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Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış j Romen Harıcıye Nazırının zıyaretı ~ 

- 1 münasebetile hır tebliğ neşredildi l 

-
llukadarııkla kalacak mı, yoksa daha büyük ~ kuvvetlendirilmesi için / j 
ve devamlı bir mücadele şeklini alacak mı? \ y . ) , k İ 

Fransa Bankasın- } enı esas ar ararl_aştırıldı ; 
dan kaçan j Yeni bir 1icaret Anlaşması yapılacak, talebe ve profe.fJör teati l 
milyarlar ) edilecek, üniversitelerde 1 ürhçe ve Rome11ce kürsüleri açılacak i 

/stıkrazıa geri geliyor * Dost devlet Hariciye Nazırı Ankaradan ayrıldı ... 

Mussolini'nin 
teminatına rağmen 

l' en.i bir ma1i tecriibcF giri· 
ıcn 8. lcon Birun 

Fransa ve /ngiltere 
eııdişede 

(Yazısı 2 inci sayı/ada) ASIM US 

Antantı Ekonomi Konse,,inde 

""ıı--

- ~ l kanlarda 
fah ve sulh 

• 
tt Memle'Jletlerimiz arasln-
'lamevc~~ çok sıkı teşrlki
llıesai ekonomi sahasında 
'ltılltemadiyen daha ziya-

de kuvvetleııecek,, 

Atina, 19 (Hususi) - Balkan An-ı 
~ ekonomisi konseyi dün saat 17 de 

lriciye bakanlığında toplanmıştır. 
lla1vekil Metaksas söylediği açış 

~tlcunda. Balkan murahhaslarını selam 
~,. dört dost ve müttefik devlet ara
lıııdaki teıriki mesaiye yorulmaz gay
t~leriyle sağlam bir esas bulan ekono
~ konseyinin tesisindenberi aldrğr yolu 
t eıtımiyetle kaydederek demiştir ki: 
~u tetrikimeaai yalnız bilfiil eko-

Ba~l'ehil Mctahsas ... 

nomi sahaamda değil, fakat ıimendifer
ler, deniz yollan, posta münakalatı ve 
turis tl ik gibi daha az mühim olmıyan 
sahalarda da müsbet neticeler vennittir. 
Daimi komiteler tetkil olunmuf, mun
tazam teknik konferanslar tertip edilmiı 
ve yeni yeni hedefler çizilmiıtir. 

Henüz bir ay var ki, siyasi konseyin 
toplant111nda dört devlet arasındaki mü
nasebatın nekadar samimi ve dostane 

(Sonıı: Sa. 7 Sii. 4) 

-KURUN ilavesi 
Elinizdeki sayıda: 

-1-
Tırnak yerleri 

BUyUk lngmz hikayecisi hugh ·walpole'den 
· gUzel bir hlklye 

Genç 

-2-
kızlar hangi yaşta 
evlennzelidir? 

-3-
Sürgünler 

l<ayser Vilhelm, Troçki, Amanullah, 
Al/ons, Agnştagn bugün nerede 

ve nasıl yaşıyorlar? 

Ankara, 19 (A.A.) - Romanya dış 
bakanı ekselans B. Antonesko'nun ziya
reti münasebetile a~ğıdaki tebliğ neş

redilmişti r : 

Ekselans B. Antonesko, Ankara zi
yareti esnasında, Cümhurbaşkanı Ata
t ürk tarafından kabul edilmiş ve Başve
kil İsmet İnönü ve Dış işleri Bakanı 
Tevfik Rüştü Aras'la uzun ve dostane 
gör'Jşmelerde bulunmuştur. Bu görüş
meler esnasında şimdiki beynelmilel va
ziyetin ve Atinada Balkan Antantı dai
mi konseyinin son toplantısında ittihaz 
edilen kararların süratle tatbik mevkiine 
konulması tedbirlerinin geniş ve te!er
rüatlı bir surette tetkikine tevessül edil
miştir. İki müttefik memleketin devlet 
adamları, görüşmelerine mevzu teşkil 

eden bütün meseleler hakkında araların 
da tam bir görüş birliği mevcut olduğu-ı 
nu memnuniyetle mü~ahede ve tesbit fır 

1 satrnr bulmu~lardrr 

B a§Vl'kil ı·e Vekillerimi::. B. Anıone "/.·o ile l>erulr~r • · : . 

Bundan sonra, Romanya ile Türkiye-

yi doirud.an doğruya il&ilendiren mese·ı' Aras ve Antonesko iki dost memleketin 
lelere temas eden ekselans İsmet İnö- gcni,ılemcsini görmek arzusunda bulun; 
n:.i, ve iki memleket Hariciye nazırları (Sonu Sa. 7 Sıı. 4) 

aşvekilimli ROnu~n, B. AlltoneskQ 
ürk matbuatiıia beyanatta buluıidu 

- -
ismet lnönU diyor ki : B. Antone•ko diyor ki: 

"Reisicümhur B. Antonesko 
ile temasından 

hususi ve bariz bir 
zevk duymuştur,, 

"1 ürkiyenin. mukadderaiını 
idare. eden büyük devlet 

adamını tanımakla kendimi 
bahtiyar. addediyorum,, 

Ba§l'<'ldlimi::in <lo.~ı drı •fot na:.ırı ~crc'f ine ı·crdiği ziya/ette 

Ankara, 19 (Hususi)-Başvekil İsmet muhterem mümessili B. Antonc~ko ve 
İnönü, Rador ajansı vasıtasıle Romen refikasını hususi bir sevinçle kabul et
matbuatına aşağıdaki beyanatta bu1un • ti. 
muşlardır : Ekselans B. Antonesko ile yaptığı -

Bütün memleket, müttefik ırilletin mız bütün görüşmelerde, kendisinin 

Holanda ile mühim bir 
anlaşma imzaladık 

lktısat Vekili 
anlaşmasının 

beqanatında geni ticaret 
elıemmiyetini izah etti 

(Yazısı 4 üncü. 8<lytf a.da). 

mülahazalarındaki vuzuhu ve noktai 
nazarlarındaki doğruluğu hassaten tak -
dir ettik. Bu, Romanya hükumeti ile 
şahsi bir temasta bulunmak için mes'ut 
bir vesile teşkil eylemiştir. 

Münasebetlerimizin esas hatları, Bal· 
kan Antantı ile ve iki memlek:t arasın
daki anla§malarla tesbit e::lilmiı 
olmakla beraber, bu §ah~i temas, 
ikı memleketin idaresinde hakim, 
olan prensiplerin tesanüdilnii ve haya -
tiyetini yeniden kaydetmeye daha zi • 
yade yardım eylemiştir. 

Bütün Türk milleti, B. Viktor Anto • 
neskonun şahsında. dost ve müttefik a
sil Romen milletini sela:nlam:ştır. 

Romen milleti nezdinde en dost ve 
en sade hissiyatının tercümanı o:mala • 
rını. sizin vasıtanızl:ı. Romen dka)l u • 
mumiyesinin mümessillerinden rica e • 
derim. 

Memleketimize devlet a.!amlr.rının 

her ziyareti, merr.leketim:zde nıilletin 

umumi heyecanı ile karşılanm·~t:r. Ro
manyaya sunu temin edebilirsiniz ki 
zamanla bağlılığımızın kuvvelİ ve bir • 
liğimizin ehemmiyeti artmaktadır. 

Şurası ~ayanı memnuniyettir kı, mll
nasebf'tl~rimiz sıkrl<!§tıkça heynl'lmi -
lel sahada sulh eseri de bundan p<'k zi
yade kazanmaktadır. Bcynelmile~ sulh 
dostları. B'llkan Antantı beynclmı1el tc
şekkülünclen ve Türkiye ile Romanyı 

ar~.sındaki bu derece sıkı münasebetler· 
den memnun ve ayni zamanda emin ol· 
mahdrr. (Sonu Sa. 7 Sü~ 2), 



Haftada b i r 

Dlinya Sif asasına Toptu Bir Bak" 

Frans8da bir,.· Qeceltk 
da·h ili harp 

Bultadar.lılıla lialacltlı mı, gollıa ı/-alıa Mir/ilk 
11e ditaınnlı bir m/Jcad.ele ıellltnl •larAlı iıu! 

i Nuıl•Jri ~n111 franıınm kıymeti Ö'J
~il ~ ı.eon :eı..t'an itfa 
lswq ~n '"ti FJP• bU&ı· 
nm kıymeti dolarla ıterlingin kıymetle
ri aeviyeaiia'e jndin111k için gi%lice İ• 
an-- .... ile anla ....... 
diı.ilti. 0•• içla ... fi••l ...ılya.ı 
ye herkeı devalüaıyon dediii halde 
Pran111 hükumeti •Hayır bu dtvalila ... 
1* "o,.: ltCi bk alin~'ckr.- )'., 
Fransız f,rancutt lolan, ıterttngi bfr 
hizaya bir diln~e:ırmektir,, demit
U. Lan Bium tı ,w eoa P 

GUnl :rin peJinden : 
ti • 

Bır hayat muamma sı 
' Vindeor Dükü ile Madam Simpeonun .tan\m tıı•bbüaU eüta ditii-f r-:-:--:~~~-------~ 

yormuı. Çünkü Madamın esld" koc:aemdan botanmuı laumtnın hüküm-
aüaliijü Mkkmcla müdd.iumumi 1..e..&ra ....hlr.mMinde Y.G bir. dav• ~~ 
mıı. Müc:ldeiumuminin bu yolda pir dava açabilmesi için f~ıa.lda. '1J'ki 
Kralın müsaade etmif olması l8mndır. Böyle bir müsaade ıse 'ar\ık'. MA
dam Simpaon ile evlenmekten vaz .ı~tiiiDi ıöaJdir !, Onu~ itiq biltin 
lngilterede her ımıf halk hayretler ıçındicllr. 

Acaba bu haber doğru değil mi) DO~ cfeli]ie böy1'e bfr haberin ~ 
ııai bir tebliğ ile netredilıııiı o&..mm Ml:*l te) ~olç\ujuma a6rp, 
-S. Madam Simpson ile eYlenmeE&em ,-.~.. · tek bir iki •J 
OTVel bütihı düaya kaıtıeda kralhktan çekilen Vindsor ükiinün ıhrii ,J k 
bu tltzda hareketine saıY otan nedir>.. SlRfıl,8 QRQ 

Yoksa evlenmekten wz g~n eski ~1 ~eğil de M8'jlı ~ ~- tı..t.:_ -~1. -hrin limanı 
ilur? Bu Jr,adm artık llir Kraliçe olamıyacagmı anJaymta VııÇtfsot f>u- ~ ~. •- l l . · 
kilnden hZ ~e:ı.ii lÜZUlll ~ y a}µıı--doh4l ~ p\r ta1mn unayı mmta~ı mese e en. 
bmer lraya- kartr.nık Madam Siınpeonu bü qk macetamıdatı 11:taklat· • ~IY~di. e:-~.iaribii 
tırmışJar mıdır?. Eie.ı itin hakikati bu ~ İle .Pta ... '1Wt bu1-iik ~ ~en b l ır tadı 
isiJı kralhk~ .ıe.kilea, fakat krallığı kaybettikten ıonra *talü saadete de ur. 1/et, u n\eae e 
~~en jatalJi, v· deor Dükünün bu ~ ac~ ~~~n ~t289 
değildir 1 ı!f~ı\;r· 

ltr4~ tckıllk mahjyettt olarak bir ~----·· 
malt usuller kabul etti ; bu uıUllerin 

t ~".!n~! ..... u 

~mu.,..oPnn..r-flımıtl~ 
.milde ehl!yedıt Wı!hınıı 'lftaa. ıtlıt' 
verdi. Bundan aonra mllB ~~ • 
ro mUpr soo milyon fİ'ilikllk 1ıilr 
U iltilau akdide girifti ft tir ....... 
muvaHaklyetinden tlphe eclllen 1* • 
tikrar. tlllbblaiDln i)d aedce verdill 
aM1A 

"'JPrantls pnt*ıılnla: yerdildcıl._. 
--~ :Jlljfa&.:11111 ... 11'1 

......... KJ.4ftn en 
den bir ses 

-.u11w.asm dir.t e 
ehine neticelendi 
cien inceye tetkik .tilnilf tlr. 

Hakem 1-"tiaiD bı.tn b\lkuk 
mahkemesine verilecek ilim alına• 
~tir. 

Belediyenin f.alnıi ~ 
miNefelerinden dolayi kazancı bir 
~milyonu tutmal;tadır. 

Atina, ı 9 - İıtanbulun katollk 
lan, harpte &len :Yunan ukerl 
mma Jre~ meıarbfında 'bir 
kectktertti. Bu itiıt Atinalikl 
A•ee öt•IİDI' ~:,Mt91:•11!, 

~ bk meddi dbcakt:r. 
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Bütün çocuk kitapları 
gözden geçiriliyor 

Ayaklarını jandarma tü
feği kayışına sıkıştırarak 

işkence yapmaktan suçlu olan
lar dün muhakeme edildiler inkzllip prensıp ve lıedef ferine 

ugmzgan kitaplar f asf ige edilecek 
Ka~akçılrk bürosu memurlanndan ---------------

Hakkı Şinasi, Neşet, Hilmi aleyhlerine 

açılan vazife ifası sırasında işkence da· 
vası, İstanbul ağır ceza haky~rinde dün 

Esrar kaçakçdığrncfan 
tahkikat yapılarken 

. d6vUldU mU? b ki.ilütr Bakanlığı ilk tah~n ça ğmda 
. lllundn çocukların terbiye ve tahsille -
~ılc ehemmiyetli surete meşgul olmakta-
ır. Bu arada simdiye kaddr tercüme Gümrük binasında 

görülınüştür . 

Bunların, Moiz ve Kemal hakkında 
kaçakçılık maddesinden '\ahJd;cc;t ve bu· 
lun.,duk:arı yerlerde araştırma yaptıkla • 
rı sırada, her ikis:ni de, araklannr jan -
d:rma tüfeği kayışına sıkıştırarak. sopa 

Kaçakçılık bürosu memurlarından 
İbrahim, Cafer, Zeki, Şevket aleyhle • 
rine açıfan vazife ifası sırasında döv -
mek da\"ası, İstanbul ağır ce;:ıı kahye -
rinde dün görülmüştür. 

ile dövdükleri iddia ediliyor, 

~ . 
c telif olarak yazılmış eserler gözden • h 1 b • k • 

tcçirilerek bugünkü müfredat prog -ı eye can ı 1 r ta 1 p 
t•r:ntarına uygun oimıyanlar tasfiye e-
dUcccktir. ı 

Bu çalışma bittikten sonra çocukla • K • b • t 
tın seviycsilc mütenasip yeni hir ço - 1 rı 
tıııt neşriyatı vücude getirilecektir. Bu 

kutusunda bulunan heroinler bir Moiz, ''fabrikada beni ak~:na kadar 
dövdüler. Sonra da zabıt imz.;kttılar. 

Bilhassa benim gibi ya~lr bir c1Jam1 döv· 

mek yakışık alır mı? Mahkemenin ada· 
letinden suçluların cezalandır.lnı~larını 

Davacı, Hüsnüdür. Hakkında esrar 
kaçakçılığından tahkikat yapı!ırkcn dö
vüldüğünü ileri sürüyor. 

