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Belçika kimseye yardım 
etmigecek 

Ankaraaa 
ftd 4 nkara, 13 (Telefonla) - Futbol 
h.artrasyonu baş antrenörü B. BoM 
ta an gelmiştir. Ankarada teşkili. 
teb dahil futbolcuları çalıştıracak ve 
dır.rhııizde üç dört ay kadar kalacak- •• 

l,ondra 13 (A.A.)-Belçikarun batı pak 
tına dair Morning Post gazetesi diyor ki: 

........... . . 20. 3 Uncu Yıl • ~ayı 6859. g79 • p A z A R 14 ŞUBAT t937 

Belçika bir beşler paktının hazırlan
ması için teşriki mesaiye ~made olduğu
nu bildirmekte, fakat eski Lokamo pak
tında olduğu gibi diğer memleketlere 
askeri yardımda bulunmayacağını ilave 
etmektedir • .. ... 

dla bareket etil 
Selinikte Yugoslav ve Romen Hariciye 
rtaz1rile buluşarak Balkan antant. kon· 
aey tolanbsı İCjin Atinaya gidecekler 

Aras'ın gazetemize beyanatı 
··11 
le 0 .tkan Antantının, mevcut teşekkül-

,.,,, en sağlamı olduğunu müşahede 
.. ......_____ ve tey.ıde gıdıyoruz,, 

S \ Hariciye \'ekiJimiz Doktor Tevfik 

mıya çalışıyo~larmış !· 
Hilelerle, tazyiklerle a!eyhimizde propaganda yapıyorlar 
Fransız murahhası onlara: "Gözünüzü açın! Yanlış 

hareket ederseniz ezilirsiniz!,, diyor 

Fransızlar bı PO R Rü~tü Aras, dün akşam sekiz buçuk. 
Q ta hareket eden .Konnnsimnel treni 

ır devlet işidir ile Yunani~tana doğru haı:eket etmi~- Suriyenin taleplerini 
Sl:'.'' iılerinde dedikod4 hemen tir, Doktor Aras Sel:inikte Romen kendısi ıçin zararlı 

, 0~ ~kaile olmıyor. Bu cümleden• hariciye nazırile bulu:.;tuktan sonra huJuqor/ar 
''ıla~k Futbol Federasyonu ile birlikte Balkan Antantı konseyi top. 
~~ ınerkez arasında · mevcut lantısına iştirak etmek üzere Atina~ 
~ . ZlıkJar yüzünden bir takım ya gidecektir. 
~tifa ettiği ıözü yine gazete Hariciye Vekilimizi dün ak~am k 
~tti i . ınc§gul ediyor. Sonra 938 tasyonda llaşvekil General ismet in· 
1-ıı ~Çin Pariste yapılacak dünya fut- önü ve lktıı-rat \'ekili B. Celal lla)ar 
l.tıer r~ tnaçlatına hemen bütün mil· uğurlamıştır_ 
'!~k edecekmiı. İştirak için ya· Doktor Rüştü Arası uğurlamak 
1'ıit. lııı ~d~ti !Ubatın ıonunda bitecek· üzere i~tasyona dün Riyaseticumhur 
~ ihıun:;~ten ıonra bu maçlara gir· yaveri B. Cevdet, hususi kalem di. 
liit~ 1ılilI 1 artık kalmayaca.ğma göre rektörü B. Süreya, genel sekreteri 
ııı..i İf t takımının sahada görünebil· B. Hasan Rıza, İstanbul vali ve be-
ltJ.b.....~llı tqebbUste acele etmek lazım lediye reisi B. Muhittin Ustündağ, 
,-:~ . 

ta ı...._ Emnıyet direktörü B. Salih Kılıç, 
~~ uu tUrr- ·ı l . ... ~ u veıı e er ıle gazetelere Muhafız alayı kumandanı Albay ls. 
'1~ ~r mUnakaplannı gördükçe mail Hakkı, Yunan konsolosu B. 
~ctl ~erinde devam eden spor u- Ga.t'os; üniversite rektörü B. Cemil 

•n ınahiyct ve manasını kendi Bilsel ve diğer zatıar gelmişlerdi. 
• tOra~: QilııkU bu mabi- ı 

\::,1~rıay1 kendi görUtUmüze ve D0"1'0R ARASIN GAZETEM ZE 
-.ı;' llllize uygun bulm.ıyoruz. BEYANATI 
~ ._:dıınzz tabii sporun, ıporcuJu- Harici ye Vekili Tevfik Rüştü Aras, 
~"'" aleyhinde bulunmak değildir. trenin hareketinden az evvel kendisi 
\ h.ıcntaıntersi olarak milli hayatımız· ile görüşen KURUN muharririne şu 
~ ıi 11 'P<>run haiı: olduğu mevkii beyanatta bulunmuştur: 
'.:~de geniıletmek -lazım geldiği· (Sonu Sa. 2 SO. 3) 

'" -.qdc1h- --------------"lhıt .T4'. 

l'~~ rrı~ 0 n ıeJciz milyon nüfuslu bir 1 ürk - /talqan dost• uqu 
~ oıı lt~~cti içinde en yüksek kabiliyet

Oıt , •ı. •porcu genç yetiımesi, hatta 
't•ı ekı.ı k. . • h . . d b 0

' •• llhılı\ ııının epsının e utun 
~· ~~ 1• ~çta:da birincilik kazanma· 
ı...lt~ , ıçın bir ideal olabilir mi? işte 
"it Pôr · • hıı tıı.ı 1§ınde durduğumuz nokta 
,~ t cevap bulabilmektir. Herhalde 

llıt~ --~(evet) şeklinde bir cevap ver
tt~tir. kıl (akliselim) işi olmasa ge· 

d s~r. 
it, bu ~!t' bir cambazlık demek ı.değil· 

' terbi Utü~ ehemmiyetle milletin be· 
'titrı· Yeıı meselesidir. Bu hakikatıl 
' }>o~de ~~r~emiş. anlamamı~ kim 
~ ~ 'ele gıldır. Hatta Selim Sım 1 
~t ctYolda az çok mücadele etmiş, 

Yunanlstanda nasıl 
karşılandı 

~ffl~~e söyliyclim, bu mücadelede 
1 

'._t'\'lı 1Yct neticesine varamamış olan f 
....__.'o~ r. Fakat mücadelede karşıya çı· ı 
.... ""llıt. ~klar ile yeise · kapılmamak la· 
~ İff :u Yolda ilk gidilecek hedef de .... 
~ 0ır:1 devlet teşkilatı arasına sok
\ ltı~~lıdır. Okullarlda spora nasrı 

tll,ı 'Verileceği, okullar dışında 

' 

Pot tatbikatı yapılacağı, hangi Türk ve ltalyan Hariciye vek"illeri 
bir arada C.f 'Por işlerine ne tarzda iştirak 

(Buna ajt yazı altıncı sayıf amızda. 

dır) 

1 
daha kolay hallolunabilir. 

"-.._'-....... ASIM US 
ı~ ....... 

: 41" ATö"R'K;ü~"i 
Bir ltalyan gazetesi 

d iyor ki 

Tür ki yenin ~Oğduğu ev ı 
11tı,.ıer,ne amade ~ Akdenizdeki nüfuzu 

f ~, kılıntı1 l münakaşa götürmez 
\ta ~"'" . § h tiit UnıHtıe haber aldığımı.~ 
1 11th '· Büyük Ünderimiz Ata-f 
~ '«Q '1 -

ı~,· ~,. e anikte doğmuş olduğu~ 
•n iltıik "'-ı d. . = ~ •ıa .\. ~ e ı~esınce satın~ 
t \ l.atiirk'ü · 1 · • :: •lııı n emır erınf' ama.~ 

lttı hr. ~ 
. ._. .................... NtMıı ....... llllı....-i 

Roma, 13 (A.A.) - Ana.dolu ajan. 
. sının hususi muhabiri bildiriyor: 

ı İtalyan matbuatı Milano görüşme· 

l leri etrafındaki neşriyatlarına devam 
etmekte ve iki memleket arasındaki 

mliılR8ebatm dostane inkişafı üzerin-j de bilha.ssa durmaktadırlar. .. 1 
(~: Sa. 6 Bu. 5), 

Halep, 13 (Hususi) - Sancağın ~on
sey kararile almış olması laz.Jmgelen 
şekli bozmak Sancağı gene Suriye par 
çası haline koymak emeliyle bazı tah. 
rikat yapılmaktadır. Bu tahrikata ba
zı Fransız ve mahalli hükumet me
murları da iştirak etmektedir. BilhaE
sa Sancak muhafızı Hüsnü ve Berra. 
yi ile Antakya kaymakamı Arap Ah. 
dülkadirin Sancakta Araplar tarafın. 
dan bir ihtilal çıkarılmasına çalıştık. 
ları tesbit edilmiştir. l>lhıkü 100.osta Tophane nhhmt 

GiZLi BiR TEŞEKKtJL 

Humus, 13 (Hususi) Halepte Va
taniler tarafından teşkil edilen bir bü· 
ro faaliyete geçmiştir. Bu büronun va
zif esi İskendıarun sancağına ait istih. 
ba.rat ve Vataniler aleyhindeki tefeli,. 
küllerle mücadeledir. Gizli surette te
şekkül eden bu müessesenin başında 

Halep mebuslarından ve Vatanilerin 
ileri gelenlerinden Cemil ve doktor 
Hasan İbrahim Paşa bulunmaktadır. 

Lodostan sonra kar ve yağmur 

Anailoluaa da yağmurlar yağıyor 

ALEYHiMiZDEKi TAHRiKAT 
Trablusuşam, 13 (Hususi) - Ha. 

tayda bulunan jandarma neferlerinden 
Suriyeli zabitlerden tutunuz, mahke
me reislerine ve Sancak muhafızına 

kadar bir şebeke halinde ve hummalı 

~onu. Sa. 2 Sü~ 4 ) 

Şehrimizde b~r iki gUndenberi sert 
giden hav~ ldün sabah birdenbire lodosa 
çevirmiştir. Öğleden · sônra ba§layan 
yağmur da ,muhtelif fasılalarla devam 
etmiş, akşam üstü bir ' aralık sulu bir 
halde kısa bir müddet kar serpintisi 
görülmüştür. 

Fındıklı rasat evinin verdiği maluma
ta göre barometre 7 50. en çok sıcaklık 
15, en az hararet 11,5 derece olarak kay 
dedilmiştir. Rüzgar batı ile cenuptan 
saniyede 19 metre süra~le esmiştir 

Güreşçilerimiz . 
Finlandiya' ya gjttiler 

ilk müsabakadan sonra ayni memle
kette 3 temsili" 'müsabaka daha var 

Milli güre~ takımımız bugün saat on 
üçte Finlandiyaya gitmek üzere Roman 
ya vapurile Köstenceye hareket etmiş
lerdir. Güreşçilerimize feedrasyondan 
Seyfi Cenap ve güre§ antrenörü refakat 
etmektedir. · 

Güreş~ilerimiz ayın 22 sinde Finlan
ıdiya milli güreş takımile ilk karşılaş
malarını yaptıktan sonra aynı memlc-

• 

kette üç temsili müsabaka daha yapa· 
caklardır • 

Güreşçilerimizin yapacağı müsabaka
lar Finlandiyad~ büyük bir merakla bek 
lenmektedir. 

Finlandiyodaki müsabakalardan son· 
ra isveçe geçecek olan taklmnruzın ora 
da müsabaka yapıp yapmayacağı henüz 
malllm değildir. 

• DtCER ŞEHlRLERtMtZDEKl 
, HAVA 

Ankara 13 (Telefonla) - Bugün bil• 
tün yurddal<i hava vaziyeti §Udur: 

Ankarada ıiava bulutlu ve rüzgirh 
geçmiştir. Fasıla ile şöhretini. artıran 

lodos rüzgarının sürati saniyede 9 met• 
reyi bulmuştur. Suhunet 12 + dereceye 
kadar çıkmıştır. ~ 

Cenubu Anadolu ve Ege mmt!lkasr 
ile Kars, Elaziz ve Kırklarelinde hava 
yer yer yağışlı gitmi'ştir. 

1 

Karsta kar yağmış, -diğer yerlerde yal 
nız yağmur yağmıştır. 

Suhunet derecesi Diyarbekirde 1, 
Karsta 6 derece olarak sıfınn al~• 

düşmü§ti.ir. En yüks~k suh~net Antalya: 
ve Adanada 16, Yalova ve Bursada ıs. 
Dörtyol da 19 dereceye yükselmiştk. 

Çankayahlar ma~ İCjin 

Hataya gitmek 
istiyorl.ar 

Ankara, ·13 (Telefonla) - ÇanJca .. 
ya .spor klühü, i. tiklale kavu~'\n Ha. 
tay'a giderek bayram günlerinde Ha
taylı futbolcularla maçlar yapmak 
üzere teşebbüsata girişmiştir. 

Erziırıcan ın kurlu
' uşu kut andı 

Erzincan, l:J (Hususi) ·- Er. ıca. 

nın 1 urtulu§unun ~O inci ),1 dönümü 

bugtin parlak bir törenle kutlandı •• 
Erzincanlılar, daha sabahleyin, yağan 
yağmura rağ'men, Cumhuriyet mey. 
d.rnında biril\meye ba~lamı:jlardı. 

Program mucibince muhtelif isti
kametlerden şehrin Cumhuriyet mey • 
danına giren kıtaat halk tarafından 
alkıslandı. Subay at üzerin<k kısa 
bir nutuk söyledi. Bu nutka Erzin. 

canlı bir genç cevap verdi. Gece şe
hir tenvir edildi ve öksüz talebeler: 

menfaati~ balo veril~. 



Boğazlar mukavelesi 
ve Bulgar -Yugoslav paktı 
Karşısında Rom~nya 

Romen Hariciye Nazırının mühim sözleri 
Bükreş 13 (A.A.) - B. Antones·j 

ko, muhtelif istihzalara cevap vererek 
demiştir ki: 

"Evvela Montreux mukavelename
sinde Boğazda seyrüsefer noktasında 

Romanyanm menfaatleri muhafaza edil 
mİ§tir. 

Saniyen, Bulgar - Yugoslav paktı, 

Balkan paktının Romanyaya bahşettiği 
teminatı hiçbir veçhile müteessir etme
miştir ve Belgrat hükumeti Bulgaristan 
la yaptığı müzakerat hakkınl:ia Roman
ya hüklımetine malumat vermiştir. 

B. Antonesco, Çekoslovak hükumeti
nin gösterdiği sadakati sena etmiş ve 
Romanya hükumetinin muharebeden 
ıonra Jonesco tarafından tesis edilip Titü 
lesconun da takip ettiği harici siyasete 
devam etmek hususundaki azmini yeni
den ifade eylemiştir. 
SOVVYETLERI iNCiTMEMELi 

Müteakiben Hariciye nezareti eski 
müstep.rı Gavenco milll çiftçi partisi 
namına söz söyliyerek gerek ki.fçük an
tant ve Balkan antantı ve Gerek Frnnsa 

ve Lehistanla mevcut ittifaka itimadını 
teyit eyledikten sonra Avrupada sulhun 
en iyi zamanlarınldan birini teşkil eden 
Fransız - İngiliz el birliğinden dolayı 
bilhassa memnuniyetini 'izhar etmiş ve 
sözlerine şöyle devam eylemiştir: 

"170 milyon nüfusu olan ve muahe· 
denin tadilini istemiyen ve sulha bağ
lılığını isbat etmi§ olan Sovyet birliğini 
incitmekten çekinmelidir.,, 
ALEYHTEKi KiTAP MESELESi 

B. Antonesco beyanatında, iki mu
haJif mebusla bazı gazetelerin son za
manda "dünya siyasetinde Sovyetler 
birliği ve Küçük itilaf., unvanlı bir ki
tap neşrederek Romanya - Sovyet mü
nasebatı meselesinde imtiyazlı Romen 
burjuvazisinin hattı hareketini tenkit 
eden Çckoslovakyanın Bükreş sefiri 
J can Seba ya karşı yaptıkları hücumlar
dan bahsetmıl!tİr. Bu lôtap aynı zaman
l:la muhalif mahafilde Küçük itilafın 
sağlamlığına karşı tenkitleri ·davet et· 
mi~tir. 

ispanyada hükUmete 
karşı bir isyan daha ! 

Beynelmilel kuvvetler memle
ketlerine dönmek istiyorlar 

Londra, 1:3 (A.A.) - Ercning 
Standard gazetesinin aldığı bir habe. 
re göre, ı•ranko ordu unun pişdar. 
lan Almerin yak1nlarına gelmişlerdir. 
llilkumet~ileı· a lelficelc siperler kaz. 
maya çahşıyorlar. 

Valanciada da bir isyan çıkmıştır 
Beynelmilel kmvetlere mensup 200 
kfşi tekrar memleketlerine dönmek 
talebinde bulunmuşlardır. 

BiR SOYl'BT GEMiSi TEVKIP 
OLUNDU 

Salamanka, 13 (A,A.) - A. ilere 

mensup gemiler, Katalonya açıklaM 

rında Provskaj ismindeki Sovyet '\'a_ 
purunu zaptetmişlerdir. Bu vnpur. 

da İspanyol l\larksistlerinc teslim e
diJmek üztre silah ve harp maJzem<'. 
si bulunduğu söylenmektedir. 

Sovyet vapuru Frankist ispanya 
Jimanlnnndan })irine götürülecektir .. 

Asi tayyareler dün Almerianın 60 
kilometre garbindeki Adra limanınr 
bombardıman etmişlerdir. 

HOKO~IET ASILBRIN f{AZANIJI. 
CiNi SôYT,llYOR 

Jladrid, 13 (A.A.) - Hükumet 
kuvvetleri 
Mana roza 

ketlerlne 

Aranjuez mrntakasındn 

istikametinde ileri harc

devnm etmektedirler, Ru 

nuntakada yedi t.nne asi tanart'si 
diişiirülmüştür, 

\Talcncia yolunda ,·aziyettt' Jıir 

değişiklik olmamıştır. .Arganda, hflM 
lfı düşman ateşi altındadır, KazaJa_ 
ra mani olmak i~in Valanciadan gelip 
l\fadridc giden arabalar dolaşık yol. 
Jarclnn gc~mektcdirler. Milislerin 
bütün gayretlet'ine rnğmen a.-.ilerin ü~ 
tankı ve lınzı piyade kıtaları Jnrama 
ile San Marina de ('a Vagaya girme
ye muvaffak olmuşlardır. 

ASlLER DB HlJK(JMETÇILERIN 
KUVVETiN/ TASDiK EDiYORLAR 

.Avila, 13 ( ,A.) - Düşman hiçbir 
zaman dünkü gibi mukavemet göster
memişti. O kadar ki, kurşuna karşı 

göğsünü sipeı· yapmı~tır denilebilir .. 
Zayiatı çok ağırdır. (:ünün b:tıı sa. 
atlerinde muh:trelıe sahasına hepsi 
Rus mamul:itından olmak üzere 26 
tank göndermii:'tir. Beş tank, 8 mit. 
ralyöz \'C üç sahra topu almıştır. 

:Molanın kollan Valancia yolunu 
geçerek Argandamornta de 'J'ajun:ı 

yoluna varmış ,.e bu yolu da geçerek 
San Martin önünde Rio • Jaramanın 
sağ sahilinde düşman mcvzilerile te
masa gelmişlerdir. Bu kollar Arğan
danrn be:;; kilometre cenubunda Kasa 
del Guarda tepelerini i::~al etmişler. 
dir. 

