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1\ buluşuyorlar il 
ft Atina 14 (Hususi) - Yarın sa- H 
H bahleyin buraya gelecek olan i! 
:: Balkan antantı devletleri Harici- H 
ii ye vekillerini başlarında Başve- ı! 
·ı • ii kil general Metaksas hazır oldu- i 
!! ğu halde bütün vekiller Llris ı 
fl ıat&syonunda istikbal edecekler-
H ~ a: 
:: TUrkiye, Romanya. ve Yugos- i! 
ı· •• :5 lavya elçileri Hariciye nuırları- !i 
ii nı karşılamak Uzere hududa git- fi .. •; 
ii mişlerdir. !: 
U (Sonu: Sa. ı Sil. 5) i~ 
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Italya - Romen 
1 icari ve mali anlaşması 

imzalandı 
Roma, 14 (A.A.) - İtalya ile Ro -

manya arasındaki ticari ve mali mü -
'badele anlaşması, Cumartesi günü bu -
rada, Romanya hariciye nazırı namına 
Roma büyük elçisi B. Lugesianu ile t -
talya hariciye nazırı Kont Ciano ara • 
sında imzalanmıştır. 

Bucıün 

Ölünün Kudreti 

Sadri Ertemin güzel bir hikayesi 

- Dördiincü say/adil -

Abdülhamit ve Arabistandaki fenni 
Keşifler 

Yazan: Osman Şevki Uludağ 

- Dördimcil sayfada -

Göring lneilferelJe 
gitıecek m1? 

Berlin. 14 (A.A.) - Deutsche Be • 
obachter gazetesinin, İngiliz kralının 

tetevvüç merasiminde Almanyıayı ge • 
neral Göring'in temsil eyliyeceği hak -
kında verdiği haber mevsimsiz addedil
mektedir. 

Halep, ı.ı (Hususi) - Konsey ita· 
rarmdan sonra Suriyede nümayişJer 
git gide daha ehemmiyetli bir hal 
almağa başJamıştır. Hemen 26 kanu. 
nusanidenberi sık sık dükkanJar ka
panmakta, mitingler yapılmakta, so
kaklarda dolaşılmaktadır. 

Bunların başında mazbata topla. 
mak. protesto telgrafları çektirmek 
ehemmiyetıi bir mevki aJmaktadır. 

Kon:;ıey karan aleyhine olarak, 
başta '·lskenderun müdafaa cemiyeti,. 
olmak üzere, tekmil Vatani partisi 
şubeleri, neşriyat bürolan n esas 

at 

teşekkülleri geceli gündüzlü faaliyete 
sevk olunmu~tur. Mütemadiyen nu
tuklar verilmekte, bu nutuklarda 
Suriyeden bir karış toprağın terkedil· 
miyeceği söylenmektedir, 

Her gün her Suriye şehrinde Va. 
tanı parti klilbüne Şamdan bir resmi 
tebliğ gelmekt.! ve bu resmi tebliğler· 
de Sancağın son vaziyeti ve hükUm.,. 
tin mukarreratı biJdirilmektedir. 

TÜRKÇE KONUŞANLARA 1 
HAKARET EDiLiYOR 

Hama, 14 (Hmıusl) - Suriye4• 
(Lütfen sayfayı çeviri1ıiz) 

1
.F ransa ile Suriye arasın
da mühjm ihtiliflar var 
Fransız gazeteleri bunu açıkça 

itiraf ediyorlar 

Pariste bulu11atı Suriye Başııek"i.li Cemil Mürdüm ve Dahiliye veziri 
Sadullah Oabiri 

"Le Journal" gazetesinin siyasi mu- Vienot ile temas ettiler. Haddizatinde 
harriri Saint - Brice "Suriye yüzünden ehemmiyetsiz bir şey gibi görünen bu 
Fransanın Türkiye ile bir ihtilafı var - ha!::lisenin manası şudur: İskenderun 

dı. Bu bitti. Şimdı ayni meseleden ido - meselesi şimdi yeniden başlamıştır. 
layı Suriyelilerle ihtilaf başladı." Baş - "Vakıa hadisenin ba§laması hatıra 

lığı altında bir makale yazmıştır. Suri- gelmez ahval ve şerait içinde olmuyor. 
ye hakkında Türk - Fransız ihtilafı Fransa, Türkiye ile Cencvrcde bir an • 
devam ederken bize karşı hayli acı ya - laşma· imza ettiğimiz günden itibaren 
zılar yazmış olan bu muharririn ve bu Suriye meselesinin yeniden başlama~ım 
gazetenin ncşriyatmdaki mühim deği - da kabul etmiş oluyordu. Bunun için 
şikliği gösterebilmek için bu makaleyi Şamda büy ük niimayişl er olmasını , ya• 