Şahitlerden Ziya, memurlar tarafın
dan akıl!arma estikçe çağmldığmı, sa· 
atleree bekletildiğini, bu sebeple müd -
deiumumiliğe müracaatla aleyhlerine u
sulsüz olarak hüriyeti tahdit ve ayni za
manda hakaret davaları açtığını söyli -

11
Cfriyattan bütün çocuklrarn faydc.la • memurun yaralanmasına 
~bilmesi için okul ve çocuk kü tüpha -ı 

sebep o:du 
lltlcri:ıe külliyetli mildarda dağıtıla - Heroin kaçakçılarından Murat oğlu 
~lan gibi Üzerlerine tabı masrafını Ömerle Tahir oğlu Ali gümrGk bina • 
lı:oruyacak şekilde ucuz bir fiyat rla ko- sındaki dokuzuncu ihtisas ma:1kemesine 
llatak satılığa çıkarılacaktır. Kitaplar a- çıkarılmışlardır. 
r~sınaa köylü çocuğunu alakadar eden Yapılan sorgu neticesinde Murat oğ-
~itaplar da vardır. lu Ömerin suçu sabit görülmiyerek ken

&ir durak g erinin 
değiştirilmesi 

isteniyor 
İstanbulun biribirine en yakın tram-

~}' duraklanndan olan (At:kali) ile 
(~ragümrük) durak yerle:-inin arala
~ ancak elli altmış metredir. Halbuki 

.ragümrük durak yeri olan şimdiki 

~aliin o civar halkı için hiç bir fay -
~sı yoktur. Çünkü halkın e:-ı ka:iaba -

!:( Olduğu yerlerden akıp gekn müşte
~tr sab.'.lhlan daha O§ağıda Acıçeşme 
tafmdan gelmekte ve akşamları da 
~!tınylardan boşanan halk boş yere 
:fiayli yol yürümektedir. Şimdiki du

k ~ Yc;riniQ miiştedleri ise giindc yirmi 
·~~ ıec;miyor ! Bunun için fiyatlara 
1ibir zararı olmadan ve mıntaka de -
ltirmcclen şimdiki Karagümrük <lurak 
trinin biraz daha aşağıdaki Çukurbos-
1\ k.ıpısı tarafına alınarak halk:ı ko -

ıaylık gösterilmesine dair o civar hal -
~ ~d .. n yüz elli imzalı bir mazhııt3 dün 
ra.:nvay şirketine verilmiştir. Şirketi 

"ll Para bile bir masrnfa sokma<lım ya
~ ~ta'{ bu değişiklik yüzlerce halkın 

Cği:Iir. 
Şirketin bu hakl: dileği hemen yeri -

c Rc~ireceğini umanz. 

Eşekler, gallba, 

disi serbest bırakılmış. Tahir oğ'u Ali 
tevkif edilmiştir. Mahkeme salonundan 
çıktıktan sonra tevkif edilen Ali ser -
be3t kalan Ömere şöyle demiştir: 

- Ben içeriye giriyorum. Bana bir 
paket sigara ile bir kutu kibrit al. 

Ömer bunun üzerine soka~a çıkmış, 
on dakika sonra ldönüp geiır.!J. Aliye 
doğru ilerliyerek kibrit kutusu ile siga
ra paketini uzatmıştır. 

Alinin muhafazasına m:ınur olan 
janda:ma daima müteyakkız bulundu • 
ğundan ömerin uzattığı paketle kutu -
yu almış, sigara paketini yır tıp açmış, 

içine iyice bakmıştır. Sıra kibrit ku • 
tusuna gelmiş, jandarma tam kutuyu 
açacağı sırada sabıkalı birdenbire atıl -
mış, jandarmanın elinden kibrit ku -, 
tusunu kapıp kaçmaya baılamı~tır. 

O sırada !ahit sıfatile mahkemeye 
gelmiş olan bir itfaiye neferi yamnıdan 
geçen sabıkalının ayağına çelme taka • 
rak düşürmüş, tutmak te~ehbüsünde 

bulunmuşsa da muvaffak o!am<'mıştrr. 

Sabıkalı kibrit kutusu elinde olduğu 
halde merdivenlerden inmiş, ~oka ğa çr· 
kac.ağı sırada gümrük binasının cümle 
kapısında nöbet bekliyen 396 numaralı 
gümriik muhafaza memuru önünü ke
serek belinc!en kavramıştır. Kapı ö • 
nünde memurla sabıkalı araı-.ında bir 
hayli müddet mücadele olmuş, bu sıra • 
da da ikisi birden yere düşmüşlerdir. 

Muhafaza memurunun başı cama çar -
parak ağır surette yaralanmış, burıa rağ-

Yarnlrman giimriil.: mulrn/aza 
memuru Ferit 

men fedakar memur belinden kavradı -
ğı sr l ı yı bırakmamıştır. Jan:larma· 
]ar ve gümrük memurları Yt~işmişler, 

sağ göziinün yanından kanla:- boşanan 

memuru otomobille Ccrrahpa~a hasta -
nesine kaldınmşlardır. 

Yakalanan sabıkah ömerin elinde • 
ki kutu açt1mış. içindeki kibritlerin çı
karılıp yerine birkaç paket eroin kon -
duğu görül~üştür. 

Yarım saat evvel serbest bırakılan 

sabıkah Ömer vakadan sonra tekrar 
hakimin huzuruna çıkarılmış, şzhitler 

dinlenmiş, tevkif edilmiştir. 

is~iyorum.,, dedi. 

ı:emal de, ayni şekilde dövıildüğünü, 
yerek: H:a:C!;ı Şinasinin tüfek - falakayı tutup 

- Bir gün beni gene çağm.Jılar. Bu • Nefetin de sopa burduğunu söyledi. 
"Ostelik tokatladılar da .. dedi. Moiz y~ ,tadaki davacı Hüsnüyü d'e oraya getir

mişlerdi. Bir aralık Hüsnüyü, müdüriyet 
di şahit ismi verdi. Kemal "bunlar be - teki kaçakçılık bürosu koridorundaki 
nim dövüldüğü mü de gördüler .. aedi. bir odaya soktuklarını gördüm. içeriden 

Şahit kaçak~ılık bürosu istihbarat Hüsnünün, canr yanarak ağlt=.yıp bağır
memuru Hamdi. Kemal hakkındaki tah- dığınr iş:tim. Biraz sonra da kapı açıl· 
kikatı yaptığım, işkenceden haberi ol - dr, Hüsnü koluna iki memur girmi~ o • 
ma<lığmr, kendisinin iki slat kadar kal- tarak, d;;yak atılmış bir halde dı~arıya 
dıktan sonra çıkıp gitiğini söyledi. Ke - çıktı. 

mal de ''imalathanede tahkikat sekiz sa- Suçlulardan Cafer, bu Ziyayı Ar -
at sürmüştür. Hamdi, ben cövü?ürken, navutköyünde eroin fabrikası i§lctirken 
gitmi~ bulunuyordu,, dedi. gördülderini, onıdan aleyhte söylediğini 

Kemalin karısı Hamiyet, §ahit ola • ortayi\ atınca, Ziya "fabrika, benim de
rak dinlenildi. Hakkı Şinasi ile Ne_şetin, ğil bu mcmurh:rındır !., diye mukabc -
kocasını döV'düklerini gördügünü an - le etti. 
lattr. " Moizin dövüldüğünü de gördüm,. Ziyanın ortağı olan phit Haydar da, 
diye malumat verdi. aşağı yukarı ayni ~eyleri söyledi ve du· 

Duruşmanın devamı, baıka şahitle • ruşmanın devamı, baııka şahitlere kal • 
rin de çağmlmasına kaldı. . dr. 

Çamurluğa binme~ yasak da, 
bindirmek yasak değilmiş!. 

Kurban B;;yramının ikinci günü Me
cidiyeköyü - Şişli arasındaki yolda o
lan kaır.yonet kazası duruşmas111a, meş· 
hut suç kanununa göre ba§lanrruştı. 

"Derbent,, karakolu jc:.ndarmalarından 

Bektaşın iki kamyonet arasınc!a ic'llarak 
ölmesile neticelenen bu acıklı kaza du· 
ruşmasında, üçüncü ceza, dünkü celse • 
de kararını bildirecekti. 

guda ''ben, namuslu bir kadıntm. Orta -
köyde bir eğlentiden geliyordum. Ken -
dimi kaybetmişim Beyoğlunda !" diyen 
Melahat, belli olacak derecede sarho~ -
lukla rezalet çıkarmc:.ktan iki ;?,Ün ha • 
pis cezası yemiştir. 

Bedava rakıdan sonra, 
liedava bira 1 

şimdillk kalıyor 

1 
l!elediye, eşeklerin sokaklarda sey -

d~cferi müşkülata uğrattığı noktasın -
'il kaldırılması yolunda Şeh;r Mec • 
til\dc bir teklifte buJunmuştu. 

l\teclis bu işi kaldırılacak olan sırt 
:ınallığı ile alakadar gördüğünden 

lstanbul sokakları asfalt 
yapıİabilecek mi? 

Müddeiumumi Kamilin huz\Irile. cel
se açıldı. tuğla kamyoneti şoförU Mi • 
kail mevkuf, su kamyoneti şof:>ıü Cafer 
serbest olarak salona girdiler. 

Reis Necip Nadir, şoför Cafcrden 
jandarma Bektaşın su kamyonetiılin ça
murluğuna zorla ~!. yoksa rica ederek,, 
kendi müsaadesile mi bindiği'li sordu. 
Cafer. "Beni zorlayıp tehdit etmedi. 
Fakat, jandarmalar, çok defa bö} Je bi· 
niyorlar. itiraz edilirse de, pek mem -
nun olmuyorlar doğrusu. Biz dt ı;es çı
karmıyoruz.,. 

Arnavutköyünde bir gazinoya giden 
Hasa na, kendisine parasız bira veı ilme· 
diğinden. şişe ile cam kırma!ttan, Be -
yoğlu meşhut suç hakimliğ;nce üç ay 
hapis cezası da verilmiştir. Hasarıa, da
ha önce de parasız rakı istemekt<"n bir 
bucuk ay ceza verildiği ve !<cndisinin 
ce;a mü:letini daha yeni bitirdiği anla • 
şılmıştır. 

Baba isimli dellkanhnın 
Abanozda yapbkları 

~ı tetkikata lüzum gösterm:~tir. • • 
.au hususta hazırlanacak tekiif Mec- Bu zşe ta/zp şirketin mümessilleri 

Ankaraye gittiler 

Abanoz sokağındaki evlerden birin
de oturan Ayşeyi, pencereye çağırıp 
saçlc::-ını çekerek hırpal;maktan &uçlu 
Baba isimli 22 yaşında bir de::kanlr. 
Beyoğlu meşhut suç hakimince, bir ay 
haps: mahkum olmuştur. 

~!\ nisan devresi toplantılarında görü-

ijlllccektir. temas için 
-lk pazarlardan şlkftyetçi 
~ l<'atihteki A tpazarından ve Çarşam
~ rıJzafmdan halk şikayet C'tmiş. maz
llı ta İle alakadar makamlara uaşvuruI -

Dedi. 
- Senin yanında jandarmanl:l nasıl 

bindiğini bilen kimse yok mn idi? 

lı~tur. 
licr iki pazarın pisliğin.len ş:kayet 
'tıtnalttadır. 

~a Nisan hazırhklarana 
başlanıyor 

Çocuk Esirgeme kurumu merkez i· 
q~e heyeti önümüzdeki çarşamba gü -
~~llden itibaren 23 nisan çocuk haf -
ı ıı Programı işlerile meşgul olmak ü • 
~t 
trıc toplantılara başlıyacaklardrı. Bu 
c c Çocuk bayramının gelecek scnele -
, nazaran dc:.ha canlı bir şc!-cilde kut • 
l\lttası için b~rçok yenilikler yapılmak-
111'. Hafta icinde her mıntaka çocuk· 
'nı eğlendi;mek üzere birçok sine -
~ "e tiyatrolar çocuk matineleri yapa· 
!ardır. 

Dr. Ali Nihat 

T ,mınrruş bir Fransı~ . firma~ı bir j 
müddet önce Nafia Vekaletınc mura - D 
caat ederek muhtelif şehirlerde asfalt 

- Yanımh ismini ve adr~sini bil -
mediğim biri oturuyordu. O da sonra - ---------------
dan §ahitlik etmek istememiş vlacak, ki 
ka~tı! Ye,n HHAI toplanbsı yol yapmak teklifinde bulunmuştu, 

Grego grupu diye tanılan Fr;ınsada 
Almanyada ve daha birçok memleket • 
lerde ıısfalt yol yapmı~ bul~ınan grup 
mümessillerinin teklifleri üzerindeki mü. 
zakereler devam etmektedir. 

Haber aldığımıza göre müıne;;siller 

İstanbul sokaklarının da asfalt yapıl -

ması için belediye ile temas edere!< tek

liflerini bildirmişler, Buradan izmire 

giderek vilayet yollan üzerinde tt>tkik

lerde bulunmuşlardır. İzmir ve hava -

lisi yollarının asfalt olarak yapılması 

için vilayetle, mutabık kalmı§lar, hazır
lanan evrak vekalete gönderilmiştir. 

B 
'

• ·· d J • ' C f · k·1· R t ·· 1 o""ledı' · Yeşil Hilal Kurumu yıllık kongresi-
l•T o·: u· nun iŞ erınz a erın ve ı ı eşa. şoy e ! r . 

- -- Belediye zabıtası talimatrıamesin - ni bugün saat 16 da Halkevind<' yapa -

sökmek için de çamurluğa binmek memnı;iycti var- caktır •• 
dır, fakat bindirme!t memnu:yet i yok .- ıttı~nnnıtıhunııtllfflltııwıııuıımıuıııııııuırıırıııı:ıı:ıııuıııııımııııu 

kat asını kestiler! tur. Esc:sen menetrr.ek mileklrilimin e - Resmi dairelerin 
.dana _Yenice köyünde bir buçu'; linde değildi. Binen, jarv.:lar;naclır. O 

mıntakada seyrüsefer nizamım tat • dikkatine ay evvel ölen ve köy mezarlığına gö-
mülen Köşker Ahraz isminde bir ada- bik edecek de, jandarma! 

1 
·ıd· N . Hem Avrupaya fazla döviz ver. 

mın bir kar gün evvel merhul bir el Heyet, mü.zakereye. çe :ı ı. etcl~kp 1 meve sebep olan fazla kağıt sarfiyatı-
~ ~ d' H.. S lım yarım saa ı .ı 

tarafından mezarı deşilerek cesedinden Na ır, uscyın ve a ' .. 1 nı tahdit edebilmek. hem gazctenın 
.. akereden sonra Bektaşın ol:nezden .• 

ba!t.ı kesilip alınmıştır. muz • d.. h 1 1 mündericatını "O ... b-altarak ılan \'erenle· 
:ı " 'f d · · pt ... Jen ort c:ı sırı ce p- ., 
O d k 1 b. k" l" k on:e ı a esını za ... ~· . dah' f" 1 k o•·u,·uculara ra an geçme te o an ır oy u açı . j rın ı ne ın:! o ara • ., .; 

mezarı görerek tecessüsle yaklaşmış ve Jerine kar~r verdıler:. ?~ru~m;ı, bu su • fazla hizmet imkanım bulmak için şim 
tiksindirici manzarayı görmüştür. retle tahkıkatın tevsıı ıçın, 23 mart 

14 
e 1 ·diye kadar büyük puntolarla dizilen 

'd 1 . - bırakıldı. Ul ef'k' . "b' 10 t Mezarın ba~ına gı en erın yaptıgı " I ilanlar. " us .. r ı ımız gı ı, mar 
tetkikler neticesi. işin bir attın hırsız- Caddede Kocamı ister m,, tarihinrlrn itibaren küçük puntolarla 
lığına tama edilerek yapıldığı anlaşıl- diye bağıran kadın 1 j dizi!ccektir. Puntoların yani hurufat 
mıştır. Melahat isminde bir kadın. gtce y;.-

1 
cb'adının küçültülmesinden dolayı res-

Gelen maliimata göre Grego mümes-

• ~cbiyat fakültesi İran cdebiydtı ve sileri alakadar makamlarla temasta bu-
OJa.. . 
1 

Jı mevzuu etrafında tetkılercle bu-
~?ıa~ füere <locentlerden bi:inin gön
• 11tnesi için rektörlüğe müracaat et -
t ti. İran edebiyatı hakkrnria tetkik • 
~Ptnak Uzere ıdoçent Doktllr Ali Ni
ııı. gönderilmesine karar verilmiştir.! 

lunabilme!t iiı:cre ı\n!taraya ~itmiş bu • 

lunmakta<lırlar. 