C ö bbel s diyor ki: 

Harp olmıgacaktır 1 
"Hitler Fransaya 
Bcrlin 13 (A.A.) - B. Göbels, Deut·ı 

chland Halle'da 20 bin ki§inin önünde 
mühim bir siyasi nutuk söyliyerek dc
mittir ki: 

"Hasımlarımız iktidar mevkiine gel· 
diğimiz: takdirde Fransızlann Ren mın
takasma gireceklerini iddia etmişlerdir. 

Bu arada diyebilirim ki, Fransızlar da 
yeniden Ren havzasına girmek hevesi 

uyanmıştır. Teslihatımızı biti:ir bitir
'mez, Versay muahedesini yırttık ve ha
smılanmızın suratına fırlattık,, 

Bundan sonra 'R. Göbels, İspanyadan 
bahsederek §Öyle demi§tir: 

elini uzatmıştır,, 
''Komünistliğin , gayelerine erişmek 

için garbi Avrupa ile ispanyayı alet ola
rak kullanmasına şiddetle m_uhalefet 
ediyoruz.,, 

Müteakiben Göbels, Almanyanın Ja
ponya ve Balkan devletlerile münase
betlerini teşrih etmiş ve Papalık hak· 
kında şu sözleri söylemiştir: 

''MalUmattma göre, Val:ınsiyadaki kı
zıl hükumetin Papalık nezldinde bir se
firi vardır. Fakat Burgos hükumeti Va
tikanda temsil edilmemektedir. Bolıe· 

vikliğe karşı mücadele edecek 
hristiyan kiliseleri nerededir?,, 

olan 

Mussolini· 
1 rabiusa gidiyor 

Itoma, 13 (A,A.) - B. Mussolini
nin Trablu.sa seyahati yıllık Trnolus 
panayırının nçılmasrna tesadüf ede. 
cek \e bu e.c:ınnda birinci ve ikinci 
Italyan filoları da sahil· boyunca 15 
gün siirecck maneHalar yapacaktır. 

Hariciye vekilimiz 
dün hareket etti 

(llsyanı ı iııc:de) 

'·- Balkan A.rıtantır.ın konsey top
lantısına iştirak içill ve Balkarı An
tantmm 11ıc:ı·cut t<•şcl:ldillcr <H'llsmda 
m sağlam teıt.!lı:kiil olduğunu miişa_ 

lwde l'<' fryide gidiyoru::,,, 
Hariciye Vekilimiz<', Vekfllet husu. 

.si kalem dirclrtöl'ii B. Refik Amir ile 
~ube clirelitörlerinclen B. Cevnt refa
J,at etmiştir. 

ROJff:N HAI'./Clı'B NAZIRI 
YOT,DA 

Hükreş, 13 (A,A.} - Hariciye na_ 
zırı 13. Antonc~ko, Balkan anlaşması 
konseyinin mc.;aisine iştirak etmcf, 
iizcre Atinaya gitmiştir. 

llARICJJ•E NA'ZJRLAIU SE/,AN/K. 
TE llUIJUŞACAK 

.Atinn, 13 (A.A.) - Halkan Anlaş
ması kon:;;eyinin azalan pazartesi giL 
nii buraya gelcccklerdir. n. Stoyadi
no,·iç ile B. Antonesko, Belgraddan 
hcraberce sc}ahat etmektedfr1er V<' 
Selanikte Dr. Arns ile buluşacaklar
dır. Bu ze,·at. hudutta Yunan hii. 
ktlmcti murnlıhasl:ın tarafından kar_ 
şılanacaklardır. 

El.-Çllff/Z J'El(/LJ KARŞIL/1.ACAK 
Atina, 13 (Hususi) - Türkiye cl

~isi Ruşen Eşref Bulknn Antantı dev_ 
Jetleri konseyi miizalierelerine iştirak 
etmek i.izere buraya gelecek olan lfari
ciye Vekili Tevfik Uüştii Arasr karşı
lamak üzere dün ak~amki trenle Gü
mUlcineye hareket etmiştir. 

Yunan matbuat :mUsteşan Nikulu. 
cfö; de 1'iirkiyc m:ıtbuat mÜm".ssilleri. 
ni k:trşılnmak üzere aynı trenle hare· 
ket etmiştir. 

Mı1TBUJ1T HONGRESI DE 
AÇILIYOR 

.\tina, ı:ı (Hususi) - Pa1.artcsi 
giinü öğle üzeri burada ticaret oda
sı alonlarında toplanacak olan Bal. 
kan Antantı devletl«.>ri matbuat kon~ 
gresini. söyliyeceği bir nutuk ile Yu
nan matbuat müste~rı ~ıçac:ıktır. Bu 
nutku Türkiye, Yugoslavya ve Ro
manya matbuat hr~·etlcri rcish•rlnin 
nutukları takip edecek, ondan ~onra 
müzakerel('rc başlanacaktır, 

Macar ve Çekoslo'\'akya yari r('g_ 

mi ajansları mümessilleri Halkan 
matbuat kongrt'sini lal.ip etmek için 
buraya gelmişlerdir. 

TÜR/\ .llUflARRIR HEYETi 
r:ITTI 

Atinada yapıl:ıcnl: B:ıJl{an b:ı ın 

birliği toplantısn:a i ti"a'c etme!• ilze. 
re :\lutbu:ıt g('nel rli-cl,törii n. \'edat 
'l'öriin riyasetindeki Türk rnuhanir 
heyeti dün ak;;:ımki Ifonvan(:iyoncl!e 
Yunanistana hankct etmiştir. 

Yeş:lav to;>:an :ısı 

Ye!3ilay cemiyetinin aylık toplant:-
1 sı dün saat 14 de Fahreltin K<>rim 

Gökay'ın baııkanlığında yapılmıştır. l 
Lise talebesinden cemiyete girmis 

olanların yeminetme merasimi yapıl

mış ve Bayan Safiye Hüseyin tarafın
dan içkinin zararları hakkında büyük 
alaka uy3ndıran bir konferans veril
miştir. 

Gene bundan sonra B. Göbels, harp 
şayiaları hakkında şu sözleri söylemiş
tir: 

''Muhareeb olmayacaktır. Bugün açık 
ça söyliyebilirim ki, bizim yeniden si
lahlanmamız, büyük bir tehlike ile mali 
idi. Hitler, elini Fransız milletine uzat
nuştır. Fransaya karşı arazi itib:ırile bir 
iddiamız yoktur.,, 

Fas işlerinden bahseden B. Göbels 
bu husustaki haberlerin Moskovadan 
geld!ğini , sonra da Paris gazeteleri ta· 
!afından yazıldığını söylemiştir, 

Hatay'da ihtilat ç?kar· 
mıya ç~ ışı}orıar 

• ı•( 
vama nirince davasım açnıcık (Vsyaııı 1 incide: ' 

bir fnnllyetle son Türk - P:-ansız an
la.5ma.smı bulandırmalı ı.,;m c;alıı;ııyor. 

Bu şebekenin faaliy-~ti üç esaslı nol·
ta üzerinde tem..:rküz etmiştir: 

~ r 
rııxn>liııuvznq mmy~ııu~ :ıaıuJ!P1 

1) ll.r:.ayda son anlaşma ile tees
süs '!decck vaziyetin bu bölgenin Tür- 1 
k~.feyc ilhaki için bir mukaddeme ol
duğunu ve bu akıbetin tahakkuku h~
linde Sçı.nca.ktaki anasırın ezileceği 

ve TUrklcştirileceği haldanda. propa
ganda ve bu propagandayı uınumile5- ı 

tinnck için birr;ok ele:mı.nforn para fc- 'ı 
dakarlığı yapılmaktadır. 

2) - Ha.tayda ya.'jıyan Türklerle 
diğer anasir arasında tefrika yapmak 
ve bu suretle sol rejimin Hatayda iyi 
karşılanmadığını ,.e bilftkis anasir ~
rasında mUtc!<abil itimadı sarstığını l 
bilhassa mti§ahitlere göstermek için 
hilelere başvuruluyor. 

3) Son anlaşmada lrnrarlnştırıl::ın 

esastan Hat:ty halkının memnun ol
rr'ldığı ve Şama bağlanmak istedikle
ri hakkında mazbatalar tertip edilmiş 
ve bu mazbatalar jandarma müfreze
leri ve maliye tahsildarları vasıtnsile 
köylere gönderilerek mühürlettirilmek 
istenmiştir. Jandarmalar ve tahsildar 
lar ellerinde mazbata. ceplerinde şüp
heli muhtarlara yazılmış azil emirle
riyle dola.sryor, mazbatayı mühürle
miyen muhtarlara derhal azil emirlc-
ri tebliğ edilerek resmi mühürler elle
rinden almıyor. Kendi adamları mu~~- 1 tar tayin edilerek bu mazbatalar mu
hürlettiriliyor. 

Bu cümleden olarak halis bir Türk 
köyü olan Karbeyaz muhtt',rı Moll:ı 

Dursun bu suretle azledilmiş ve yeri
ne meşhur Arif ağanın oğlu vekaletle 
muhtar tayin edilerek mazbata bu şah 
sa mühür1cttirilmiştir. 

Üç gün evvel Bahuttunın (Arapkö
yü) ve IIayno muhtarlarının da bu 
suretle azledildiği anlnşılmıştır. Suri
yeli Arap memurlarının ve bilhassa 
mubafı.zw mutasa~rıfın bu ha!·eketle
ri Fransız delegesi vekiline miikerre
ren nl'Jatılmıştır. 

J,,nzkiye. 13 (Hususi) - Şubatın 

ilk haftasında delege M. Durieux !s
kenderundan Antakyaya gelmiş, rnn 
intihapta mebus çıkan Adalı Hacı Mch 
met, KilS<'yriz:ı.de Mustafa Muses ve 
Şeyh Davut efendilerle belediye reisi 
Hacı Ethem, Sa!uh ve Sancak maliye 
reisi Hasan Cebbar ve Tafinaklarm e
lebaşılarından avukat Kara.bet lzmir
liyanı ve daha bazı e.~hası toplıy;ırak 
onlara va.~iyct hakkında. izahat ,·erdik 
tl'n ~onra: "Biz 18 senf'denb:?ri sizi 
mesut etmeye çalıştık. Son günierde 
Türkiycnin Sancak hakkında aldığı 
vaziyetin hakiki sebebini biliyorsu
nuz. Fransa. her tehlikeye göğüs ger
di ve menfa.atini ayaklnr allına aldı. • Sizi müdafaa etmek rahatınızı ve re-
fahınızı bozmamak için çalıştı. Nih:ı

yet ve ancak böyle bir anla.~maya mu
vaffak oldu, bu s~n anlaşmanın ne de
mek olduğunu biliyorsunuz. Biz bu 
kadar yapa.bildik. İleride elimizden ge
leni gene yapacağız. Vaziyetin eherr
miyetini, nezaketini söylcmiye hacet 
yok. Bu işin kfm, zararı sizin alacağı
nız vaziyette göstereceğiniz basirete 
bağlı. GJzünüzü açınrz. Yanlı5 hare
ket ederseniz ezilirsiniz ... demi!ıtir. 

KAVGALl BiR NVMAYIŞ 

Halep, 13 ( A.A.) - Havas: 
Suriye milliyetperver~eri dün öğle

den sonra şehirde bir nümayi~ tertip 
etmişlerdir . Bölge zab:Uerindcn bir 
kaçı alayın ortasmclan geçm~k isteme I 
si üzerine kavga c:ıkmı5 \'e Jandarma 
müdahaleye mecbur kalmıştır. Bir jan 
d:ihna yaralanarak hnstah:tneyc nak
ledilmiştir. 

F/MNS.1 sun/YENiN ll.:1REKETl
NE MUARIZ 

Paris, 10 ( A.A.) - Anadolu aj:ı.n-

1
1 

sının husu~i muhabiri bildiriyor: 
tnformntion gazetesi Hatay dcsr

sııım halli suretinden memnuniyet be
yan ediyor ve Suriye hC'yetinin teşeb
büskrinden bahsederek diyor ki: 

"Asıl hata Suriye itilüfı yapılır

l:"n Ankam itiliifı ta.a1ıhütlerini hatır. 
lamanıalda olmu ... stıır. SuriycHin te
§Cbbü.slerine ınijmen Jıerha1M Tiirk • 
Fransız çetin münahxı§ası tekrar açıl
rııam~?ıdır. Suriycnin tc~cbbüsil 7:.cn. 
di ;::ararrnadtr, Zira Cemiyeti Ak- 1 

fır. 

Excelsior diyor ki: . ·ııif 
' Sur:,.e Tilrk _ Fransız ''' 

tatbil-.rıt ·tarzına itira: edecek ı~ 
cal~ .<ıtati1siinün Suriye 1:.anıınııc., 
le hcmahcnk olm'lv"1nı istiycoe1:11

1 
· 

·s ııcvrc anla.:;nıasmd.mı f a:;lastııı ',. , 
zorlukla varıl.a'l Tiirl; • Fron·""·y 
fıııı r.ılcanU'tC ıı[jı·atma]~ VC StlflC 

:::aranna lıarckct etme!-: olı'r. pr!~ 
lcrc cıolmnmıyrın 1Y..l:.ı trfcrrıı~!I 
tashihler 25 b-ııbatta. rı.ii.tc]ıo.Ssıs .. 

- • 1·•· 
lantısmda ytıpıZabil'r. Sı•rıye 1: 
Fr~ınsanm t•a::if esini 1.:olayla11ıCJ 

leııir." tc 
Fraı:sı-:('a T.te Joıırmı1 . g~zt: p 

Saiııt • Bric ~uriyc heyetinın 
1
(,91 

gitmesi ilzcrinc Sanca1~ m~i 
tekrar ortaya çıl:tığım söY 
şüylc diyoı·: . elrllt 

Bu sefer mesele hiç akla g ,rt· 
şerait içinde ortaya çıkıyor. CetıC İ $' 

w .. _•.:ıenber Türklerle ~nlaştıgımız gurn.ı ~t 

b• es ele riye tarafından ortaya ır m 
cağını söylemiştik. 'ıt lıl' 

·1· ıerı Bu anlaşma, bugün ingı ıı . c -· ·~ 
sabına Boğ~::ların tekrar bcM; ıı-• 
ve İtalyanlarla barı an Türkler et 
zuşmamak için, belki son dere' 

zımdı. rr.'1~ 
Bunu inkar etmiyoruz. Fakat 

~unu emrederdi: ro.,JI_ 
Türklerle, Franklcn Buyyon ,al 

desinin vadleri ile yapılması jca~, 
anlaşmayı, Suriyeye istiklal şadı '1 
vermeden evv~l akdetmek latı~. 9 t 
nun aksini yaptığımız için, şirn 1 ıe 
lfıldeki a.nla~masım yeni baştarı :. 
mak mecburiyetinde bulunuyorıl ,~ 

· ı · · 1 ı'ne 25 ) •' Surıye ıeyctının ge mes Y' ,.. 
ta Cencvrede yapılacak toplantı_& 

. ·ı aP'' zırlıktrr, denemez. Surıye ı e 
k .,ar· mükemmel bir ı:nla§mamazlı /, 

f 
Hava harbinin kafdıT' 

ması isleniyor ~ 
I.ondra, .a.3 (A.A.) - 20o. •e- ~" 

hocası. bir istida ile M. Bal~\'~ ~s 
<·aat ederek İngiliz hükumetının rt~ 
tayyareciliği tamamilc ilga ele ıı; 
ıecck silahları bırakma konfc_rıı ~ 
bütün milletlere hava h:ırb.inı~ ]L 

nlmnsını teklif etmesini istelllı~ ~ 

Gemi qapacak çelik g~ 
A) Çelil< 

Vaşington 13 (A. · -
0 

ıı• 
m:ıdrğı için altı muhriplc altı ~ri)c 
gemisinin inşası durmuştur. B~ıc 1' 

. ·ı l'b e relı , )1 müstacılen 25 mı yon ı r :s •• ıefl .ıı 
· ar•~ ,. dır. Fakat fabrikalar bu S!P isti 

bul etmemekte ve bu fırsattan fİJ 
ederek hükumet hesabına çalı~arı fi' t 

Jara tatbik edilm~tc olan 40dirıef· 
. . t ekte hafta kanununa ıtıraz e m ' 

Çayı r ve mera katıtl: ı 
Ankar:ı,· 1:3 (Tele~onla) .- ve .J 

vekaleti tara.f ından bır mer 3 ~ ~ 
kanunu projesi hazırlanmıştrı; '~ıt 
jeye göre mer'a ve çayır gibl ıc~ıVI 
muzır otlardan ve haııarat~n edııe< 
ıacak ve temizelnınesi teının , ~ 

tir. ·· ııttc1 

Mer'a ve çayırlar fenni ıco~Jt 
tına alınacak, bu i~ Ziraat ve )4ııl 1 

esas işlcnnden biri olacalctl~J~ ~ 
lif nuntr.iı;:-ıJarda mer'a ve c;:ıı. çı I 
tişt'rilecek, vekalet icabcde~ll; 

1.. .. t ı'n ır• ve mer'a kontro unu em 
yonlar yapacaktır. rtJef ~ f 

Köyler, cemiyetler, ve fe rd,ı.ı 
dilerine ait mer'a ve cayırlıı 

1 
tün muzır otları ve tohumlıı:ır. ~ 
etmeğe mecbur tutulacalc~s.r·ıeflr.ı 
at vckfıloti alflkadarların ıl~. ~·ef 
tırm::ı.k için mUn:ı.s · f göreceği ;.cı 
ilk, orta ve yüksek kurslar ~1'· f 
M:cr'n ve çayır kanununun 10 
mu"'avir hurcl:ct cdenlerdcJl .,.,pı .,, • ce,,. 
d::ı.n ıoo liraya kadar para gii11 
nacak veya 10 günden 100 Jil 

' ~111 ev 
d:ır hopis ce~:ı."na m:ıh!~ 
lerdir. 

AUnadaki sergirltıı ,ı 
ınl"(. 

Atin::ıda açılan Türl~ rcss~ ,/J' 
gisinin resimlerinden bir atbı.ıtn I 
getirilmiştir. ~ a 

Bu cılbüm Kültür bal.anıısın 
rilmiştir. 



Bir k ··ıt·· -........... u ur müjdesi karŞısında 

nıan so akta çocuk 
ka masın derken ... 

Gitgide 
sınıflar 

birçok mekteplerde 
sokak halini ·aldı ! 

