, Pendiğe yollandım ve Pendik· 
ten yanlışhkla oraya vermiş olmıy•

yıın, diye Kızıltoprağa telefon ettim .•. 
yok: .. İstanbul grup dairesine sordum, 
orada kalmış olnuu;rn, diye? .. Yok! .. 
HUlfısa, fia§ırdım. kaldım. Çalındı \'e
ya düşüp kayboldu! Ziyaa uğradığı 

muhakkak, foka.t ben ihtilas etmedim! 
Suçlu değilim, bana acıyınız. Ka. 

nm nere.deyse doğuracak. Bı..nca sene
lik namuslu memurum. B~n. böyle bir 
İ§ yapmam. Beni ika.m~tgaha raptedip 
serbest bırnkm. El~tte hakikat :mey
dana. ~ıkacaktır ! 

Orhan, ağladı. Ys.lvanp yakardı. 
Sarah olduğundan, yolda nöbeti tutup 
düşmesi ihtimalinden bahsetti. 

Hakimin. nasıl olup da parayı oka
dar kisi arasında Yapurd:ı. minder Ü!· 

tUne bıraktığı ısualinc ka.rşr "Binnci 
mevkide oturuyordum. ondar. dolayı:., 
dedi. Hakim de yank sicileı'in her y~r
dc, bilhassa birinci m{'vkide dolaşa· 

bilcceklerJne işaret et!:.! 
1609 numarnlı kanuna g<ire vil: ye

tin memur hakkında takibata. DlUıaa. 
de ettiğine dair tezkere okundu ve hl~ 
kim Sıı.lihattin Demirelli, Orhanı ceza 
muhakemeleri mıalünün 101 ve 105 
inci madd"'lerine göre tevkif ~tti. 

- Tahkikat yapılacak, sonunda, 
belki senin dediğin doğru ç1kar. Fa· 
kat, §imdiki ''aziyet, tevkifıni icabet. 
tiriyor! 

Resmi elbiseli, tıkr.az, esmer ,orta 
boylu olan Orhan, gene ağlama.ğa ba.g; 
!adı. Hfıkim, kanuni vrziyeti biraz da· 
ha izah etti. • 

Jandarma. koridorda Orhapın .bi
leklerini kclep~ledi \'C mevkuf, lfiraz 
sonra tevkifhaneye gotürüldii. 

Doeyası, müddeiumumiliğe gönde
rildi tekrar ... Oradan da istintak dni
rcsinc verilcoektir. 

Tahkikatın de,·amı sonunda, parll· 
mn ihtilas edildiği netice;inP varılır
sa., bu noktadan dur\lfjma yapılacak
tır. Diğer taraftan, ç.aldınlO:ğı Yeya 
d~rüldüğü kanaati hasıl olurea, ka. 
nunda.. va.zif ede ihmnl ve tcrahi sure. 
tile hazineyi ir.rar cihetinden d~ du· 
~a yapılması lüzumunu tesbit e
den madde bulunuyor. 

En büyük düşmanlık 

Dünkü KURUN ela acı bir ha· 
ber vardı. Holandalılar, Türk mey· 
velerinden şikayet ediyorlarmış. 
Gazetem, bu şikayet hakkında 
.. şiddetli,, sözünii kuJlanmı~ ve'bu 
işle ilgili olanların cevap vermeleri
ni istiyor, ki yerden göğe kadar 
haklıdır . 

Ben, o tenkidi okudum. Doğru· 
sunu isterseniz pek insaflı buldum. 
Aldatılmış adamların duydukları 
keskin iç sancısı daha yüksek per· 
deden bağırmalarına da sebep ola· 
bilirdi. Halbuki Holandalılar. iklim 
ıartlanm, havaların karına karışık 
gidişini gözden uzak tutmamışlar 
ve soğukknnlılıklarını kay~tme· 
mişler. Üzüm \"e incirlerimizin bo
zukluğunu süylcilerken, bunda ya
ratılı§ın payını da durgun bir zihin 
aydınlı~r içinde ortaya koyuyorlar. 

Onların isyan ettikleri noktn, ih· 
racatçılammzın doihu yoldan ayrı· 
lışlarıdrr. Mal ellerinde kalmış, 
halk protesto etmis. Döktükleri a· 
lmteri ve harcadıkları para boşuna 
akmıs. 

Bütün bunlar gerçek mi? Ril
mcm. Fakat bu işin üstiinde en 
büyük bir inatla ayc:k dirememiz 
gerektiğine bütiin varhqır.1la inanı· 
yorum. Ri7.İ giilcrv\i7.le karşılama· 
smı istediğimiz yabancı pazarlarda 

S. Qezgln 
• 

alnımıza kara damga vuranları, bu 
vatanın en büyük düşmanı 1ayma
mak, yarım görmemek olur. 

l lepimiz ayn ayn sormahyn~: 
Bütün bunlar gerçek mi? Araya 
bir hile, bir rakabet dalaveresi ka· 
nşmamışsa, bize düşen vazife. bu 
kötüh.iğli işliyen soysuzları İf batın· 
dan almak ve yere ,·urmaktır. 

Türkiyedc iktısat kalkınması he· 
nüz yeni doğmu§ bir çocuktur. Ü· 
nu esen yelden, balkıyan günden 
esirgemeliyiz. Onun serpilip bü· 
yümesi, yurdu altın yapraklı bir 
ağaç gibi zengin gölgeleri altına a
labilmesi ic-in bu vaz geçilmez bir 
şeydir. Türk topraklarını yeryiizü
niin cenneti yapan tabiat zengin!i· 
Gl, asırlarca bilgisizlik altında gö
mülü kalmıştı. Onu işletmeye b..'l§• 

ladığımız ilk giinlerde bu cennetin 
ahlaksızlık çamuru ile lekelenmesi
ne dayanamayız. 

Yabancı pazarlarda ele" güne kar• 
şı maskara olmak yalnız manevi ka· 
yıplarla kapanmaz. Böyle bir fela· 
ketin maddi zararları da pek büyük
tür. Yeni hayatımız ve inkılapçı 
sianımzla buna katlanamayız. Bir 
"kazanc., ı bir tarla gibi sürmek, 
nadaslamak, ekmek gerek. Emek· · 

( Lııtf en sayfayı, ~irinizJ, 



e - KURUN 13 ı\tART 1937 

Istanbul muhasarasında 

ORBAN'IN TOPU 
öCLE NEŞRiYATI: 

.. 
Yazan: Gustave Schlunberger Saat 12,30 Plil.kla. Türk musikisi. 12,llO 

Havadis. 13,05 Muhtelif plAk neşriyat. 14,00 
Son. -13-
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Macar mühendisi Edirnede büyük 
topu döktüğü zaman bu harp aletini 
kullanmak usulünü bilmiyordu. Bu to. 
pu kullanmak usulünü iptida kendi 
kendine tetkik edip bulan, sonra as
kerlerine bu usuKi talim eden Fatih 
Sultan Mebmedin kendisi olduğu anla
şılıyor. 