Teklif kabul edildiği takdir.de grup 

mümessilleri derh.al merkezlerine döne

rek hazırlıklara başlıyacaklarchr. 

Çünkü Köşker Ahrazın alt \'e üst rısı Beyoğlunda İstiklal cadd,."!irde aşr· 1 mi ihi.nların gazetede istiap ettiği yer 
çenelerinde!-ci bütt:in di)er a!tın kapla- rı sarho~ bir halde yere yata ·c:.k. ''Een nazarı diklrnte a!m:ırak bu nis!:ıet da
ma imiş. İznikte bulunan kasap kocamı isterim!" iresindc tesbit edilen ücretler netice 

Hırsızlar dişleri serbestçe sökebil· diye bağırıp ça~ırdığı iddia,ile :r.cııhut itibarile eski Ucretin nyni olup hiç bir 
mek için cesetten kafayı kesmek , aşır- suç kanununa göre yakalanmışt;r. fa7Jahğı müste'z'm bulunmamaktadır. 
mak mecburiyetinde kalmışlardır, Ertesi sabah hakim kar~ııuııdaki sor·. N1nllll"llllltnıııtflllllllltıı11fllllll 
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1 Ankarad_an _ _,I, 

ilin ve abone dolandı
rıcılığına karşı 

Vekaleti çok sıkı Dahiliye 
tedbirler aldı· 

Ankara, 19 (T clefonla) - Ba· 1 
zr kimselerin gazetelerin ilan ve 
abone memuru olduklarını söyliye-

yerek halkı dolandırdıklarmı gören 
Dahiliye Vekaleti, bu dolandmcıh
ğ"' mani olmak için sıkı tedbirler al
mıştır. 

Esasen matbuat kanununun 21 
inci maddesi ilan ve abone kaydi 

için mülkiye amirlerinden V

0

esika 
alınmasını emretmektedir. Valiler 

şimdiye kadar vesika alanlar ve 
bundan sonra alacaklar hakkında 
tahkikat ve tetkikatta bulunarak 
fenn niyetli olduklanna kanaat ge-

Devlet Şurasının yeni 
teşkilat kanunu 

Ankara, 19 (Telefonla) - Bü
yük Millet Meclisinin ilk toplantı

larında müstaceliyet kanıril~ görü

~ülecek layihalardan biri de Devlet 
Şurnsı kanun projesidir. 

Proje, Devlet Şurası te~kilatma 

baz.ı yenilikler getirmektedir. Bu

gün diğer daire azalarından mü
rettep olarak teşekkül etmekte bu. 
lunan ikinci daavi dairesi müstakil 
bir dnire haline getirilecektir. Bu 
sebeple Şuraya yeniden, aza dere
cesinde bir müddeiumumi alına
cnktır ve kadroya icab ettiği kadar 
memur ilave edilecektir. 

Yeni teşkilat kanunu ile Devlet 

Şurasının. sayısı son yıllarda ar
tan ic?ari davaları daha süratle hal 
ve ıntnç edeceği muhakkak görül- ı 
mektedir. 

Sanat nıekteplerine 
ı·ağbet arttı 

Ankara, 19 (Telefonla) - Sa- 1 
nat mekteplerine son yıllarda rağ· 1 
bet artmıştır. Geçen senelerde ley- f 
li talebe bulmakta zorluk çekilirken ı 
birkaç yıldanberi l~y)i talebeden 

başka nehari talebe kaydına da 
başlnm1mı~tır. Bazı yerlerde leyli 

talebe kadar, bazılarında da bun
dan daha çok nehari talebe vardır. 

Maarif Vekaleti, önümüzdeki 
yıl için, artan bu isteği karşılıya
cak tr-.dbirler almıştır. Gelecek se
neden itibaren sanat mekteplerinde 
fakir nehari talebeye öğle yemeği 
verilecektir. Bunun için bütçeye 
tahsisat konmuştur. 

Af yon Karnhisarda a~ılmasma 
karar verilen akşam kız sanat mek
tebinin açılma merasimi bugünler· 
de yapılacaktır. 

Çubuk barajı eğlence 
geri oluyor 

Ankara, l 9 (Telefonla) - Na

fia Vekaleti, Ankaranm ıu ihtiya

cını tatmin eden Çubuk barajını bu 

yıl yazlık bir eğlence yeri haline 

getirmeye karar vermiştir. 

Giizel bir asfalt yol ile ~chire 
bağlı bulunan barajn otubi.is işleti
lecek, orada ucuz bir bi.ife a'ıla
cak ve geniş bir sahayı kaplıyan 
su i.izerinde • kayıkla gezmek ım
kfmforı temin olunacaktır. 

Atina elçimiz 
Metaksas'la glJrüştü 
Atina, 19 (Hususi) - Türkiye elçi-1 

si Ruşen EtreC dlln Başvekil Metaksasıl 
ziyaret ederek iki devleti alakadar e
den muhtelif meseleler hakkında uzun 
süren bir mülakatta bulunmuştur. 

• 
tirdikleri kimselere vesika vermiyc
ceklerdir. 
TAKVİM SAT ARAK BiNLERCE 

URA KAZANANLAR 
Öğrendiğimize göre Anadolu 

içinde bir mÜf".sseseye mensup ol· 
duklarmı söyliyerek, takvim satı· 
şı suretile binlerce lira kazanan 
kimseler de göri.ilmü~tür. . 

Dahiliye Vekaleti, bu kabil kim
sder halka müracaat etti~i zaman 
derhal mülkiye memurlarının ha
berdar edilmelerini halkımızdan ri· 
ca etmektedir. Valiler bu hususu 
muhtelif vaıııtalarla halkrrnrza bil
direceklerdir. 

Devlet Demiryolları 
memur yetiştirecek 

Ankar<l, 19 (T clefonla) - Dev· 
Iet Demiryollan ve Limanları u
mum müdiirli.iğü, Şark Demiryol· 
larmm satın alınmasile biraz daha 
gcnişliyen te~kilatmda çah~mak Ü· 
zere memur yeti~tirmeye karar ver
mİ~tir. 

Bu memurlar orta mektebi bi
tirmiş gençler arasından seçilecek 
ve bir mi.iddet stajda çahştmldık
tan sonra hareket ve muamelat iş
lerine memur edileceklerdir. 

Sovyetlerle ticaret 
müzakereleri 
devam ediyor 

Ankara, 19 (Telefonla) - $oy. 
yetler Birliği müm~ııillerile hüku
metimiz miimessilleri arasında yeni 
ticaret muahedeşi ve klering anla~
ması akdi için yapılmakta olan 
müzakerelere devam edilmektdir. 

Son derece dostane bir hava 
içinde cereyan <:den bu müzakere
lerin pek yakında biteceği anlaşıl· 
maktadır. 

Ziraat Velıaletinde 
yeni tayinler 

Ankara, 19 (Telefonla) - ls
tanbul mebusluğuna intihap edil
mesile B. Atıftan açık kalan ziraat 
müsteşarlığını vekaleten ifa eden 
B. Naki müsteşarlığa asaleten tayin 
edilmi§tir. 

Teftiş heyeti reisliğine orman 
umum müdürü B. Bekir getirilmiş· 
tir. Orman umum müdiirliiğünc 
de bu vazifeyi vekaleten ifa eden 
B. F ahrettinin tayin edileceği söy. 
lenmektedir. 

Çanahlıalede zafer 
kutlandı 

Ça'İ)akkale, 19 {Hususi) - Ç~
nakka)e zaferinin 22 inci yıl dönü· 
mü dün büyük merasimle kutlan
dı. .l\lüstahkem mevki kumandan
lığı tarafından şehitler abidesi civa· 
rında tertip edilen menısimde bin
lerce halk toplanml§tı. Kumandan 
bu biiyi.ik güni.in hatırasını anlatt~. 
V c sonra bir geçit resmi yapıldı. 

Öğleden sonra da Halkevinde 
bir toplantı yapılmı§tır. 

Gümrük ve lnlıisarlar 
Vekili Çankırıda 
Ankara, 19 (Telefonla) -

Giimriik ve lnhirlırlar Vekilimiz B. 
Ali Rana Tarhan, bazı tetkiklerde 
bulunmak i.izere bugünİ~ü 14,20 
trenile Çankrrrya hareket etmiştir. 

(' TAYYARE Cemiyeti tara
fından çıkarılarak noterler tarafın
dan satılan altı ç~it kıymetli knğıt 
için noterlere, satın alman fiat iize· 
rinden yüzde beş bey'iye verilmesi 
kararlaştırılmıştrr. 

• 
/ Mu~solini diyor ki: 

!ltalya tehlikeli bir 
1 

Holanda ile mühim b·r 
anlaşma imzaladık_ 

lktısat Vekili 
anlaşmasının 

beqanatında yeni ticaret 
ehemmiyf!lini ızah etti Jharbe girişmiyecek 

Londra, 19 (A.A.) - B. Mussolini, 
Daily Mnil gazetesi muhatitlcrinden 
Ward Price'e beyanatta bulunarak 
Haile Selasiye'nin davet cr!ihr.esinin 
Kral altıncr George'un taç giyır.c me -
rasimindc hiçbir İtalyan heyetinin bu • 
lunmıyacağr manasmn gelmekte oldu -
ğunu söylemiştir . 

fSPANYADAKt tTALYANLAR 

İsp::nya'dan bahseden B. Mu~solini 
şöyle demiştir: 

"Sizi temin ederim ki, bi& general 
Frankodan, ne Balcar adalarm:la deniz 
üssü, ne ele İspanyol ı:asın<la bir şey is
tedik. ispanyada bufiman ve mik•farları 

izam olunan İtalyan gönüUü:eri, işleri -
ne geldiği .zama.n memleketlerine döne -
ceklerdir, meğer ki. mik:hrları daha çok 
olan diğer gönüllülerin de İspanyadan 
çekilmeleri hc:kkıpda umumi bit itilaf 
vücudc getirilsin. 

ITALYA TEHLIKELl BlR HARBE 
GIRIŞMlYECEK 

Türk - Holanda ticaret anlaş· 1 niş ufuklar açm<ılda olduğu §Üpht' 
masının müzakeresi münasebetile sizdir. 
malumat rica eden gazetecil~re lk- ı iktisat Vekilimiz bundan sonr:ı 
tısat Vekili B. Celal Bayar şu be- bu anlaşma tarzmm yeni Türkiye 
yanntta bulunmu~tur: tarafından ortaya atıldığım söyle-

Biliyorsunuz ki bir ay kadar ev- miş ve bunun iktısadi sistemimizde· 
vel Holamhlılar ile iki mukavele ki clastikiliğe bir delil olduğunu iş&• 
imzalamıstık. Birisi 35 milyon Flo ret etmiştir. 
rinlik mah anlaşma, diğeri )derin;: Anh\Ta, 19 (Telefonla) - Tii:· 
anlaıması. ' kiye ile Holanda ara:undaki yen• 

ticaret anlaşmnsı bugün imza edil· 
Bunlardan birincisine nazaren · · 

H 1 d 1 ı . d 
1
. mıştır. . 

o an alı ar mcll,l elcetimız e ı- Anlaşmanın başlıca hükfünlet1 

man, gcmı, endüstri inıutı ve sunlmdır: 
diğer büyük bir iş tcahhüllerinc · Anlajmnya bağlı A. listesinde 
§İmdilik 35 milyon florin ile ilk bir y<nılı mallar h": biri ic;in tayin ~ 
plafon dahilinde iştirak edecekler dilmiş kontenjanm dahilinde Türk•• 
ve bu plafon icabında ic:ıbı kadar yeye girebilir. . 
tevsi edilecekti. Ka111l·ft sekiz ae. Bundnn b:'!§ka Holanda, Türk'j 
neye kadar uz1yan twitlerle, huğ- yede meriyc:tte bulunan ge.ncl ithtı 
dny ve diğer hububat nevileri, af- rejiminden de mi.'istefit olacaktır· 
yon, prap, sigara, mermer sa- Holanda m\istemlekatı için de aYt1 
tıf)arnruzla ö:liyecektik. listeler vardır. 

[{fering anlaşması ile u.'numi Hemen bütün Tiir'kiye mallc rı 
Holandayo. serbestçe oirccektİT· prensip!erimiz dahilinde iki memle· - u 

B M YC\lnrz hnlı, pamuk kiisbesi ,.r Başka bir sulc cevap veren · us- ket arasında.'-", gu··nd0~i1.r ticaretin le 
-.. ~ - tiftik i · in ihracat kubiliyetiınit 

solini, şöyle demi~tir: nasıl kar,ılı1 ·'· mal ödeneceg~ ~ni ih- J"} 
:ı- JUJ • miitenasip konte:-ıjanlar tesbit eoı · 

"Ben. en basit kar ve zarar pratiği tiva ediyor. • 
miştir. . 

noktai nazarından bile İtalyayı 1:c.rkunç Bu3ün im;:alanan ise ana tica- 1 Iolanclnda çekirdeksiz i.iziiınl"rı• 
muh::taralara maruz bırakma~ &uretile ret anlilfomas•dn' ve ilk iki ır.uJ,ave· mi4:İn yi.iz kilosundan alınmakta ~· 
bir Avnıpa harbine atılarak bılyaya her le manı:~mesini i!crnal ve tnr:in e- lan iki florin inhisar resmi bir floıı· 
hangi bir mcnhıat temin edeceğime kail eliyor. Her ilci memlekette çok s.ı- ne indirilmiştir, . 

değilim.,. mimi muhebbct ve alaka hialerile Bu anla~macla 1-lolandaya on bııı 
Vlndsor dUkU k~r~:hnn~ bu anla~malarm _iki dost ton pnrnuk kiisbesi ,.c 150 ton holı 

mıllet mun::\scb:ıtmda yenı ve ge· vereceğimiz de zikredilmektedir. 

Bayan· Si~pson'lal~-l~~h~~~.-l-A-h~~~G-ör_ı_ng~~--y-or~ki-:~~ 
artık evlenebilecek ta ya a~ası a - "Düsnıan Aln~ar&yagJJ 

ı.on:lra. 19 (A.A.> - B:ı. si:np:son 1 farını çogaliıgor agah atamaz!,, 
6 hakkında verilen talik kaı:annı;ı mer"i R , R Alman Hava n4'.z.tı B. Görhlg 1, "omacm ı;ıkan .. esmi gazete., .. 

olduğuna dair olan haber Lonclra halkr İtalyan lli.ikuınctinin hava silahlan· martta söylcdigi nutu!.ta. Alman 
arasında büyük bir heyecan U} .ın(lırmrş· el , w l k h Hitlcr sayesinde itibıhnr ka::a."lcl•G1e~ 

nı ört senc~e roga tma · ususun- ~ e~ 
•ır. Gazeteler ö<>tcyin husus{ ııi.:shalar b memleketin k11vvetlcr.di<•ini söylc:li);t .. dn veımiş olduğu kararın ütün c. 
çıknrmışiardır. teforriiatını neşretmektedir. sonra şunları ilave etmi~tir: . 