Yazan: 

Hakkı Süha Gezgin 

- 1 - ı ka şey bul:ımadıkları için, sınıfları dol 

l Ga~t 1 durmaktadırlar. 
ıır h e erde sevinmcğe değer kül-ı 
~~. a1>er1 · Hangi mektebi isterseniz, ele ah-
-qjrı crı var. Diyorlar, ki memle- ı 
~ıl 0 rt.a mekteplere olan ihtiyacı 'ı nız. Lise ilk sınıflarda dönenler, yfü~-
~aranaca.k. Yeni binalar yapılacak. de sekseni geçer. İkincilerde bu nisbet 

Ye ı yü1.de altmışa, son sınıflarda ise yüz.. 
iltııııı ... h n.ı 0.·ğretmen knçlrolarile do'-

""Q.k B ı de otuza kadar düşer. 
'keıı b" • ır yandan yapıbr yükse-

1 L • ır Niçin böyle olduğuna g'C!ince: 
'Ulijhh Yandan da la.buratuvar ve · 

I' an ı ı Çünkü gelen çocuk, girdiği sınıfın 
l'~1 .. a e er kurulacak. Bir bilgi yu-

1 b '' ge k Pcviyesinde değildir. Orta, "ilk.. den, ıraı.11 re li olan hiç bir şey eksik 
: <Unıyacak lise "orlad:ın,, . Üniversite "lise,. den 
llllnu · yaka silkiyor. Binasızlığın yanıba.'.ıın-

lııüjde • ?ir haber değil, büyük bir da böyle b:ı.şka bir dert de var. Mek-
Cak ki!~~ı :lkışlamaktan kendini ala- teplerin, tahsil derecelerinin aralarır.-

So ulunamaz sanırım. da b"r boşluk göze çarpıyor. Öyle sa-
~~ ~n Yıllık ortaokul tarihini, ya- nıyorum, ki programların tek elden 
~~fil ın~liyenler, çok karışık ve pek çıkmaması bu noksanı doğurmuştur. 
~t. te:ır _ ıneseıeye saplanmış olur- Son on yıllık programlarımızı ince
tı Oku Ç~gın Türkiyede uyandırdı- lcrsek, şunu da görürüz: Dersler, za
ıı:ıllltn illa lStcği, yıldan yıla. öyle u- yıflamış, programlar hafifletilmiştir. 
ti bllııl\t, beklenmez bir nisbctte arttı, Lise, eğer bir derecenin ifadesi ise, 
di, ~0~1 ~atşılamağa gücümüz yetme- onun havası ne eksilir ne de arttırılır. 
lıettl{. 'B~tnı, kalabalıkla yenmeğe ça- Şu halele çocuğu o dereceye yükselt
daııa d r sınıfa altmış, yetmiş, bazan mck dururken. b:ış!m bir yol tutula
l'ap~ .. , a Çok çocuk doldurduk. Bunu ,..ua.r d maz. 
~e Usuı ' i.inyaca benimsenmiş terbi· Madem. ki büyük bir hamlenin ba-
}'a"run lerlni bilmez değillerdi. Fakat şındayız. bina iş ile birlikte bu nokta-ı 
~lttel>Un SOkaktn. kalması, çaldığt lan ela ıfüııünerek, çareler aramalıyız. 
'eı geu kapısından geri döndürülmesi 

~· Yotdu. 

~vt ır ıneınlekette maddi bolluk, ma- 1 O L K - E M i Z D E 1 
ile v~liklc birlikte artmaz. Yeri-

~~i itasına göre bazan biri, hazan Balık esirde 
~tar'.~ zaman üstünlüğü elinde 
"il' c:~d 7.dc de böyle oldu. Ruhlar, 
~1e il ereden kurtulunca, bütün hız
-, .• tı.e~ atıldılar. tık basamak ''Mek 
'<si~n e_: baba, kendinde gördüğü 
"ltU. ~ltınu kurtarmak kaygısına 

da okullarla liselerin önU mah 

Evlere kafes koqmak 
yasak! 

Balıkesir (Hususi) - Şehrimiz bele
diye meclisi yeni içtima devresine baş
lamıştır. ilk toplantıda konu§ulan işler 

den biri de evlerin kafeslerinin sökül-d n~u. lier yılbaşında bu manza
~aı eg~ınediğini gördük. mesi maddesidir. Azal:ian bir zat, esasen 
eq;;:z ~unu sa~-damamalıyız: Ana evlerin yilzi:le doksanında kafes bulun
~llıd ll1_ektep ve tahs!l dereceleri madığrnı söylemiş, reis hıfzıssıhha ka
~<ıtd akı düşünceleri biribirini tut- nununun icabı olan bu maddenin bu ka-

•ı a· 1· d·1 k ....... o .. · <t a da tutmuyor . rarla teyit e ı me te olduğunu söyle-
lJi~· t:lunı okusun! miştir. Yeni yapılacak evlere kafes ko-

~i~ad:· F'aJtat yavrusunun değerini, nulmaması ve mevcut evlerdeki kafesle
:tlırıa b:· tuhundaki akı§ı tartmağı rin de kaldmlmasr ittifakla kabul edil
l'ıılflar,11 le_ getirmiyor. Bu yüzden s~- miştir. 
lh~tır. ~gu kuru kalabalık halini al- T ire'd e ortaokul 
h'<lll! d knkta çocuk kalmasın a
t llıııi a~rke~, gitgide sınıflar sokak 
~ ~~ ınaga başladı. Bunun iç dün
d11di~. Jı.. açtığı yarayı görmüyor dc-

a. )c~l ına, ortada başka çıkar yol 

~ SaYI u' 
lı..:. Çatlı Çoğalıyor, sınıflar kalapalık
)"ll. bu ~ac:a1< hale geliyor; fakat m~-
1 ~eliıı \csı asla değişmiyordu. Vila
:"Oltuııar Ususi idarelerine bağlı olan I 
t~ itap d:ı.ki bina yarası, yavaş ya
" ~h.a.ıtdığı halde ortalarda bunu 
tolQ• .rOrd k 
~ 1 ~ıı . U . İstanbul, İzmir, Adana 
~lttel>leg~nce illerdeki yeni yapılan 
~~~§O~ gezınek, maarif istatistik-
~ dc ... ~le bir bakmak verdiğim htik
~ {>tuıu-t lllıa b'"Unu ortaya kor. 

a.l.tıııiQ b~ belki ilk okumanın, yasaya 
·!~· ır va ·r ~ ı "ila • zı e oluşunun payı var. 

b.~lar Yetıer, bu noktadan çalışı-
"l'l "e t e bir . başarıyorlar. Bakanlığın 
~~ b:r k~~nağı yoktur. Meclisten 
~I %r. n butçe, kolunu kanadını bağ 

Kültür bakanlığı, Tirede bir orta 
mektep açılmasını kararlaştırmı§, mek
tep için bir bina tedarik edildiği t&kdir
ldc derhal kadroyu göndereceğini bildir 
miştir. 

Tireliler orta mektep için yeni bir bi
na yapmayı kabul etmişler ve (orta 
mektep kurma cemiyeti) namile bir te
sekkül vücuda getir:nişlerdir. Kayma
kam Cemal inçin riyasetinde bu!unan 
heyet, derhal faaliyete geçmi~ ve kısa 
bir zamanda 17 bin lira toplanu~tır. Ti
r! halkı, mektebin biran evvel inşas1 

için yardımdan çekinmemektedirler. 

Kadın he.kimlerinin 
ayllk toplantısı 

Türk Ginekologi Kurumu bu ayın 
toplantısını profesör Kenan Tevfik'in 
başkıınhğı altında yapmıştır. Bu celsede 
Dr. Ahmet Asım Onur: Rahim unku 
kanserlerinin ameliyatla tedavisi pren
siplerine ldair tebligatta bulunmuş ve 

Bir yaralama ve 
öldürme davası 

Duruışmadaki son şah.t, 
Erbaş Ahmet Fethi'nin 

anlattaklara 

Bir müddet evvel, bir kahvehane 
önünde vukua gelen yaralama ve öl
dürme vak'alanna ait bir davanın du
nı.~masma. İstanbul ağırceza ha.kye
rinde devam edildi. 

Mevkuf Kemalin duruşmasındaki 
son şahidin dinlenildiği bu celsede, şa. 
hit olarak dinlenilen, Gedikli küçük 
zabit mektebinde 3 numaralı ve 31 do
ğumlu Erbaş Ahmet Fethidir. 

Bu şahit, kahvede oturulduğu sı

rada, Abdullah isimli biri içeriye gi
rince, orada oturan suçlunun yerinden 
fırladığını, kendisinin onu kollarından 
tuttuğunu, fakat sıyrılıp, bu sırada 
kaçan Abdullahın ~isıra dışarıya 

çıktığını söyledi. 
Muhtelif ~orgulara karşı, suçlunun 

elindeki bıç.ağı yaralananın bacağına 
doğru sapladığını gördüğü yolunda ce 
Yap verdi, şöyle devam etti: 

- Necibi, ölmek üzereyken yerde 
yatıyor gördüm. Orada dolaşan suçlu 
yakalandığı sırada, üzeri arandı; ce
ketinin iç cebinden, sapı a.~ıya, ucu 
yukarıya doğru dikine konulmuş kan
lı bir bıçak, ceketinin dış cebinden de 
bu bıçağın kını çıkarıldı. 

Kemal, bu şahitliğe şöyle itiraz et
ti: 

- Bu Ahmet Fethi ile Abdullah ve 
Kamil, üçü, akrab::ı.dırlar. Bir kadm 
yüzünden kavga ediyorlar, bu aralık 
olan biten olup bitiyor. Sonra, suçu 
bana yükletiyorlar. Kabul etmem! 

Erbaş Ahmet Fethinin dinlenilme
sile, son şahit dinlenilmiş oluyordu. 
Müddeiumumilikçe, dosya mütalea i
çin istenildi. 

Hakimler heyeti. dosyanın mUddei
mumiliğe verilmesi kararile, duruşma 
nın devamını, beş mart cuma günU sa
at onn bıraktı. 

O gün müddeiumuminin esas hak
kındaki mütaleası alınacak, sonra, sı
ra müdafaaya ve daha sonra da kara
rın müzakere ve tebliğine. gelecektir. 

Celal Bayar 
Evvelki gün şehrimize gelen İktısat 

vekili Celal Bayar, dün de tetkiklerine 
devam etmiştir. 

Dün imza edilmesi muhtemel olan 
alınacak vapurlar hakkındaki mukavele 
bazı noktaların tetkiki yüzünden kal
mıştır. Yarın imza d::lilmesi muhtemel
dir. 

Celal Bayar, dün Deniz ticaret mü
dürlüğü ile havuzlar idaresinde meşgul 
olmu§. tetkiklerine devam etmiştir . 

Liman fdaresinin alaca§ı 
vasıtalar 

Liman idaresinin ihraç mevsiminde 
istifade edilmek üzere ısmarladığı 40 
parça nakil vasıtasının bir kısmı hazır
lanmağa başlanmıştır. Bütün vasıtala
rın ancak yedi aya kadar ikmal edilece
ği söylenmektedir. 

iııllıtiya ll nrtmndıkca, memlekette
~rı ~~~ göre genişlemedikçe işin 

~ ·~ıab ılamaz. 
ameliyatla çıkardığı yedi piyesi takdim !111~-----m.o 
etmişti. Bu tebliğ ve müstahzarlar hak-
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Polis Haberleri Erzincan ıar 
Kayığın İçinde Menııeketlerinin ku1tuluş 

yangın qılaönümünü kulluladııar 
1 Şehrimizde bulwıan Erzincanlılar 

Dün sabah saat 9 da Ömer kaptr- Erzincamn on dokuzuncu kurtuluş yıl 
nın idaresindeki kömiir yüklü kayık- ; dönümünü kutlrunak üzere dün Em· .. 
ta yangın çıkmış fakat ilerlemesine' nönü Halk evinde hır toplantı yapmış-
meydan verilmeden söndürülmüştür. !ardır • 

"' AT EŞ YAKARKEN - Eminö- Toplantıya askeri bandonun çaldı-
n ünde Hüdavendigar caddesinde otu- ğı 1stik!fıl mnrşile ba.~lanmış, Şndi 
ran 18 yaşlarında Cemile adında b"r 1 Güçlü toplantıyı açmış ve kurtuluşu 
kadın mangal yakarken mangalda kf-

1 
günü münasebctile bütün Erz:ncanlıla

mürlerin arasmdn bulunan bir şey pat I rı tebrik etmiştir. 
lamış ve yaralanmasına. sebebiyet ver- ı Bundan sonra A. Zeki Trataman söz 
miştir. Pathyan şeyin ne olduğu he- ! alm:ş Erzincanm e:mret ve kurtult:şu. 
nüz anlaşılmamıştır. na ait hatıralardan bahsetmiştir. 

* OYUNCAK TOFEK - Küçüka- Bayan Zehra Rız:ı. Bayoğlu da Er-
yasofyada oturan Macit isminde bir zincanın imari ve ilerlemesi için bazı 
çocuk elindeki oyuncak tüfekle oynar- dileklerde bulunmuştur. 
ken birdenbire tüfek geri tepmiş Ye Dilekleri müteakip son söz olarak 
gözUne isabet ederek yaralamıştır. İsmail Hakkı Aktürk bir söylev ver-

* Al.JAMAYJNOA ÇALMIŞLAR - miştir. 
Söylevler bittikten sonra Tnnbura

Kasımpaşc.da Mezarlık sokağında otu-
cı Osman pehlivan tarafından Erzin .. 

ran Şchirb:ı.n, 60 yaşlarında Fatma. can havalan çalınmış, davetliler bu n-
65 yal)larınna Altın adında üç kadın ço rada hoş vakit geçirmişlerdir. 
cuk elbisesi almak ü~rc Ma.hmutpaşa-ı ESKi MEDRESEI.JER 
da elbiseci İhsanın dükkanına gitmiı;-- Belediye eski medreseleri artık ki-
lerdir. Pazulıktan sonra uyuşam!ya- raya vermerneğe karar vermi§tir. 
rak dükkandan çıkarken bir çocuk el- Konturatları biten medreseler bir 
bisesi çalmağa kalkmışlar ve cürmü- daha kiralanmama.ktadır. Bunların ta
meshut halinde yakalanmışlardır. rihi kıymeti ol:ınları lisarlatika olarak 

Demir 
daha 

fiyat arı 
artacak 

sakla.nacaktır. 

Kıdem zammı a a .. 
cak Öğretmenler 

Bundan bir müddet önce Avrupada lstanbul ili içindeki ilkokul öğret-
demirin pahalılanması üzerine demirden menlerinden "1000,, kadarmm bu yıl 
mamul çivi gibi maddelerin fiyatları art kıdem mmmı göreceği yazılmıştı. Kül 
mı§. §ehrimiz tüccarları ile toptancılar j tür direktörlüğü hazırladığı listeyi 
arasında da bu yüzden ihtilaf çıkmıştı. Bakanlığa göndermiştir. 
Bu husustaki tetkikat devam etmekte- Biltçede fazla tahsisat olmadığı i
dir. Dün bir zat bu hususta dcnüştir ki: çin bu yıl ancak 400 e yakın öğretmen 

_ Fiyatların daba %iyade artacağı terfi edebilecektir. Listeden kıdem 
umulabilir. Bugünkü gazeteler ajans zammı almağa. daha ziyade hak kazan 
haberi olarak her tarafta büyük bir de- mış olan öğretmenler ayrılacaktır. 
mir buhranı başlcıldığını bildirmektedir. Bundan sonra İstanbul vilayeti ilke-

. kul öğretmenleri için yeni bir terli Silah yarışı yüzünden çıktığı rıvayet 
edilen bu buhran İngiltereyi tedbir al~ sistemi tnkip edecektir. 

Eski şekildeki kıdem zammı kal
mağa sevketmİ!. Bir ay kadar kuvv\•et· 

kacak ve yerine 10 yıllık bir barem 
lice hissedilen fiynt yüksekliği netice- tatbik edilecektir. öğı·etmenlrr bun-
sinde çivi fiyatları derhal yükselmişti. dan sonr:ı. bu bareme göre terli ede
Çivi nisbetcn en çok satılan kısma da- ceklerdir. 

hil olduğu için mevzubahs oldu. Halbu- - rr.VLTVR F AALIYETI 
ki demirden mamul birçok ma:ddcler Kültür direktörlüğü ta:!Lfmdan lf. 
vardır. 

Maamafih şimdilik demir buhranı en
dişe edilecek mahiyet alnu~ değildir. 

Tem:zllk işleri 

Belediye reisliği temizlik işlerinin al
dığı ehemmiyet karşısında bu işlerin 
fen işleri müdürlüğünün şubesi olarak 
değil, müstakil bir müdürlük halinde 
çalışmasını uygun bulmuştur, yeni yıl 
bütçesine bu şekilde tahsisat konulmuş
tur. Bütçe haziranda tatbik edilecektir. 

Belediyenin eski alacalclar1 
Şimdiye kadar tahsil edilmemiş olan 

Belediyeye ait varidat bakayasmın tah
sili için Beldjiye muhasebesi faaliyete 
geçmiştir. 

Tahsil edilecek paranın bir listesi ha
zırlanmıştır. Yakında bu Jisteye göre 
tahsilata çıkılacaktır. 

tanbulun kültür faaliyetine ait bir ra
por vücuda getirilmiştir. P..arx>rda son 
yıllarda ve bilhassa bu yıl ilerliyen 
kültür faaliyeti muntazam istatistik
ler hnlinde gösterllmi.c;tir. Rapor iki 
nüsha olarak yazılmış biri Kültür Ba
kanlığına. gönderi1miş, diğeri de 1stan 
bul \ilfı.yetine verilm~ir. 

Yenice piyangosu ~ekiliyor 
İnhisar idaresi tarafından tertip edi

len Yenice piyangosu 15 şubat pazar
tesi günü saat 3 de Dör!düncü Vakıf 
h:mı cıvarmda idare satış deposu üstün 
deki binada noter huzurunda çekilecek 
ve kazanan numaraları hemen 
lcrle ilan edilecektir. 

Sağhk bakanı 

gazete-

Birkaç gündür şehrimizde bulunan 
Sıhhiye vekili B. Refik Saydı:.m dün An 
karaya dönmüştür. 

..:c--==----
~~ltıt~ık, eğer yalnız maddi darlık 

~ teı~tnırtarı içinde kalsaydı, bu 

1~ !::er ·-~laklı olmazdı. Ne yazık, 
aı:ıı~~. ~~e~ın YilzU, daha s<'rt ve yal

:ıtı~ b; ~~ kitap ve porgramlardan 
~ t.:ı} 0 Iru ne bugUnkü lise tale
-~,~~ ~ak korkunç bir yoklukla 

kında yapılan ilmi münakaşaya Kenan 1 

Tevfik, Orhan Tahsin, Ahmet Asım 

Onur, Hadi İhsan, Abraham Salomon 1 

iştirak etmi§tir. ı arlp 
.., vı~.- z. 
~ ""'lluk• ı 
~ ~·l'tl'tı." tarda kaç yıldır süren boz-ı 
~ !:.ın d ~· hoca.lan dinleyin, ana1 

t .()~ tOdd:!erine kulnk ,·erin, her 
~· <l:liı, ah •!den sızlandıkl:ınnı gc-! 
~ ' 

la' tı \1Jı Sebe 1 ;'\!.: ~1~ bi fjudur: 
~~ · ~ca~ hakikaten lise talebesi o-1 

ltaıan Yllzde seksen çocuk var. I 
1
' evin 1.0rile, yapacak baş-

Bundan sonra Dr. Ahmet Asım Onur 
ba~ıuak düğümlenme ve tıkanmasına 1 Bir rivayete göre kış sporu vesilesile Viyanaya 
sebep olan müteaddit nüveli rahim mi-1 eski İngiltere kralının yanına gidecek olan kız knr
yomu piyes göstermiştir. Bu hususj de~i prenses (Mı:ıri) nin bu seyahatten asıl maksadı 
hakkındaki fenni görüşmelere Kenan' madam Simpson ile evlenmemesini son defa olarak 
Tevfik, Orhan Tahsin, ve Ahmet Asım rica etmektir. Zira bu izdivaç pro1esı lngilterede 
Onur katılmışl::rdır. 1 yeni vaziyetler ihdns etmiştir. (Vindsor) Di.iküne 

Türk kcı!dın hekimlerinin davet edil-1 hususi bir maaş bağlanmak için hükumet tarafından 
diği Amstcrdam arsıulusal Ginekologi parlamentoya verilecek kanun layihası tehir olun-
kongresi etrafında ve nisanda kutlula- muştur. Parlamentoda görülen muhalefet cercyanla-

hakkında görüşmeler yapıldıktan sonra na ait tahsisattan ayrılmak suretile verilebilecektir. 
nacak olan cemiyetin onuncu yıldönümü 1 rma bakarak mevzuubahs maaş ancak kral hanedanı-

toplantıya son verilmi~tir. l işte bu türlü bir vaziyet tebeddülünden dolayı 

~ 

hanedan azası aralarında konu~arak Vindsor Dükü-
nün en çok sevdiği bir kız kardeşi olan prenses (Ma
ri) yi Viyana ya göndermek ve o Yasıta ile son bir 
tcsebbüste bulunmak kararını vermişlerdir. 

- Hadiselerin şu garip tecellisine ne dersiniz? A· 
caba dünkü zavallı kral madam Simpson için tahttan 
feragat ettikten sonra şimdi bir de aşkından da 
feragat mecburiyetinde mi bırakılacak? Biz buna 
pek ihtimal vermiyoruz. Çi.inkü Vindsor Dükünün 
lngilterede birçok kıymetli emlaki bulunduğunu, 
herhalde yaşamak için paraca yardım görmeğe ihti-
yacı olmadığını biliyoruz. Hasan Kum~ayı 
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Tarih ~ 
vesikaları 11 

arasında 
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Padişah Abtülmecit -
Medeniyet- Gelincikçi 

Meryem dudu 
Şu Viya.nalı doktor Şpitscr Türk 

milletine bilmiyerok büyük fenalık et
miş: Çiçekten kavrulmu.ş suratile pek 
çirkin göründüğünü bildiği için ziya
fetlerde, kabul resimlerinde loş bir 
~e oturmağı tercih eden Padişah 
Abdülmecldi evirip çevirip muayene 
etmiş, onun da daha evvelki Padişah 
!kinci Mahmut gibi veremli olduğunu 
görünce: 

- H~tmeab, demiş, bu Topkapı 
sarayında kaldıkça siz ve bütün nesli. 
niz mahva mahkfunsunuz. Bu sarayın 
gUDef görmiyen rutubetli odaları sizin 
neslinizi tüketecektir. 

Osman oğulları bu nasihatten son
ra Topkapı sarayını terkederek Beşik
taş sırtlarına çekilmişler ve orada ha. 
Jdkaten kanlanıp canlanmağa başla

mışlardı. Onların sıhhatlerinde görü
len bu salahın kaf alarmda yaşıyan 

dejeneresans'a şümullü olmadı. ama, 
ne yazık ki onun oğulları olan ikinci 
Abdülmecit ile Vahidettin gibi en sa
yılı kepueler de uzun seneler hayatta 
kalmış oldular. 

Ne ise, mesele burada değil. Biz 
göğsünü sırmalarla, pırlantalarla dol. 
durarak beyaz bir at üzerinde Fransa 
sefarethanesinde balo seyretmeğe gi
aen ve bu hareketile kendisini ileri fi
kirli göstermeğe çalı5an Abdülmeci
~tn terakkiperver görünü.~ünde sami. 
j,;f oJup olmadığını göstermek istiyo
ruz. 

Bu Padişah ali mekteplere giderek 
b.lebe~i huzunında imtihan ettirdi. 
Bir defa Bahriyeye, iki defa Tıbbiye
ye geldi. Dilmenin niçin gemilerin ar
ka.ema konup da öne konmadığmı da. 
hl bilmiyen Padt~h kirnbilir Bahriye
de talebelere neler sordu? Kimbilir 
Tıbbiyede nüsha yazılmadığı için ne 
kadar merak etmiqti, 

Tiyatroyqı da Türki;yeye sokan: o 
oldu. Sarayım Av:rnpa 1tumaşlarlle ve 
Avrupa saraylan gıöi döşemeğe özen. 
en. Sarayına birçok yerli, ecnebi he
kim ve eczacı aldı. Bunları gören her
kes: 

- Ah ... der. nihayet Osman oğul
lan arasında Avrupalılaşmağa azmet
~. uyanık fikirli, safsatalardan nef
ret eden bir adam bu .. 

Fakat harice karşı gösterişlerindc 
:rnedent olmağa çalışan Padişahın şu 
hareketini muhakeme ediniz: 
, Abdülmecidin birçok oğlan çocuğu 
olduğu gibi kız cocuğu da vardı. Q<Y. 
lanlara ne suretle baktırdığını bilmi-ı 
yonız, ama, kız çocuklarını bir heki
min karşısına çıkarmak ona cok ağ1r I 
gelirdi. Kendisine geri fikirli demesin 
ler diye kızlarının hastalığını doktor
lara haber vermezdi ve saklardt. 

Onun zamanında üfürükçülük de 
yasak edilmişti. Fakat o hem medeni 
göriinüşüne, hem de yaptığı kanunla. 
ra aykırı olarak el altından Gelincikçi 
Meryem duduyu çağırtır ve kızlarını 
ona tedavi ettirirdi. Bu kadın katolik 

HAFTALIK 
l-liKAYt:;LE;R 

- -- -

Küçôk Bir 
Kahraman 

Ya:an: 
bostoyevski 

-2 

Çeuiren: 
tir GUI 

llikiiycn '11 kahromaııı on bir 
yaşında bir çocıtklıır. Mektep ta. 
tilini gcç;rm.ek i.çin Moslcova doo
nııdıaki. bir akraba.~ının evine gi
diyor. Burası m,U;afirlerle d.olup 
taşmalcta, vak"it ziyafetlerle, cğ
um.cdcrlc ge.,.ıııektcl'r. Çocıık, o. 
7ad4 bulunan $ıisW lcadmlann se
vip okfadıklarından sıkılıyor ve 
bir kenara çekilip tek başına bir 
fe1J hatırlamak istiyor. 
Niha~t oolara karşı biraz yakm. 

...... -· .. ,... -

ller G ii. n Bir" llifuiye lngilte~ede kad' 
fiyatları 

P ierre, içeri bir göz gezdir<lı • 
baktı: Jlerşey kendi:sinin iste· 
diği gibi idi. 

E' de de tatlı bir ılıklık rnrdı. Jn. 
san i~eri girer girmez kendini hli) iik 
huzur içinde hissedi) ordu. 

Küçiik bir masanın üzerindt• kıpl,ır· 
mızı hir clemet gül vardı. Ma:-a RiL 
rünür bir )ere konmuştu. Giillcrin 
bulunduğu '\'azo dn ~ok "iİ7.el , e kı~ -
met]j hir vazo idi. 

Odayı gözden ge~irdikten sonra. 
Pierre saatine baktı: Be~e beş var. 
dr. 

Kendi kendine: 
'·Daha vakit rnr, dedı. Georgctte 

tam \1lktinde gelmez. r.el e gayri ta
biilik ol ur ... 

Georgette en iyi arkada~ının kn. 
rısı idi, Pirre'in evine ilk defa ola. 
rak geliyordu. Onun eski resimler 
kollek..-;iyonunu görecekti, Pierre lıu 

kollek.~iyondan ona çok bahsetmişti. 

Pierre hir an: 
·'Acaha gelir mi'? .. diye diişündü. 

Aklından bu sual geçerken kapı
nın zili çaldı. 

Pierre heml.'n fıı·ladı H k,ıpı.} ı a~. 

mağa ko:.tu. Paul ('.;orgette'in ko
cası): 

- E,·et, hen g-eldirn. dedi ve e ... 
k! arkad:l'~ınr siirükliy<'rek odaya 
girdi. 

Pierre bu geli .. in scbehir.i anla
nıışh, Fakat bilmemezlikten geldi 
Ye hayret etmi-ı gibi giir~indii: 

- Hangi rüzgar attı seni hu tara. 
fa?, 

- Yo... Fazla l~ıkıı dı konu~arnk 

vaktim yok. Dinle: 
Hu sözü kuvvetlendirmek için de 

cebinden çıkardığı ta banca~ ı arkada
şının göğsiine dayadı 

- Gördün mü, dedi. Karımdan 

evvel geldim ben.. Bir iki dakikaya 
kadar da o gelecek. Hayır, inkar 
etm~. Herşeyi biliyorum hen. 

- Hayır, ben onun dostu falan 
değilim. 

..ı:. Ev~t, henüz değftsll\. Fakat 
'al zamanda olacalann. 

- Ne di)orsun? imkanı yok. 
- E,·et, ben öyle olmasını isti. 

yorum. 
- Demek.. Sen. 
- E'et. Simdi karım gelecek. 

Beni hir d"' -:;i"n mct'en. 
- Fakat .. 
- Lakırdı ~ok! Çekerim ha!. 

Burada oldu~umu sÖ) h·ecek olursan 
veya hunu anlatacak hir harekette 
bulunursan kendini ölmii~ hil .. 

- Fakat. Paul .. 
- Su~! Anık seo;leri nır r.eJi-

ermenisiydi. Padişah ona o kadar ka
pılmı!_itı ki birçok hediyeler, bahşisler
den başka, dünyada kaldıkca bol bir 
maaş da bağlamıştı. Hatta bu kadarla 
da kalmıyarak Meryem dudunun bü
tün akrabaları da vergilerden ve dev. 
Jet mükellefiyetlerinden affolunmu!jt
u. Padişahca medeni ve terakkiperver 
görünmek başka, hakikat ise büsbü
tiln başka idi. 

Dr. O. Ş. ULUDA(; 

lık duymağa başladım. Fakat gene hiç 
birile bir tek lakrrdı etmiyordum. Ben
den başka daha birkaç çocuk vardı. 
Fakat onlarla da konuşamıyordum. 
Çünkü kimisi benden çok büyüklü, ki
misi de çok küçük. Esasen onlarla ko
nuşacak bir çocuk değildim. 

Ben o güzel kadınların indinde se
vilecek, okşanacak bir çocuktan ve is
tedikleri zaman oynıyacaklan b'r be· 
bekten başka bir gey değildim. Hele 
içlerinde bir tanesi vardı ki - o zama
na kadar görmediğim. belki de bir da
ha göremiyeceğim derecede güul ve 
t.eshirkAr bir kadındı bu; saçlan pa. 
rıl parıl parlıyordu - beni bir an ra
hat bırakmamağa sanki ahdetmişti. O. 
benimle şakalaşıp kahkahalarla gülü-
1•or, ben sıkılıyordum. Bıı kadının son 
derece gü?.el bir bakışı, güzelliğinde de 1 
insanın bir kere bakar bakmaz gözle
rine takılıp kalan bir ~"Y \'ardı. Yani, 
hütün öteki kadınlara ve kızlnra hic 
benzemiyordu. Çok uzun boylu değil 
di, daha ziyade tombalak bir şeydi: 
fakat yüzi.i ince yapılı idi, sarı sarla
rmdan ısıklar panldıyordu: kendisi 
de ateş gibi canlı ve atesli idi.SScş sc
nedenberi de evli bulunuyormuş. 

Kocalar mektebı Yakın oir tarih 
Bundan daha SO sene efl"l 

terecle paznrlarda karılar Si 
du. Geçinemediği H fena bdY~' 
duğu karı::sından kurtulmak 
bir koca, karısını derhal pazat' 
rek iyi evsafını yadedip satarcl1· 

yor. Çabuk kapıyı a~mağa hazırlan. 
Bu :-:ırada kapı Ç"alındı. Pierre 

kaJH)H doğru giderken döndii. arka. 
:-ına hal,tr: Paul tc<'rdeki kaııının 

perdeleri araı;ına saklanmı~tT n~ ta
hanca.::ının ucu parlı)·ordu. 

- Bimz sonra gen~ kadın i~eri 

girmişti: 

- E'iniz ne kadar güzel, Pierre ! 
Hele şu ~i~ekler! 1'\e güzel! 

'·Benim kırmııı gülleri sevdiğimi 
nerden biliyordunuz? 

"Siz ~iç-eklerin dilinden anlar mı. 
sınız? 

- Ben mi? Şey. Evet .. 
- ~eye ooyle duruyorsunuz? Sı-

kılm1ş gibi bir haliniz var.. Bilmem 
ki.. Anlıyamryorum. Bir bugünkü 
halini~e bakıyorum, bir de diinkü ha. 
linizi hatırlıyorum. Unuttunuz mu? 
Diin .. 

- Ehemmiyet ,·ermeyin, Madam .. 
Pardon. Georgctte. He:·ecandan. 

- Heyecandan mı? ~izde he) ecan 
ha? ı\man ne tuhaf! Çok tuhaf doğ
rusu .. 

- izah edeyim: Sizi burada gör. 
nıekle öyle bir halde bulunuyorum, 
ki! Aynı zamanda, düşünüyorum: 

Belki. 
- Belki. ne? 
- Belki gelmeseydiniz daha iyi 

olurdu. Tabii kendi hesabıma değil. 
- l~imin hesabına'! 

- Sizin hesabınıza. Aynı zaman-
da Paulun he.-Jabına. Evet, Paulun. 
Sizin kocanızın. Benim arkadaşımın. 

- A !, Bu kadarı olmaz! rç ay. 
d.ınberi pe~imi bırakmıyorsunuz. Ba
na türlü vadlerde bulnuyorsunuz. Ni. 
hayet bir gün delilik edip, teklifinizi 
kabul ediyorum ve evinize geliyorum. 
Bunu yaparken şerefimi, namusumu, 
mevkiimi, kocamın sevgisini tehli
keye atıyorum. Sonra siz bana kal. 

"'t' r I~ ,• .. 

• Çevire.n: 

Vir Gül 
Fıan=tız h:kJyt!Sİ 

ıı;:32 sene inde Cosef Tonıso' 
li hir çiftçi, işin dof:rrusunu &iif 
iı L.ere. karı mı ~u sözlerle satı 
kardı: ~ 

•'Bu kadın bana bir yılall ıi 
di, Bana işkence yaptı. Efde 

- Söyle.. Jilnetti. Geceleri bir istila Jıl 
- Bu akşam tiyatroya gitsek. Bu geJiyor, gündüzleri ise bir 

hafta Büyük Tiyatroda güzel bir pi. gibi görünüyordu. 
ves vaı·mış t ... r 
J nek sağar, tereyağı ya...-' 

"J;:lerim müşkül bir safha)'a gir- metciye hakaret edebilir. şaft 
di gireli seninle o kadar az bir arada un ~elodilerini terennüm ed~;;: 
bulunuyoruz ki! Bu akşamı seninle k TiZ"~_ Çiftçi bunun üzerine 3 IJİf 
beraber geçirmek benim için büJ-iik del olarak ı tngliz lirası 'ff 

bir saadet olacak. köpek alabilmiştir, ...ıt 
- Sahi mi? 181;) senesinde lngilterede .,.. 
- Tabii ya! lnsan sevdiğine hü. dın yarım t ngiliz lirastndan btts1

1 tün zamanını hasredemezse biraz da- laya, 1820 de bir ~eyrek tnıil • 
ha fazla onunla berabel' bulunmağı 

sına satılmıştır. 
o kadar istiyor ki! Kayıdlara göre, son defa f 

- Neler sölüyorsun Paul ! 'hf-.1fı 

- Düşündüğümü söylüyorum. Ga. 
rede ~atılan karı 1SS9 tarı pu 

naya gitmistir. ..-M 
yet samimiyim. _ Pearson's gazit~. 

- Demek bu kadar beraber tiyat-
~~~~~~~~~~----- .JJ 