Numara dilenciliği karşısında tek çare olduğu gibi aşağıya koyuyoruz: but Lübnan hükumetinin teşebbüsleri -
birini atarken Muharrir Hakkı Süha Gezgin kültür "Suriye Başvekili Cemil Mürdüm ni beklemek tazım gelmezdi. 

(Yazt.'1 7 inci sayıfada.) hayatrmızda atılması bir zaruret olan Bey ile Dahiliye Veziri Sadull ah Cabiı:i "Fransa 9 Eylülde Suriyelilerle ara-ka --- ---------------------- yeni adımlardan bahsediyor. Parise ge11diler ve hariciye müsteşan (Sonu Sa. 2 Sil. 3) 
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~~ .11ıı te\j . ı:· inin B. Caballcro'ya bir Bu sebeple. hükumetimizden, der - § Her iki romanı da beşinci ve altıncı 
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_.,. 1- KURUN 15 ŞUBAT 1937 

Milletler 
Mısır 

Cemiyetine 
girerken 

Habeşistan murahhasları çıkartılacak 

Arap - Yahudi 
Meselesini bir siyasi 

mesele yapmak istiyorlar 

/rakın Mısırı Cenevre birliğine davet 
etmesi hayretle karşılandı 

Berut, 14 (A.A.) - Yemen imamı, 
Filistin yüksek Arap komitesine gön -
derdiği bir mektupta, Yemenin Filistin
le birlik, olduğunu bi~dirmekte ve Fi -
listin ihtilafının halli için bir sureti tes.
viye teklif eylemek ve İngiltere kralı 

nezdinde tavassutta bulunmak üzere bu 
mesele hakkında Arabistan ve 
Irak kralları ile teşriki mesai etmek ar
zusunu güttüğünü ilave eylemektedir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - l\hsır hükiı. 

ınetini Mllletıer Cemiyetine girmeye 
daYet eden Irak hükumetinin samimi 
notası burada hayretle karşılanmış

tır. Çünkü cemiyet azasından bir 
devletin aza olmıyan bir de\·leti ale
nen Ceneneye namzetliğini ,·azetmeğe 
davet etmesi Uk defa olarak vukubul 
maktadır. 

!rakın bu daveti, Yakın Şark Arap 
devletlerinin bir tesanüd eseri olarak 
teldkki edilmektedJr. 

HABEŞiSTAN CENEVREDEN 
ÇIKARTILACAK 

Bu münasebetle İtalyanın Cenev
reye iltihakı, daha doğrusu Habe~is 
tan murahhaslarının l\lilletıer Cemi. 
yetinden u1.aklaştmlması meselesi 
Mısırı kabul etmek için toplanacak 
heyetiumomiyede me'\'Zuu bahsolaca
fr hatırlatılmaktadır. Çünkü bu top-

BALKAN 
Matbuat kongresi 

bugün açılıyor 

Atina, 14 (Hususi) - Balkan mat
buat kongresine gelecek Türkiye, Yu. 
gosla vya, Romanya murahhaslarını 

kabul etmek için matbuat müsteşar· 
lığı tarafından yapılmakta olan ha· 
zırlıklar ikmal edilmiştir. l\lurahhas. 
Iann ekserisi yarın sabah burada bu 
lunacaklar ve istasyonda matbuat u
mum direktörü Papadalds ile yüksele 
me.nıurlan tarafından karşılanacak

lardır. 

Yarm öfte ilzerl konrre resmen 
aplacak n marahha!lllar şerefine 

Kesto lokantasında bir öğle ziyafeti 
verilecektir 

Kongre, akşama doğru yapacağı 

bir toplantıda muhtelif mt'.SeJeJerin 
tetkiki için encümenler seçecektir. 
Salı günü encümenler tetkikatlarmı 
yapacaklar ve öğle yemeğini Akropol 
Palasta yiyeceklerdir. Akşam Büyük 
Brltanya otelinde matbuat müsteşarı 
tarafır.dan murahhaslar şerefine res 
mi bir ziyafet verilecek ve ziyafeti bu
rada bulunan biltiln ecnebi muhabir
lerin davet edildiği bir balo takip 
edecektir. 