Halk. umumiyetle Vindsor dükünün Bu plana göre, İtalya yarımada- "Ate.ıla oynamak iıtiycni:ı V'-Y "'r 
sevdiği kadınla evlcnebile:eğindcn do - sında dört hava kurnandanhğı ola· ıına gel:cek felakete! Parmaklan r-"~ 
layı sevinç izhar etmektedir. caktır. Bunlarm iki tanesi ~imal- hiç §Üphesiz! Çünkü öyle tertibat:; 

Borsacılar bile kendi mu:ı[l'cl~l~rini de, iki tanesi cenupta bulunacak- ki bundan sonra hiç bir düıman ,. 
ela S 1 d mukaddes topraklanmıu ayak ataınr! nutarak, vak'anın mün<ıkaşascna dıolmış- tır. Ayni znınnn İci ya a - son ~ 

!ardır. defa tahkim ed.ile.'l meşhur P<mte· cak. Hitler'e bize kılıc·~ız1 tekr.:ır ~ 
h 1 d lnrya uc!ası da C.ahil olduğu h~ldc - dırdığı için te§ek'~ür edelim. Ona nE 

Guadala;ara cep es n 8 
1 k . b" var·"' vcı·elim. o bununla iı.tediuini 1" hir hnvn kumandan ~~ı. i incı ır .... • 

ltalyanlar kaçtı kumandü, Sardunya. bir uç\ln· sın.,, 
cüsü de Ege üdalarmda bulunacak-

Madrit, 19 (A.A.) - Guadalajara trr. Bir in/ ilahta 
cephesinde cümhuriyetsiler. son hücum Libyada ayrıca bir hav:ı. kuman- 700 kı·Ş·l 

0
·· ıdu·· l 

esnasında nasyonalist karargahın bu danlığı olncak, ~brki Afri:~a. Eritre, 
Iunduğu Brihuegayt almı~lardı~. Aylli İtalyan Somnlisi ve Hahns:s1anda Nev London, "Teksas'ta .. ı.9ı. 
mmta!.ada ciimhuriyetçiler, en mühim- yüksek kumanda heyeti buluna- ( A.ı-\.) _ l\1iithiş bir infiluk biifl~ · 
mi Villa Viciasa de Tajuna olmak üzere caktır. ' Tyler kollejini berhava etmiştıf· 
daha 'bir sok köy elde etmişlerdir. On beş muhtelif bava filosu Ölen talebe ve muallimlerin mik~~: 

M h b 1 d tt l an kuv grnpları tesis edilecektir. Hn\'a rı 6·ıo _ 700 olarak tahmı"n e01 • .,, u are e er en sonra. a y - ,.., 
b. ' h ı a•ımı s"lahları üc. k-ııma ayrılacaktır. Bu r.1ekt .. a'ı"r. Ankaz altından t:ıı·ındi~O vetlcri kaçmış ve ırçoıc arp ev .. •. :ı: _ 

terketmişlerdir Bu leva.ırm içinde, altı ile k4sım ordıı, bahriye ve mi:s~em- kadar 399 cesed çıkarılmıştır. 2J 
top, iki havan topu. otuz mitralyöz, alt- lek:ıt nezaretine tahsis edilecektir. yarnlr vardır. ·fi 

- 1 ·ı~h vardır Bugiin, her rütbe:len 4062 ha- Tc~~sas \'alisi J3. Jamcs, nı• ı 
mış kamyon ve y.ız erce 

61 
a · -~ va zabiti mevcuts:ı dn 1941 sene- 1 f 1 d k 1 rıll 

150 den fazla itnlyan esir edilmiştır. O mu 1a 4Z ::ıra yar ıma oşnıa a• Jl1' 
lüler arasında bir İtalyan kaymakıımr sinde bu Y<'kun 7056 yı bt•larnktır. r.mre~mi~tir. Nev London ci,•cır 
ile altı zabit vardrr. 

[Kısa ~nkara Habe~leri] 

- Daily T elegrap!1'tan - cb örfi idnre ilan edilmiştir. .
11 Avuslıu'ga ~Iacarislanı Eu infilakın, mmtakada kÔ' 1 

v bir petrol sahasından büşlıyarak );~. 
lıandırmaga lejin pek yakmınd3.n ge::en bir Pe,. 

~ ' lef çalışıyormuş rol borusunun patlamasmdan 1 

Lonclra, 19 (A.A.) - P.euter aj:m- gclmi;: 0ldlli5,u znnncdilmekte.dir. 
&mm Budape~teden öğrendiğine gfüe, BiTLERiN TEESSÜR 
Avusturya krallığın iadesi isin Macari:- TELGRAFI 

1 
l 0 r:· 

tanı k3ndrrmaya çalışmaktadır. Bazı Berlin. 19 (A.A.) - Nev ."lef• 
mahafilde Almanyanrn tevessüüne ma- don faciası münasebctiie B. Hıt .. 11• 
ni olmak için bunun y<.'gane çare oldu- D. R~:::.:clte bir teessi.ır telgrafı go 

,., 

di 

<ı TAPU '\'e kadastro umum mÜ· 
di.irlüğü, memurları arasıncla tas
fiye ynpznnktaclır. Umum müdür

lük şimdiye kadnr altmış beşe ya
kın memurun tasfiye suretile teka
iit edilmelerine karar vermiştir. Bu 
karnr hakbncla memurlara yakmda ı 
teSliV,at yamlacRktır. 

ı;ı MALiYE Vekaleti. müteah- ı 
hitle anİ~~ılan herhangi bi~ tea~hiit 
icin ihnle kararlarının, katı temınat 
yatırıldı'. :rın sonra verilmesini kn
mrla~tırmıştır. 

ğu kanaati vardır. Fakat Macaristan bu- dermıştu. 
na itiraz etmekt:dir. Bu hususta da bi1-1Malig=. =e=Vj=e=k=ı=·/=i=n=ı=·n= ;sf/f P ~ı 
hassa İtalya ve Yugos1avyanrn buna \:'ilı 

., MALiYE Vekaleti defterdar
lar arasında yeni tayin ve becayiş· 
lcr yapmaktadır. Bu husustaki ka- ı 
rarname Vekalet tarafından Başve
kalete verilmiştir. 

MALiYE Vekaleti büti.in ma
liye memurlarının imza yerindeki 
memuriyet unvanlarının altına nü
fusça miizekker isim ve soyadları
nı ela yazdıktan sonra evrakı imza
lnmnlmınm bunclan böyle usul itti- 1 
haz edilmesini te~kil:ıta bildirmiştir . 

muar"rz olduğunu ileri sürmektedi'... . edeceği ası/SIZ f3i' ~: 
Pe,~::. 19 - Avusturya B=.şvekılı Vı- Ankara, 19 Tele fonla) - ı;ıfl ' 

yanaya hareket etmiştir. Akşam gazetesinin. hasta buhır'l ı!'I 
Almanyanın Jsveçle Maliye Vekilimiz B. Fuat Ağral~~et 

• • •• •• ? istifa edc--eği ve yerine Cumhu.~ıSI'' 
lll('tn goz11 var. Merkez Banka3ı umum mi.idürı~ ~i 

Paris. 19 - H uman ite gazetesi İsveı; lahattinin getirileceği hakk!fl .. c 
Hariciye nazrrınm Londra ziyaretinden hftbcri doğru değildir. .... . '/)' 
bahsedcre!c diyor ki: Burada, Maliye V ekillıgı?,e f3· 

"İsveç, Almanyayı şu iki noktadan raat Bankası umum müdür~ f)'' 

ala!cadar etme!:tedir: Birincisi İsve~ 1 Kemal Zaimin getirilmesi b~r Je 
birinci sınıf b:r hava üs~:.i teşkil edebi· man mevzuu bahsedilmiş 1.~e bi' 
lir. İkincisi de kudretli bir tertanedir. Maliye V ekaletincle herhonfl .. ·f· 
1sceçin Londra ve Paris hükumetlerine tebeddül olacai;ı mıb varit dev 
endişelerini bildirmesi pek tab:idir.,. J <lir. 
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Ahmet Tur&'llt, ıeçen yıllan içinde ~ zamana 
Wc t•y aıidınnıı. 'bühaua iyi y•pJMlc ve •iJ.nmek 
)olunda bir çok kimseler tarafından haset edilmiş 
~ •damdır ve ıirqdi iki bin f U kadar yıl Önce Oa,
~ lırail üzerine melik bulunan Davut oğlu Vaiz'in 
\it tiirlü eıkimiyen ıözlcrinde en büyük hakikati bu
lııYor : 

"Güneş altında işlenilen işlerin cümlesini gör
cliitn; hikmeti bilmeie ve hamakatle divaneliji anla
~1 dikkat ettim; nefsimi ıarapla keyiflendirdim; 
lrendim için bağlar diktim; bahçeler ve koruluklar 
Y•Ptun; muıanni ve muıanniyeler ve inaan oiulla
t'trıırı lezzet bu)duklan her nevi süsü ve cazibeyi te
"'ia ettim; ıözlerimin rörüp iatediii ıeylerden hiç 
~ onlardan uircemedim ve anladım ki itte hep
li '-ibl ve can aıkmbsıdırl,. 

Gözlerini kendi muiıine çeviriyorj ilk çocukluk
t.. itı'baren seçen sünlerini ıözlerinin önünde çev
~ lııir sinema teridinde ıörür ıibi oluyor. Ahmet 
l'""ht timdi t.bammül edilmea bir can ıılnnhıı için· 
il. ilQMlıyw; fakat 'bundan evvel seçen ıünleri için· 
il. IQiden öyle doıtlannı imrenmelerinde haldı çt· 
~ kadar çok mu mea'ut almuıtur? 

Alman filaofu Schopenhaueı'ia ıu sözleri bu ha· 
)atı.. lıdinçoaa sayılacak riltidir: 

ı... .. 41ztırabı uaklatbnnak için harcanan emek ona te· 
""'ct.fit~en batka bir teY• yaramaz. O, buan 
,...•Wluk, ihtiya~ bayatın maddi pylerinin temini 
"-11t11 teklinde ıörünür; uinımak. didinmek aaye· 
'İnde onu bu kılık altında gelmekten menettiniz mi he· 
~kıyafet değiıtirir, zaman ve vaziyete göre ba,ka 
t~ii binlerce kineye bürünür; ıehvet insiyakı, sev· 
lft. baıet, tama. kin, ıan ve §(ibret hırtı, korku, ha· 
~'1ik, hastalık ve saire ve saire olur; eier bu saha· 
~da açık yol bulamuta can aıluntm ve bddcınbk 
~ilen o hwn ve donuk ınantoyu siyerek selir ki 
~ıam.n mücadele için ıilihlan yeniden hazırlamak 

ındır . ., 
Scbopenhauer'ın sözleri yanya kadar doiru, yan· 
~ sonraaı yanlı!: SilAhlan yeniden hazırlamak hiç 
it işe yaramu; mücadeleye ne lüzum var? Kim için, 

'-için? 

Düıündükçe rubunda büyük bir hoıluk açılıyor· 
~;Ahmet Turgut bu bo§luiun içinde beyaz l>ir ııık· 

aanlarak Bucla•nın nirvana dediii :m&MVİ aleme 
ıloiru yükaeJiyor gibi idi; bir farkla ki zamanımız
~ iki bin alb yüz yıl önce yqıyan Hint peygam
~ bu ilemde ehedi ıükuna kavupnuı olduğu hal
~ Ahmet Turgat ızbraplanm yeni ba,taıı Ye daha 
llyük bir canlılıkla hi11ebnekte idi ve bu n:brapla· 

(' hepsi birlqerek tek &ir çehre ile rörünüyordu: 
çllk ... Ahmet Turgud'un ruhunda cloynuyan bir 

">- vardı. Bin bir kadın, aevri, •ilence, içki, para. 
~. hepsini ayn ayn ve ltirlikte denedikten sonra 
~aini eksik ve kuvvetsiz l»uluyordu; bunların hiç 
iti hiıaeclen hir inaanm duysu ve dütü:ıee ka&iJiye
~i tatmin etmeğe kafi değildir. Ahmet Turgut, en '°" kıtlık içinde yapyan bir lröyün ac mideaini do. 
l'ııt'Jnak teşebbüsüne girdiği RÜnlerde - kendi rubun-
~ açlığm ınııanı bir türlü dindiremiyordu ve din
d~yecektir. ., 
~ _Şe~er Eab~ar ~üdü~ .•dıl.a~nin hozuJd~ğunu 
ı:;ı surerek vazile11nden ıstifa eltı, yeni müdur re

Ceye kadar beldemeie de tahammül edemedi, bü-
>Glc memurlardan birini vekil &ırakarak JraaaJ,adan 
~dı. Fabrika memurlannın hemen hepsi, e.liler 
~larile birlikte istasyona gelerek aabık müdürü 
:~urladılar. Yan aamimi, yan yalan teeasür göateril. 
ı. hatta kısa bir zamanda müdürü 1-ba ribi sevme-

Refik Ahmet 
Sevenıil 

ie batlamıı olan genç mühendis Erdoian1 tren kal· 
kacağı 11rada kendisini tutamayıp ağladı. 

Erdoğan'ın kansı Gülseren, bir iki nezaket cÜm· 
lesinden ba§ka hemen hemen hiç bir §ey söylemedi. 
Yalnız tren kalkhktan sonra uzaklapp ıiden kata
n donuk bir yüzle ve kor gibi gözlerle uzun uzadıya, 
vagonlar küçülüp mesafenin içinde kaybolup lama· 

men silininceye kadar takip etti. 

Ahmet Turgut, tren hareket eder etmez derhal 
pencereden aynbp komparbmanına çelrilmiıti; bir 
zamanlar Erenköyden geçerken habralarile aanlma· 
mak için dışarıyı gönnemeğe nasıl dikkat ederse ay· 
ni heyecan ve ürperti ile kompartımanda meşgul ol· 
mak ve bir ıeyi düşünmemek i:stedi; kendisini uğur
lamağa gelenlerin raflar dolup taftıktan ıonra kanR· 
penin üstüne bıraktıklan sıra sıra hediyeleri kanıtı
np oyalanmağa çalııtı. Paketlerin kimisinde şeker, 

kimisinde çakolata, kimisinde kitap vardı; bazı kim
seler çiçek getirmişlerdi; hepsmin kenanna birer 
kartvizit aıkııtmlmı~ tı; iyi dilekler, iyi yolculuk, aıh
hat ve saadet iıtiyen sahte aö:ıler ... 

Mühendis Erdoğan'ın hediyesinin kenanndaki 
kartvizitte "Sonsuz bir minnet ve bailılık,, kelimele
ri yazılı idi; Ahmet Turgut, bunu da Ötekiler gibi 
aoiuk ve hissiz 1<arııladı. Bir arahk bu kutunun al· 
tında kutunun aanldığı kağıtla kutu arasına 11kı,tr· 
rılnut bir mektup buldu. Beyaz. basit, ciddi bir zarf .•. 
Fakat üıtünde ne isim, ne unvan, ne adreı, hiç bir 
ıey yazılı değildi; A:hmet Turgut zarfı heyecanla aç• 
tı ve Gülseren'in ya:ı;ısını bir bakı§ta tanıdı; birden 
gözleri yanmış gibi oldu; boğazına bir yumru tıka
nır giDi oldu. Kelimeler hareket ediyor, yerlerini de
ğittiriyor, kendilerini okutmamak için şuraya buraya 
sidip geliyor gibi idi; okuyanuyacaktı; durdu; 
kiğıdı avucunun içinde ihtiyanızca buruşturdu; eli· 
. ni pencereden dııanya uzatmak. naııl bir yeni ızlı· 
rap aakJadığ1 belJj olmıy•n bu ki.iıdı rüzıira bırak
mak, böylece ondan kurtulmak istedi. 

Kararını verdikten, tatbik ettikten ve mümkün 
olsun olmasın ya sükuna, ya meçhule kanımak için 
yola çıktıktan sonra arhk arka•ma bakmak istemi
yordu. Bu mektup pek yalcın bir mazinin sesi, ıöl
ıesi filan değil, ta kendisidir; halbuki Alman filozo
funun dediği gibi hayatta her hadiıe yalnız bir tem
sil içindir; Ahmet Turgut bir trajediyi iki defa aey
rebnek {bu kelimeyi yanlış kullandı, yaıamak diye· 
cekti!) istemiyor. 