roya gideceğiz? ıcllr 
- Evet, Sonra da istersen bir Da§cllar Uluda§a fi . 

yerde oturur beraber yemek yeriz. Dağcılık klübünden 30 kip~ bi' 
- Ah! Ne iyi çocuksun sen Paul ! file gelecek hafta cumadan ::; 

Kocacığım benim! Bilsen ne kadar .sporları için Uludağa gildece 
1
c' 

tees.;;Hf ediyorum. ANKARALILAR DA GiDi 
Ankara 13 (Telefonla) An~ı3 

lerbirliği sporcularından 15 kit"'". 
kafile Uludağa giderek ka~ 

- Neye? 
- Hiç, Yani. ben de çok mesudum 

demek istiyorum. 
Biran sustular. Sonra, Georgette: 
- Göreceğimiz piyesin adı ne? 
Diye sordu. 
Paul: 

- •'Kocalar mektebi,. dedi. 
Sonra, gülümsiyerek iUlve etti: 
- Tabii yeni kocaların mektebi .. 

Henri Picard 

yapacaklardır. 

Beyoğlu Birinci Sulh B,p; 
kiml .•. d .•. i 

ıgın en: V1",ı/ 

Sadettin avukat Orhan )li .,,. 

kıp: ''Gelmeseydiniz daha iyi ederdi-----------------

Rıdvan ve Şevkiye ve Hop tet ~' 
har aleyhlerine açtığı izalei~ 
davasından dolayı mücldale 
Şevldye namına lra1amıŞ Ba ~ 
dest 136 No. la hane içi• -
gUnderUmfş iH de-kendisi~.ıJ 
evvel göstenlen yerden ~..ııııı 

niz,,. diyorsunbz, 
"811 nesiniz. bflfyor masunuz? 

Ah !aksızın biri! 
Georgette, bunları söyler söylemez, 

kapıyı vurdu gitti. 
Pierre, içinde bulunduğu şaşkın. 

lıktan ~ıkıp kendini toplayıncaya ka
dar Paulü karşısında buldu. Paul: 

- Kanmın söylediklerine ilave e. 
decek bir şeyim yok, diyordu. Kendi
.si bütiin hislerime tamamile teren. 
man olmuş bulunuyor. 

O da kapıyı ~-ekti, gitti. . \ • • • 
iki saat sonra Paul'le karısı karşı 

karşı)a yemek ) iyorlardt, 
- Nasıl oldu başının ağrısı, kan. 

cığım? 

- Biraz geçti, Paul. 
- nana kalır~a mağazalara çok 

girip t;ıkıyorsun da ondan başın ağ. 
rıyor. Georgette •. 

- EHt. Öyle olacak. 
_ nak, Gorgette, ben ne dü~ünü-ı 

yorum .. 

Hatırlıyorum: Geldiğimin ertesi 
günü konakta hususi tiyatro temsille
ri başlıyordu. Misafir odası ağzına 

kadar doluydu. Bir tek boş yer yok
tu. Ben de ayakta kalmıştım. Fakat, 
oyun o kadar eğlenceli idi ki, farkın
da olmadan, bir adım da.ha ileri, bir 
adım daha ileri derken kendimi bir
denbire ön sıralarda buldum. Orada, 
bir kadının oturduğu koltuğun kena. 
rma dirseklerimi aayıyarak durdum. 

Benim o sanşın kadındı bu. O be
ni görmemiRti. Ona dikkatle baktım 
ve sUt gtbi beyaz omuzlarmın gil.7.el
liğini gördüm. Onun yamnda. yaşlıca 
bir kadın oturuyordu. Sonradan far
kettiğim bazı yruııı kadınlar vardı: 

Gençlerin yanında bulunmaktan ho~
lamrlar. Bu, kadın da onlardandı. 

Benim, o sarıc::ın kadına dikkatle 
baktığımı gören 1.ıu yaşlı kadın ona 
doğru eğildi ve kulağına birşeyler söy 
ledL Sum~ın kadın birdenbire döndü: 
Gözlerinin, yarı karanlıkta, üzerime 
çevrildiğini gördilm. GUIUmsüyordu. 

- Oyun ho~una gidiyor mu? diye 
sordu. 