Kongre çarşamba günü yapacağı 
umummi bir toplantıda encümenler. 
den ~ıkan kararları tasdik edccelc ,.e 
akşamı şereflerine buranın muharir
Jer cemiyeti tarafından bir ziyafet ve
rilecektir. 

Türk diline karşı Vataniler tarafın. 
dan adeta bir cephe alınmıstır Türk-.. . 
çe konuşanlar hakarete uğramakta-

Iantıdan evvel f~vkalade olarak top. 
]anacak olan heyetiumumiye, mu
rahhasların salahiyetlerini tetkik e
decektir, 

Zannedildiğine göre, Habeşi8tanın 

murahhasları uzakla~tırılacaktır. Bir 
rivayete göre de, bütün hiikumetll'r. 
ltalyanın Habeşistandaki hfıkimiye ı 
tini tanımış oldukları için Negils Ce· 
nevreye murahhas göndermi) ecektir.1 
ltalyan - Habeş ihtilafı dolayısil . 1 

ortaya çıkan müşkUlatın gelecek ma 
yıs ayında tamamile zail olması da 
ihtimalden uzak değildir. 

ıll/SIR D.tl YETE CEVılP J'ERDI 

Kahire, U (A.A.) - Mısır hukO. 
meti. Milletler Cemiyetine knbülü
nü talep etmesi zımnında Irak hUkO· 
mcti tarafından kendisine yapılan 

da,·ete müsbet rc,·ap Yermiştir, 

ltalyan gazetelerinin 
dostane neşriyatı 

Türk rniHetinin 

Sanıldığına göre, Y rmen imamı, A
raplık - Yahudilik meselesini beynel
milel siyaset sahasına koymak ve A -
rap dünyasında bir birlik vücude getir • 
mek istemektedir. 

Bır yanqında 

700 kişi öldü 
Londra, 14 (A.A.) - Mançukovda 

Antung şehrinden bildirildiğine göre, 
bir Mançukov tiyatrosunda vukua ge
len yangın neticesinde 700 kişiden faz. 
la kimse ölmüştür. 

Şimdiye kadar 650 ceset bulunmuJ 
ve vahim surette yaralanmış olan 28 ki
şi de hastaneye kaldırılmıştır. 

Yangın, tiyatro civarında 30 eve de 
sirayet etmiş ve mütemadiyen büyü -
müştür. 

Fransa ife Suriye 
(Usyanı, 1 incide) 

1 _ • zi birliği esası üzerine bir anlaşma im -
Klymetı zaladı. Böyle bir anlaşmayı tatbik ede-

bilmek için de Alevilerle Dürzüler üze.
Umumi harpten, Türk • Yu· rine tazyikler yapıldı. Çünkü daha ev -
nan harbinden ve Tlrk • vel onlara İskenderun Türkleri için 1921 

lngiliz ihtilifında tecrübe senesinde verilmit olan müsaadat ve 
ile anlaşılmııtır imtiyazattan fazla hukuk verilmiştL Bu-

,, •tess d' n d' t . . nunla beraber Alevilerle Dürzülerin e • ., aggero ı no ı,, gaze esının 
'>7 ı 937 tar'lılı' nu"'slıasınd e tinden, daha evvel verilmiş olan bu mü-
w - - ı an§· 
redilen '•ltalya De TürkiJ,~,, serlevha- saadat ve imtiyazat geri a' nırken is -

lı baııma'· lcd Te fik R'. tü A l kenderunda t<ımamen devlet içinde bir )" 1'a e v · uş ras a devlet mahiyetinde yeni bir idare tesis 
/font Cianonun buluşmalarından balı olundu. 