Su1·., Mehmedin bu husustaki icat 
kabiliyetini daha iyi anlamak için DoL 
mabahçeden gemilerin Halice geçirildiği 
sırada gene topçuluk fennini alakalan
dıran diğer bir keşfini hatırlatalım: 

İstanbul surlarını kara cihetinden 
bir muhasara çemberi ile kuşatan Fa - / 
tih Halice karadan gemiler indirmekle 
beraber iki taraftan Beyoğlu tepesine 
yerleştirdiği bataryalar ile buraya sz
ğmmış olan Bizans Venedik harp filo-

sunu topa tutmağa karar verdi. Fakat 
buradan atılan mermilerin Galatayı 
ihata eden Cineviz kale dıvarlarma 
çarpması, burada tahribat yapması ih

timali vardı. Halbuki Sultan Mehmet 
Galatadaki Cinevizliler ile sulh içinde 
geçindiği, bunlar ile bozuşmak isteme. 
diği için bu tehlikeyi bertaraf ede<:ek 
bir çare aradı. Bu çarenin de mermi

leri havacla bir kavis resmederek giden 
hususi bir top olab;ıeceğini düşündü. 
Bu suretle gidecek mermiler Galata 
surlarına temas etmeksizin Halice ine
cek, orada tehassun ile düşman gemi. 

terini vurabilecekti. Fatih bu düşünce
sini top mühendislerine anlattı. Fakat 
onlar bu işi beceremedi. O vakit Sul
tan Mehmet kalemi kendi eline alarak 
bu tarzda dökillecek bir top resmini 
çizdi. Bu resme göre dökülen topun 
tccı1:.ibesi muvaffakıyet ile neticelen. 

ui ki sonradan bu tipteki toplara 
(Havan topu) adı verilmiştir. Bu su. re• Fatih Sultan Mehmet topçuluk 
fenninde ayn bir yenilik göstermişti. 

Şimdi bu izahattan sonra hatıra ge _ 
len bir suali daha kay'dedelim: 

İstanbul muhasarasında yegane de -
ğilse bile en büyük tesiri gösteren el -
bette (Orhan) m topu olmuştur. (Or - ~ 
ban) isminde bir Macar mühendisi Fa - ., 
tihe Edimede müracaat edip te hizmet 
arzetmemiş olsaydı tabii bu top da dö-

külmemiş olacaktı. O halde acaba Sul
tan Mehmet (Orhan) ı böyle eline ge -
çirmemiş olsaydı İstanbul fetheıdilemi -
yecck miydi? 

Orhan Bizans imparatoru ile anlaşa
rak İstanbul surlarını müdafaa topları 

ile tahkim etmek projesi üzerinde an -ı 
]aşamayıp da oradan kaçtığı ve Edirne- 1 

ye geldiği zaman Sultan Mehmet esa
sen İstanbulun fethi hazırlıkları ile 

meşgul bulunuyordu. Demek ki Orhan 1 

Edimeye gelmeseydi Fatih yine tstan -
bulun fethi için · muhasara hareketine 
girişecekti. Fakat tabii o zaman büyük 1 

müşkülat çekecekti. Bununla beraber 
Sultan Mehmet yerinde başka birisi ol- ~ 
sayl:iı Orban'ın kabiliyetinden istifade j 
ederek İstanbulu zaptedemezdi. Zira 
Orban'ın o meşhur topu meydana gel -
mek için onun san'atkar kabiliyetine 

Fatih Sultan Mehmedin icatkar kabili- 1 

yetini de katmak tazrıTI. gelmiştir. Top 
döküldükten sonra da onu kullanmak. 
topçulukta balistik denilen atış usulünü 

tatbik etmek yolunda Sultan Mchme - ; 
din şahsı kabiliyetine ihtiyaç hasıl ol - 1 

muştur· I 
Sonra Güstave Schlumberger dahi 

İstanbul muhasarası hakkındaki tetki -l 
kinin muhtelif yerlerinde işaret ediyor ·

1
1 

ki İstanbul surlarını yıkmak için kul • 

tanılan top Orban'ın döktüğü tek top -

tan ibaret değildi; Fatih bu toptan 

muhtelif cesamette harp silahlan ha -

zırlattı; bu silahları o zamanda maruf/ 

olan diğer türlü harp silahları ile, harp 

usulleri kombine etti. Ayni zamanda 

Saat 18,30 Plô.kla dans musikisi. 19,30 
Şehir Tiyatr:>su komedi kısmı - İki temsil 
(Baş başa ve Büyült söz). 20,00 Fazıl Saz he
yeti. 20,30 Ömer Rrza tarafmdan arapça 
söylev. 20,4!5 Fazıl saz heyeti. Sa.at ayarı. 

21,15 Orkestra. 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve erte.si 

günün programı. 22,35 PIAkla sololar, Op( • 

ra ve operet parçaları. 23,00 Son. 

İstanbul surlarını muhtelif cephelerden ~-----.... ----.-----. 
ve istikametlerden tazyik ve tahrip et
ti. 

Mesela otiduda (k~başı) denilen bir 
alet daha vardr ki kale duvarları yıkı] -

mak için kullanılırdı. Bu alet büyük bir 

direğin başına bağlanmış k~başı şek -

linde büyük bir maden parçası idi; di -

rek bir sehpa üzerine, yahut üstü ka -

palı bir müteharrik kulenin altına ha

latlarla bağlanırdı. Bu sehpa, yahut ku-

Cwnortf'sl PAZAR 

Takvim r.i Mart ı4 Mart 

1 
======l29Zilhicce ı M· rem 
~Un dog>tş•ı 5 r 5 "' r 4 
:;Un batışı ı 8.14 18 l .'i 
~abaıı namaz. 6 00 6 00 
)ğle namazı J 2.2-1- l '2 2 J 
lkindl oaınazı ( ~.4.i 1 :ı.44 
ıUtşam namazı 1 8, 1 4 : 8 15 
Vatsı nama.zı 19.43 19 45 
Cımalı 4 36 4 35 

Yılm geçen günleri 72 7.~ 

Yılm kalım gUnlert 29.~ 292 ..._.. ________ ._ __________ .....; 
le dövülecek lduvarın altına getirilerek 

koçbaşına bir rakkas gibi hareket veri _ı---------------
Iirdi. Böylece mütemadiyen vurularak B O R S A 
duvar tahrip edilirdi. 

Fatih Sultan Mehmedin eserinde ve 
hareketlerinde göze çarpan bir husu -

siyet zamanına göre iptidai mahiyette 

olan harp vasıtalarını maksadına daha 

12 3 ~37 

WzaJaruıda yıldır. lfareUI t>lıuı.luı, l1U 
rtade muamele goren.lerc1lr. tıııkamlıu 
MAı 12 de kapanış 88tı" Oyatlanıır 

PARALAR 
müessir bir hale getirmek için yeni şe- • Sterlin 

killerde, yeni usullerde kullanmış olma- •Dolar 
•Frank 

618 
12450 
llj 

Pezeta 
•Mark 28 
• Zloti 22-

sıdır. Hulasa fstanbulun muhasarası ve •Liret l23 - • Pengo 25 
fethi işi henüz yirmi dört, nihayet yir- •Belçika Fr 

. b d 1 b" . d ı · Drahmi 

84 - • Ley 14-

mı eş yaşın a o an ır genem sa ece • lsvıçre Fr 
22 - •Dinar 62 

ii7ö - Yen 
şahsi teşebbüsleri, şahsi azmi ve kabili- • Leva 23- •Kron lsveç 32 

yeti sayesinde muvaffakiyetle netice • • FloriJJ 
lenmiştir. • Kron Çek. 