- Evet, diye cevap verdim. 
Fakatı yüzüne hali.1 hayran bir va-

~utbol federasqonu 
reisi kim olacak? 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ulus yevm ikametgahınm meçhul 

gazetesi yazı işleri müdürü Nasuhi ğu şerhile müba.;.ı:;ir tarafınclaO 
Baydar, Anadolu Ajansı umumi mü. yesi bUatebliğ iade kılınınasl ~ 
dürü !\fuvaffak Menemenci, matbuat hittalep yirmi gün müddetle ~ 
umum müdür muavini Burhan Belge, tebligat icrasına mahkeme~ / /. 

işlerinin çokluğu dlllayLo;ıile Tiirk ;:;:~ı:'ni! mo~=~~n::ı:rt~ gii•~ 
spo~ kur~mu tarafından kendileri~e 14 de müddaleyha Revkiyenf'll~•'• 
tekhf edılen futbol federasyonu reL<ı- b' k. l hk. de bulr 
l·-· · k b l t · 1 d' veya ılve a e ma eme 
ıgını a u e memış er ır. .. hı·· t k a l<a~fll luzumu te ıga ma amrn 

Bu reislik için en kuvvetli namzed · .. ilan olunur ('J,(JIY J. 
Sedat Rrzadır. Kendisile görüştüğü. uzere • ~f 
müz ~edat Rıza duyduklarımızı te· Beyoğlu O~üncü Sulh 811-,; 
yid etti ve şöyle dedi: kimliğinden: ıı _"_J 

''Bu iş arkadaşa ihtiyaç gösteren Mahkemenin 936/ 1644 sS'f' rı1 
bir iştir. Eğer arkadaş bulursak ça- yasile N. Şor ve A. GesarY"' 
hşırı1.ı, vekili avukat S, Lazaroğlu iıl d4 

Şişlide Halaskar Gazi d :-1 
Atletizm antreniSrU gitti ıta/:> numaralı dükkitıci' ,,.-J 
Federasyonla olan konturatı biten mezkur dükkanı satan1'1tııı' eski atletizm antrenörü Luis dün Re- halen nerede olduğu bi tJ 

gele Carol vapurile §ehrimizden hare- Nihat Kipman aleyhine açıl~ 
ket etmiştir.. 21 kuruş alacak davasının il' 

ziyete bakıyordum. Bu bakışım her. 
halde onun hoşuna gidiyordu. 

- Niye ayakta duruyorsun? yoru
lursun ... Yok mu oturacak yer? 

Derdimi dökecek birisini bulduğum 
için sevinerek: 

- Yok ya, dedim. Her tarafa bak
tım, bir tek boş sandalye yok. 

Bu sözlerimi bekliyormuş gibi, he-
men: 

- Gel otur kucağıma, dedi. 

~;ında gelmiyen dan edilene 
tiyati dosyasında mevcut , 
imzasını inkarı halinde is~k~,-1' 
cağrnd:ın buhi.c;;Je ve 20 gull 
muameleli gıyap kararının_. 
tebli*ine karar Yerilmiş "~f 
ğa bırahılmısfh,hc vbgk " ""' 
mesi 1:> - 3 - 937 saat do 1 
ğa bırakılmış olduğundall 
işbu gün muhakeme~e geldi ff 
dirde iı tiktabdan kaçınrnıt 

'ıarı kabul etmiş sayılacağı 
- Kucağınıza mı? rarı mnknmına kaim olmak 
- Evet. kucağıma. Niçin kucağ"ı- olunur. 

ma oturmıyacakmışsın? ----------~ 

Şimdi daha fazla glilüyordu. Belki .................. _.. __ .._--~ 
benim vaziyetime, belki de kendisinin Parasız muayene ICll 
hareketine. Husu.si dot.-ıornmuz p~ 

Bunları roylerken elimden tutmuş. saat OD beş bur.ı.ılttan :,1rrotYe 
hı. Bırakmıyor ve kendine doğru <'E'• zetcmlz ldurchımesınl!c. curnar:ı. 
kiyordu. Parmaklarile de elimi öyl•' de ıı:ıat 14 ten 19 a k ıdar ı.,11 
sıkıyordu ki canımın acısından baf,ır ap~rtımnnları ikinci datre uc ~ 

. . . . ı daima okuyuculamnızı yedi k1I 
mak ıçı~ kendımı zo~. tutuyordum. bilinde kabul eder. ,,. 

~ynı zamanda ... duny:da: çocukla- çocuk hastalıkları doı<torıııı' 
ra böyle mannsız sozler soylıycrck kn- kuponun yedi tanesini blrtkttrll' 
dıl"lnrın bulunmasına hnyret ed"yoı·- göUlrl\~n~ cumartesi. ııall. 
dum. günleri 9 • 12 arası Ak ıırayd&o 

de!!lndc Muratp:ışa cnmU ka 

( Arl-.081 var) 
ny('n('b2.neslnde çocuklarJDJSS l· ..................... - .............. . 
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D• ~kan parpnın hutl-•ı 
IJelrer fabrikaaı ınUdtlı11 Allmet Turgut, aydmlık 

lılr kıt ,untı, lflDln bqm& plip oturuyor, hademeye 

._ mQp.vil1Di çatamumı .ıJyUJor. Hukuk muta

'"'11autaı&mm1. d&INye selmemlfUr: mOdilrllD yani"' 

il& lhdtuk mOpvtr muaTlnf b&yan GW.nm geliyor. 

Albnet Turgut kadmlann ciddi lflere kanpnalarma 
'-attar delildir, bu Jmm da merkuden hukuk mu. 

~ ınuavtnıttme tayin edWp s6Ddertlmemlnden mem 

- Clhnamıftır. 
Akpınar köyOnde fabrlkanm JIUIC&r yeltfUrditi 

lılrlaıar ora köyltllertne alt oldutu ve tusuıen ifpl 

edDdltt için köyltller fabrika &leybtne dan. açmlf)ar, 

taıt.lanm prt latlyortar. 

llOdllr, ID898leyl hukuk mtıpvtr muavtnJ ile k~ 

~. Geç im bu itte Uylt)DQD haklı oıcıutunu. 

falırtJwım o an.siye muUaka u.blp olmak laUyona 

Gralanm köyltlden atm a1muı icap etuttnt .ıJyllyor. 
llldtır kızıyor; ı•ç km paylar gibi konUfU)'Or; 80DI'& 

lılr &nllk cenç lmdaıı blru ..rı konUflulu için öStlr 

-,._., Hukuk mOp.vtr muavtnt baJUl Gtll8eren. çıktp 
llcll)"Of. 

'8ker fabrtkur mOdOril Ahmet Turgut, odumd11 

Naıs bqma dolapnaktadlr. 

~ IMUbitia arttı. 
- z.- iti bnıbnp .... hale -- biraz da bt 

................ abli im pliba... ._,_'t- IÖyl•di, ..... badi bncliaine cJiifünce-
....... etti: 

'-- lir de iatelik aAiea11111e daha dün ıelmit olan 
a..... "'--k kader çocuktan hİç mecburİJ'elİm J'Okken 
~ 11dial; pif ... Ne •JIP• ne utn•lacak teY benim 
,... ............... liisum ıördim? 
.... Gtt,p Akpmar kö;rüadelô aminin parumı verip 

....__ ~ par ~l ıöriinmüyordu; fakat 
....._. L.L._., -!"-1~ 0 0 '..1-- ha h _._ L-- h' 
.. • • ·~ 1DUa&r11 açm ı-. ya n- - ıç 

~ lair not sayılnu,.acaldı. Zaten müessesenin büt· 
..... ....,le W İf İçin ~ taı..iaat U J'Oktu. 
. IDec:liıindea ,.ai karar istemek, iti biya anlat· 
-., ..ı.. ibl ebmk lbımpli~. 

._ ~ lap 11qıık n ei&e.ccli hir ımmlekette ıeçir-
'Sia Anupaana Cenup ~ .ephate çık· 

-..,.,, lzlclaa kimi Ankanc:la, kimi ........... idi; 

....... - U'aJ'a topla7111Qya lracm ımhlremedeki iti 
~ tla ayn bir .....ı. idi. Zat.. y.U hikimir 

ile a\lkah dualarda daima oalann tarafı. 
~ bü,.iik Pftlik .ahiplerile --... kö,olüler 
~ çıkan ......aelercle: "FaJDr kö,.liniin halda· 
'lllpeyiniz; lc4"11 .._.Jeketia hakiki efendisidir, 

._.. ............... " ...... llmnchrf. tek-
... ... ........ .w..le Pftlik sahiplerini 

~ llbrttıiı da eöyl.üp dw-uıorda. 
..., Tarpt, ifiıa aldıfr .... ,_.. ~ 

- ı.ldı)'•. 

Refik Ahmet 
Sevengil 

nu aöylerı.,-cli. O böyle bir vaziyeti kazanmak için ne 
huıuıi bir istek söstermİf, ne de fazla bir aayret ..... 
fetmiıti. Bazı inaanlann görünmez bir yerinde ıeytan 
tüyü tatıclığı ve onun için kadınlann onlara mukave· 
met edemediği teklindeki batıl itikada da inanrnazclı. 
Donjuvan'ın muvaffakiyet sebepleri nedir? Bunları 

da düıünüp incelememitti. 
Doıtlan ona sorarlarclı: 

- Nedir aende bu tanıdıklannı imrendiren harilcu
lidelilc7 Bu ıihirli kuvvet nedir ki yaklatılınu. eriıil
mq sanılan pzellikleri senin bekar evinin ıüıü yapı· 
yor; arkalannda ııra ııra gönüllü ordulan gezdiren ve 
çok defa bunlara ıöylece dönüp bir yanm aülümae· 
me ile olıun ceaaret vermiyen müıteıni güzeller, top
lanblarcla daima niçin aeni ararlu7 ilk tanıtbiın ka
dın, ikinci görüşüşünüzde yan f111lb halindeki 
aözlerini dinlerken niçin entim bir hava içinde kendi
sini senin omuzuna doğru yaklattmr ve sanki gözle
rine cludaldannı içecekmit aibi bakarak onlann an
ımdan çıkacak sözleri ititmekte aahır11zlanır7 

Doatlan bunlan ona sormakta haklı idiler; falcat 
Ahmet Turgut için bu sözlere kartı tatmin edecek bir 
cevap bulup vermek kolay olmazdı. Yalnız onu bilen
lerin de, onun ela birleıtiii bir nokta vardı ki o ela J'U• 

kandaki sözlerin tamamen bir realiteyi teabit etti
ğidir. Kadmlar arasında onun mukavemet edilmez 
bir erkek olduğuna dair töhreti vardı. ıcar.ılafbfı ka
dın, bu töhretin kendisini saran havasile zaten biraz 
batı dönmüş gibiydi. Böylece az çok hazırlanımt olan 
güzel mahlı1k, zamanımızda edebiyat, musiki, resim. 
h'!vkeltraşltk, mimari ve tiyatrodan aonra Güzel san
atların yedincisi haline getirilmit olan seTIDelr san'a· 
tınm ze-ki. heyecan ve hass'\sİ.,etle i,lenmit incelik
lerile karşılıışıraa bundan elbette zevk duyacakhr. 
Zaten bir çok itlerde olduğu gibi gönül itlerincle ele 
asıl muvaffakiveti hazırlryan cesaret ve ustalıkla atr1-
m•t olan ilk adım değil midir? 

Ahmet Turgud'un baıka bir J.ususiyeti de ka
d·nlar arasmdaki bu kadar munffakiyetlerine raf
~n onlara hiç de lüzumundan fazla ehemmiyet ver
...,.meıiydi. 

Buna mukab:ı bir talmn meziyetleri ele vardı: Net
eli, kı'bar, tatlı bir adamdı; ince duygulu, olsun bir 
zevlc sahibi, kültürlü ve tecrübeli idi; üstelilc moda· 
yı ehemmiyetle, bilgi ile takip ederdi; kendisi en iyi, 
en ~I bir tekilde giyindiği gibi kadın elbiselerin~ 
saç, yüz, renk, tepka, iskarpin ve kumat ınqdaJarmm 
l'eçirdiii değiıiklikleri günü aününe haber alır, znki 
bilgiaine eldendii'riÇin s:rinc: ım;f ~r Anupa ka
dın terzisinin ..W.iı:tt n ehliy.etile bu ul~koa ..... 
bifırdi; lıtanbul ve Ankara aalonlannm kibar ve zen.. 
sin kadınlan, tık ve güzel kadınlar bu cinı mahimatla 
mücehhez oldukça yakıtıklr, paralı, bilhaua sağlam 
yap~ı ve h~. zaman aıbhatli bir erkek olan Ahmet 
Turnt'tan elbette hoılamrlarclr. 

Vaktile Avrupada sanni mühendiıliıli tahıil et. 
mit, bu yüzden hayatmm bir kıam1 da Frenk mean
leketlerincle eğlence İe;nde ,ırer.mif olan Ahmet Tur
gut sünün birinde durun dururken hemen herr.en 
paraca ihtiyacı da vok gibivken Anadoht"" bir ıe1cer 
fabrikaunm müdürlüğünü kabul ederek lıtanbul " 
Ankara gibi merke·derden U7.aklatm11tı. Bu haber o
nan tatlı sohbeti, ince gönül fantezileri ve töhreti , 
pek mahrem hir tekilde kulaktan lculaJa yayılan ıat· 
lam vao11i1e Pek bot günler get:eler vafamı~ olan ve· 
ya böyle bir tahavvüHin lenet;ıe vıtkit gecirip ııra 
bekliven lradm ahba!)ll!\n anamda bir bomba tesiri 
~yandmmtb; Ahmet Turgı•d'un va~•orıtmı ~örüp 
annenen erkek dosttan da hiç ihtimal verm .. dikleri 
böyle bir YUİvetle ka11ılaımca derin bir hayrete düt
mekten kendilerini alamamıılardı. 

(Arluw var) 

ent dükünün küçük Vindsor dükası 
ızına isim konuldu 80~:;~:c;;;ede 

Eski lngilfz kralı Edvardın Misüt 

~ Al k d H ' Et• b Slmpsonla nisan ayı içinde evlenmesi u, e san ra e.en ıza et kararlaştırılmıf gibi bulunuyor. Lon-

·a-a Kn•stabel dı·ye çag"" ırılacak '· dradan bildirndıttne göre. vınc1sor 6' Dükası eYlendtkten sonra balayını ge--
lngfltere kralının küçük kardeşi çirmek için, Kenya'ya gidecektir, 

Kent Dükü, Yunan Prensm Marina Fransudakı neh 1'ce1' de 
ile eTleneliberi, iki çocuk sahibi ol. 
da. Bunlardan bMnelsi bir erkek ço. taşıyor / 
euktu. Kendfsine merasimi~ verilen Amerikada Ohio ve Mis.si.ssippi 
beş isimden birisi Edvarddır. Şimdi nehirlerinin taşması milyonlarca do. 
yeni doğan kız çocuğuna ad konma laf zarar verdi, Yüzlerce kişi sula. 
merasimi yapılmış ve ona da beş isim. rın altında kalarak boğuldu. Bu fe
den mürekkep şu uzun nam verilmiş- liketten biraz sonra lngilterede Ta
tir: mise nehri taşmak tehlikesini göster. 

Prenses Aleksandra Helen Eliza. di. Bugün de Fransadaki nehirlerin 
Mt Olra Kristabel. kabardığı haber veriliyor. Bilhassa 

Prenses Aleksandra Helen Eliz.'\ Seine nehri yükselmiştir, Parfste ne. 
bet Olga KTistabele bu ismi, lngi1te. hir kenannda yapılmakta olan sergi 
renin en bUyk dini şa~i~·eti Kenter- temellerini su basmak tehlikesi ha~ 
hiirl pes\Hıoo."u vermi~tir. Küçük göstermi§tir, 
Prensese, Kralire Vlktoryaya ad ko. -------------

Biribir•ne benziyen üç 
kardeşi ayırmak için 

Bir lngiliz mektebinde muaJlimler 
karşılaştılar müşkü'at~a 

i~u 11eSimde gördliftınlz Oç çocuk 
lıl6iit erede Uçüz doğmuş kardeşler. 
dir; üçü de bir mektepte okuyorlar, 
bir sınıftadırlar. Bunların devam 
ettikleri mektepte hocaları çok defa 
tereddüt içinde kalıyor. 

Doroti, iris ve !\lira ;~imli bu ür 
kızın üçü dP on yaşındadır. Ve biri 
birlerine pek benziyorlar ve bu yüz-

Pariste ilk defa 
Parla • Solr gazetesinde okundu. 

ğuna göre Avrupa tarihinde ilk defa 
olarak Pariste bir fil doğmuştur. Ye. 
ni doğan küçük filin anası büyük bir 
sirkte bulunmaktadır. Fil yavrusu 
doğalı 150 gün oldutu halde gece 

den karış1khk oluyor. Onun için._ 
günlerde hocaları yeni bir yol bal. 
muş ve bu Uç çowğu iaimlertnin baf 
harfile yaftalamağa karar vermiftlr. 
ne~me dikkat ederRniz her birillla 
Ltiminin göğü."lerinde marka halin .. 
işlenmiş olduğunu rörtinriiniiz. Bly. 
lece kimin kim olduğu farkedilebllle 
yor. J 

bir fil doOdu 
bu fil yavr11B11 i~ln Parillliler yalma .. 
isim koyma tireni tertip edeeeklea
dir, Bu törende meşhur artist Joa. 
fin Beker, fil yavr11B11D11D isim ....., 
Morla Şövalye de isim habuı olacalrı
tır • 

gündüz anasının karın altından ay- -------------
nlmamakta, hazan ayaklan yukan, 
sırtı yerde yuvarlanarak anasile oyun 
oynamaktadır. 

Hadisenin garip olan bir ciheti de 
şudur: Fil yaVJ'118a doidu~u gtin 
hayvanlar arasında büyük bir zev. 
ku ~di girilmttştör, 

Doğumu itibarile Avrupalı olan 

işaretler: 
~ .. ~ ~ ---

GUne' klllbUnde bir 
konfer•n• 

Bolu aaylavı Bay Cevat AbllM ta. 
rafından 16 §Ubat aah gtbdl .ut altı 
buçukta Gtlnet kHlbUnde atlet, atma, 
atletizm kellmeleırinill &sttlrkçe oldü
lanna dair bJr konferans verilecektir, 

Mısır ve kapitülasyonları 
Nil kenannda ne kahinler, ne fi· 

raunlar, ne ele Krakodiller konuıu· 
yorlar. Esmer yanık yüzlü Nil ço
cuk)an hürriyete istiklale ve insan· 
lığa dair konufUYorlar. Yanık Afri
ka ufkunda tek istiklal yıldm Nil 
boylarındaki kervanlan takip edi· 
yor. 

Nil medeniyetleri doğuran, ilah· 
lan halkeden Nil §İmdi ele gövdesin· 
de hürriyetin, istiklalin atqini, he
yecanını ve realitesini tapyor. 

Nil kryılaruıda yıllar var ki için, 
için kaynayan bir kurtulut hamlesi
nin ve ıztırabmm ta kendisidir. 

Daha bir aene olmamqbr. latı1dil 
fennanmı bileğinden çekip çıka.rdı
ğı kanla yazan deh"kanlmm hatırası 
hala gözlerimele, aesi henüz kulakla
rımdadır. 

Saadet Nili, refah Nili, hürriyet 
ve istiklil Nili olac;aktır. Buna hep 
inanıyoruz. 

Mrsrnn davası Nilin akıfı gibidir. 
Sazan coıuyor, hazan, damla. dam
la akıyor. Fakat bütün bunların ho
liaası ıudur: 

Mısır milli hayata, milli refaha, 
milli kurtulup doğru yaklaşıyor. 

Mmr gençliği davayı anlamqbr. 
Onlann iılerindeki gömle-kler ne 
olursa olsun onlar sadece istlklilin 
insanıdırlar. Bunlan garezkar ve 
tahayyül loıvvcti olmayan yabancı
lar çok elefa f8fist diye yadediyor
lar~ Halbuki bu gençlik ne yanm 
kalmıt bir em~alizmin ardından 
ah vah eden bir kütledir, ne de dün· 
yaya harp ateşi savurmak için köte 
bucak arayan bir tqekküldür. 