s~crek dlgor ld.t "Biz bu aö7.ltori cöylerl<l"n toı1r•nA .. -

İtalyayı Tilrkly~ıman ~te. "'l'Un mwleıinin halli tarzına itiraz etmek 
ren ahval içinde bu memleketin giz- istcrr.iyoruz; hatta İngiltere hesabma 
terini açabilmesi için Sancak mesele- boğazların bekçiliğini eline almış olan 
si gibi bir hadisenin vukuu l!zımdr, ve İtalyanlarla da .ınlaşma yoluna gir
Ankarada ancak şimdi yılanın .... miş bulunan Türklerle bozuşmamak 
içinde olduğunu ve tehlikenin başka için böyle bir anlaşmanın zaruri oldu -
taraftan geldiğinin farkına varıldı. ğunu da loabul ediyoruz. 

ltalya matbuatının lskenderun ve "Fakat söylemek istediğimiz şey şu-
Antakya meselesine dair göstermiş dur ki Fransa hükfımeti İskenderun mc

Ci Uğu fili hareket karşısında TUr- selesinde Frankien Buyyon muahedesine 
kiye hatasını tanımaya mecbur oldu. istinaden varılan bugünkü hal şeklini 

Italyan halkının Türkler için dai- Suriye ile hiç konuşmadan yapmalı, ve 
ma duyduğu hususi sempatı karşısın. Suriyenin istiklaii için bunu her şey -
da Türkler tarafmdan büyük bir yan- den evvel kabul edilecek bir şı<ırt olarak 
Jışlık yapılmış olduğu yüksek ve ileriye sürmeli idi. Halbuki takip edi -
kuvvetli sesle şimdi söylenebf1ir, len yol tamamen bunun aksi oldu ve 

şimdi 9 eylül Fransa - Suriye muahe
Bir zamanlar, belki sultan rejimi desini yenib::ıştan ele almak mecburiyc

altında ananevi hırnfat ve çok kayıt. ti meydana geldi. 
larla bağlı olan 'l'ürk milletinden istih "ihtimal ki bize Suriye Heyeti ile 
Za 1·1e bahsedı'Jebı'lı0 rdı', Fakat Umum·ı 

konuşulan meselenin teferrü:ı.ta ait ol • 
Harpte, Türk - Yunan harbin~ Ye duğu ve 25 Şubatta Hatay Ka • 
bu iki harbi takip eden Türk - lngi- nunuesasısını yapmak üzere Ce _ 
liz ihtilafında bu milletin kıymeti tec nevrede toplanacak olan komite • 
rübe ile sabit oldu, nin mesaisi için hazırlanıldığı söyle -

Bilhassa biz İtalyanlar uzun za. necektir. Fakat hakikat §Uc!ur ki Fransa 
mantarda geçmiş hadiselerden bu bugün Suriye ile mükemmel bir ihtilaf 
miJletin yüksek teşkilatcı ruhunu ta- vaziyetine düşmüştür!,, 
nıdık ve harikulade bir Şefin fazlJetJ KURUN - "Le Jo::n:ıl" gazetesini.'"! 
ile böyle bir milletin tarihe tekrar bu makalesi şim1iye kadar İskenderun 
doğuşunu hususi bf r alaka ile takip meselesi hakkında yaptığı neşriyatı ken-

ipekli çorap derdi' 
halledildi 

Artık ne cın s çorap 
aldığınızı bileceksiniz 

Ankara, 14 (Telefonla) - Birçok 
şikayetleri mucip olan ipekli kadın 
~oraplarına lktisat Vekaletince norm 
ve ,·asıflar tesbit edildiğini haber al. 
dık. Fabrikalar bundan böyle mu
ayyen normlar üzerine ve \'asıflarını 

müşteriye ilan etmek suretile çorap 
imal edecek, müşteri de kendisine 
hangi kaliteden mal verildiğini bile
rek çorap satın alacaktır. 

Bu gibi çoraplar için teşebbüs edilen 
esaslar şunlardır: 

1) Her çorapta imal edildiği fab. 
rikanın markası, ne cins ipekten ya
pıldığı, numarası, incelik derecesi 
kaydedilmiş bulunacaktır. 

2 - Norm esaslan: a) Kalitele
rin cinsine göre zaruri sağlamlık un
suru olan ipliği kullanmak, b) Kul
lanılan ipeğin sunf, .t,üksek veya adi 
kaliteden veya halis ipekten olmasını 
temin etmek; c) Burun ve topukla. 
rın kuvvetli olması; d) Sağlamlık 
bakımından dört nevi çorap imal et
mek. 