• ŞillD Avue 

66 • AJtm 1039 
•Banknot 

-SON-

TERCUME KULLIYATI 

Bu irfan hazinesine 
abone olmak İ4)İ n 

ko;ayhklar 

Memlekette okuma hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
laştırmak maksadile Dün ve Ya
rın kitapları iç~ her keseye elve
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmuştur. 1 inci kitaptan il inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

11 inci kitaptan 20 İJ!ci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 
abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
peşin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
peşin verilir, ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 

abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
verildikten sonra her ay bir lira c .. 
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 
peşin verilir ve her ay bir lira öde
nir. 

75 - 247 
~3 

ÇEKLER 
• U>ndnı 

• Nevyorll 
• Parla 

618 - • Viyana 
O 7931 • AıtadrtO 

17 23 • BerlJJs 

423SO 
114482 
196;)() 

• MJIAno 15.0110 • Varşo111 41763 
• Brüksel 4 6917 • Budaı>e§t.! 4 3690 
• Atına 88 592:> • Bllkreo 108 O\l 
• Cenevre 3 4.666 • BelgT&(l S4 627i> 
• SOtya 64 4012 • Yokohamfl 2 7760 
• Amsterdam 14480 • Moskova 24 6i 

• Prağ 22 6537 • Stokholm 3 1383 
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Merkez Bank 96 öO 
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Ubyon Del 
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Balya 

Şark ın. 9C7..ll 
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1455 

lStlkrazlar Tahvllle" 
• 1933 T.Hor. ı 19 40 ıı:ıektrtk 

• • • • D 18 95 l'r&mnJ 
• • ., ,. m 18 85 Rıhtım 

leUk.Da.hl.11 95 • A?Wdolu J 39 75 
•Ergen.! lsUk 99, •Anadolu D 39 75 

192A A M Alladolu ID 
B.Enunım 9S MUm"'ıofft.J A 42 50 

IST ANBUL BELEDIYF..51 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

20.30 da 
Ü M 1 T 5 perde 

Yazan: Henry Bern
tein. Türkçeye çevi

111111111111111 

111...11~ 
uııııııil 

ren: Halit Fahri Ozansoy 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 
Akşam saat 20,30 da S A Z C A Z Ya

zan: Ekrem Reşit, besteli yen: 
Cemal Reşit 

Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

DOCAN'LA SEDMA 

Çanakkalede köy 
kalkınması 

Köy öğretmenleri 
bir faali yet 

Çanakkale, 
(Özel) - Köy 
kalkınması faali· 
yetinde köy öğ
retmenleri büyük 
bir çalışma gö~
termektedirler. 

Bugünün köy 
öğretmeni yalnız 
köyündeki ço· 
cukları okutmak 
la kalmamakta· 
dtr. Bu öğret· 
menler aynı za
manda köyün 
ilerlemesine çahş 

makta oldukları gibi kalkmmalarm
da da yol göstermektedirler. 

Gönderdiğim resimde Çanakka· 

bu hususta büy 
sarf ediyorlar 

le köylerinde~d çocukların çalış 
larmı görüyorsunuz. 

Bab.lıesirde Belediye çalışmaları 

Vali konağı, Şehir kulübÜ hal 
evi binası bir ada ha.inde 

ortaya çıkııor 
Balıkesir, {Hususi) - Belediye 

şehrin batı tarafına düşen Medine 
bayırının ağaçlanmasına devam et
mektedir. Üc dört sene evvel bu 
kurak ve kayalık sahaya dikilen 
çamların hemen hepsi tutmuştur. 
Belediye bu ağaçlara büyük bir ih· 
timam göstermektedir. 

Şimdi yeniden ağaçsız kısım a
ğaçlandırılmaktadır. Son günlerde 
bin kadar çam dikilmiştir. Bu su
retle topun bulunduğu kısımdan 
askeri hastahaneye kadar olan kısım 
kamilen ağaçlandırılmış bulunmak
tadır. 

Bazı kimseler bu taraflardaki boş 
araziyi açmak ve temizlemek sure
tile tarla haline getirmektedirler. 
Halbuki belediye bu kısmı koru ola
rak vücude getirecektir. Onun için 
bu gibi kimselerin tarla açmalarına 
müsaade edilmiyecektir. 

Halkevi binasının Milli kuvvet· 
ler caddesi tarafını kaplıyan harap 
binalar belediye tarafmdon istimlak 
t;dilerek geçenlerde yıktırılmıştı. 
Halkevinin bahçesine eklenen bu kı
sım çiçek tarhları yapılmak suretile 
tanzim edilmektedir. 

Halkevinin arkasındaki diğer iki 
evin de istimlaki kararlaştmlrmştrr. 
Bu iki ev de yıktırıldıktan sonra ön 
ve arkadan cadde ve sokaklara çev
rilen ve bir ada halinde bulunan bu 
arazi parçasında yalnız Vali kona· 
ğı, Şehir klübü ve Hal!tevi binala· 
rı kalrmş olacaktır. 

Bu tarafı güzel bir halde ortaya 
çıkarmak Hn metruk Azaryan fab
rikası arsasının duvarları yrktırıla. 
cak, dar sokak geni~lctile~ek, Vali 
konağı yanındaki arsa da buradaki 

boşluğa kalbedilerek burası ge 
bir meyc!an haline kondacakUT· 

Stadyomun Gazi Bulvarına 
kan duvarı da yakında geriye çe 
lecektir. 

Stadyomu genişletmek rrıal' 
dile diğer mukabil tarafından ~ 
mak istenen evlerin istimlak ~.ıı 
melesi kamilen bitmiştir. B~ 
satm alman üç evin yıktırılrnf:_~ 
başlanmıştır. Bu işler tam~·1. ~I 
dıktan sonra stadyumda gere 
]an tamirler de yapılacaktır. ti 

Dereçiftlik suyunu şehire gef 
mek hususunda çalrşılmaktadıt· ll 
kat bu suyun getirilmesi hus05"'1 
tetkik eden ve buna ait planforı' . 

ı! o' 
makta olan mütehassıs M. ~ 
gecenlerde lstanbulda ölmüşti.İ\ 

~ Mütehassınm ölümü üzerine .'. 
zrrlık işi noksan kalmıştır. Btl J' i 
den tekrar bir mütehassıs cel 

1 
e 

vaziyetin tekrar tetkiki icap et~ d 
tedir. Belediye bu nokta üzer: b 
ki mütalaasını Vekalete yaıarr. 

111
i 

mütchassrs gönderilmesini iste 
tir. 

d d ·· el ç Atatürk parkın a a guz )'et'; 
lışmalar göze çarpmaktadır. d 
den birok fidanlar ve çiçekır 
kilmıştir. Parkın diğer ilana l:şı 
memiş kısımlan üzerinde de çı:t 
maktadır. . o b 

İnşa edilmekte olan gazın ·c;ti 
nası i..,~aatr bir hayli ilerlef'.11~Je 

J • 1 
Havaların müsait gitmemesını G 
süren ve belediyeden daha bir~; 
det müs~ade istiyen müt~a ~i 
talebi muvafık görülerek ıst .,ıfıl 

.. d ·ı · · B a naı mus::m e ven mıştır. un hh 
b. l · k d rrıüte" · mayis ıc "'yetme a ar . tfı'l' 

p.:"lz;novu bele:liyeye teslirrı e 

olacaktır. 