.•• Fakat kimbilir, belki de hu mektup da ötekile
rin yazılan ıibi sadece bir kaç basit nezaket cümle
.inden ibarettir; basit ve manaıız ıözJerden ..• Fazfa 
bir kıymet verdiği için değil, fakat sırf meralmu ye

nemediği içindir Jci okumağa başladı. Hiç bir hitap 
yoktu. lıte bu mektup: 

"· • • • • • Evlenmeğe hiç niyetim olmadığı bir 
sırada oynadığınız çir.kin ve müthiş oyundan ıonra 
derin bir ruh buhranının saraıntılan içinde çırpınma 
ıırası şimdi bana gelmi' olacak... Siz bu cinsten 
buhranlann ne demek olduğunu elbette bilirsiniz; yaş 
yaşanuşsmız, gövdenizin üstünde bat gezdinniısiniz! 

Erdcğan'Ja evJenmeği kabul etmeie karar verin
ceye kadRr ne korkunç ve azaplı kararıızhklar için
de bocaladığımı bilseniz bütün hain iradenize ve fe
na ruhunuza rağm~n siz bile hana acırdınız; lal<at 
artık rahatım; zira olan oldu ve 'ben genç yaşıma 
rağmen şunu nnJamış bulunuyorum: Bilmem hangi 
filczofun dediği gibi hiç kimse hakikatte gıpta edil
meğe layık değildir ve insanJann pek çoğu acınacak 
vaziyettedir; hayat gayretle ifa edilmesi lazım gele!l 
bir vazifedir. 

'(Arkası ı·ar) 

~ilmi Felsefe _f 
" \'e Y ı.na Kitıplanndandrr 1 

Fiyatı 40 kuruıtur ----
Paraşütçü bir 

kadın ............... -.......................... . . 
KURUN i . 

~z muayene kuponu~ 
a.a dOktorumua Pazartesi gtınJert • 

beı buı;uktan ytrmlye kadar ~ .. 
~ İdarebaneatnde, Cumartesi cttnlert 

lt ten 19 a kadar Lllell Ta.yyare 
an fklnct daire tıı: numarada 

0lttı:rueulanmrzı yed! kupon muk~ 
!lt... ıc_buı eder. 

~~ haata.ııklan doktorumwı da bu 
Yedi tanesini blrlktlrtp keııdtalııe 
111% cumartesi, salı, puıembe 

~ Q • 12 araaı Aksarayda, lııllllet c&d
ratpq a camii kU§ısmdakl mu• 
nde ı,;ocuklarmru bakacaktır. 

\ '>ı, doktorlarımız 
ı,., hkııde di§ doktorlarımız da oku- : 
,.,. )\. uı emirlerine hazır bulunmak.-i 
~ doktorumuz Fahrettin Dl§men ! 

ııa .. .:---· lıtlkJA.1 caddesinde 127 numa• ! 
~f günleri aut 14 ile 20 ara.; 

\ ~llnduğu pbl doktor Necau Pak· i 
·~akl!y ?ı.lahmudlye caddesi 1- 2 i 
'ltu ııaıı ve cuma g1lnlerl ayni B&&t• i 

\ 3>ucularımızın dl§lerlne bakaeal.· : 
lıt•k ted&\i lerlnl yapacaklardır. 1 . .•.. .-.......................... _._. 

eoo metre yUksekllkten 
dU,erek öldU 

Tayyarecilik sahasında cesareti ile 

meşhur olan Fransız kadı~ paraşütçüsü 
Edith Clarck son defa yaptı~ı yeni bir ,. 

paraıüt tecrübesin~e bir kazaya uğra- ~ / 

m.rıtır. 

Edith Clarck altı y üz metre yüksek

ten yere atlamış fakat, para~ütü açıl -

madığr için, yere düıüp ölmüştür. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-20-

isim: 
Adres: 

& - KURUN 20 MART 1937 

Mussolini'nin müslü· 
manlara hitabesi 

karşısında 
Katolikliğin merkezi olan Vatikan 

mahaf ili acaba ne diyecek? 
Trablus, 19 ( H ususi) - D ün Şato 

mey::lanında cereyan eden tören esna -
sında Mussolini beyaz bir at ü,;tünde 

bulunuyordu. iki tara fında burnuslara 
bürünmüş iki arap İtalyan faşist ala -
metini tutuyordu. İki bin Arap süvari· 
si beyaz, kırmızı, yeşil, altın ve gümüş 

işlemeli burnuslar giymişlerdi, Musso -
lini elinde Araplar tarafmdan hediye e

tisini göstermek istediğinden b;.hsedi • 
yor. 

M:.ıssolininin sözleri her Mi.i~üman 

tarafından memnuniyetle tel5.kkl f dile: • 
bilir: fakat acaba İtalyan Başvekilinin 

bu sözlerine. fikir ve politikll vadisinde 
kendisinin bir mukavele ile an1a~t·ğt ka· 
tolikliğin merkezi Vatikan mah:ıfili ne 
t::Eye::ektir? 

dilen kabzası kıymetli taşlarla işlenmis - - ------....,...,.....-------

kılıcı tutuyordu. Mussolini bu vaziyet. Hala açık kugu
te olarak bir nutuk verdi ve bu nutuk ~ 

ı.ia M üslüman Araplara hitap cdcıt.k dik- • /ar ml VQr? 
kate Jcğer olan §U söılcri söyledi: 

- Bana verdiğiniz bu kılıcı Roma ya j 
götüreceğim ve en kıymetli !ııı tı~alarım 1 
arasında onu ~klıyacağmı. Si:ı:in U\\ he· 
diyenizi alırken Libya tarihinin yeni bir 

devreye girdiğini söylemek isterim. i -
talya Habeş harbi ile mcsgul iken siz sa
dakatinizi gösterdiniz. Buradan gönül· 
lüler gönderdiniz. Gi•den gönüllüler yaı: 

mevsiminden evvel yerlerine t'önmüş o
lacaklardır. Sizin göstcrd:ğiniz bu sa -
dakat eserinden sonra faşist İtalya Lib· 

ya ah•lisi için sulh. adalet ve }Jeygam -
berin kanunlarına hürmet temin ede -
cektir. Bundan fazla olarak italya İs • 
lam dinine ve bütün dünya :Müslüman· 

Jarına karşı sempa.tisini göstermek is -
t er. E y Trablus ve Libya Mü.Iüman • 
lan. ben kolayca herkese sö.ı .. ·eren bir 
adam değilim, fakat bir kere sö.ı ver -
dikten sonra o sözde dururum.,, 

KURUN - Mııssolininin bu sözleri 
U murni Harpten evvel Alman impara -
torumın KudUse g.idere}' bıv,:ıusJ ra bil· 
rilndüğü ve orada üç yüz milyon Müs
lümanın hamisiyim dediği zam5nı ha -

tırlatıyor. Vilhelmin bu sözleri i'lgi1te· 
renin Almanyaya karşı düşman vaziye
ti almasına sebep olmuştu. Bu l'ı adisc 

gözönüne get irilirse ingiltcrdc son gün· 
terde M ussolininin T rablus seyahatine 
karşı göst er ilen hııssasiyctin sclıclıi de 

anlaşı1ır. Bir fark var: Yalnız B. Mus -
solini İtalyanın bütün düny;ı l\föslü -
manlanna karşı himayesini değil scmpa. 

işaretler: 

Halıcıo~lunda Fıstık Çcşrne soka -
ğında 7 numaıada oturan Halit adında· 

ki bir çocul: evinin civannda oynar kcn 
bir kuyuya düşmilştür. Çocuğun ferya· 
dı üzerine yeti enler vaziyeti polise h:a
bcr vermişler, çocuk kuyudan sağlam O· 

larak dışarıya c;ıknrılmıştrr. 

Tt\Ş ATMIŞLAR - Firu:r.ağada 

rokkal Kamilin çırağı Vnhidettin po1ise 
lıaşvurmu'l, Ak"arayda oturan Hüseyin 
ve ts:nail adında iki arkadaşır.ın b::şı -
na taş atarak kendisini yaraladığını id -
dia ctmi,.~ir. Suçlular yakalar:.mıştır . 

DUVARDAN DUŞTU - Kuruçcş· 

mcdc oturan Kemalettin km Hayrün -
nisa evi:ıin bahçesindeki duvara çıkmış, 
fakat sar'ası tutarak duvarda.n aşa~.ıya 
yuvarlanmıştır. Yuvarlanma neticesinde 
Hayrünnis.,'"\ başı ile vücudünün muhte
lif yerlc.rind:n y.:.ralanmıştır. 

BAŞINDAN YARALANDI - Ya· 
vuza kömür ta§ıyan Burhaniye vapuru 
amelesinden Hüseyin kömiir tc:.~ıdığı 
ambara ciil;mü • ba§mdan yara1anmt§ 
tır. 

KABAHAT KiMDE? - Beyoğ • 
iunc.la Çimen sokağında oturan A ndon 
o:7lu İstavri Harbiyeden Tün~le gelir· 
~ 

ken, tramvaydan ntlıyar.:k k •rşı tarafa 

geçmc:k istemiş fakat ~oför Aıizin ida -
resindeki otomolıil kendisine çaı p;.:rak 
ba§ınd:ın ve vü-:udünün muhtelif yer -
Ierinden yataltnmı~tır. Yaralı h astane • 
ye kaldınlmış, şoför de yakalanmıştır. 

........-.-. ,_, ,,_,, zp=q .,.. 

Yüzde yüz hakikatin diplomasisi 

Dost Romanyanm Hariciye na
zırı ve bu güzel, şirin memleketin 
fikrini ve hislerini temsil eden Ro
men meslektaşlar artık aramızdnn 
aynlmışlardrr. Onlar Boğazın su
lan arasından Anadolunun ılık sev· 
gısı, stepin enerji, aşk ve yapıcı· 
lık psikolojisi i _ind~ aşarak sevgi 
ve nege dolu toprakl::-ra doğru 
yollanıyorlar. Onların bu seyahn· 
ti, Tuna boyundan Sakarya kenar
larına gelen insanlann sevgisi, Sa
karyadan T unaya doğru gidenlerin 
harareti ile ölçülebilir. 

Bu sevgi, bu anlaşma, b u kalp
ten kalbe akan ılık havn, ne sade 
bir platonik histir, ne de sa<lece 
Sakarya boylarından <f una yalıları 
için söylenmiş bir aşk nağmesidir. 
Bermutad diplomasi edebiyatıdır. 

Bu dostluğun kökleri çok derin· 
dir. Derindir diyoıum, çünkü bu 
münasebetin nescini dokuyan ilk 
unsur, haya t za rqre tidir . Ynşamak 
arzusu ka dar d erin Ye hayntm in
siyaklarına dayanan bir varlık var 
mıda ? Yaşamak arzusundan do
ğan hisler hayatın en canlı, en ()J. 

mez unsurudur. Çünkü layemut 
olan zaruretlerdir. 

Ti.irkiye \ 'C Romanya ıçın bu 
hayati birleşmenin yanında ideal 
birlik de zarureti tamamlamakta· 
dır. Bu ideal sulhu korumak , sul
hu korumak için milletleri bir cep· 
hede topl~maktrr. 

T ürkiye Ye Romanya tabiatın , 

Sadri frtem 
~ 

cof:r.ıf ynnın holkcttiği şartlarla 
D3\~an Antantı ieinde kendilerini 
temsil ederler. Milletler Cemiyeti 
kndrosu içinde de sulh sevgisini ve 
ide:ıl birliğini ifade ederler. Bütün 
bu tahiatten ve idealden gelen bir· 
lik iki m~lcket arasındaki ılık 
m iinnsebe:b ri izaha kiıfidir. 

Mi.inrz~b~tleri bu p lat form üze· 
rinde kndcme kademe yükselen iki 
memleket. Balkanlarda olduğu kl\· 
Ck"'X d ünya .sulhu için de b ire r gözcü 
rolünü ifa elmchte ve sl.)lhu koru· 
y ncu komşularile birlikte yeni be
qcri fociaların doğmasına, yenı 
be1cri cinayetlerin ikaına mani ol· 
maya çalı~mek tac';ırlar. 

Kendi istiklalleri ve hudutları· 
nın emniyeti kadar dünya sulhunu 
da muhafaza etmeyi şiar edinen 
memleketler arasındaki dost ı.iya· 
rctlcı i gördük e, aklıma hep bir 
memleketten bir memlekete tezvir, 
cin t\yct v e zulüm taşıyP.n yüzleri 
mat renkli korkunç insanlar, ıçı 
bomb:ılnrdan ve tanklardan daha 
müthiş infilak vasıtalarını kağıt ve 
harf haline koymuş valizler gelir. 
Fakat onlar b izim için artık bir 
tarihtir. 

Ciinki.i kin in nezakete b iiriin· 
düğii zamanların sembolü olan 
"Aldatan diplomasi,. yerine yüzde 
yüz hakikate, samimiyete dayanan 
ve olduğu gibi göziiken dost müna· 
sebetlcr. Ankara diplomasisinin ve 
ona el uzati\nlann şiarıdır. 
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okunan 
Ve takip edılen 

Gazetelerinin 

KCÇCK 
ilanlarından 

Ba sene 60 mektep, 15 pansiyon yapılacak - Devlet Üreme Çifll 
tesis edildi - Edirnede 1 ürhhuşıı istasyonu yall111da açılacah 

Edirnenin Almanyada yapılall plallı yakında ilıale ediliyor 
Edirne, (Hususi) - Trakyanm bu -

yıl toprak işleri çalışkan halkın · ve 
hele göçmenlerin büyük gayretile ge -
çen yıllardan ileridir. Çok sürülmüş, 

çok ekilmiştir. Havalar \'e yağmurlar 
uygun gittiği için ilkbahar nadas ha -
zırlığr da büyüktür. 9:17 yılı için Zira
at Vekaletinin vereceği kombinalar 
ve ayrıca 936 yılında olduğu gibi sc -
lektörlcr Trakya çiftçisini güldüre -
cektir. 

ACAÇLAMA PLANI 
Ağ~lama planı geçen yıldan bir 

kaç misli büyüktür. Edirne fidanlığı 

bütün fidanlarını şimdiden satmıştır. 

Dört Vil:\yetin açtığı büyük kavaklık
lar elliden fazladır. Bir milyon kavak 
çelik hesap olunuyor. Ayrıca 1000 
dekarlık nümtıne fidanlığı açıla -
caktır. Büyük küçük bütün Belediyeler 
de fidanlık açmışlardır. 

YONCALil\LAR 

Yoncalıklar her vilayette proğram 
altında açılıyor. Kayseri büyük isats
yonundan meyveli, meyvesiz pek çok 
tohum getirtilmiştir. 

DEVLET ÜRETME ÇİFTL1Gl 

Lüleburgnzrla. (Devlet Üretme Çift
liği) açılmış ve işe başalmı~tır. Bu çift 
lik :3 yılda bütün °Trakynnın tohumla
rını ıslah edecektir. 

HA YV A.ı.'"\CILIK 

Kültür hareketleri her Vilayetin ken 
di ihtiyaçları ve bütçelerine göre biraz 
daha genişli~·or. Köylüler yapı i~le -
rine, Vilayetler de öğretmen kadrosu -
na yardım ediyorlar. Bn.z.ı <_;evrelerde 
köy pansiyonları kurulmaktadır. Ye -
nidcn yapılacak mektepler şimdiye ka
dar alınan bilgiye göre 60, pansiyon-

Edirııcden bir 

Ceylan çavuşu aday gösterdiler. Umu• 
mi müfettiş tlc kendilerine söz \'ermi3 
\'e bu heyecanı saatlarca yaş:ımıştır. 