Onlar 11e istilacıdır, ne de harpçı
du. Mu.ır gençliği sadece genİ§ ma· 
naaile iatikWcic:lir. istiklal davunu 

S•drl Erte111 

Mısırda i8tiklil hareketi ihdu 
edilmiı bir vaziyet de dejildir. Noıw 
mal, hayattan gelen tabii bir hame 
ledir. Nitekim Mısrnn son muahede. 
sinden sonra bpitülisyonlar üze. 
rinde konutnıayı birinci hedef .,.. 
rnası bunun en güzel misalidir. 

Mısır hükumeti önümüzdeki m. 
san ayında Montröde kapit\ilUyolte 
1ardan kurtulmak için bir hamle y.. 
pacakbr. 

ikinci Montrönün de muvaffai 
olrnasnu insanlık helabma bir zafer11 
bir kuanç saymak genltir. 
Mısmn kapitüla.yonlan mevme 

baha olduğu zaman batmma ~ 
köle ticareti geliyor. Mısırda bpita. 
lisyQn hükümlerinden hali hal. 
edildiğini utanmadan nud ajJzlan. 
mıza alabiliriz. 

Mmnn kapitülMyonlardan bııe 
tulması beteri haklardiin birinin 19' 
rine gelmesi demektir. Bir kurtuhııt 
hamlesile kendini bütün bu cİDı1 
unaurlardan kurtaran Türkiye ufuk. 
larmdan güzel Nil boylarına babıı
ken önümiizeleki nisandan ibDuen 
Nil boylarmm kapitülasyonu YUJ'9 
dundan sürüp çıkarmasrm gö~ 
bizim için en büyük zevk olacaktır. 

Bunun yalnız bir hassasiyet mevı
zuu olarak değil, bir realite olarak 
tahakkukunu istiyoruz. Çünkü ~ 
muğunu kendi dokuyamayan Nil 
iıletici kuvvet haline koyamayan bir: 
memlekette refah batkalan heaahlıl 
na bir azamet, bir saadettir. Kapi 
liayonlardan kurtulan kendi pam 

ğunu, kendi milli kuvvetlerile ile • 
liyecek ve Mısır tarihi siyonuna 1-t 
VUf8caktır. Çünkü Mısır m~ 
ti halkettiği her devirde kendi 
sulünü, kendi kuvvetile ve kendi ~ nldwh zaman giydirilmiş olan elbise 

giydfrlhntştlr. 

Kraliçe Meri ve Prenst'8 Marinanın 
anne ve babul bu meruhıade Jumr güden gen lik için fatiıt aclım ver• kieile iılemeaini bilmittir .. 

lnıiltere Kral ve Kraliçesi, valde balunmutlard.ıc. mek naad mümkün olabilir). 



RADYÖ J1 

Türk - ltalyan dost u~ 

1 emuçin ~ururianıqor; 
kendi reis kaldı, demek! 

öGLE ~~~~.:::~am• - Yunan_g __ a_z_e_t_e_l_e_r __ i _A ___ kdeniı 
12,30 plAkla Türk musikisi 12,50 havadis sulhu•• nu•• n muhaf·~zası ı• rı•n bl I 

13,00 - 13,30 Beyoğlu Halkevl temsil kolu ta- g y ~ 
rafından bir komedi 13,30 • H,00 muhtelif b • 
pl~,~;~~~y~~şnh·.\Tl: ır temel addediyorlar 

-2-
18,30 Variyete müzlld: Ambasadördcn nn

kll 19,30 konferans. Selim Sırrı Tarcan 20,00 
Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve hallt ~rlulan ~0.30 ömer Rıza 
tarafından Arnpı:a söylev 20,45 Bclma ve 
arkadaştan tarafından 'Nlrlt musikisi ve halk 
şarkıları Saat ayan 21,l:S orkestra 22.10! 
ajan.s ve borsa haberleri ve ertesi günlln 
programı 22,30 pUı.kla sololar opera ve opt• 

Atimı<Uı çıkan Elefieron l'İ7.na ga-ı 
::ctc.~nden: 

Yolculuğa çıkalıberi, aradan bir 
kaç saat g~miş olsa gerek. Birden. 
tek başına at koşturan dişi bir bini
ci, onlara yetişiyor. Bu kadın, Te. 

muçinin annesidir. Burada, step açık. 
lıitnda, yerle gök arasında, tıpkı bir 
şeytan gibi, onu görür görmez şaşı. 
rıp durakalan muhacirlerin arasına 

giriyor. O, ces."ur bir kadındır. Olen 
reisin atı üstünde yükseliyor. Elinde 

dokuz at kuyruklu bayrağı tutuyor. 
lnanrşın ve kandırışın alev alev )anı. 
şı, sözlerini ate lendiriyor. Tehdit 
ediyor, ağlıyor, söylüyor, söylüyor. 
Onlar.t. ölen reislerini hatırlatıyor, 

Onun kahramanca hareketlerini yad 
ediyor, bütün tef errüatile anıyor. 

Kendisini dinliyenlerin üzerine stepin 
ne kadar laneti nrsa yağdırıyor!. 

Bu ~ırada, 1'emu~in, yalnız başına , 

çadırlan önüne gitmiş, ~ere bağdaş 

kurmuştur. Göz?eıi ufka dalıyor .. 
Ufkun, annesinin yürüdüğü, gözden 

kaybolduğu yerine. Onun, olan biten. 
lere aklı eriyor. Kendisinin gerisin. 
de, ancak birkaç çadır bulunuyor 
daha ... Karargah. ı.s..~ızla~mış, tenha . 
laşmı ! 

Derken ufukta kumdan hir bulut 
yJiını seçiyor. 

Ağzı kısık, gözleri panltılı kal-
kıyor a)ağa, dimdik doıh'ulu)Ol' ve 
doğru, demin ~ ıl.tığı babasının çadırı
na giriyor. Hu çadır, artık kendisinin 
çadmdır. Annesi gö~cdenleri geri 
getiriyor, i~te ! 

Temuçi n, gururlanıyor. Kendı 

reis kaldı, demek: 

Kiidik reis, ~on günlerde deği~ti. 

Uunu herkes göı Ü) or, hissediyor. 
Etinin parlak derisi daha parlaklaş
tı, çift örgülü kızıl sacları daha kı. 
zıll.ı tı. Gözleri, hattfL kabile erkek. 
leıinin dikkatini uyandıran bir parıltı 
edindi, Onlar. küçük delikanlının 

birdeJıbire tabii bir asalete büründü. 
ğünü :,;Öyleşiyorlar. 

Fakat, hu çetin adamlar arasında. 
bu kadarla birşey yapılmaış olmaz .. 
Bu ch·arda. bu arazide Ye bu acımaz 
hayat ş.-ırtları altında, bir kimsenin 
gözlerinin if ... ~esi, hal ' 'e tavrı bir 
şeye yaramaz. Devamlı tesir icra et. 
mez. Ölüm ''e hayat boğuşmasında 
kendisini göstermek, gerek, mut. 
laka! 

Bu imtihan zamanı !;Ok gecikmi
yecek ! Ve. gecikmiyor! ..... 

Çadırlı köy, gunün birinde bas. 
!kına uğradı. Sürü sürü biniciler, to
zu 1fumana katarak saldırdılar, Mu
ayyen tabyalarına uygun olarak 
faaliyetteler Bir kısmı sürünün ka. 
çrrılmamasını gözeterek karargah et
rafını muhasaramsı ka\'islendiriyor, 
bir kısmı da çadırların arasına da
lıyor. 'J.'emuçinle kardeşleri, çadırla. 
nndan dışarıya fırlıyorlar. Unce, 
başka ne yapabilirler ki?. Ka~r, 
bfTkaç saniye soğukkanlılıkla duru. 
yor: O, okçuların reisi! • onra, an
sızın saldıranlara ok dolu bir okdanı 
'ar hızla fırlatıyor; :-ıaldıranların 

suratlarına! Bundan ötesi de, saldı~ 
ranlar, ganimetlerile stepte kumlar 
arasında u1.aklac;ıyorlar. 

Düşman biniciler, Temuçinin an
ne!,;nin canına kı)madılar \C iti.)nd. 
ları hil ~ fına, bu sefer pek iiyle kan 
dökmediler. Onl:ırın asıl makgaflnrı. 
zaten genç 'J'emurini <'le gerirmf'kti; 
komşuları amsında bir reis daha 
eksilsin, diJ el Bu. i~leri nt• ya nya. 
cak bir vazi.}ct otlaJn ı.cn acaktı ! 

'J'emuçin, lai: ır bir at üstiinde, ~ol, 
uzağa götürülmrdi. Onu gasbcden 
ler, reislerinin kan:ısınn cıkarclılar 
ve rei<;leri e<:İri cl<'r ıa] ·T rnn· .. deni
len bir nevi pranrr•ı,·a \'tırdurdu. Tah. 
tadan, 111ert. n~ır hir boyunduruk, en. 

•köküne yerleştirildi. iki ucuna da 
9llrin elleri sıkıştırıldı. 

Esiri böylece karargahlarına ge
tirdiler. 

Geceleyin, Temuçin döndü ve 
iğildi, bütün gücünü topladı, boyun
duruğun bir ucunu, yanıbaşındaki, 

muhafızın başına indirdi, var hızla 
ve boyuRduruktan sıyrılarak, karan. 

ret pıırçalıın 23,00 son. 

lığa karıştı. Uyanan kabile mensup. ----------------1 
1 . d'" t"I n· h. T k J>.\7.AR Pasıırtesl arı peşıne Uti u er. ır ne ıre at-ı • 8 VIID 14 Subat ı.:; Şubat 
Jıyan Temuçin, o kadar derine dal-
dı, ki.... Yalnız bir aralık kıyıdaki 

muakkiplerinden biri. onua ha~ını 

seçerek, duraladı. kendi kendine bir 
şeyler ı-;ÖyHyerek, hlımurdana ho. 
murdana geçip gitti, daha ilerilere .. 

=======t'' Zilhicce J Zilhicce 
<.ilin dO~lf!J 

Glln hlltıı1 ı 

~il hllh rll\ffilU'. 

~ğle namliZ' 
1 kini!! nnırıaz 

~kşam namUı 

Y 9 tal Da.m&Z) 

lmaU 
Yılm geçen (tlıılerl 
YılID kalan günlen 

558 
17.41 
lı o.-. 

1228 
1.1,';.'I 
17.41 
IQ 12 
5.18 

4:i 
320 

fı :; 1 
17.42 
6'h 

1228 
15.~I 
:7.42 
19 t:l 
:i. l l 

46 
:; 19 

1'emuçin. sudan çıktı. cesurane 
ilerledi: Boyunduruk boynunda sal. 
lanarak, gene. demin kaçtığı dü~

man karargahına doğru!.. Yerde 
sürüne sürüne. demin kendisini su ---------------.: 
içinde gören ,.e ele \'ermiyen <tdamrn 
çadırına ~okuldu, 

Bu hareketi, Cengiz }lanın e~ra
rcngiz olan insan tanıyış kabiliyeti. 

BORSA 
13 2 • 937 

·---------------~~-· nin ilk misalidir. Temuçini görünce IDDılarmda J'tld.ıa lfattUI olanlar, 11se 

en·ela şaşıran adam, sonra boyun. rt.de muamele gorelllenllı. Kakamlar 
duruğu kırdı ve onu bir yığın koyun 

11 
__ ua_ı_u_c1e_ka_p_an_11 eatıt tl,l·aUan.w. 

yünü altındaki bir el arabasının içi
ne sakladı. Yığın. arayıcıların mız· 

raklarile knrı;;tırıldığı, deşildiği hal. 
de, oğlan bulunamadı. 

J\:urtarıcı, o gece, eline bir yay. 
la il~i ok nrip, t;ocuğu gizlice yola 
çıkardı. 

'l'emuçin, yolda bir ata mstlayıp 
atıldı, yelesinden yakaladı, bindi, 
'e gayet sakin bir tavırla, tekrar 
eski makarrına vardı! 

.y. ~ .y. 

1'emuçinle tanı~tığı vakit, nişanlı
:-ı olan kız, 9 ya~ında idi. 

1'eMuçin, öaha bA'bası ~ağlten birlik 
te. kom~u kabileye, kızın babasını ziya 
rete gitmi lerdi, Erkek çocuk, o za. 
man 12 yaşında bulunuyordu. 

Bordu i.'mindeki bu kız, onun fe,·. 
kaHide ho~una gitmişti. Bordonun 
babasile de anlaşmıştılar. 

Şimdi, kendi:;ıi 17 yaşına basmış
tı. Fakir, acınacak halde olan civan 
bir reis! ~önük bir namzed ! Mete· 
liksizin biri!. 

PARALAR 
• Sterııu 
•Dolar 
•Frank 
•Liret 
•Belçika Fr 
•Drahmi 
• .tsvıc;:re Fr 
•Leva 
•Florin 

Kron Çek. 
Pezeta 

•Londra 
•Nevyorlr 
•Partm 

ı,2() -

12.ı -
117-
12:J -
&l -
~:!-

ui5,-
~3-

GG -· 
76 -

ç E K 
619-

07t1"275 
1698 

• JııUJtıao lG 017:> 
• BıGUel ,4. G 9 
• AUna 882068 
• CeneYn 3 4.600 
• 8otya G4 J.Bjj 

• Am.tterdam 14510 
• Pral !?'2 6715 

• ~ilin A vıı.1 

turya 23 -
•Mark 2" -
•Zloti !!J -
• Pengo 211 . 
• Ley a-
•Dinar ~:? 

Yen 
• Krontsveç 32 -
•Altm 1035 -
• Banknot 246 ~· 

L ER 
• Viyana '2"29:1 
• lıladıtd 11 32:> 
• BerUn ı 9GG4: 
~v~ U744 
• Budapefta 4 3618 
• Bllkrll 108 0775 
• Belgrad 34 4910 
• Yokobama 2 7750 
• MoakOYa 2:> 03 
• Stokbolm 3 1332 

ESHAM 

• lş Bankası 2.ı 40 
• Anadolu 

Reji ,-
Şlr. Hayrty ,-

Merkez Rank 
o. Blgorta 
Ponomoab .-

l'n.m\'Q 

Çimento 
Uıayoa Del. 
Şark DeL 
Balya 
ı,arıc m. een 
Teletoa 

.-

.-.-Buna rağmen atına bindiği gibi 
soluğu kızın kabilesinde alıyor ve 
Borduyu baba.,ından istiyor. Kız, 
kendisini dört senedir beklemişti, ı--,.-t-lk_r_a_z-la_r _____ T_a_h_v_ll_le_r __ , 
Daha güzelleşmi~. Halbuki kendisi 
daha güzelleşmiş değil. Yalnız göz. • ıDS8T.Hor. 1 2':?. l!:lektrUc 

•••• D ~l TramY&J 
Jeri esrarengiz bir güzellikte. Bun. <>t Rıh•-• ...... m ~. ~ .... 
dan ötesi: Kızıl iki örgü saçı ense- C.tDLDahllt 

sinden sarkan çıkık kemikli, uf acık, Ersenl ht1k. 

tefecik bir çapkın. Kuru yüzlü. Çu- 1928 A lıl 
- ·~· 98 50 • Anadolu D 

.- A.nadoıu m 
00 ::iO lırlUm~ A 

.-
3915 
39.lb 

.-kurtuldu bir yüz. Bu yaşa gelinceye s. Erzurum kadar haylı mücadele geçirdi. Kabi. .._ _____________ _ 

lesinin menfaati endi~esile çok dü
şündü 

IST ANBUL BELEDiYE.Si 

Şehir Ti yat ros u 
Fransız Tiyatros--

Operet Kısmı 
Bugün saat 15,30 d 
ve akşam 20,30 da 
BAHAR TEMIZL/(J 

Bu \'az.i haline rağmen, kızın ba
bası, Temuçini coşkunlukla nükteler 
ı;ıavurarak. neşeli bir tavırla kabul 
etti. Mongollar, inanılmaz derecede 
bol mizahi sermayeye sahiptirler. 
Bordunun babası da, Mongollara 
ha.~ nüktelerle, fazlasile miicehhez ! Komedi 3 perde 

Kızın baba..,.ı. misafirine aşağı yu- Yazan: F. Lonsdale 
karı şunları söyledi: 

- Seni ~oktan ele geçirdiler sa-
nıyordum. Fakat. görüyorum, ki 
ellerine geçmemişsin! 

Uaha bu sözU harcarken, kızı, hiç 
ağız açmıyor. O, delikanlıdan göz

Türkçeye çeviren: Avni Gida 

Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

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

Yazan: Yusuf Ziya - Bcsteliyen: 
Muhlis Sa.ba.hattin 

lerini ayıl'mıyor. Onu seviyor; dai. ----.,....---------------
ma se,·diği gibi: o. müstakbel im- Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
paratori~e, dünyanın en büyük hü- Bu akşam 20,30 da 
l,ümdarlarından birinin karısı! Matine 14,30 da 

Li'ıkin, o zaman bunun l:'lkırdisi 

hile yok. Kimsenin zihnine beyle bir 
ihtimal bir an için. muhal biT hayal 
olarak bile uğramıtı değil, Temuçi
nin adı Ye unrnnı ('engiz Han değil, 

daha o 1 .. ıman ! 
• * • 

Zozo Dalmas'm işli 
rakile gündüz ŞI RI '!-." 

TEYZE akşamı 
HALiME pazartesi 

Süreyyada ESKi 
HAMAM ESKi TAS 

"Cenevrcde Sancak meselesini hal- 1 

letmeğe muvaffak olan Türkiye Hari-1 
ciye vekili memleketine dönerken !tal 
yadan geçerek Milanoda arkadası İtal
ya H:.ıriciye vekili Kont Ciano ile ko
nuşmuştur. M.ilanoda müstesna bir 
hürmetle karşılanan Türkiye Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Aras İtalya siya-ı 
setini idare edenlerle uzun süren iki 
mülakatta bulunmuştur. Bu mülakat 
İngiltere ile İtalya arasında son za- I 
manda yapılan Akdeniz itilıümdanf 
sonra ba.şhyan diplomatik uzl~mala- · 
rm bir mabadı sanılan Ankara ile İtal 
ya bu itila.fa Akdeniz küçük hükumet
lerinin tamamiyetlerini mütekabilen 
taahhüt etmiş bulunuyorlardı. Binaen
aleyh bu diplomatik hadisenin Türki
ye • İtalya münasebetleri üzerinde hu
susi bir tesir yapması pek tabii idi. 

İtalyanın Türkiye arazisinde emel
leri olduğuna dair çıkarılan şayialar 
iki devlet niyaooti üzerinde tesirsiz 
kalmamıştı. Bunun için M.ilano müla
katı Türkiye - İtalya tarihinde bir te. 
vakkuf mahalli oldu. Çünkü İngiltere 
He Roma arasında tam bir samimiyet 
teessüs ederek eski suitefehhümlerin 
Ve bu mü!iıkatla yaratılan yeni hava 
içinde iki memleket ara.~mda mevcut 
bazı muallak meselelerin, İtalyanın 
:Montrö mukavelesine dahil olması Tür 
kiyenin Habeşistan vaziyetini tanıma
sı ~ibi şeyler mevzuubahscdilmiştir. 

E. Vima ~azetesi buraya M.ilano 
mülakatı neticesinde neşredilen resmi 
tebliği dercederek §U suretle mütalea
smı yilrütmektedlr: 

"Bu tebliğden istihra~ edilen neti
ce mazinin tasf iyesile iki devlet mü. 
na'>ebatmm mevcut 1928 dostluk 
muahedeşine .ircaı ve_.muallalrta bulu
nan meselelerin müzakere yoliyle hal
'ledileceğidir. 