• 

Çanakkalede kaza yapan 
serbest bırakı~dı 

süvarı 

Mesut bir Nişanlanma 
İnhisarlar mürakıbı M Te,·fik Lu 

Ud 8 

ÇanalJDle (Hususi) -
1 

\fo.f1 

siz hiç birşey elde edilemez. Hile l 
ise emek değil, yüz karasıdır. Ya
lan dolanla elde edilen bir defalık 
kazanç, a,Itm yumurtlıyan tavuğu 
kesmek gibi aptalca bir tamahkar
l~ğa benzer. Ticaret borsaları, oda- 1 
lar, bu isi en ince taraflarına ka· 
dar araştır~mah, içinde şüpheli nok- 1 

talar varsa ortaya çıkarmalıdır. Bun
d:ın sonra da hükumetin vazifesi 
başlar. Milli ticarete pusu kuranla-

50 kitaba bırden abone olmak is
tiycnler peşin 8 lira vermekle ki
tapların tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda he. 

, saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şmcı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 sı peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Besteli yen: Fehmi Ege 

t LAN 

na'nm kızı Mün~vver'le mutemr.t M. lıli 
Kunt'un oğlu i~ bankz.sı mem.urlarm
dan Burhan Kunt'un niş:ın merasimi 
dün Perapalas salonlarında güzide 
davetlilerin huzurile yapılmtştrr. 

evvel bumda İngiliz bandır~ ı .,ıd 
duora ~ib!:>ile Ticareti bahrıY~tıll 
motörün çarp:çmnsından r:leY i.i,,ıırı 
gelen feci kaza üz.erine ~ile~! s jştiı'; 
si Hari Ferguhas tevkif editıt1e:1 

Süvarinin mevkufen muha ,earı'fll 
··.; 

ne başlanmıştı. Bu işte s~ ~0otıl 
kabahati olmadığı fen h~yetı:e;t b1' 

ile anb.şrldrğmdan süvarı ser 

n dünyaya geldiklerine pişman et
mek de onun işidir. 

Abone olmak için "V AKIT,, 
yurduna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. 

Üsküdar Valide camii Çinili cadde -
sinde 17 No. lu evde mukim Osman kı
zı Makb:ıleye ayni evde oturan kızkar
deşi Şp:-ife mahkememizin 8-3-937 
t2rihli kararile vasi tayin edilmiş oldu
ğundan itirazı olanların on gün içinlde 
mahkemeye mü:acaatlarr ilan olunur. 

Genç ni~anlılara saadet dıleriz. 

Ali T'caret rne ·tehi 
~irektörlU2ü 

İstanbul Üniversitl·Si prcfcsölerin
den Baban Şükrünün Ali t!c:ıret fü:csi 
direktörlüğüne tayin edilmesi karar
laştırılmıştır. 

rnkrlmı§trr. 

D.:~1ili:;·e mütch::ıss·sı 

Dr. t: üs eyin Usll'lart 1,t 
Jıll~ 

Laleli UHüf apartmı.anı 4· 1 ye 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 

?·ek; ve cesur Timur Melik, nehir 
tündeki adaya çekilince, suyu aşa

l'rtıgan Mongollar, apışıp kaldılar/ . 
-24-

hh Meh d'' ·ı M h kı k d ku ~ met, uşmanı tamanu e e - e met, s aç arasın an rtulmağa 

c·· &ayarak, bir hamlede elde ettiği zaman bulabilsin 1 
"n k' ~ıla a ıslerini dinler ve Mongolları Timur Melik, Kocend şehrir.i he _ 
c Yıp bozduğu, onların tutunama - mencecik boşalttı. Duna mukabil, nefis
~ :Çınağa mecbur oldukları yerde, terini fedaya azmetmiş. en iyi askerle -
~rıı Derya civarındaki dar vadiye rinden müteşekkil 1,000 kişi ile, nehir 

) Yerde ordugah kurmuş, rahat c- üzerindeki ufacık bir adaya çekildi, a -
bi Otgunluk alırken, birdenbire müt- dacığı tahkim etti ve orada yerleşti. 

fırı~ haber geldi. Tamamilc cenup ta- Nehrin burasında, ada ile her iki sahil 
htıtı' Urnmü - Derya civarında, ya- arası da gayet genişti, hiç bir yerden 
~ en hemen gerisinde, bir Mongol arada köprü yoktu ve nehirde nawcut 

•u 0rtaya çıkıvermişti; ikinci bir bütün kayıkları, Timur Melik, ait:laya 
r&ol Ordusu! Ve Fergana vilayetine getirtmişti. Hulasa, suyu aşıp da ona 
l!ıı Yürüyordu. erişmek mümkün değildi, iş'te 1 

11 Ordu, Mongol generali Cebenin ~ ~ ~ 
~-~~a ettiği seri, hayret uyandırıcı 
~fırkalarından teşekkül ediyordu! 
.JI Mehmet, bu beklenilmedik ha
ti ~an sıkıcı tesirini ancak gidermiş
Ş h aşka haberler bu haberi takip ~t
tı.ı a ın biraz evvel yendiği Cengizin 

llıu karanlıkla örtülü, şüpheyle 

0:h oğlu Cuçinin kumandasında 
~ ıı da, şimal tarafının uzakça bir 
~.!) nda tekrar ortaya çıkıp, Siyri -

al\ın orta kısmınldaki kaleleri mu
rily 
Ş a koyulmuştu. 

:"ı ah ~ehmet, bu iki aksi haber üze -
~ ha'r.l almak ihtiyacrru duydu. 
~ Yet, fenadı. Tam manasile hir kıs
aarasında kalmıştı. Eğer bu kıskaç 
~ta, Şah Mehmet ordusunun, ar
~<ti. ti memleketi ile irtibatı kesile -
1t 'q nu husushki netice de ancak gün 

d t meselesiydi. Arada geçen kısa 
t~~t larfında, Şah Mehmet, Mon
~ rı ne kadar çılgıncasmıt bir yü -

!t ~iliyle hareketlerini sevk ve ina
b lcrini kavramıgtı. 
<ıar 

"r ~·%nandan Cengiz Han, ikinci se-
~~kctine, ilkinden daha etraflı o

;lamıştr. Harp sahasını, büyük 
<~ımç dıtası haline getirmiş, bil
: tı~ §~tranç oyununa girişmişti ade-

1rb· · d..,ğan oğlu Cuçiyi, bu büyük 
"\: İlk safhasında bozguna uğrayan 
l• d' il. tek sert sözle, muahaze veya 
.ırı~rı: kar!ıfamamıştı. Bilakis, ordu -
'i c b~ araya toplayıp, onu gösterdi -
~ •• kc~tcttcn, korkusuzluktan dolayı 
ili ~~lın Önünde methetmiş, takdirleri -
il\ L ırgeınet:liai gibi kendisine zayiatına 

"abi1 b tı;tt 5,000 asker daha vermeği de 
) :ıj tnı~tnişti, Ve ayni zamand::ı, yeni 

\ Ctlıırler de vermişti l 
r (l .. 'f. ,,. 