İstanbul ve Edirne Tra.l::ya gençleri 
için açılan Üniversite ve Lise talebe 

1 

yurdu muvaffak olmuııtur. Bu yurdlar 
9937 yılı için biraz daha geni )iyecek -
tir. Bunun için dört Vilftyct biitçele -
rinc ynrdım parası lrnymuştur. 

J{IZ SANAT ENST1TüSü 
Bu sene Edirncdc açılan kız Sanat 

Bnstitiisü de muvaffak o!mu.,tur. E~ 
titünün 9:17 yılı için daha yUz mevcu
du artacak ve kültiir Bal·anhğımızca 

üç öğretmen verilerek yeniden iki şube 
daha açılacaktır. 

'.ETNOCRAPYA :MÜZESİ 
Açrlan Etnoğrafya müz.c i Kiiltür 

Bakanlrğımızm yaı·dımma borçludur. 
Burası 937 senesi için dar geleceğinden 
gene Kocasinan'ın kendi cEerlcrinden 
(Darülkurrn) dairesini vakıflar umum 
l\1üdürlüğii bize de\ retmiş ve bu, Eclir
nc miizcsine bir kol olmu5tur. Burası 
l~tnoğrafy::ı mJz~si ol.ı.ra'{ gcnişleye -
cek ve c~iz b:r yer olacaktır. 

HA I.,KEVLEH. t 
Atatürk rej!minin sc,·ı;i ve kuv\'et 

kaynağı olan Halkcvlcri bu yıl daha 
çok genişliyeccktir. I'ırklar Ji ve Ba
baeskidc hemen yeni plan üzerinde in
şaat başlamak iiz.ercdir. Bitia ve Vize 
için de havrlık yapılıyor. ve çnhşnm 
ııroğramları g"ttikc;e kuvvetleniyor. 

BA YINDIIlLll\: 
Sehir ve knsabalnrm su, elektrik, 

mPzbaha, harita. şc-hir pl:inı ve iskele 
gibi birinci dcrecc:Ie olan ihtiyaçları 

Dahili ye ve Nafıa V ekfılctlerinin pla · -
nma uygun olarak ve bir sıra dahilin
de yi.irümcktcdir . Edirne şehrinin ha -
ritası ı\lmanyada yaptırılmış ve yük -
sek Vekftlctlerce tasdik olunmu!)tur. 
Yeni _imar planı bu sene en ileri ıniitc -
hnssıslara bu harita ii?.erint!e ihale olu-

/ 
nacaktır. parası hazırdır. 

[jÜI üniiş 

nın bu sene yeniden kurduğu 4İ' 
ınak üzere olduğu 10 ki topu 57 t 
kredi kooperatifi köylüyü tefeci!= 
kurtara.en ktır. 

Hepsi 83 c varacak olan bu koO 
tifler l.usussi bir organ altında~ 'ti 
kı teftişe ve sağlama bağıa.nıı Q 
bunları bu sene en az 0 • 4 tane · 
koopcratüi takip edecektir. ıwıı 
ba~ında yapağ'ı, kbyunculuk, yut11 
cılık, yaş meyve ve sebze ve ı.ıııtj 
d:ı Balıkçılık kooperatifleri gele • 
bu işler Yüksek Ekonomi Bakııııl1 

ca. dikkatle ve kıskançlıkla ta.ldP 
lecektir • ;t 

Edirı1cnin terk cdiirniş koıışcı" ~\\ 
:rikasını ya Ziraat Veka.leti \C~ ~ 
sebze \'C :ıneyve kooperatifi k6l'lii lıı..t°" 
tı~ ~ 

Arıcılık, Tavukçuluk \'C UJ,\'~ 
düzgiin bir planla Ye teknik 
yürütülmektedir. Bu sene biri\~ 
yeni arı kovanı yapılıyor. Bir)~ 
halkın kendi hazırlıkları, bir ) 
da Zirnat Bankasının açtığı bir ) 
krodi Umumi :\lcclislerin bu ınııl' z 
için koyduğu döner tcrmaye jlc lll 
muştur. 

1 
~ 

İngiltere Ye lsv:cre gibi mcJtl ~ 
ler Türkfis ·•asıtasilc TrnJ<yıı. 1 
rntemiş ve bunun üzerine bu rrıcl11 
lc>r miistahsil ile tcmaca. getirilfll 
teı;vik olunmuc;tur. 

CEZA 'EV! ı 
•c:ı 

Ceza evi tamarnUe rif tçi ,·c ı.. 
bir kuvvet olarak ralıı::ıyor. 13' 
yakında halıcılık şubesi de açıltı 
tır. 

SJHHA T lŞLERİ d 
Sıhhat işleri de iyi bir dUzt~~ 

Dört Vil:"ıyetimizde de sıtma nıU 0 
lesi \'ardır. Bu işler bu yıl b·r~. 
g!'nişliyecck ve planlı yi.irUycce 

istifade ediniz 
1 !ar 15 tir. 

Balkan f:Y'" .. i de yüks"'1i: Nafia \·e -
kaleLlnin paril"ı ile ve süralle B"ton -
asfalt olarak aevnm ediyor .Bu sene 
tamamı ihale cd'lccc!c olan bıı yolun 
19;39 da bitme3i umuluyor. Vil;iyctlcr 
de bu ana hattın iki tarafındaki yolla -

1 rm kendi büU;c kudretlerine göre in -
!)asma devam edeceklerdir. 

Göçmenlerimiz şen, neşeli ,·et 
kandır. Verilen yardım ve vn51 ı1 
la iyi tutunmuşlar \'e pek çoğıl gt 
tahsil hale gelmişleroir. Gcı;c0 J\ 
nin planında olan inf:.antın. ~rifı 
müstesna olarak. bitmiştir. 'fil ~t" 
ra.zi kadnstro komisyonları itil}(. 

<:alışıyorlar. Maliye \' ekaleti bıl ıctı 
yonlarm adedini bu Vll arttırıı~.,f" 

Herhangi bir ihtiyacınızı bu ga
zetelerimize bir küçük ilan ver 
mek suleriylc dehal temin etmek 
elinizdedir. 
Müracaa~yeri: İstanbul ; Ankara 
caddesi V AKIT Yurdunda 

VAKiT 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN IIEJU'.'\1 

larınJan, etrafı tar:ıssut eden adamları, 
şim:fi bir Mongol ordusunun o tarJfla - Dahiliye Mütehauı!tı 
ra clogru yol üstünde bulundu~u habe - Pazardıın başka ~nterde öğleden ı:onra 
.in: getirince, öyle çabucak ml.ivazenc • sıı.a.t (!!,5 tan 6 ya ı kadar lstnnbuldo. Divan 

!erini bozup telaşa kapılmadılar, sarsın yolunda llôfl numaralı hususi kabincsinc!ıe 
- bıutalannı kabul eder. Salı, cumartesi gUn 

tıya u~ramadrlar. V c düşman saldırı - leırl sabah "9,5-ı 2" ııaatlcrl ha~lkl fukaraya 
şınr, ~ark tarafından, ccnuhi Sibirya mahsustur. Muayenehane ve ev teleton 
stcplerlr.dcn beklediler. Çünkü, tarihi ~2398. Kıolık telefon: 210H. 

KÖY EClniENLERl 

Maa: if Vekaletinin 10 sene?ik bir 
programla 20.000 köy öğretmeni yetiş
tirmek uğrundaki kararı ,·e <lenemesi 
şaheser denecek kadar isabetli bir bu
luştur. Bu sene Trakya için de 100 e~it 
men verilmiştir. Bunlar Nisanda Edir
ncdc toplanacaktır. Maarif Vekaleti 
tarafından gönderilen fişler köylere 
dağıtılmıştır. Hazırlıklarını Maarif ve 
Ziraat Vekaletleri birlikte yapıyorlar. 

Bu gidişle Trakyada 7 sene sonra 
ışıksız köy kalmıyacaktır. O mutlu gü
nü bütün köyler bekliyor ve anlamış -
tır. 

1 
Trakya umumi müfettişi Çanakkale 

teftişinde Ahlath bunm dr>ni!cn köyde 
kc11disini saran köylüler b·r saat hep 
bu işleri sormu5 ve bunlardan hiç biri 
ne ekme!cten Ye nede buğdaydan bah -
setmcmiRtir. Bize ne zaman verecek -
siniz, demişler ve aralarında Hüseyin. 

Devlet Dcmiryollarmm tarifeleri 
Milli \'C fkt:rndi bünyemizde büylik 
bir hareket yapacaktır. Halk \'C tüccar 
bunu "hararet!e bekliyor ve selamlı -
yor. ' 

Tarife yükee'::liğinden malını sevk 
cdcmcyc:ı \'e buralar:ık ter!'"i!crc kap
tıran halk büyü!~ bir nefes alncaktır. 
Yaş meyve ~ebz~. yumurta, hayva -

nat, yapağı, ve her c ~it hı bub:ıt ve sa 
irc kola.ylılda ve ucuzca her yere yolla
nacaktır. 

Nisan aymd<t Edim m:z ~e Türk -
kucıı.ı ist..'!.Syo:ıu c; ... büy:;~: törcn!c a-:ı!:ı
eaktır. 

f'J{ONOM:l 

Bütün ._3.rtlar e'.:onomi kalkınma -
sına kolaylaştırmıştır. Ziraat bankası-

Toprak kanıınu k.öylüyil ,·c.t; 
muhtaç olan çiftçiyi çok se''1:ır.! 
tir. Bu bn!nmdan artık toprıı )l:J 
rimli olacak \'C bu hem I)evıet 
sine hem de umu~ iktisadiYştl fi' ~ 

·· · ktır· 'l-.?U gurelmesme çok · yarayaca (ifl 
1 

'C( 

göçmenlere, hem halka. hcJI'l ııJı,.r ~ 
muhtaç olduğu tohumlar son~ , / 

ilkbahara mahsus çeşitli oınr:ı 
mektcdir. ,·c' 

• Bu yıl köy çocuklarının cıııı od 
gun oalnlarına 20 yerde azat ~ti 
açılacak ve bun?ar da kilo k3 tir 
1 .. ı · ~l d" d··ru .. leccl< rny erme sag am on u 

KÖY KALKL'l\ınUSl ..,.; 
• ık ,, el 1 

Düne kadar biraz cıagın d ,.~ 
yer yer görünen köycülük ;uıı et 
kalkınma hareketleri artık bll c , 
Jetin ve Atatürk'Un davn.sı ~~ 
kuvvetli ilham ve proğramilC ' 



Bir tavzih 
'1ınilel Spor tcma&ları organi • 
~ koıniteıinden: 
• ı:ıart 193 7 tarihli Cumhuriyet 
·•ınde, Bay Nüzhet Abhas, pazar 

tc Yapılacak Milli Küme maçlarının 
'"'lllc?.j hakemin idaresinde cereyam
ı ~0rınemektedir. 
:ı~}'ijk fedakarlıklara katlanarak 
·llıck ~ı.. tasavvurunda olduğumuz ec· 

··t:nler, gerek futbolcularımıza ve 
le hakemlerimize, birer muallim 
''i g·· l orecekler, ve memleket sporu 
~·:ı ilzaı:ni istifadeyi edecektir. Yok-
a~ Nüzhet Abasın yaz<lığı gibi, ha
~rırnizin doğruluğundan urrece 

1ıııı'dil:n!ş değildir. 
\ı, 11 da istitrad kabilind~n arzedc
·• ~ay Nüzhet Abbasın sı:ydrğı ha-
·.t~en hiçbiri. önümüzdeki pazar 
il maçların idaresini kabul t"tme -
d" t ır, 

•ııtı§ tefsire m~hal kalmamasr için, 
lcfn t "h" · d'l · ~ • avzı. ını ı erız. 

•lar gUnU yapllacak 
L... maçlar 
~:ıü hrukcvinden: 
~tz spor şubesınin himayceınde

lt141ubün futbol tal:rmları arasın -
I> etmiş olduğu lik ma;larına 
olarak devam cdilm~ştir. 21-3 

Pazar günü saat (15.30) tla Ba -J ,tabasında aşağJdaki programda 
1tı gibi (Aksaray ile Akınspor) 
da b-J maçların finali yapılacak ve 
t Evimiz tarafından bir kupa 

l tlctir. 
lt\kırkcıy sahası: • 

ha .komiseri: Ce·.rdet özgür., Ak -
...... Akınspor saat 15.30 hakem 

t·· ın, takım A. 

. Qııatasaray klUbU 
ıı7 toplantısı 

~l&ı"rcıy spor k?übünd.:ın: 
ltt içinde topk.nm::ısı mutat yük

,ı:ı. .. ='a.kabe heyeti içtimaı 27 mart 
.:ııınartesi günü s3at 14 te klüp lo
t .c Yapıl~-:ağından, yüksek mura -

lltyeti &zasmın behemehal gelme-
JI 1~ olunur. 

t&r gUnU yapllacak • 
1 -Oa ,amplyonas' 
'~h~ı atletizm ajanlığından: 
' 21.3.937 pazar günü ş:1,ıli ile 
~ harmanları yolu arasında yapı -
~os tampiyonasının beşinci mü

bıı için davet edilen hakemlerin 
~.3Q da Şi~li tramvay deposu ö -
' huıunmalan rica olunur. 
an Bclor, Cezmi Şahingiray, Yüz-

~lliısamettin, Nuri Zel:i. M. Nuri 
~Ahmet Sait, Recep, Celıti Şahin-
~ruzan. 
''hn heklmlerl ayhk 
~ toplantısı 
lırk Ginekoloji Kurumu bu ayın 

'tııtJsını doktor Orhan Tahsinin ba§-

4~1 altında yaptı. Celsede: 
"lllıct Asım Onur: Yumurtalık ve 
tta}ık yolu iltihabı arazları ve -
ilıUtcaddit böbrek taşı vakasmı tak
ı ~t arncliyatla sıkarılan piyesi ve bu
at filrnıeri gösterdi. 
~ '-'akanın münaka§asrna Orhan 
.ıı, Ahmet Asım Onur, iiıolog Ab
~dir • · k · ~ ıştıra ettı. 

.ııri Süleyman: Bazı ht:susiyetler 

1 len bir pyosalpimc vaka!lı anlattı 
~Cliyatla elde ettiği piy'!:;i takdim 
, ıı vaka, Kc ıan Tevf:k, Orhan 
1:1, Ahmet Asım Onur, 11.ldi !hsan, 
'tcktaş ve Nuri Silleyman tarafın-
~~·akaşa edildi. 

dı İhs:n: Bir kordon a:ıomalisin-
~t b ğ "h ·1-ba ~unun doğumda yaptı~' 1 .tı ~~ -
h~~tti Bu v~l:a hakkın lakı go -

•! • 

~Ctc Kenan Tevfik, Orhan Tah -
ll\et Asım Onur, Zeki Tckta~ ve 

-Antonesko Türk 
matbuatına beya

natta bulundu 

C'u.m&Tteet PAZAR 

Takvim 20 Mart 21 Mart 

-=======! 7 M· rem 8 M· rem 
GUn CSojUftı 

Glln batıp 
50! 

18,21 
(ı 02 

1822 
(Üstyanı 1 focide) Saba.b oamuı 

ôfle namazı 
Reiıicümhur, B. Antonesko ile tema- lktndl nıwıası 

500 
I~~~ 
1 ;"' 'l 
18.':ll 
1951 

500 
I~ 21 
1 :=; ~7 
1822 
19 52 

ımdan hususi ve bırU: bir zevk duy - Aktam namuı 
muttur. Kendiıi, bana, B. Antone•ko ile fatll na.m&&ı 
yaptı~ı konuımalanndan p<.k :ziyade lmall 

424 
i9 

2136 

4 .22 
80 

28:\ 
Tılm geçen g1lnleı1 

memnun kaldığını anlabnıtbr. Bu, B. Tıtm kafan a-tınler! 
Antonesko için hakiki bir muvaffakiyet· •---------------= 
tir. 