Birinci nevi çorapların hatasız. 
dördüncü nevi çoraplar da en fazla 
hatalı olacaktır. 

Bu tedbirler tatbik mevklfne gir
dikten sonra ipekli kadın çorapları 
hakkındaki fena intibaın Y•V&f yavaş 
ortadan kalkacafr umuluyor. 

Madrit yardım 
istiyor 

unsurları yok edecek saldık sivil memur
lar getirmek; bütün cephelerde tek ku
mandanlık usulünü tesis eylemektir. 

Müessir bir surette harbi idare etmek 
için bu kararların tatbikinde, h::lk cep
hesi hükOmetinin, kaytısız ve ıartsız 

yardıma ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. 

OLUYOR? 

Bayonne, 14 (A.A.) - Bilbao mü • 
dafaa komitesinin buradaki murahhas 
heyeti bir iftirakçı Bask heyetinin Bur
gos'a giderek Biscaya'nın Franko bil -
kametine teslimi için mib:akerelere gi -
riştiği haberlerini kat'i olarak tekzip 
etmiştir. 

BiR tTALYAN PiLOTU ESiR 
EDlLDt 

Mcı::lrit, 14 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Tayyarelerimiz, üç düşman avcı tay· 

yaresini düşürmüşlerdir. Bunlardan bi
r~ alevler içinde hatlanmıza düşmü§ -
tür. İtalyan olan pilotu, esi.r edilmiştir. 

"MANEVRA YA ALDANANLAR" 

Valencia, 14 - Hariciye Nazın söy
lediği bir nutukta ıöyle demittir: 

Aaileri hezimetten kurtarmak için 
birkaç Alman ve İtalyan fırkasının yar· 
dınuna ihtiyaç olduğunu düşünen ge -
neral Göring, 80.000 kitinin İlpanyaya 
gönderilmesini istddi. Yeni kontrol ah
kamı imza edilmeden evvel icap eden 
kıtalar halihazırda İlpanyaya ihraç e -
dilmektedir. tş meydanda iken hll! gar
bin demokrat hükl1metlerinin bu ma -
nevralara bir kere daha aldandığını g~ 
rerek hayret eldenler bulunuyor. dırlar. Sokaklarda Türkçe konuşan. 

lar şapka giyenler gibi tecavüzlere 
maruz kalmaktadırlar. 

TOPLANTILAR YAPILIYOR 

Humus, 14 (Hususi) - Antakyada 
Adaiı Hacı Mehmet oğlu Rasim, be
lediye reisi Ethem Civelen, Kuscyri 
SalAhattin, Kuseyri doktor Mithat, 
ErmenJ mebus Mişef Bartelaso, avu
kat lzmirllyan, mebus Sadık Maruf, 
malmUdiirfl Sadık, kaymakam Abdili. 
kadir Ecvet, jandarma kumandanı 
7flzbaşı MUnlr, komiser Karabet, Ra
hi Azmi, Salih, Ali Hilmi, Sancak 
maliye reisi Hasan, matı ye müf etti
tl Fuat, Estakulimel cemiyeti relai 
Refi, Elsufi Nuri Eskip, müddelu. 
muml Şamli Emin, Caferi, Şamlı 
Salihattin, Oygoncu Memduh ve ·se
Jfm aralarında sık sık içtimalar yap
maktadırlar. Bu içtimalarda San. 
eakta Arap tezinin müdafaası ve TUrk 

ettik. di eli ile tekzip etmekten b:ışka bir şey ( ) •• b ] • 
Türkiye ile dostane bir iştirakin değildir. Hakikatin bu suretle geç olsn 'ı ta yanJD feCrU e J 

faydasını hakkile takdir eder ve bize da tasdik edilmi! olması bizim i~in yi-

tezf n in iptali için tertibat almak, me-
•IA protesto telgrafları çekmek, 
mubatalar toplamak gf bf 11911Jlere 
mlracaatla konseJ. karannı aeaip 

kar~ı göstermiş olduğu yeni hislerin- ne memnuniyeti muciptir. Fransa ile zabite i h ti ya Cl var 
den dolayı azametli Avrupa _ Asya Suriye arasındaki ihtilafa gelince, bunun 
Cumhuriyetini kalpten alkışlarız, İskenderun meselesinden dolayı olma -