Mongollar, bu . vaziyet karşısında a
pışıp kalmakla beraber, kumandanları 

general Cebe, sinirlenmedi· O, muhasa
raya kendi tarzında başlamak yolunu 
buldu: Taş fırlatıcı ve alevli kundak a
tıcı makinelerile, adadakileri perişan 
edemiyecekti. Fırlatılan ve atılan şey -
ler, araıdaki mesafeyi aşamıyor, bu te -
§ebbiisler - her iki manada da - suya 
düşüyordu 1 Cebe, bu tecrübeyle fazla 
uğraşmadı, bundan vazgeçti. Fakat a
dayI da mutlaka ele geçirmek lazımdI; 
bütün güçlüklere rağmen, her ne paha· 
sına olursa olsun 1 Adada Şah Mehme -
din kumandanını ve askerlerini bıraka
maıJdı; adayı ele geçirmeden, ileriye 
doğru at koşturmağa devam etmesi im
kansızdı. Cengiz Hanın demirden kanu· 
nu, arkada, yaşıyan ve dolayısile tehli
keli olabilecek hiç bir şey bırakmama
ğı amirdi. Cebe ve askerleri, adaya a -
yak basmak zorundaydılar; hem de ka-
bil olduğu ka!dar çabuk 1 ı 

Mongol generali, dört bir taraftan. 
şehirden ve şehir harici civardan sivil 
ahaliyi toplattı, bunlara zorla taş taşıt -
tı, bu taşlarla nehirde ada istikametin
de uzayan bir nevi rıhtım - köprü yap
malarını emretti. 50,000 erkek, kadın, 

çoluk, çocuk, gece gündüz bu köpriı 
kurulmak üzere iri iri taşlar getirdiler, 
Cebe sivil ahalinin sürükleye sürükle -
ye getirdikleri bu taşlarla nehri yan 
rıhtım, yan köprü şeklinde kısmen dol
ldurarak, ada ile nehrin bir sahili arası
nı mümkün olduğu kadar kısaltmak ve 
taş fırlatıcı, alevli kundak atıcı maki -
nelerini bu suretle adaya yaklaştırmak. 
o zamanın topçu kuvvetlerile adadaki -
teri bombardıman etmek kararındaydı! 

(Arkası ı-nr) 

• ilan ha tncraı Cebe, İ!ll!m devletini ce -
~ ltarıı koruyan sedde, kale duvar-

~~k 'okuldu. Bu arazinin manzarası, htanbul dördüncü Valaf Han Aıme 

No. 
36 
66 
87 

189 
226 
234 
235 
450 
458 
646 
647 
648 
693 
698 
753 
830 
853 

1037. 
190 
196 
251 
287 
311 
317 
426 
537 
648 
709 
751 
82~ 

989 
2090 

12fi 
235 
42? 
509 
701 
715 
866 
873 

3007 
26 

126 
206 
290 
300 
318 
319 
380 
420 
478 
50~ 

551 
5,ı;6 

560 
571 
59?. 
638 
570 
716 
810 
922 
994 

405fi 
188 
20R 
247 
269 
275 
395 
45R 
507 
634 
716 
738 
.792 
979 

Lira 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

200 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

200 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

500 
30 
30 
30 

300 
30 
50 
30 
30 

100 
30 

100 
50 
30 
30 
50 

100 
50 
:so 

· "30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 

100 
50 

100 
50· 

100 
50 
50 
30 

100 
30 

No. 
981 

5009 
18 

317 
339 
421 
472 
489 
500 
505 
582 
597 
680 
696 

6070 
96 

155 
216 
311 
382 
413 
450 
461 
476 
708 
881 
926 
948 
980 
994 

7045 
52 
85 

120 
190 
196 
244 
264 
520 
537 
549 
598 
646 
860 

8034 
84 

139 
322 
386 
418 
442 
471 
477 
584 
587 
602 
633 
657 
976 
978 

9018 
103 
212 
261 
345 
372 
416 
606 
804 
931 
870 
925 
943 

10007 
43 
93 

249 

. 

Lira 
50 

500 
30 
so 
30 
30 
50 

500 
30 
50 
30 

500 
50 
30 

500 
500 
500 
30 

·50 
30 

500 
50.000 

30 
30 
30 
50 

500 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

500 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

100 . 
30 .. 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
30 

50 l 30 
30 

No. 
304 
340 
376 
724 

11125 
239 
259 
491 
543 
788 
841 
946 

12063 
105 
114 
194 
238 
320 
330 
402 
441 
491'\ 
498 
566 
575 
614 
621 
635 
694 
822 
826 

13031 
61 

306 
388 
459 
585 
649 
925 

14106 
126 
228 
367 
453 
504 
531 
708 
880 
998 

15085 
169 
242 
519 
573 
674 
693 
969 

16099 
112 
170 
200 
254 
429 
602 
700 
853 
976 
999 

17001 
63 
95 

120 
187 
221 
284 
356 
389 

Lira 
500 
500 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
200 

30 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
50 
30 

3000 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
500 

50 
30 

200 
30 
30 
30 

500 
30 

500 
50 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
30 

No. 
390 
413 
416 
573 
642 
650 
664 
893 
917 
951 
986 

18000 
55 
59 

500 
668 
097 
709 
806 
871 

19030 
153 
72 
18~ 
208 
284 
364 
471 
579 
776 
779 
940 
98"-

20026 
36 
8ı 

261 
264 
439 
441 
499 
617 
653 
679 
724 
835 
856 
898 
917 
918 
92?. 
963 

21110 
113 
190 
198 
22~ 

40R 
430 
723 
787 
860 
902 
948 

22017 
55 

ı arı 

201 
28.ı; 

293 
320 
36~ 
427 
42R 
477 
564 
661 

Lira 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

500 
30 

200 
200 

50 
30 
50 
50 

200 
500 
50 
30 
30 
30 
30 

500 
500 
50 
30 
30 
30 

200 
100 
30 
50 

200 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
30 

500 
500 

50 
50 

30 1 100 
50 

500 
50 
30 

15000 
30 

~nı 1 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
50 
30 

1000 
30 

1 

No. 
707 

23125 
132 
246 
260 
380 
412 
450 
453 
647 
816 

24081 
147 
154 
326 
40?. 
479 
509 
578 
584 
631 
683 
802 
861 
993 

25043 
208 
214 
245 
330 
468 
617 
910 
967 

26028 
. 38 
317 
403 
503 
523 
576 
620 
631 
641 
954 

27020 
86 
95 

144 
180 
212 
261. 
370 
536 
667. 
74~ 

78~ 
80~ 
839 
857 
885 
954 

28002 
171 
213 
297 
350 
436 
575 
628 
870 
899 
910 
997 

29018 
76 

184 

Lira 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
500 
100 

30 
50 
30 
3'0 
30 

100 
30 
~o 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

200 
500 
200 

30 
30 
30 
30 

• 100 
50 
30 
50 
50 
50 
30 

soo 
100 

50 
30 

200 
500 
200 

30 
50 
30 
30 

500 
50 

200 
200 

30 
50 

• 500 
200 

50 
50 
50 
50 

500 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
100 

30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

No. 
214 
228 
232 
384 
663 
757 
875 
880 
894 
947 

30041 
24.'i 
253 
492 
498 
571 
622 
64R 
668 
772 
921'i 

31013 
11.'i 
lH 
153 
181 
300 
316 
394 
411 
487 
534 
559 
584 
596 
105 
723 
727 