Ekonomik ve kültürel münasebetler _______________ ...._ 

için çok iyi şeyler tesis etti'<. B:.ikreşe 
taleb: gönıdermeyi düşünüyorum ve ba - B OR SA 
zı fakültemiz için RomanyaJc.n birkaç 19 
talebe bekliyorum. Genç nesiller, biri - •--------·-------

3 . 937 

birlerini daha iyi anlayacaklu ve biri -
birlerine dnha ziyade ba;tanacaklardır. 

~- fd4IS lt&ftW olanlar, be 
ttade muamele ıore.ıılerdl.ı. Kılllaml&J 
,..., U de k.apaD•t uhı ~·atJarı ur. 

PARA LAR 
Meziyetlerini ve sulh için gayretle -, 

rini takdir etmiş olduğumuz bi.'ıyük dev
let adamı B. Tatareskonun ziyaretine j • hterlln 

büyük bir sevinçle intizar ediyorıız. I : ~~ 
Bu ziyaret, memleketimiz ;!Cin husu- • Uret 

61'J -
l:JJ -
113 -
1.2~ -
~-

Pezeta 
•Mark 
• z1ou 
• Pengo 

28 •• 
2'2 -
23 -

si bir bahtiyarlık te§kil eyliyecektir. • Belçika Fr • 1.Ay 13-
r>2 -B. ANTONESKONUN BEYANATI •DrahmJ 

• R • tmçre Fr 
22- • Dlnar 

Yen 
• Kron Isv~ 
• Altm 

• Banknot 

Ankara, 19 (Hususı) - omanyal • , _ 
k T .. k ._va 

hariciye nazırı B. Antones o ur mat- • Florin 

575 -
~s-

66 -· 
jj -

82 -
103S -
2i3 -

!IS -

butı mümessillerine aşağıdaki beyanat- • Kron Çek. 

ta bulunmugtur: • şm.n Avua 

·------~---~·~----''Ankara seyahatim, dost ve mütte • 
fik devlet reislerine Romanya Jıı baka

nı sıfatile, hürmetkarane ta.timlerimi 1 

arzetmek ve onların hük\ımederiyle ~ te
mas etmek için son aylarda ·yaptıgım 
ziyaretler serisine dahil bulunmakta -

dır. 

• i.ıODdra 

• Nevyor• 
• ParU 
• lıllll.DG 

" BrUkael 

Ç E KL E R 

618 -
o j9'JO 

17 2.)2; 
15 019-l 
4ı 694j 

• V17&0.a ' 2160 
• M.adr\c! 11 " 
• &rltn 196~ 

• v..;.,o.. ' n 
• Bud&P8fU 4 SJOO 

• Atlna 58 59'2j • BUkree lOi 9288 
• Cene"" S 4,718 • Bel~ M 6276 

Türkiyenin mukadderatını idare e - • 8otya 64 4012 • Tokohaın1ı 2 ii-12 
den büyük devlet adamını tammakla • Amııterdl\m 1 Ü~ • MoskOTa 24 68 

kendimi pek bahtiyar addediyorum. O -
1
_•_Pra __ ı ___ 2_2_6G_M __ •_s_to_kb,_oı_m __ s_1_3'_S3_

1 
nu·ı eserine karşı uzaktan hissettiğim 
hayranlığa §İmdi ona yakınden ve onu 

E S H A M 

lH-0 
1.ş BankR!ı 2uo l"T'Amva1 

bugünün büyük meselelerinin bütün • Anadolu 23 - • <,.ımenta 
doneleri üzerinde bir görüş \"C karakte- Kejı ,- Oı.yon o.ı 
ristik bir açıklıkla ifade ettiği fikirleri 1 Şlr. Havr1y Şark Od .-dinlerken duyduğum hayranhk inzimam Merkez RAnk 96 W Balya 

. . U. Sigorta Şark m. ecu 
ctmı~tır. 

Ponnmotıb l'elcfm1 
Keza, mümtaz Ba~vekilinizi tanı • •----------------• 

makla pek bahtiyar oldum. Başvekille ı atlkrazlar Ta hville.-
ve kendisiyle Cenevre ve Atin.ıdaki tcş- • 19~ r.ttor ı 19 :!O ıClektrtll 
riki mesaimize devam ettiğim dostum • • • • D 18 ~ l'nıırı"•1 
Rüştü Aras'la yaptığım görüşmelet açık • • • m ıs 6~ ttıbtım 

k 1 kl lltık.Dıı.hlll 93 • An.ıdolo ı 'O iO 
bı'r samı'miyetin ve tam bir at•ı ı ı an-:ı • Erıeı\J taUk ~.>. Anadolu O 4:-0 ~ 
layış havaaı içinde cereyan etmi§tir. Ö • l921' ,. M .- Anaooıu w 
nümüzde mevcut bütün meseleler hak - s. !:rwrum ro Mtm~ /o 42 ."50 

kında tam anlaıma mevcut okluğunu.---------------
müşahede ve tesbit ve, Balk;ın Antantı 
eserini daima daha ziyade mlie11ir hale 
getirmek isin vaki gayretlerimize de • 
vam ederek, bizi biribirimize ba&lıyan 
rabıtaları daha ziyade takviye hakkın
daki kat'i arzumuı:u teyit et tik. 

Ziyaret, güzel memleketinizi daha 
yakından tanımak için pek ziyade kısa 
idi. Bununla beraber bu kısa ziyaret 
değerli mesai arkadaşlarının yaı dımi • 
le büyük devlet reisiniz tarafından ba -
şarılan muazzam eseri görme~ \'e hay -
ranlıkla takdir etmek imkanını vermek-

tedir. 
Ankara, bu $Ok güzel muvaffa;-ı -

yetin remzidir. Hiçbir şeyi mevcut ol -
mıyan bir yerden birkaç sene içinde fış
kıran ve meı:ieniyetin ve terakkinin bü -
tün son ba~arıfarını bir araya toplıyan 
l.Y..ı şehir, doğunun en mütecadr ~ika -
yelerini geride bırakarak, büyük hır dev 
let adamının ve iradesinin, milletine 
olan bağlılığının ve muzaffer olmak hu
susundaki kararının nelere muktedir ol
duğunu bütün dünya önünde isb?.t et -

mektedir. 

·==Günlü~~, 

,_ R~!?.!~ 
ôCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 f'llkla TUrk muıılkfa. 12.~:ı 

Havadis. 13,0~ Muhtelif pllk neıriyatı. H,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat lS,30 PIAkla dans musikisi. 19 00 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı tara!ınclaıı 
(Triatan Bernarm: La Glolre Ambulann~re) 
20,00 Fasıl heyeti. 20,30 Ömer Rıza te.rafm• 
dan arapça Eöylcv. Z0,<65 Faall heyeti. sa.at 
ayarı. 21,1~ orkestra. 

22,l~ Ajana ve borsa habehlerl ve ertesi 
gUnUn programı. 2:?,30 PIA.kla sololar, opl'ra 
\'e operet parçaları. 23,00 Son. 

-----~----IST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI 

D RAM KISMJ 
Bu akşam saat 

20.30 da 

KRAL LiR 
Yazan: W. Shakes 
peare, Türkçesi Se· 
niha Bedri Göknil 

lflllllflllllll 

il ııı . .ımıı ıırı1111~J 

~ 1h.ıan katıldı. 
~İ}'et önümüzdeki nisar.ın seki -ı 
~trşembe cıkşnmı, onuncu yıldö -
~U kutlulayacağından, o gün ya- • 

Ankara, modern Türkiyenin mülhem 
olduğu yaratıcı dinamizmin :nikasıdır. 
Onu tanıdıktan sonra Bükre§C, l:üyük 
dost millet için tam bir hayranlık ve ni
zam ve ban~ unsuru olan ittifôkımızın 
istikbali için de tam bir itimatla dönü -

yorum. 

Alman - Yunan klerlng 
anlasması 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Bu~ün saat 14 de Çocu k Tiyatrosu 

DOCAıV'l,A SELHA. Yazan: Halit 

Fahri, Müzik: Fehmi Ege 

Akşam saat 20,30 da SAZ - CAZ, 
Yazan: Ekrem Reşit, Müzik: 

~ tören programı karar1.ıştınlmış 
4tıtıya son verilmiştir. 
~u baştan ba~a saran ve oğul -
-l:'lidilen büyük bir hareket ol -
~ \·c Devlet ~forkczinden idare 
~ ~tedir. 
:ltiyc Cüınhuriyetinin büyük kü
?ıdUstrİ Ye tarım kalkınması baş 
e biribirine daynnn.rak yürümek-
~ bUtün amacı köylüniln milli 

1tıı ve büyük kfütUrünü kalkın -
\re tam Yerimile yine Devleti 

~llıektedir. 
M. B. Perim 

• 
Almanya - Yunanistan arasındaki 

Klering münasebatı her iki memleket 
tarafından tetkik edilmcktedtr. 

Alınan malumata göre Yn"lan ına<l -

Cemal Reiit 

aa Nisan 

Size çocuğu düşündürecek hafta

nın baılangıcıdır 

delerinin umumiyet itibarile ihrac;;at va
ziyetinin memnuniyete değer olduğu an. 
laşılmakt:ıdır. Ancak Yunan!stanın ba
zı memleketlerde bulunan ve faı:la ihra
cattan mütevellit bloke matlltb;ıtını bu 
memleketlerden ithalatı artırm2k için 1 
yapılan teşebbüslere rağmen bir türlü ---------------
tenzil edilmediği de görülmektedir. Bu 1 
memleketlerin basında Almanya geldi -ı 
ğinden Yunan iktıaadiyatını koruma 

cemiyeti muayen bir müddet zarfında 

Alman - Yunan klering vaz;yetini tet
kik ederek kat'i bir tedbir alınacaktır. 

Balkan Antantı Eko
Konseyinde • 

nomı 
(Vstyanı 1 incidl'J) I 

olduğunu bir kere d.ha müıahede et· 
mek fıraatını bulduk. Münau:bdlerimi· 
zin b u vuıfian Balkanlarda re:ah ''e 
sulhun rarantiıidir. 

Ekonomik konıeyinin vazifesi de, 
milletler in hayatında en mühim ıaha

Jardan biri olduiunu bize ö!reten harp 
ıonu tecrübeainin biu öğrettiii eko
nomi aahaaında bu neticeyi tamamla
maktır. Vazifenizde muvaffak olmak İ· 

çin herıey vardır: Efkinumumiyemiz 
buna hazırlanmıt b ulunuyor. Hükumet· 
)erimiz de hüınüniyet besliyor. Memle
ketlerimiz arasında mevcut çok ııkt tcı
rikimesaiıinin ekonomi sahasında müte 
madiyen daha ziyade ııkıla,ac~ğmc1an 

§Üphe etmiyorum.,, 
Metaksas, gerek kendisinin şahsan, 

gerek başında bulunduğu Yunan hükfı· 
metinin yardımına konseyin güvenebi
leceğini bildirm:ş ve celseyi açmıştır. 

Balkan murahhas heyetleri re!slerl 
Yunan Başvekiline cevaplar vermişler
dir. 
KONSEY ÇALi~MASINA DEVAM 

EDiYOR 
Atina, 19 (Hususi) - Dün müza

kerelerine ba~lıyan Balkan Antantı Eit:> 
nomi l:onseyi bugün encümenler halinde 
mesaisine devam etmişt:r. Bu encümen
ler ticaret ve iktısadiyat, münakalat ve 
turizme ait olmak üzere üs kısımdır. 

Her encümen kendisine tevdi edilen me
seleleri tetkik etmektedir. 

Münakalat encümeni diğer mesele
lerle beraber Balkan devletleri arasında 
sivll ve turist tayyareleri seferlerinin 
inkişafını da tetkik edecektir._ Bu sene· 
nin müzakeresinde Yunan hükumetini 

sivil tayyare direktörü Fotopulo:; tem
sil edecektir. Yunan heyeti bütün kon
sey baları §erefine bir öğle ziyafeti 
verm!ştir. 

Türk - Romen ·dostluğu
nun kuvvetlendirilmesi 

(Üstyanı 1 incide) 
duklan ve yeni bir ticaret anlaşmasının 
eaaılarını kurmak üzere Romen salahi
yettar mahafili ile temasa girmek mak· 
sadile pek yakında bir ekonomi heyeti
nin Bükreşe gitmesini kararlaştırmışlar 
dır. 

Bu anlaımanın imzasına intizaren, 
mübadele hacminin f azlalaştmlması için 
iki hükümetin karşılıklı hususi kolaylık 
lar göıtermeleri kararla~tmlmııtır. 

Ayrıca, iki dost ve milttefik memle
ket arasında kültür münasebetlerinin 
takviyesi için talebe ve profo:;ör teatisi 
ve karıılıklı üniversitelerde ihtiyari 
Türk ve Romen dilleri kı'Jraüleri ihduı 

takarrür ettirilmittir. 
MISAFIRLERlMIZ ANKARA.DAN 

•AYR.ILDlı ., ı. ~b! .. tıı.ı •• 
Ankara, 19 (Huıust) - . Romanya 

Hariciye nazırı B. Antonesko ve refi
kaları şerefine Bükreı elçimiz Suphi 
Tanrıöver ve refikası tarafından Mar
mara köşkünde bugün bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. 

Misafirlerimiz bu akşam Anadolu 
ekspresile Ankaradan ayrılmışlar ve is
tasyonda Başvekil İsmet İnönü ve refi. 
kalan, Hariciye vekili Dr. Tevfik RÜ§· 

tü Aras, Vekiller, Riyaseticümhur baş-

yaveri Celal, hususi kalem direktöril 
S:.ireyya, Muhafız alayı kumandanı, An
kara valisi, mevki kumandanı, Bdkan 
Antantı ve Küçük Antant elçilerile Kor 
diplomatik mensup bir sok ze\"at Hari
ciye veknleti, Romanya elsiliği ileri ge
lenler) tarafından uğurlanmış ve bir as· 
keri müfreze retmi selamı ifa etm:ştir. 

Tren hareket ederken mıt1ka milli 
Romen marşını çalmıJ ve istasyo:ıu dol
duran kalabalık bir halk kütlesi muhte· 
rem misafirlerimizi sürekli alkı§larla u· 
ğurlamıştır. 

l Yeni neşriyat 1 

UYANIŞ 
.. ., .,.., ıt il 

Htftanm rerıimli Uyanıı·'~ervetitü+ 
nun,, mecmuuınıh bu sayısında geçen 
hafta başhyan edebiyat ank:tine ıair 

Ahmet Muhip cevap veriyor. Bundan 
baıka, mecmuanın mündericatı &rasın

. da Halit Fahri Ozansoy, İsmail Safa 
Esgin, Kudret Cemil, Niyazi Ahmet, 
İhsan Boran, M. Hulusi Dosdoğru im • 
zah muhtelif yazılarla, resimli alctüali • 
te, küçilk Eyolf tefrikası, ve "Kedi 
Pençesi" nde "Nurullah Ataç için,. baı· 
lı frkra vardır. 

lstanbul Belediyesi Ilaıil~r-1~: · ~ ~ 
Mikdan 

6 ton 

Cinsi Beherinin muhammelltlı bedeli 

hurda demir 25 lira 

İlk teminatı 

11,25 
Balat atölyesinde buluna.1 yukand a cinsi mikdarı ve muhammen be.ielleri 

yazılı olan hurda demir ayrı ;ıyıı pazar lığa konulmuşlardır. Şartnamesi Leva -
nm müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanurtda yaı:ılı vesika ve 
hizasında gösterilen ilk" teminat makbuz: veya mektubile beraber 22. 3. 937 pa • 
zartesi günü saat 14 de Daimi Ent'ümende bulunmalıdırlar. (B.) (1559) 

1 180 22/Mart/1937 Pazartesi 
181 365 23 Salı 

366 550 24 Carşamba 

551 725 25 " Perşembe 

7Ul 858 26 Cuma 
Belediyeden aylık alan e..'l'ıekli ve · öksüzlerin Mart/193 7 üç aylık maaşları 

yuk;:rıda yazılı günlerde aylık cüz.danla nndaki tediye sıra saytlımna göre Ziraat 
Bankasından verilecektir. 'Aylık f.ahiplerinin müracatları ilin olunur.(B.)( 1525) 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekaletimzde tesis edilecek dosya odası isin kapalı zarf usuli ile 43 tane 

çelik saç dol;p yaptırılacakqr. İhale 5 Nisan 1937 Pazartesi günil saat 15 te 
Vekalet ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3 7 ~O liradır. 