Tabiidir ki Ankara da Roma ile 11na as11 ihtimal vermeyiz. Bizim bil -
eski münasebatma giriımek arzusun- difimi% bu ihtil!f Suriyelilerin Trab • 
dadır. Boğazlar rejimi hakkındaki luıpm'ı kenl:iileri için ticaret limanı ola-

rak almak istemeleri, burasının Lübnan 
Montreux muahedesini ltalyan hUk8- devletine bırakılmasını kab~l etmeme _ 
meti de kabul eder. Şimdiye kadar teridir. 
çekingen davranmasının sebebi Ce- -------------------------
nevrenin pek mahim olan Ha\»eşista. 
na karşı gösterdlii sevgiden ve bono 
takip eden Akdeniz vaziyetinin kan
ı-ıklığından ileri gelmiştir. Yeni Bo
ğazlar rejiminin tetkiki ile kati bir 
neticeye bağlanmasına Türkfyeden 
, .. m ra en ziyade alAkadar olan ancak 
İtalyadır. 

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

tefsirlere tabi tutarak halk arasında 
Suriye lehinde yapılacak propaga~ 

dalann epslan hazırlanmaktadır. 

TeşkillJtıesas;ge müza. 
zakeresi neşrolunuqor 

Ankara, 14 (Telefonla) - Teşkili. 
tıesasiye kanununun bazı maddeleri
nin değl§tirilmeslne dair olan kanu
nun müzakere zab•~larının neşir ve 
tamimi Biiyük Millet Meclisince ka. 
bul edJlmişti, Resmi gazete bu mll
zakerelerl dünden itibaren nt-§re bat" 
laml§tır, 

Daily Telegraph gazetesi Roma 
mulıablri yazıyor: 

Sinyör Mussolini, orduda ittihaz 
ettiği terfi siyasetinin tamamen aksi. 
ni tatbika karar verdifinl illn et
miştir 1934 de hazırladığı bir nizam 
nameye göre, yaşlı zabitler çekile. 
cek ve bu suretle genç zabitlere yer 
açılmış olacaktı. Fakat bu fikirden 
gayri muayyen bir zaman i~ln vazge
çilmiştir. 

Önümüzdeki haziran ayında taBU 
şekilde tekaüt edilmesi kararlaşan za 
bitler, mevkilerini muhafaıa edecek
lerdir Bu karara başlıca sebep de 
İtalyan ordusunun hudutlarda ve Ha. 
beşistanda ifa edecekleri yeni vazife
ler dolayısile daha fazla askeri ihtiva 
etmesidir. Bunun için de daha fazla 
tecrübeli zabite ihtiyaç vardır. 

Büyük Avrupa 
meselesi 

-,~, (U ayanı 1 jnellll) 
tiyecefi hakkında ortaya çıkan T1-
ler Hitlerin bu aon sözünden IJI'" 

liyor ve deniliyor ki: J 
"Bitlerin maksadı Almanyafl ' 

önünde manevi meı'uliyetteıı ~~ 
mak olaaydı bu tarzda bir har.--., 
cet var mıydı? Bir muahed,,..., 
koymakla bir millet mutlaka bit 11' 
mes'uliyetini üzerine almış otına" 9'' 
rih bu hususta hükmünü verirke' ~ 
diseleri, vcsikalan tetkik eder ft ~ 
göre kendi hükmünü verir. oıııJll..
Hitlerin ''Ben Veraay muabed'.".ıl 
Alman milletinin mes'uliyeti b 
maddeyi siliyorum" demekten 
başkadır. Bu mesuliyet madd~ 
ticesi olarak Alman milletinden .• ~ 
lar alınmıştır. Şu halde Hitıer ~ 
yanın mes'uliyetini muahedcdert .Al 
nnca şimdi sömürgeleri istediii r': 
milyarlan lda ~r gün geri .~ _.ı 
tinde bulunduğunu gösteriyor d~ 
tir.,, ~' 

Biz vaziyeti olduğu gibi g til:_ 
mek için Hitlerin nutkundaki bit ~ 
nm bu tarzda tefsirini sadece.~ 1 
mekle iktifa ediyoruz. Zira bu tul"'"' 

sirlerin doğru, yahut yanlıt ol ,.ı 
söylemek için kendimizde ne bak• 
imk!n görmilyoruz. 