İtalya Hariciye vekili Kont Ciano
nun gazetecilere verdiği şu aşağıdaki 

beyanatta bu neticeyi teyit etmekte. 
dir. "Milanoda bir muahede veya pro
tokol imza edilmiş değildir. W28 de 
aktcdilen İtalya - Türkiye dostluk mu
ahedesi mcr'iyettedir. Bugünkü konm=1 
malardan Cenevrede ayni siya.c;i vazi. 
yetin muntazaman devam ederek dai
mi olduğu muhakkaktır.,. Kont Ciano 
bu sözlerine Montrö konferansına ta
allflk eden meselelerin Tevfik Rüştü 
Aras ile mütekabil bir dostluk havası 
içinde tetkik edildiğini de ilave etmiş
tir. 

Zahire satışı 
lstanbul Ticaret ve Zahire Borsa

sında mu.amele gören 
(kil.o) maddeler. 

1 - İthaIAt: Buğday 180 arpa 3:1 ça\
dar 15 yapak 67 3/ 4 kepek 15 mısır 75 
un 45 rarnzol 15 keten tohumu 48 1/ 4 B. 
peynir 1 3/4 tiftik 5 1/2 fasulye ı 3/ 4 zcy. 
tlnyağ 3 l/2 pamuk yıığt 21 1/ 2 ton. 

İhracat: Buğday :no 3/4 mercimek 7 1/ 4 
tiftik 10 yapak 231 1/( i~ ceviz ıı 1/4 ton 
çakal 369 adet. 

2 - Satışln.r: 

Buğday yumuşak kilosu 6 kuru§ lR pa
radan 6 kunı§ 2R paraya kadar, buğday 

sert kilosu 6 kuru;ı 2:1 paradan 6 kuruş 
37 1/2 paraya kadar, afyon ince klJosu 
520 kunı.ş, iç :fmdık kilosu 66 kuruş 20 pa
radan, tiftik oğlak kilosu 165 kuruş. tıct:ık 
mal kilosu 145 kuruştan 150 kuruşa ıuı. 

dar, yapak anadol kilosu 62 kurll§t&n 71 
kunı§&kadar, pamuk yağı kilosu 4P 1/2 
kuruştan M kuruşa kadar, susam yağı 

kilosu !54 kuru11tan 55 kuruşa kadar. 
~ - Telgraflar: 12/2/937 • 
Londra. Ml8tr lAplata §Ubat tahmlll kor

terl 24 ŞU. 6 peni Ki. 3 K. 48 S. Londra 
K. tohumu Hl.plata şubat tahmill tonu 11 
Ster. 7 1/2 şıı. peni Ki. 7 K. 25 S. Anvcrs: 
Arpa LeWsta.n mart tahmıllf 100 kilosu 123 
B. fr:ıng Ki. 5 K. 24 S. Livcrpul: Buğday 
mart ta.hmlll 100 libresl 8 Şıt. 8 1/8 peni 
Kl. l'> K. 92 s. Şlkago: Hartvtnter mayıs 
tahmill Buşell • scnt • ıa. • Vlnlpek buğ 
day Manltoba. mayu tahmil! Buşell 129 

Bordu. küçük göçebe kahile reisi 
ile C\ lendi n ~aadete kavuştu. Hiç 
nkla gelmedik bir tanda ~ade~! 

BİR DEFAYA MAHSUS 5/ 4 sent Ki. 6 K. 01 Sa. Hamburg: Fmdık 
16.2.937 Salı ak§amı fç Giresun derhal tahmm 100 kilosu 153 

B. Mark KL 77 K. 86 Sa. Hamburg: Fmdık 
NA.ŞIT tc; Levan derhal tahmlll kUOllU ı152 mark 

AŞK MEKTEBi operetinde aynca -Kl•.•7•7•K•.•3•5•S•!--------· 
NAŞİT tarafından 1 perde ikomedi 

İtalya Hariciye vekilinin bil 
natından başka yarım resıni 
ajansının Boğazlar meselesini 
mile izah eden bir tebliği de (/ 
Bu tebliğde İtalyanın Boğat.1~ 
yetini tanzimde Türkiyenin ~':"-1' 
kat'i olarak riayet edeceği bi.JdW'" 
tedir. 

"Türkiye - İtalya m· ~ 
alacağı neticeyi pek ta:bii ibir 
takip edegelen Yunan efkATJUJll 
si iki devlet arasında başlıyaJ1 
lıktan dolayı hususi lbir sevinç 
maktadır. Bu suretle iki devlet b 
daki bütün muallak meseleler 
Jerek Akdenizin Şark ha '.'" ~ 
sulh ve sükuna kuvvetli bir teP"'" 
ha ilave edilmiş ola.caktır.,, 

Bir Italyan gaıe' 
si diyor ki: 

1 
~ 

(Ustyam J ~ti 
Milanoda çıkan AmbroSSiall° 

tesi diyor ki: 
"ltalya Türkleri sağlam~ ~ 

bir millet olarak tanır. A.tol'"ji_ 
bir ~efin idarosinde Tür'kiY6 
hayret veren bir 'Myatiyet ~lj81~ 
tir. Tiirkiyenin Akdenizdekt ~ 
mfüıakaşa götüfrmez, ltalya j;,: 
de diğer milletlerin menfaatfttt ~' 
mağı aslii diişilnmemiştir. ~ 
ltalya d.ostlıtğıınım Akdeniz,, ~ 
her noldadan kı1rmetli oldıtğt' 
dır . ., ~ .ı 

Milanoda çıkan Sera g~ 
ki: 

"llfilano mültlkntile Tür~ :i:, 
ya teşriki mesaisinin temertet" 
tır. ltıılyoya Anadoludtı eme~ 
derck iki m.tmıleket arosına tt1 
ma{f<ı çalı~n ecnebi ~~,ılf 
':rürlderin artık inmmıadık1o:rfll'. 
mmiyetle tesmt ediyoruz: 

Stampa ga.r.etesi, itimat. 
ve hüsnüniyete müstenit bit 
İtalyan teşriki mesaisinin difJ 
tini izah etmektedir. Gazete 1 
AKDE'NIZDE /TALYAN .AJJ~ 

"Akdcnizdeki adalarım~ )"'::j 
sahillerine müteveccih ilen.~ 
değiklir. Bımkır lngilteretı"'~ 
gibi I talyanın da imparator_ ~ 
nalocılatrnın .~erbestfaini te1_1l'" 4 ~ 
Biz Alcde7]izin Garp ve şar~ '°' 
letlerin deha ı:e kabiliyetlel"flf ~ 
çc inlci§af ettirmelerini 1Je ~ 1' 
mukadderatını yükseltecek ~ 

. "'-"~ li§in vücut bulmasını ishY ııK_J 
Giornalc d'İtalia adalal'lll ~ 

seye müteveccih bir vazifesi ~ 
nı tasrihle Akdeniz havzasınl°: 'ti 
sız şüphelerden temizlenın~itlİ ~ 
talyanın Türkiye hakkındak~.~ ~ 
ni 1928 siyasetinin ayni oldlli...-r 
kiyenin kani olmasını istiyor, J 
diyor ki: ~ 

"Tilrk - ltalyaıı miınasebtJI' ~ 
le düzelmi.ştir. Milano müla~ J 
bir deliliclir. Akdeniz millet pi~ 
nasebatrn<l.aki tc1.emmül .Avrt' ~ 
muıı tak1Jiye P.der, 1Jumı_t~~ 
sımd.a her millet kendi u~1r;;J. 
me.'t'ıı1iycti tak,/ir etrM~w.._ir.~ 
ni11 hak ve menfaatıcrını ,-~ 
biiyiik ~mr gösteren Tiir1c • ·..ıJI" 
adamlannda bu meauZiyet ,..,....
lunduğu fiiphesizdir.,, 

7. ci Kor. için 12 tane tİ1 , 
yangın söndürme atib - ~ 
ile ihalesi 191Şubatl937 ~~ 
aaat 15,30 da yapılacektıl'~· 
men tutan 420 lindlr. 
her gün öğleden evvel ~-~' 
görülebilir. lateldilerin 32 fl""J 
teminat makbuz veya ~ 
beraber ihale ıünü vakti-::! 
de Fındıklıda Komutanlık ) 
Komisyonuna gelmeleri-(SffO 
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3 

N, Modernliğe doğru yeni adımlar 
0'11ıalizasyon ~suLüne başlanıyor - Eski 

sistem makineler değiştiriliyor 
'1~a, 13 (Telefonla) - İleri SANAYIJN MODERNLEŞTiRiLME. 
' v:tlerde ziraat mahsulleri, mey Si iÇiN 
~ndan ınadenler gibi istihsal sah3-
~· gelen h.am maddel~r için is
la.._ ~e ~o~, ışlenmi~ maddeler i
.:"llt tnUs l'lnal~zasyon sistemleri kuru
~et baJr lahsıl, mütava.cınıt ve müsteh 
ıtıııı edil Ilrıından bir çok faydalar te-
~İtd lllektedir. 

llılijıu .e de lktısat vekiileti bu çok ışu
l'ıol'ltıaı~k hllflangıç olarak çimento 
Ilı~~ Uıe tı nıemleketimize tatbik et-

llu llre bulunmaktadır. 
ııılılıiın ~rıtıalar inşaş.t malzemesinin 
~tllj bir ~r maddesi olan çimentoları 
~~e.cakt eşf e kadar rasyonel bir hale 
llrııtiğfn ır.'. 'I'abii bu sahada ilmin ve 
dn rl"ait!0st<!rcceği yeniliklere göre 

Ankara, 13 (Telefonla) - Yün ve 
ipek kuma-'.2 dokuyan fabrikalarla tri. 
kotaj fabrikalarında olduğu gibi, pa
muklu sürprodüksiyon cinslerini imal 
eden makinelerden eskimiş ve sistemi 
değişmiş olanların im.ha olunmak ve
ya başka memleketlere gönderilmek 
üzere hariçtekilerinin getirtilmesine 
lktısat vekaletince müsaade edilecek-
tir. 

Sürprodüksiyon içinde bulunan sa-

nayiin modernleşmesi bu suretle te
min edilmiş olacaktır. 

Bundan başka. mensucat için ka
bul edilen bu usulün umum sanayie 
teşmili de düşünülmektedir. ~er yapılabilecektir. 

~nkaradaki Maraşhların toplantısı 
~U?t~k'4, 13 (Telefonla) - Mara.şın 
llıaksa~un yıldönümünü kutlamak 
~!ar ~ A.nkarada bulunan ~~· 
evjnde b?1dan bugün saat 20 de Hal
~r ~r toplantı yapıldı. 150 ka
-<ırılarıtıd h ile 300 kadar da vetll bu 
ılı: ııı'lllt a memleketlerinin kahraman 
hı~ }'erı·ı~:erini andılar; şiirler oku-

n çalıp söylediler. 
Bu arada teşebbüs heyeti namına 

Necmi birkaç söz söyledi. Hasan Raşit 
Tankut toplantının mevzuu ile alaka
lı bir nutuk verdi. Besim Atalay Mara.' tarihinin hülasasmı yaptı. Mual
litn İhsan da Maraş müdafaası fu,(>. 

rinde izahatta bulundu. 
1 turküler ve musikt parçala-

~·--..-:...-=============~:o=;;;====-==========-

iplik ihtikarı 
l0Ptanc~ıarın tabi 
~ olacaklart 
'\Qf 'i h .. k.. l 
ı\ k u um er 

tı tlt 
Ul a, .13 (Telefonla) - Geçen 

\ı oı Un bııinci gününden itibaren 
rı_tı rlltak üzere Han edilen iplik fi. 
~tı 0~brika teslimi peşin satrş fi. 
l~e t tak tesbit edilmiş olduğu 
~ ft.'l'~~lancı tüccarlar bu fiatm 

tı, 11tde kfn· ve masraf ilihesile 
lıı.· · l:ıl>arak · d "ht·k· l°l!t • pıyasa a ı ı ara sc--

l~l ''etırıişlerdi. 
~~ .e~~t .~'ekleti bu ihtikarın önü. 

1 ~ ~:/k Uıere endüstriyel mamula-
0lu ,. 'Yet ve satı~ fiatlarının kon. 
ı e ı .... b .. 
ı ~ ~0 ıtı hakkındaki 3003 numa 

~ t nunun d·~· ı·h· t · t• ed \'er ıgı s:ı a ıye e ıs ı. 
\t erek 
1 fabtilca toptan satışlarda tüccar 
~~ hUk • ların riayete mecbur olduk
llı'4lir: U1ttteri şu suretle formüle et. 

~ °") G 
~.tetha etek fabrikada. gerekse ti-

Ankara şampiyonu 
Ma~ yapılsın, yapılmasın 

diye 

ihtilaf çıktı 
An.kara, 13 (Telefonla) - Yarın 

(bugün) Ankara şampiyonunu tayin 
etmek üzere yaplacak olan maÇy sa
haların fazla çamur olması dolayısile 
futbol ajanlığı tarafından tehir edil. 
miştir. 

Alakalı klüplerden biri, temin et
tiği ,·a..c;ıtalarla, kamyonlar dolusu 
kum getirerek sahayı oyun oynana. 
cak bir hale getirmişse de fut hol a
jan lığı verdiği kararı geri almamış. 
tır. 

Diğer taraftan mıntaka futbol re
isliği maçın yapılma.o;;ı icin klüplere 
fehfü~atta bulunmuştur. 

Bu ihtilaflı vaziyet mıntaka ve fut. 
bol ajanlarından birinin istifasını do
ğuracak kadar had bir ~ekil almıştır. 

Usküdar Birinci Sullı Hukuk Mah. 
kemesindcn: 

:\ eyire ile Naımiyenin ~ayian ,·e 
m üşterckcn m uta.sarrıf oldukları Bey. 
lerbeyin Bostancı ba~ı Abdullah ağa 
mahallesinde Vapur iskelesi sokağın_ 
da esl.i 10 mükerrer 10 yeni 20, 20/ l 
hnlen 18,20 numaraları taşıyan bir 
bap hane ,.e deponun izalei şuyu su
retile satılarak bedelinin hissedarlar 
arasında taksim ,.e teniine mahkeme. 
cc karar Hrilmiştir. 

1 - Mezkur luınenin 18 numarayı 
ta)lyan sokak kapısından girildikte 
zemini beton üstü açık bir avlusu ve 
dıvardan bir Jrnpı ile girildikte ufak 
bir aralık ,.e bir merdivenle çıkıldık. 
ta bir sofa üzeri11de biri sokak cihetin· 
de büyük ve diğeri bahçe cihetinde 
küçük bir oclnsı Ye bunun içinde ga

JCt ufak bir sandık odası l"C sof ada 
bir hel:isı aşağıda kapısı avluda bir 
mutb.'lhı ve avluda tulumb:ısı n ku. 
yu~m ,.e sokaktan 20 numarayı taşıyan 
diğer bir kapıdan girildikte hane 

içindeld aralığa da kapısı bulunan bir 
depo mahalli \'e avludan bir kapı ile 
çıkıldıkta sahile kadar uzanan ve ha. 
rap bir rıhtımı ve derununda H ka-

dar eşcari müsmire fidafil ye çimen
todan yapılmış muhtacı tamir bir şe. 
lale lahkı bulunan tahminen 221 met. 
re murabbaı bahçesi (Bahçenin bir ta-

rafında kagir dırnr me,•cut olup di
ı;er taraftan ~ alnız durnr temeli) 
mevcut olduğu ve hane derununda 
elektrik tesisatı mevcut olup hane 
muhtacı tamir bulunduğu. 

2 - İ;jbU haneye yeminli üç ehli 
vukuf tarafından (l:iOO) lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

3 - Satış bedeli peşindir. Mü:ıa. 
~edeye iştirak etmek istiyenler kıy· 

meti muhammenenin 'Ö 7,:> nisbetinde 
pey akçe::,; vermeleri lfızımdır. Rüstf.: 

mu dellaliye ve 20 senelik Evkaf taviz 
bedeli müşteriye \e diğer vergi ve be
lediye rüsumu ,.e Evkaf icare.<;i mal 
sahiplerine ait olacaktır. 

4 - Satış 1:> - 3 - 1937 tarihine 
m iisadif paza rtcsi ~linü saat 14 ten 
16 ya kadar Üsküdar Sulh hukuk mah. 

keme.c:;inde yapılacaktır. O gün kıy

meti muhnmmencnin <1~ 7;) ni bulma
dığı takdirde en çok artıranın taah. 

hüdü baki kalmak şartile müz.-ıycde 

J:) gün temdit. olunarak :n - 3 - !>:37 
günü saat 14 ten 16 ya kadar devam 
ederek en çok artırana ihalei katiyesi 

icra kılınacaktır. Bedeli ihalenin 
azami beş gün zarfında mahkeme ,·ez. 
nesine yatırılması şarttır. Aksi tak
dird~ ihale f esholunarak bundan ha
sıl olacak zarar 'e ziyan ve fark ve 

7 - KJJ~!JN 14 ŞUBAT 1937 

. -·. .. ' :,. -· . - - - . ~..., 

IstanbulVakıf(ai:~irek,ti;1:liiğü ·il6rıl!;Lrı 
ı . . . ' . . . " . . ... . . ' . -. -·.":.- ~ .... 

Semti meşhur ve 
mahallesi 

Eminönünde : 

,, 

" 
Sultanhamammda 

,, 
,, 

Gedikpaşada . 

Çar~t 

Müddeti icar 

SultanhamamınCla 

Müddeh ıcar 

Cadde ve No. sı 

sokağı 

Valde ham 9 
köşesinde 

Valde hanı 2 
Balık paza-
rı cihetinde 

" 4 
Saka çeşme-
sı. 3-36 

" 4-36 
,, 5.35 

Emin s:-nan .. 
hah· camu 

çesinde 
Kazazlar or-
ta sokakta 54-52 
T esli.mi tarihin-

den 938 se· . . 
nesı mayıs nı 

• hayetine ka-
dar. 
Saka çeşme-
ıı. 

" 
Teslimi tari-
hinden 939 . 
senesı ma -
yıs nihaye
tine kadar 

1-36 
2-36 

Cinsi Muhammen 
kirası 

Lira K. 

Eczahane 160 00 
üstünde 2 
oda bir ıo-
fa. 
Dükkaro 60 00 

,, 50 00 

Baraka 3 ()() 

" 
3 00 

,, 1 50 

1 oda. 1 50 

Dükkan 3 

Baraka 6 
,, 6 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çılia
nlnıı§hr. İstekliler hizalarındaki muhammen kiralannm seneliğinin o/o 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate akçelerile birlikte ihale günü 
olan 18/Şubat/937 perşembe günü saat 15 e kadar Çemberlita§ta İstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında Akarat kalemine gelmeleri (697), 

olan F enerbahçede yeni açılacak yo

hm tesviyesile trotuvar bordürler.nin yapıl nası açık eksiltmeye konul· 
mu.ıtur. Keşif evrakı ve Ş,a.rtnaı;ned levıuon müdürlüğünde görülebilireı 
İstekliler 2490 No. lı kanu:ıd'.\ yazılı vesika ve 191 lira 97 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubiJe beraber 2 /3 / 937 salı günü saat 14 de 
Daimi Enciimende bulunmalıdırlar. (1) (866) 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Sirkecide Hocapaıa mahal. 
lesinde Ebussuut caddesinde 11 / 13 No. mntbaa 937 veya 938 ve 939 
:;eneleri mayıs ıonuna kadar kiraya \•crilmek üzere açık artırmaya konul
muıtur. Şartnameni Lcvezı:ı::ı Müdürlüğünde :-:örülebilir. İstekli ol:ınlar 
ıs liralık ilk tem·nnt me!dup veya mnkbuzu ile 2/ 3 937 salı günü Gaat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (l) (868) 

Senelik muhrunmen kirası 180 lira olan Beyoğlunda Kamer hatun 
mahallesinde Çukur sokak 47 No. ev 937 veya 938 ve 939 seneleri mayıa 
sonuna kada:- kiraya verilme!c: üzere nçık artırmn gününde iıtekliıi bulun· 
madı~dan pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levnzon Müdiirlüfünde 
görülebilir. istekli olanlar 13 lira 50 kuru~luk ilk teminat makbuz veya 
me!dubife b~ro::.bcr 26/ 2/ 937 salıgünü saat 14 de Daimi Encümende. 