32012 
23 
47 
60 
73 
87 

155 
183 
23" 
241. 
269 
283 
326 
33R 
361 
387 
411. 
432 
477 
480 
499 
649 
673 
689 
817 
913 
930 
934 
95Q 
983 
986 

33021\ 
192 
218 
303 
309 
371 
517 
638 

Lira 
30 
50 
30 
30 
30 

500 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
30 

500 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
30 
50 

500 
500 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
50 

200 
30 
30 

200 
50 
50 
30 
30 

500 
100 
30 
50 
50 
30 
so 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
50 
so 

200 
100 
30 

500 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
30 

500 
30 
50 
50 

No. 
796 
802 
851 
928 
956 
965 

34140 
150 
175 
203 
324 
331 
340 
509 
i31 
828 
978 
992 

35170 
231 
242 
251 
291 
397 
507 
585 
591 
673 
698 
704 
923 
957 
964 

36033 
120 
127 
150 
ısı 
420 
505 
554 
659 
705 
796 
817 

37310 
328 
332 
338 
380 
404 
503 
627 
788 
794 
814 

38115 
123 
149 
'1~~ 
217 
310 
439 
751 
849 
946 

39138 
146 
369 
37R 
507 
594 
677 
69.C\ 
718 
771 
877 

Lira 
50 
50 
30 

200 
30 
50 

100 
50 

100 
50 
30 

200 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

• 50 
10000 

50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 

500 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 

100 
30 
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50 
50 

200 
30 
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200 
30 

200 
30 
30 
50 
30 
50 

~00 
50 
30 
50 
30' 
50 
50 
30 

500 
50 

100 
200 
500 
50 

100 
500 

30 
500 
500 

50 
50 
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1...~~· • kuru yüzlü, çıkık kemikli, sar! 
ı:'l!i • kat No- 29 M. Akbat "t~ "'neral Cebenin, pek hoşuna gi- 1 

~Çelik gözleri, asla ~u. kadar ~ö~- Lüks markasını havi olan kutular ~ ~ 
tılıı t tnanzara görmemıştı. Onun ıçın içindeki çayların mahlut olduğu bu ke- '.lı ı lf=O (E R G lCJ N 1 l 
ı,.. •• bu arazi, tek bahçeden ibaret - re ticarethaneme bildirildiğinden hay -

1 Polls Haberleri j 

Garip bir arzu ..... KURUN ~ 
GVNDELIK SiY ASI GAZETE 

'\O;oı siyeti ticariyemi muhafaza için ticaret- On binlerce vatandaf 
•r er, bemb:yaz duvarlarile eski ~ •a haneme mahl(it ray satanlar ve yahut ıl ' tarafmdan 
ıa,, neyi hatırlatırlardı ve her ta - :ı 

b. ·• Ilı Lüks markalı raylarımı taklit edenler 
v~. cçhul, lezzetli meyvalar sar - :ı 1 

\r • · aleyhinde takibatı kanuniyede buluna -
• C§ıl mer'a halılarından narın 

(•tlcr yükselirdi ve güneş, ~bedi 0 _ cağımdan her kimin nezdinde ticaret - 1 

lba hanem tarafından verilmiş olan resmi aN Vi bir gökte ebedi olarak yakı
~ 'nlık saçardı. faturaya müstenit ne mikdar Jüka mar-

b~~lt, bu efsanevi manzara ortasın- kalı çay varsa te~dil edilmek üzere ta-
t it rihi ilandan itibaren bir hafta zarfında 

tr... ale vardı, ki o, bu kaleyi almak vrd ticarethaneme iade edilmesi aksi tak - 1 

Seve seve okunan 
Ve takip edilen 

HABER 
V E 

~.u. Bu kale, sahipsiz, müdafill"ri dirde bundan mütevellit mes'uliyet ta - 1 

~ ıyctsiz bir kale değildi. Bu kale, rafımdan kabul olunmıyacağı ilan olu - K u R u N 
l':hıncdin en iyi zabitlerinden biri ı 
> 1ınur Melik tarafından müdafaa nur. 1 

il cı~du. Ve bu Tim ur Melik, her __ M_U_Z_A_Y_E_D_E_l_L_E_S_A_T_IŞ-1 L_A_N_I _ ' 

~ '1tayişin fevkin:ie cesur olmakla 
h" . d h .. 1.. . Beyogvlu İstiklal caddesinde 279 nu-

·11 "' aynı zaman a er tur u sı -
~t~ 

0
fcvkinde zeki de olduğundan, maralı dükkanda mevcut ve tasfiyesine 

~ ıı aaldınşa karşı ancak pek sü- karar verilen (Passrapit) seyahat şir
t ~larak müdafaa edebileceğini, ka- ketine ait büyük vitrin camı, para ka
'tı lın boylu tutunamıyacağıru der- sası, Remington markalı yazt makine -

Gazetelerinin 

K CÇCK 
ilanla rından 
istifa de e diniz 

~ ~.kesti. Fakat, ayni zamanda, sal- ıi, elektrik abajuru, banko, asma saat, 1 

\ cı"longoUarı, ancak ve ancak bu- yazı masası, kanape ve koltuk takımı, Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga· 
t 11raıiltnak, burd:la alıkoymak icap vantilatör, üstü camlı banko, muşamba... zetelerimize bir küçük ilan ver 
~ b~ ~c çabucacık kestirip attı. On _ ve sair yazıhane e§yası martın 15 inci 

1

1 1 mek auler!yle dehal temin etmek 
~ falcıt hcrhanglbir yerde engel ol _ pazartesi günü saat dokuz buçukta mez- 1 elinizdedir. 
~ /dasızdı. Nisbeten çok daha fay- kur dükkanda alenen müzayclde ile sa - Müracaat yeri: lıtanbul; Ankara 
~~'re burada mcşguı edilmeleri ise, tılacağı ilan olunur. (V. N. 21341) caddesi YAKIT Yurdunda 

~.bu dalı, çok mühimdi. Biltün me - l v A K ı T 

Büyükderede oturan Re§it ve Ferıt 
adında iki çocuk oyun oynarken garip 
bir arzuya. ka.pılmı,ıar; Reşit Ferid! 
sünnet eL'nek istemiş; eline geçirdiğ1 

kesici bir aletli! Feriai yaralamıştır. 

OEREY Al\• A I<APILDI - Dün gc. 
ı ce İstiklal caddesinde Cemaı lokanta· i 

1 smda çalışan Mustaia adında bir gar- ı 
1 son kendini elektrik et>reyanma kaptı- ı 

t;a.wtenuze göoder11eo yuııar, ga.tete-
1• gtrmek lçto tae, u.rtının kôşutne·(ga· 
ıeteı ıceıımut yuıımalıdır. 

Karııııır .ıauyen okurıaı, mektupta.nna • 
lO kuruıluk puJ koymalıdırlar. 