Bu i§e ait §artname ve resimler parasız olarak komisyondan alınabilir. M..ıvak • 
kat teminat 281 lira 50 kuruştur. İstek.lilerin ihale t;ününde &atınalma Komis • 
yonun:la hazır bulunmaları ilan olunur: (599) (1447) 

Nafıa Vekaletinden: 
5 Nisan 1937 Pazartesi t:;ünü saat 15 de Ank3rada Vekalet Malrcrne ek • 

ı;iltme komisyonuna 6284 lira 52 kuru§ muhammen bedelli 101 parça mohilya • 
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmePi yapılcı-:aktır. 

Kalkleri Vekalet malzeme Müdürlüğünde bulunan 101 p:ırça molilyaya 
ait f!ksiltme ~artnamesi ve teferrUatı pa raaız olarak mezkur müdürlükten alına· 

bilir. 
Muvakkat teminat 4 71 !ira 34 kuruştur. 

isteklilerin teklif mektuplaıını resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 sayılı 
nüshaııınlda neşredilmit talimatnainey'e göre alınmış müteahhitlik vesikası ~ 
birlikte 5-Nisan-l 93 7 Pazartesi "günü saat 14 e kadar Ankarada Vekaleti 
Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1521) 
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Betonarme köprü inşaatı 

Nafia Vekiletinden: 
25/ 3 937 tarihli perıembe günü saat 16 da Nafia vekaletince ,oae n 

,.-- -- ---- --.-
Denizyolları Beyoğlu Vak~flarDirektörlüğü ilanlc 

1 

i 

1 

iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba'ı 
fel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

--• Han telefon: 227 40 •••ıl 

Trabzon Postaları 
P.azar, salı 12 de Perıembe 16 
da. 

lzmir Sür' at Postası 
Cumarteıi 15 de 

Mersin Postaları 1 

Salı, Pertembe 10 da Kalkarlar 

/Jiğer Postalar 
Bartrn 

bmit 

- Cumartesi, 

Çarıamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per

tembe 9,30 da. 

tfudanya - Pazar, Salı, Perıem 
be. Cuma 8.30 da. 

aandırma- Pazartesi , Salı , 
Çarf&mba , Per. 

ıembe, Cumartesi, 

20 de 

Kiralık EmlAk 
Semti Mahallesi Sokağı No: 

Beyoğlu Kamer hatun Papatya 2 
Kasım paşa Gazihasan pş. dneboyu bila 

,, Bedrettin Mezarlık ,, 

" .. •• " ,, 
" 

,. .. 
" " .. .. .. .. .. .. 

Topane Çavuşb:aşr Topçular 3941386 

Kasmpaşa Scyitaliçelcbi 19121 
Beşiktaş Dikilitaş cami altında 
Mecidiyeköy ve caddesi 

İstinde Mahmutçavuş cami hariminde 
Galata Yenicami Perşembc pazarı 

Beyoğlu Hüseyinağa Hava 
,. Katipmustafaçelcbi 

4 
2 

1 
8 

Cinsi 

di.ikkan 
arsa 
oda 

.. 
,, 
,, 

Düka:ı 

D ükkan 

•• .. 
Oda 
bahçe 

dükkan bls! 

Yukarıda yazılı vakıf malla rı 31-Mayıs- 938 sonuna kadar kiraya veril:nt~ 
re açık arttırmaya konulmuştur. istekli terin 26- Mart-93 7 çara şanı~' ( 
~aat 14,30 da Beyoğlu vakıflar d!rektör lüğü akarat kalemine gelmeterı. 

Surp Agop vakıf akaratınd:ın Pan galtı Cümhuriyet caddesinde 75 ~ 

evin 3 cü dairesi 31-Mayıs-9 38 tarihi ne kadar kiraya verilecektir. 

isteklilerin ihale günü olan 30-3 -937 salı günü saat 14 de Beyui 
kıflar direktörlüğü İnülhaka kalemine müracaatları. ( 1509) 

köprüler reisliği ekailmıe komisyonu odasında "163500,, lira keıif bedeJI1 

"!arat vilayetinde Kayseri. Maraı ve Maraı. Eloğlu yollarında betonarmr Karabiıa - Salı, Cuma 19 da iktısat Vekaleti Maadin u mlJ 
J\.likaya • Suçatı, Tekir, Aksu köprüleri intaalı kapalı zarf usulile eksilt Ayvalık _ Salı, Cuma 19 da 

meye konulmuıtur. lmroz - Pazar 9 da MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ünden: 
Ekıilmıe tartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak "817,5,, kuru~ . 

mukabilinde §Ole ve köprüler reiıliğinden verilecektir. ' TRABZON ve MEKSIN posta· Kütahya vilayetinin Tavpnlı kazaama bağlı Eğrigöz köyü cı 
Muvakkat teminat "9425,, liradır. 

1 
larına kalkıt günleri yük alın- timalen Ablwn deresile Eğrigöz deresinin telaki noktaaından ~ 

Ekailbııeye girebilmek için iıtel< lilerin müteahhitlik veaikaamı ibraz ve 1 maz. ( l 545) nma hattı müstakim, ,arkan Domuz alanından ve Akçe alan t~ 
bir taahhütte en az "100,000,, liralıkköprü ve buna benzer inp.atı iyi bir ü.m••••••••••••••I geçerek Eğrigöz köyü camiine hattı münkesir, cenuben ve ga 
IUJ'ette yaptığım iıbat emıeleri metrul tur. !LAN göz köyü cami inden hudut bat langı cı olan Ablüm deresi le E~ 

Teklif mektuplarını 25/ 3/ 937 perşembe günü saat 15 e kadar komia sinin teli.ki noktasına hattı müstakim hudutlarile çevrilrnit 951,132 
U ... ~ak Asli)·e llulwk Mahkemesin· "d ş k" y im k d l ta f d 12 8 -

Yon reialin;ne vermeleri Jizmıdır. (1191) tar arazı e a ır oru az ve ar a 8§ an ra m an -.,. den: 
rihli ve 4/ 48 numaralı ruhsatnameye dayanarak aramakla mey 

Uşakın Cuma mahallesinden Otuz y 
dıklan krom madeninin 60 yıl müddetle mumaileyh Şakir o bir oğlu Yusuf kızı Fadimenin, kocası • ·Devlet Demıryolla7ı ve Limonları işlrtme · 

Umum idaresi ilanları . 
Kamer mahallesinden kasap Murat oğ- arkadatlan namına ihalesi yapılacağından maadin nizamnameıiııil' 
lu Hakkı aleyhinde açtığı boşanma da- 37 inci maddeleri mucibince bu bap ta bir guna itirazı olanların ~ 
vası üzerine müddeaaleyh Hakkı U~akı 1937 tarihinden itibaren iki ay müddet içinde Ankarada İktısat 

Muhammen bedeli 8700 lira olan 15000 kilo zeytin yağı 22-3-3 7 Pa • 
zartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işletme ko • 
miıyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

terkedip gitmiş ve clyevm nerede bu· tine ve mahallinde vilayet makamına bir istida ile 
lunduğu anlaşılamadığı cihetle yazılan , 
davetiye ile dava arzuhali kendisine teb- ilin olunur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 652,5 liralık muvakkat teminat ve kanunun ta
yin ettiği vesikaları, Gesmi Gazetenin 7. 5. 36 gün ve 3297 No. Iu niishasında 
intişar etmiş olan talimatneme dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 
saat (14) de on dör.de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
ıartname ve mukavele projeleri parasıı: olarak komisyondan dağıtılmaktıtdır. 

(1202) 

Muhammen be.deli (34813,80) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton döküm

liğ edilememiş olduğundan davetiyenin 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar !, 
mucibince müddeaaleyh Hakkının mu
hakemenin muallak olduğu 6.4.937 salı 

günü sat 10 fda Uşak Asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması ilan ve 
tebliğ olunur. (1550) 

hane piki 30-4-1937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ---------------· 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2611,04) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Resmt gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 numarah nüs
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni .gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Sartnameler (174) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmak -
taldır. (1463) 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu takdirde 
28116 lira olan 450.000 tane galvanize tirfon 4-Mc:yıs-937 salı günü saat 
ıl,'30 da kapalı zarfla Ankaraıia idare binosında satın alınacaktır. 

~
~'--~~ 

Dr. Nihad l,özge l 
1 ıncı sın t Cilt· FP"engı ve cı ıoer J 

i 
zotı ... vı hastalıklar mutahassısı 'J:ı 

.. tııaıı T•JJ••• C-J•ll kar•••• Ne. tt 'J 
Telelonı ••••• ' ~ 

Pazar ve Perşembeden başka hergün 1 

15,30 - 21 e kadar hastalarını kabul eder '.tı 
1 

~ ~a~ !o~ı~rı__ p~r~sız _ -1 
- - - -·- - - - - - - - -""" 

--~~-~~~--~~~~--
Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takidirde 3863,60 ve ecnebi oldu-

ğu takdirde de 2108,70 liralık mL:"'akkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi - :m:::s Birinci sınıf Operatör :a::r=: 
k:G'n ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri l;!Or CAFER TAY YA "I 
la~dır. !1 Um:mı cerrahi ve sinir cerrahisi mUte-

Şartnameler I 40 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta • • bassıııı. Pariıı Tıp Fakllltesi cerrahJ ıer. i 
Öır. '(1560) visl, dimağ cerrahisi enıtitUsti sabık B 

asistanı. 
Muhammen bedellerile !nikdar ve vasıflan aşağıda yazılı (7) gurup mal • i Erkek ve kadın ameliyatları, sinir va 

;:eme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı gün ve beyin urlan, estetik (yUz, meme, karın i 
uatle:de llıyıdarpaıada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt- bunı§ukluklan) ameliyattan ve nlıalye fi 
me ile satın alınacaktır., .I doğum mUtebasımıL 1 

Bu i§e girmek isteyen!erin hizalarında yazılı muvc:kkat teminat ve ka - HergUn (!Hl) kad:ır meccanen. Oğl!. 

nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü - den sonra ilçretlidlr. Beyoğlu Parmak. 
l k kapı Rumeli ban No. ı. TI. «086 u 

racaatl2rı Iazımdır. Bu işe ait şartname er omisyondan rı.rasız olarak dağıtıl - :ı::::::::::::.-::..-::0.::sn:.•::m::m::::::.::::: ... :~ 
maktadır. 

1 - 4 7 kalem (kilit, menteşe, ispanyolet, kapı kolu, kapı yayı. çelik bil ya, 
kayıt ·raptiyesi gibi) hırdavat malzemeni : Muhammen bedeli 2496 lir.1 99 kuruş 
ve ':muvakkat teminatı 187 lira 28 kuru§ olup açık eksiltme 5. 4. 37 pazartesi 
~ü;ü saat 10 da yapılacaktır. 

~ - 600 kilo kara döşemeci çivisi, 550 kilo galvanize tavan örtüsü çivisi, 
220 kilo camcı ve modelci çivisi, 10 kilo bakır çivi 20 kilo Elektrik ıçın 

iiole çatal çivi muhammen bedeli 729 lira 10 kuruş ve muvakkat teminat: 5469 
~UJ olup açık eksiltme 5-4-37 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - 10.000 kilo külçe kurşun, 700 kilo bilet kurşunu muhammen bedeli 
3259 lira ve muvakat teminatı 244 lira ~3 kuruş olup a!:ık eksiltme 5. 4. 37 pa-ı 
zartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - 50 adet moletsiz bilet kompostörü muhammen bedeli 1500 lira ve mu
vakkat teminatı 112 112 lira olup açık eksiltme 5-4-37 pazartesi gür.ii saat 

KIRALlK KARGIR EV VE 
DÜKKAN 

Beıiktaı vakıf akarlar idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 14, 18, 29, 

30, 33, 45, 46, 47 numaralı evler pazar

lık suretile kiraya verileceğinden iıtek

lilerin 20 Mart 937 cumartesi günü saat 

12 ye kadar Beşikta~ta Akaretlerde 54 

numarada Mütevelli kaymakamlığını 

müracaatları. 1 

(V. No. 21432) 

lif da yapılacaktır. ---------------
5 - 3250 adet muhtelif şekil ve eb'atta boya fırçası muhammen bede1i 2404 •••• Dr. lbun Saıni •••111 
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ilanla alakadar Bankalar, muel 
sesat, şirketler ve tüccaranırı 

Nazarı Dikkatine: 
KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilecek ilanlara ait 
aşağıda gösterilmiştir: 

Birinci sayıfada batlık 
Birinci sayıfada santimi 

ikinci aayıfada santimi 

Üçüncü ve dördüncü sayıfada santimi 

llin sayıfalarmda aantimi 

Resmi ilinlann santimi 
!~itap, kitaphane, mektep, gazete ve 

hayır müesseseleri ilinat ı santimi 

Tüccari mahiyeti haiz ol mıyan küçük" 
ilanlar yirmi kelimeye k ada: 

Küçük ilinlarm bet defa sı 

Muhtaç san'atkarlar ve İ§ anyanlarm 

ilanab 1 O kelimeye kadar meccanen 

Devamı. yapılacak ilinat için tenzilat 

yapılır. 

Kuruş: 

" 
" 
" ,, 
" 

,, 

,, 
,, 

500 
300 

ıoo ·" 50.,., 
30 
30 

30 
tOO 

00 

ilanlar için yalnız Ankara cadde' 
sinde VAKiT Yurdunda 

PROPAGAND~ 
Servisine mUracaat edllmelldlt• 

Telefon: 24370 lira ve muvakkat teminatı 180 Hra 30 kuruş olup açık eksiltme 8. 4. 37 per • öksilrUk şurubu 
§embe gii:'ıü saat 10 lda yapılacaktır. 

6 - 10 adet 20 metrelik selik mesaha şeridi muhammen bedeli 396 lira ve Uksurük •;e neles darlı~ bo~mıcı ~ o 
~Başka hiçbir llAn müessesesini~ 
~ gazeterer nam~na ilan aırna muvakkat teminatı 2970 kuruş olup açık cksil.l'ne 8-4-37 perşembe günü sa - ve kızamık ôksürUkleri için pek te· 

at ı o da. sirli ıl:lçrır 1 leı ec1..anedc ve tı.:za 

7 - l 00 kilo taranmış kenevir, 400 kilo ince 100 kilo kalın ambalaj •icimi, - d~polarında hulunur. 
'500 kilo bilet sicimi, 1000 kilo 1 112 mim İngiliz sicimi muhammen bedeli 
2435 lira ve muvakkat teminatı 182 lira 63 kuru~ olup a~ık eksiltme 8. 4. 37 
p1f!embe günü saat 10 da. 

Sahibi : ASTM U3 
Neşriyat DirektörU : Refik Ahmet Sevengll 

~ salAhıyetı yoktur. 
'l ..,,,.. 
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