(8) (865) 
1 loıı~e l!<ıtışlarında bir paket da. 

1 il) }' n satış addolunur. 
trdt'-· abrikasının bulunduiFu şehir-\q l{l t" .. 

Çankaya ve Altınordu 
milli kümeqe girmek 

i5tigor /ar 
faiz ve diğer masr:ıflar bil:i hüküm -----------------------------

~ ltıi l°"Uccarlar fabrika fiatından 
~ )aııa~~e bir yükseğine toptan sa. 

L C) htler. 
~ti }'ab 'k ~t titıd k• rı . aqının bulunduğu şehir 
t 

1~ta kt 1 hiccarlar ilan edilen fi
~~ aıa e~di kar ,.e ma...,.raflan ola. 
dtf)ı~tllttı ~ Üzde :ı fiat farkı ilave 

" er ") }' . 
~tı~lat:ı ahrikalar başka şehirlerde 
~-ttliıe., n~. satış ınağa1.ası Yeya büro 
>~ iehirl ızzat yaptıkları takdirde 
ı. ı '°e" erde açacakları satış mağa
"ta .,a b. 
~~ lta Uto masrafı olarak fiat. 

tler ttıt Yiizde iki fark ilave ede-

~t) iı· 
~ ifa" ~: e~iJen fiatlar a:ıami oldu
r~ lttıııa brıkalar hu fiatlardan da
tı t~l'd 8attıklan takdirde yukarıki 
~ 111

'ft a~ ~:azılı tüccar kar ,.e masra
~:~ıı fa~•. fiat üzerinden hesap edil. 

'"deıı htikaların bu ucuz satışı ü
~ ~) ~ ~-ıp edilme i me:;-ruttur. 

~~titıde~~tıkasının bulunduğu şehir 
1~ l\a.~ ~tışlarda toptan fia tlara 

~1-C) l>llll hye ücreti 1..ı.ımmedilir. 
~t'l "l. baıet aırıbalajı masrafı fabri
tı ~~~ a1tt· ~·a ambalajı ma..::rafı mliş. 

-'<titlltt •r. natya ambalajı masra-
~1-lt) ~ l\\:ısrafı tecavüz edemez. 

~I t ~e~ek tUccar, geı·ckse fabri-ı 
Ilı ltıU~atında iplik bulunduğu 

Yaa için müracaat eden 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ankara 
klüpleri milli kümeye seçilecek takım. 
ların Ankara ve lzmirdcn ikişer ta
kım olmasına itiraz etmektedirler. Bu 
yıl burada ye hmirdc mıntaka 

üçüncüsü olan Çankaya ve Altınor
dunun da milli kümeye alınmaları 
için yapılan t.eşebbüslerin müsbet ne. 
tice ,·ereceği görülmeJdedir. Filha
kika, bu iki klüp, ü~üncü olmaları. 
na rağmen, kudretlerini yaptıkları 
maçlarla isbat etmiş takımlardır. 

Levskicevap verdi 
Ankara, 13 ('felef onla) - Birkaç 

gün evvel, Ankara Gücü klübünün 
bayramda maç yapmak üzere bazı 
ecnebi klüpleri Ankaraya d:nct ettiği
ni bildirmistim tık olarak Bulgari.s. ,, . 
tanın J...evşki takımı t:i.00 lira muka. 
bilinde, beş maç yapmak üzere gele. 
bileceğini bildirmiştir. Bu teklife ce
yap verilebilme i için, diğer klüple. 
ı·in de tekliflerini bildirmeleri bek
lenmektedir. 

miişterilere satı~ yapmakt:m istir.kfıf 

ettikl~ri takdirde kanuna muğayir 

harekette bulunmu5; olacaklarından 

kanunun cezai hükümlerine tabi tu-j 
tutacaklardır. 

anclan tazmin cttirilecel:tir. 
:) - t~bu gayri menkul i.iıerinde 

tapuca müseccel ,.e gayri müseccel 
hak sahibi olduğunu iddia edenler 
varsa tarihi ih\ndan itibaren 20 gün 

zarfında evrakı müsbitelerile birlikte 
mahkemeye müracaatları tazımdır. 

Aksi takdirde tapuca gayri müseccel 
hak sahiplerinin satış parasının pay_ 
la~m:ı~mdan haric tutulacaklardır. 

Akhisar ilbayhğından: 
Gümrüğü Belediyeye ve ihaleden mütevellit diğer masrnf ve vergi • 

leri müteahhide ait olmak ve 1. Mart 937 Pazartesi gi.inü saat 15 te ihale 
edilmek üzere l<apalı zarf usulü ile Belediyemizce bir adet yeni şasi kam· 
yon nlmacaktır. Bedeli muh:ımmeni 1200 liradır. istekli olanların k~uni 
tarifat veçhi!c o gün saat 14 e kadar Belediye encümenine ve §arlnameyi 
görmek istiyenlerin Belediye itfaiyesine müracaatları ilan olunur. 

6 - l\lezk(ıı· hane); gezmek i.stiyen!e. -
rin içindcldlere daha fazla maliımat al 
mak iMiycnlerin mahkemenin 937; 3 
No. hı dosyasına ,.e satış memuru o-

lstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Senelik Muhrunen kirası 

Lira 
lan mahkeme haşkntihinc müracaat 
edebilirler. Talip olanlarını-atış gün 
,·c saatinde Csküdarda Paşı kapısın
da l.skiidar Sulh Hukuk mahkemesin. 

ele hazır lmlunmnl :ırı lüzumu ilan o. 
hın ur. (20"~7) 

Dr. Hafız Cemal 
• LOKl'ılAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden sonra 
saat (2,5 tnn 6 yal kadar Istnnbuldıı. Divan 
yolunda (104 ı numnralı husust kabinesinde 
bastalarını knbul eder. Salı, cumnrtesl gün 
teri eab:ı.h "9,5-12" enııtıerl haklkl fukııraya 
mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Kqhk telefon: 210U. 

Cağaloğlunda Es!d Düyunu Umu-
miye binasındaki 1stanbul Erkek li
sesi b:ıkkaliyesi. 
Bcyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 
Perapalas oteli yanında 104 numa-
ralı Ak,am kız sanat mektebi bakka-

141 

liye3İ. 120 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen mektep bakltaliyeleri senelik 
kiralan peşin verilmek şartile hizalarındaki bedeller üzerinden birer sene 
müddet ve açık artırma usulile ayn ayn kiraya verilecektir. isteklilerin 
ve diğer şeraitini öğrenmek İ!tiyenlerin hüsnühal ve seciye sahibi olduk
lann:ı mahkumiyet ve san hastalığı bulunmadığına dair zab:ta, adliye ve 
sıhhiyeden alacakları resimli vesikalarla ve o/o 7 ,5 pey akçelerile 1 / 3/ 
937 pazartesi günü saat on dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan 
Komisyona gelmeleri. (M.)J (793). 
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Şirketi Hayriyeden : 

:::: 

~~ii NIŞANYAN 
•• • 

.... .... 
~Hi l Hastalarını hergün akşama kadar 
:::: Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 

· ~m Mektep sokak 35 numaralı mua-
• ifü yenehanesinde tedavi eder. 

1 
mi ı~~~~T~e~l:~4~084~3~~~~· 
:::: OSl\l.Aı: Ll Hı\NKASI. "$\ M~l\1Ul, 

m~ 1 ALI: ' . IAK ıÇl.' MUSABAKA • =~ Boğaziçinde Sarıyer iskelesi yanmtla şirketin malı olan yüzü ve :m lL r , . 1 .... .\.ı.'I 

.:!=.derinlim yirmi beşerdc.n altı yüz yirmi beş metrelik bir kıt'a arsa üze- :,:.:.:. 
b" Osmanlı Banka.-.ınca bu kerre yeni 

~iirinde kain gazino binası geçende yanmıı olduğundan şimdi ŞiRKE- HH <len hizmete alınacak, Türk memur 
i!ITIHA YRIYE, Boğaza mahsus en latif balıklan taze taze ve hatta ~iri fü~ ıarın intihabı için yakında bir mü.<Ut. i 
"jolarak pişirip müşterilerine sunmak için orada Avrupada {Prunıer) gg baka açılacaktır . 

• mnamı verilen bal!k lokantalarına benzer bir lokanta binası inşa etmek ifü Yaşı otuzdan aşağı olup bu mü. 

i ve bir de ayni mahalde balıklan diri olarak muhafazaya mahsus ~fü :-abakaya girmek l<ıtiyenler namzet· 
bir (LlV AR) yaptırmak kararmd .. dır. Bu lokantayı işlebneğe talip im liklerini kaydettirmek ve kabul şart 
olanlara dermeyan edecekleri şeraite göre şirketçe teshilat ve muave- mi !arını öğrenmek üzere şubat ayı zar. 

Hlnette ele bulunulacaktır. HU fında her hafta sah ve cuma günleri 
iiil Bu gibi İ!ierde iktidar ve ihtisası olan1ann görüşülm~k üzere ~fü saat 9 ile 10 arasında Osmanlı Ban. ı 
!;:;tarihten itibaren on beş gün zarf mdıı ldarei umumiyeye müracaat et- ~fü 

il ı 
. . .. , 

me en.. :::: 1 
!1!!!!•••·····-··············z::············ı .. ·······································-····11::····-······ ········ ii!!e:::::::::::::::::::::::::: ii ::iE:i: :::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::: ::::: :::::::::::::::::::::::..:1 :::::::: 

ka.~ının Galat.-ıdaki merkezine Kişi iş
leri Sen·i.sine müracaat edebilirler. 

-------------
Devlet Dem1ryolları ve Limtinlart· işletme · · 

. Umum· .idaresi. ilanları .' · ·. 

Muhammen bedeli (24802.23) lira olan muhtelif ölçüde 1850 adet 
pm azman ve tomruk 1t 3 1937 pazartesi günü saat 14,45 de kapalı I 
nrf usulü ile Ankarada idare bina !ında satın alınacaktır. 

1 

Bu ite girmek iatiyenlerin ( 18 60.17) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7 / 5/ 936 gün ve 3297 No. 
L nüshasında intitar etmit olan talimatname dairesinde alınmış veıika 

ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermele
ri lizmıdır. 

Şartnameler paruız olarak An karada malzeme dairesinden, Haydar
paJada tesellüm ve sevk tefliğinden Jzmir ve Eakitehirde idare mağazala-
nndan dağıtılmaktadır, ( 869) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Nev'i 
Hurufat ve anterlin 

Miktan 
1490 kilo 

Muhammen bedeli 
1900 lira 

M. teminah 
142,5 lira 

İhaleden başlayarak yamı yedi gün, kalanı on bet gün sonunda ta
mamen Bunnevimize teılim edilmek ~rtile acele olarak pazarlıkla aabn 
almacalc hurufat ve anterlinler için 17 /2 r937 çarpmba ıünü saat on 

Talipler hü\·iyetlerini müsbit ev 
rak ile beraber tahsil ta.;;;dikname ya. 
hut şehadetnamelerini ve şayet bir 
\•azifede istihdam edilmiş iseler, hiz. , 
met şehanetnamelerini birlikte getir. i 
belidirler. 

- Birinci sınıf Operatör -

Or.CAFER TAVVAR 
Parta Tıp Fakültesi S. aslatanı dimat. 

estetik ve her nevi erkek ve kadın ame. 
llyaUan, rahtm hastalıkları ve doğum 

mUtehaaaıaı 

Her gün aaat 

8 • ıı e kadar MECCANEN 
muayene 

Öğleden sonra UcreUidir. 
yoğ'lu Parmakkapı, Rumeli han 

No. 1, Telefon: 44086 --· 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hakim 
liğinden: 

Beşiktaşta Hasan paşa deresi 67 
numaralı e\·de oturmakta iken akıl 

hastalığına müptela olmasından do. 
layı Bakırköy t>mrazı akliye ve asa. 
biye hastahanesinde tedavi edilmekte 
olan ölü Mehmet klzı Fatmanın hac
ri1e mezkılr hanede mühim km Ne. 
zahatin vasi ta);n eclilmiş olduğu ala. 
kadaranca maJüm olmak üzere key. 
fiyet ilan olunur. 

(20826) 
bette isteklilerin idare komisyonumuza ıelmeleri. 

Hamrbk yapılmak üzere harf nümunelerimizi dileyenler timdiden ala- --· B A H A --• 

in 

Çünkü ASPİRİN senele~ 
denberi h'er türlü soğukal 

gın lıklarına ve ağrılara kart' 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğ&.11111 

isbat etmiştir. 

ASPİRİ 
emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

in tesirindeft 

nıa~ 

Deniz Levazım ~atınıt1; 
ma Komısyonu ilanıe' 

Tahmin edilen bedeli 10200 lira olan 40000 metre Amerikall 
15 Şubat/937 tarihine rastlayan paıartesi günü saat 14 de k~ 
usulile alınacaktır. ' 

Muvakkat teminatı 765 lira olup ıartnamesi komisyondan b' 
paruız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde tanzim 
kapalı zarf teklif mektuplannı 15 Şubat 937 pazartesi günü saat 
dar Kaannpa,ada bulunan komisyon batkanlığma makbuz mu 
•enn'eleri Ye bu saatten -.ıra verilecek mektuplann kabul edi 

( 

bilir. Şarmame Basnnevimizden parasız olarak verilir. cs7o> Meşhur kunduracı ---------------------~ 

Ayakkabıya merakı olan bayan Na t• ı a vekaletinden: 

~ 
\ ilanla alakadar Bankalar, mües- f J 

ıı:: sesat, şirketler ve tüccaranın \ 
Nazarı Dikkatine: i 

KURUN ve HABER gazete} erinde neşredilecek ilanlara ait tarife 
apğıda gösterilmi§tir: 

Birinci 1ayıfada bqhk 
Birinci 1ayıfada 1antimi 
ikinci aayıf ada santimi 
Üçüncü ve dördüncü 1a yıfada santimi 
Din 1ayıfalarmda santimi 
Resmi ilinlarm santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilinat ı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz ol mıyan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye k edar 

Kurut: 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

u 

u 

500 
300 
100 
50-35 
30 
20 

20 

30 

\1 
j' 

Küçük ilanların bet defa 11 ,, 100 ~---::: 
Muhtaç san'atkirlar ve İf anyanlann 
ilanatı 1 O kelimeye kad ar meccanen 00 ~ 

f 
Devamlı yapılacak ilanat için tenzilat = 

~~ ' 
ilin ar ;çin ya nıı An ara c~dde- ( 

sinde VAKlf Yurdunda ~ 
PROPAGANDA { 

Servisine müracaat t>dilme ... ldlr. l 
i Telefon: 24370 

Başka hiçbir ilan müessesesinin 
gazet:eıer narnına ilan aımak 

sala ,.yeti yoktur. 

bu~ 1 

= 
~ = = 

.• - t, .,,. • 

.. . ·. .. . '. . ,\·\·· ~.'' ..... : 

ve baylarm bir kere müracaatlan ., t/A 
kafidir. 1 - 20 Mart 1937 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada J 

Kadıköy mühürdar caddesi Malzeme Eksiltme komisyonunda üç grup 11 parça atelye t 

grup grup ve kapab zarf uaulile eksiltmesi yapılacaktır. ,_/ 

Z A Y l 
1427 No. lu araba plakamı zayi et

tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 

3615 sicU No. lu arabacı 
Avni 

Doğuın ve Kadın , 
Hastalıklan 

MOTEHASSISI 

Dr. Naş!d Erez 
BEYOCLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz §İrketi üstünde) naklet
miştir. Tel. 41S7 2. 

Z AY l 
Galatasaray lisesinden aldığım 

816 mektep No, lu tasdiknameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hiikmü yoktur. 

Affan 

KURUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 aylık 3 aylık Aylık 

Memkketımizc:Hi 7SO 420 23S 110 
Yabancı yerleı~ 1 3 50 72 S 400 1 SO 

Posta Birlığine l 
gırmiyen yerlere l 1600 9SO 500 180 

T urkıyenın her posta merkezinde KURUN't 
abone yazılır 

Telefon 
idare: 24370 • 
Yazı itleri: 21413 

Pu.ta kutusu: 46 
Telııraf adreai: KURUN lau.nbul 

Basıldığı yer : lstanbul Ankara Caddcai 

VAKiT Yurdu. 

Sahibi : ASIM US 

2 - Eksiltmeye konan tezgihlann cins, muhammen bedel -ve 
kat teminat mikdarlan: JJ 

Grup Adet Cinsi Muhammen M~ 

1. 

il. 

ili. 

2 
3 

1 
1 

1 

2 

1 

bedeli teJ111P""· 
Lira Kş. Lira ICt 

225 11000 torna 
250 '1500 torna 

20.000,-

1150X350 Ufki freze 11.000,-
1150X325 Şakuli ,, 

200 Siiindir honik 
tezgahı 

SOOX60 takun zımpara 
tezgahı 13.000,-

SOOX200 Onive nal talmn 
bileme tezgihı. 

~~~~~~~~ 

3 - Her gruba ait eksiltme §&rlname ve teferruab paruız 
karada Vekilet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. J. 

4 - isteklilerin her grup için ayn ayn tanzim edecekleri~~# 
tuplamiı Resmi Gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılı nü~~ 
kan talimabıameye göre Vekaletten almmıt 1937 senesi Malz~ • ~ 
ahhitliği vesikası ile birlikte 20 Mart1937 Cumartesi günü saat t (V' 
dar Ankuıula Vekile! Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lizınldıt~ 

Urayından: 1 
Pendikte Gazipap caddesinde Bayrak meydanlığında Bel~ 

69, 71, 73, 77, 79, 81 ve 83 No. dükkanlar 10 3 937 tarihindeP ~' 
tarihine kadar bir sene müddetle kiraıanacaklardır. 69, 73, 71, ~ 
No. dükkinlann kıymeti muhammeneleri seneliği 48 liradır. 7t, 1 ~ 

Nc~riyat direktöru : Refik A. Sev.,.il 

rl?kkinlann kıymeti .~uhammeneleri seneliği 36 liradır. 30 1 g3 ~ 
hınden 18121937 tarihıne kadar 20 gün müddetle açık arbflllla~ t 
muılur. lhalei katiyeleri "Encümencehaddi layik görüldüğü tak 1~ .J 
2 1937 perşembe günü saat 15 de icra edilecektir. Talip olanlar ~: ~ 
minab muvakkate akçelerile birlikte mezkUr gün ve saatte p~dilc ~ 
ye Dairesinde mütetekkil Daimi Encümene müracutlan ve fasla . 

l 
almak istiyenlerin her ıün Belediye Reialiğine müracaat 

.,... _ _.....,.. ___ ,. __ ....,,_~_....-~-~--~ ilin olunur~ (806) 