U&sllmıyan yutlan gen ıoodermektec, 
ıuy.nettl:ı. yolla.o.auı mektuptamı lç1Dı 

1&oauıan paratL-uı ıcaybOınıumdan, ut.o 
olarak çıkan yazılardan dolayı, dlrektOr • 
ıük, Ustunl! soru sorgu alma.&. 

rarak bağırmağa başlamış, etraftail 
yci~nlcr tarafından kur~nlmıştır. ,1 Günü geçnıi~ sayılar 10 k·uru-§tur 

1 

iKi TRAMVAY ÇARPIŞTI - Dil:t il uazett-mızc1" çıkan 111zıtarta reaımı ... rın 
Kadıköydcn gitmekte olan 44 numara• ı: ıter llakkı ll&lt acrncll•t içindir. 

lı tramvay arabası 139 numaralı tram 
1 

vaya çarpmıştır. 

Çarpma neticesinde tramvayın cam 
tarı kırılmış, tramvay içinde bulunım 

1 
15 ya.şiarında Apostol yaralanmı§tır. 

'fVK TAŞIRI<EN - Hasır iskell\

, sinde hamal Mustafa yük taşımakta 

iken birdenbire ayağı kaymıg; yere 

yuvarlanmıştır. Zaval!ı :Musta!anın 

ayağı kırılmış, hastahaneye kaldırıl

mıştır. 

1 Yeni ne,rlyat 1 

Yeni Edebiyat 

nesi milletlerarası rom1n müsabaka,. 

smda. birinciliği kazanan roman tef ri

ka.sı ve forma halinde verilmeğe baş-
lanan "Dünyanın en güzel h ikayeleri,, 

seriainin ilk hikayesi olan Mr.rk Tva.in 
den tercüme "Ademin hatıra defteri,. 
nden başka (Baudelaire) daır bir ya.. 

zı, di\'an edebiyatı tetkikleri, Osman 
Cemnl'in "Çiçek mer.clcsi,,, Vahdet • 

Gültc!dn'in "Türkc;:e konuş.,, İzzettin 

Mete'nln "Sanat cemiyet içindir., baş
lıklı yazılam, Divan edebiyatı tetkik

leri, &iirler ve diğer ya2.1lar vurdır. Tav 

~e tada ve bundaY,dı. Bütün güç· 1ı ilmi Felsefe - i 

~ağtncn, her ne pahasına olursa Dün ve Yarın Kitaplanndandrr 1'1 

~ıc~d 0ngo11ar bir müddet burada . k . ı , Propaganda servisi 
c sa 1 d 1 H d 1 Fıyatı 40 uruştur • • 

Ilı yma ıy ı ar. em e o - ;;;;;;;; 
1.ınca bir müddet: ta ki, Şah ----·-------· • 

"Yeni F.debiyat., gazetesinm beşin· 
ci sayısı çılan.ıştır. Bu sayıda 1936 ae-

siye ederiz. 



1 - JroRUN 13 MAltT 1931 • 
inhisarlar lstanbul 

başmüdürlü~ünden: 
Çamalh tuzlumda sureti mahauaada teaia olunan ince tuz de

jİrmeninde sıhhi ve fenni bir ıurette ihzar olunan ince aofra tuzlar. 
yanmpr ve birer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da ( 50) ter 
kiloluk içi kiirt kaplı çuvallar içinde sabfa çıkanlmıthr. 

Sofra tuzları ( 64) ve ( 128) zer paketi havi aanchldara konarak 
ambalajlanmıfbr. Paketli aofra tuzlanrun beher kilosu Kabata, 
ambarmda (9,50) ve mutbak tuzlannm beher kiloıu ( 5,25) kurut 
fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuva.t
dan daha az sahlamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiahna dahil 
olduğundan müıterilerden aynca sandık veya çuval bedeli aran 
mıyacakbr. 

Tuz sahcdanıun inhisarlar lstanbul Bqmüdürlüğü merlcezind,. 
Kabatq ambanna müracaat P.tmeleri ilan olunur. (1184) 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekiletçe yaptırılacak yazı hane, masa, koltuk, sandalye ve mü 

muili mobilya açık eksiltmeye kon muttur. 
2 - Eksiltme 24/ 3 937 tarihinde Ç&l'faDlba günü saat 15,30 da 

Ankarada Yenitehirdeki Vekilet binası içinde toplanan Satmalma komis-
yonunca yapılacaktır. 1 

3 - Muhammen ketif bedeli 2680 liradır. j 
4 - Muvakkat teminat 201 lira dır. 
5 - istekliler bu ite dair prtnameyi Vekilet Levamn bürosun'dan 

parumalırlar. • 
6 - isteklilerin 24/ 3/ 937 gününde muayyen saatte teminatlanru 

hamilen komisyona müracaatlan ilan olunur (504) (1234), 

. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Oreloğ - Operatör .. 
llıı. ()SMAN ()NEH 

idrar yolları, Belsoğukluğu ve 
ERKEKLİK ~:,~~~~::~::~~. 

Muc.ıyPnch...:tne Buh'-·c•l\JIJI \naclıılıı tlan 
"ar~ı "'lri1'-.1111Jtt \rfHH'llur ilan \u. it) 

Ev l-111.lıll ı·ıuldt·~I \'ılı!11 'iııı·ııı."ı 

~aı1111thı lo'-'nt Aıuırlınu1111 \o. :1 

• Denizyolları • 
l'LETMESI 

Acenteleri: Kara ki)' - Dprilbaı: 

feL 42362. Sirkeci MWıUrdar Zade 

--Han telefon: 22740 --· 

Trabzon Postaları 
Pazar, salı 12 de Perıembe 16 
da. 

lzmir Siir'at Postası 
Cumarteıi 15 de 

Mersin Postaları 
Sah, Perıembe 10 da Kalkarlar 

/Jiğer l'ostalar 
Bartın - Cumarteıi, 

· Çarpmba 18 de. 

bmit - Pazar, Salı, Per 
tembe 9,30 da. 

Mudanya - Pazar, Sah, Perf8111 
be. Cuma 8.30 da. 

Bandırma- Pazartesi , Salı , 
Çarf&lllba , Per· 
ıembe, Cumartesi. 
20 de 

PHILIPS ..... Ampullarınr 
kullanınız 

-C'-< .. ::: ... ._/ .. '1'\ 
, 

' • 

ELEKTRiK TAHSILOARI GEdNGE VARt 

\'ARIYA DAHA AZ PARA VERiRSiNiZ 

PHILIPS 
Suf>v..:~retle 

T0RKtYE UMUM ~Gl Karabi6a - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Sah, Cuma 19 
Kqif bedeli 20773 lira 56 kurut olrn T epebqı '>alıçai .rkumdaki 1 1mroz _ Pazar 9 da 

Toskopan.n yolunun infuı lia~~ı :ı:arfla ekıiltmeye konı..Imuıtur. Ketif TRABZON ve MERSiN potta· 

H I! L 1 O S MU•••eaatı, Galata, Voyvoda cadd .. 
YEN1 BİNASINDA tst.ANBUL 

evrakı ve prtnamesi 104 kwut mukabilinde levazım müdürlüğünden ah- farına kalkıt ıünleri yük alm-
nabilir. Eksiltmeye 29 - 3 -1937 pazartesi günü aut 15 de Daimi 

Usküdar - Kadıköy ~ maz. (1395) Encümende yapılacaktır. lateldiler 2490 No. lu kanunda yazıb vesika ve ._ __________ .. 
1588 lira 1 kunlfluk ilk teminat ma kbuz veya mektubile beraber teklif 
mektuplarım havi kapalı zarflarmı yukarda yazdı günde saat 14 de ka-
dar Daimi Encümene vermelidirler. (8.) (1408) 

Senelik muhammen kiran 8 lira olan Bul,urluda Çmaralh aokaimda 
66 N. h kahve lcarpamda 42,96 m2 yol artıiı teslim tarihinden itibaren 
938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs aonuna kadar kiraya verilmek üze· 
re açık arttırmaya konuJmuıtur. Şut namesi Levaznn Müdürlüğünde gö
rülebilir. istekli olanlar 60 kurutlulc ilk teminat mektup veya makbuzile 
29 - 3 - 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. ( B.) (1406) 

Devlet Demiryolları g uncu 
işletme Müdürlüğünden 

ilan 

yedinci icra claİrelindenr h 1 • • h Ik t 
Bir borçtan kiolayı haciz altına "1ı - ava 1s1 a ram vay 

nan 7910 kilo kömürün ikinci açık art· •• • ş • k • 
tırma suretile paraya çevrilmesine ka - T urk Anonım ır etı 
rar verilmiı 17 mart 1937 tarihine mü- • • .. .. .. ._.... .-
sadif çarıamba günü saat 12 den 13 e Hissedarlar Umumi Heyeti 31 mart 1937 çartamba aıınu öi-:--~ 
kadar Galatada Kemanket mahallesi saat on buçukta tirketin Üsküdardaki Merkezinde adi ıurette ~ ,r 
Hoca Tahsin ıokağr No. 32 dükkinrn tır. Esas mukavelenameye ıöre en az bet hiuesi bulunanlarm , ~ 
önünde satılacağından talip olanların netlerini içtima gününden bir hafta evveline kadar ıirkel v~ 
muayyen saatte mahallinde memuruna tırmalan ve duhuliye varakası almala n ilin olunur. 
müracaat edilmesi ilin olunur. (V. N. 
21320) Göriifülecek İfler: 

----or.----ı 
NIŞANYAN 

1 - idare Meclisi ve Mürakip ra porlannm okunması. 

2 - Biliııçonun tudiki ve idare Meclisinin ibrası. 

Hutalannı hergUn altp.ma kadar 
14 mart 1937 tarihine müaadif pazar ıünü saat 11 - 14 aruınd. Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 

Y efilköyde Türk Kutu bayramı mün uebetile yapılacak törene ittirak ede· Mektep sokak 35 ıµımaralı mua-

3 - Eau mukavelenamenin otuz dördüncü maddesine 

MeCliai bahiı için intihap icruL 

4 - Mürakip aeçilıneıi ve ücreti nin kararlqbnlmuı. 

cıek olanlar için mutad trenlerden ba tka lstanbul (Sirkeci) dan Y eıilköye yenehanesinde tedavi eder. 

Türk Hava ~t 8, 8,50, 9,10 ve 10,05 te ve Y etilköyden lstanbula 14,15, 14.45, ---• Tel: 40843 ___ .. , 
!l,15 ve 16,10 da hususi yolcu ka tarlan tahrik edilecektir. 

latanbul (Sirkeci) - Bakırköy ve aradaki iatuyon1ardan 14 mart ta
nlilnM ve saat 7,35 - 10,30 arum da kalkacak trenlerin herhansi birisi
• lY eti)köy için alelide ıidİf bileti alan yolcular bu biletleri aynı günde 
illdt için de kullanabilecekl •e bu ıuretle hilet icretlerinde o/o 50 nİI· 
llellDde temilit ~Üf olacaklardır. 

Pula tafaillt için iatuyoalara müracaat edilmeli. ( 1409) 
l* 9. iŞLETME MODORLOCO 

Akciy lşletmeslnden: 
, U mart 1937 puute9i ıününden itibaren Adalar battmm saat 19,15 
..r.il ICaprüden saat 19,30 da ve Yalova battmm saat 16,00 seferi de 
IVWDndan mt 18, 15 de blbaık •e bu seferler aralık iskelelerden 
ti ... dakika ıeç hareket edeceklerdir. (1362) 

lstanbul Defterdarlığı Av Vergileri 
Müdürlüğünden ı 

1 - Kmbrman balık ve havyar 1ann saycliye rüsumunun 1 - 3 -
1937 den 1 - 3 - 939 kadar iki seneliii pazarhlda mültezime ihale 
Mllecektir. 

2 - Bedeli 3335 liradır. 
3 - lbale 18 - 3 - 1937 tarihinde Bafra Mal Müclürlüjünde 

,.,.lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 251 lira dır. 
5 - Taliplerin Bafra Mal Müdü rlüjüne ve yahut lstanbul Defterdar· 

fllr ~. yersiJeil MüdiiriJetine mnı-.caat etmeledı .( 1417l 

ZAYt 
Liman idaresinden aldıiun 11/ 982 

numaralı 3 mayıs 928 tarihli liman cliz
danımı zayi ettim. Yenisini alacafnn • 
lclan eıkiıinin hükmU yoktur. 

Mehmet 
(V. N. 21319) 

Dr. 'ihad Tözge 
1 ıncı s ın ıf Cilt - ~rengi v e d rQer 
Zührevi hastalık lar mutahassısı 

....... y.,,_ c.....,.. -. .......... " , ............ . 
Pazar ve Perşembeden başka tıergün ~ 
UJ - 21 e kadaf tıastaıannı kabul eder 

aaıı gOnıerı par•••• 

BQyQk PiyangosLI . 
Şimdiy~ kadar binlerce kişiyi zengin etlll~ 
6. ıncı keşide 11 Nisan 937 detl.ıf.~ 

Büyük ikramiye: 200.000 Lirad 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 1?· 
liralık ikramiye'erle (5.COO ve 200 COO) l 

iki adet mükif at vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 /Nisa~ / 937 fıÜDÜ akpmma · ~ .... 

deiittirmit bulunmalıdır. Bu tara.ten sonra bilet üzerindeki llP""" _ _________ __..,_ olur. 

Betinci icn memurhıfundllu 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine -----------.------ -----
karar verilen bir adet ayaklı ve motör· 
lü dikit makinesi 18-3-937 t:ıribine 

tesaı3üf eden perıembe sünü saat 12 
den 13 e kadar Galatada Selinik ha . 
nında üçüncü katta paraya çevrilecek
tir. 

Taliplerin mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatları ilin olu -
nur. (V. N. 21334) 

Sahibi: ASJM US 
Nefriyat DlrektörU: Reftk Ahmet Bevenctı 

ISPOR POST ASI 
Her hafta en doğru, en ciddi ve bütün ıençleri al~ 

spor havadislerile çıkmakta olan Spor Poetumı mutlaka .. ~ 
Bu haftaki saywncla birçok yazJlardan bqka Nüzhet~: 

ref Şefik ve Burhan Felek de çok enteresan mevzulara dair 
yazmıtlarc:lır. Her yerde fiyah bet kunıttur. 