Yalnız Almanyanm 
takip ettiği bir siyaset 
bir taraftan büyük bir sür'at ~ 
le silahlanrnaktır; bir taraftarı dl 
isteklerini sıraya koyarak birer~/ 
mağa çalışmaktır. Bu taktike r·.;,; 
manyanın isteği sömürge ~ / 
gelmiştir. Bununla beraber bu •: t.t' 
kalı olan Japonya ile Belçikayı ·ıe 'I 
rafa bırakarak isteklerini FranP ı 
giltereye çevirmiştir. ki JJ' 

Dikkate değer cihet şudur ~ 
manya böyle sömürge davasını t' 
attığı bir sırada İngiltere tesl~ 
aliyetine bir kat daha şiddet ve ~ 
birl:aç gün evvel Umumi Hıarp 7;, 
haricinde olarak sil!hlanma itin~e ~ ,ı' 
ldiln:ek ve beş sene devam eııııe 
re senede 400 milvon İngiliz li 
"'""'•'""-'' '-'- ,,_ 1:. • •• _ .. :..s..ıı • ...t .il 

göstermeğe kafi gelir. 
Herhalde Avrupanın u~uıt'~ 

zarası en nikbin insanları bıle d 
rin düşündürecek bir mahiyet • 

tedir. , :ı.t..J.&.. ASll'tt &Jf 

- - A 
Dört devlet 
dostluğu 

..;,U) 
~ ( V syam 1 itW'""'"" 

ATINA GAZETELEB/11/11 
NEŞRIYATI 

Atina 14 (A.A.) - . At;ilıa 
bildiriyor: 

Gazeteler, Balkan ~ 
toplantısına ve aynı zamarıc1& 
ntanb matbuat konf~t.HllJ 
için gelen ve bu akşam Se~ .... 
mekte olan delegeleri bUared' 
la.maktadırlar. 

Katlmerinl ga.zeteai 
ki: 

Balkan antantı, lıayGtı~ ..... ı 
aenuine girmektedir. Bu """'' 
tımn dördancU a~ 'kJtll1I' 
t~kil eden det11etlsr ~ 
teacmUt aamimt t6§riloı ,,,,_,J ,,r 
nnd4 bir m~ gibi alı~,, 
olduğunu isbat ey~ir. re 
tantı memleketlerinin ~~ 
içind.eki kazançüın, çok :: . ..w -

SarS'llmaz aurette birbirıer-;;.. _ _ıJ 
01.arak diplomati1: 8Q.M'!}IJ !',,. ~ 
dört memleket, aynı ot1m.:ı-
um.umi sulM da yardım 611 

Gazeteler BB. Stoyadirı~ 
Aras, Antonesco ve BadulC ~ 
limlamakta ve bu iki RorııiJlr:. 
adamının Yunaniltanı resıD'I' 
olarak ziyaret ettiklerini te 
!dikten sonra her dört deVlet 
faaliyetlerini tebarilz e~ 
nnda sitayi,terde bulu 

Gazefeler, ayni zamancla• 
letinin Büyük Şefintn Sel~ 
ğu evi Atatilrk'e hediye ed;° 
belediyesinin bu harekethÜ • 
le ile bilhaasa bydeyleaıeıct 

Gazeteler, Balkan An~ 
Birliğinin kunıtuıu tıarihç~1 
ta ve bu eserin ehemmiyeu
ıils cttiımektelclirler. 



Bir kültür müjdesi karşısında 

Numara dilenciliği ile başlıyan 
tehlikenin önüne nasıl geçeceğiz? 

ek çare: Liseleri paralı 
ltıektep haline kogmak 

aı, aüzgec;aiz bırakılmaaı iyi neticeler 
vermiyor. "Kunı kalabalık,. tan me
det umacak değiliz. Sonra korkulacak 
başka noktalar da var. Kala.balık, se
viyeyi düşürüyor. Onlarla birlikte tah
sil derecesi ve hoca ölçüleri de düşü
yor. 

Böylelikle i1mt kıt gunını bol genç
ler yeti§iyor. Hayat, mektep ve hoca 
yüreği kadar cömert ve yufka olmadı· 
ğı için çok geçmeden bu gençler baş
lannı geçim denilen sert kayaya ç~ 
pıyorlar. Değerleri yok, ki yüksek it 
bulsunlar. Değerlerine göre olan işleri 
de kendileri için az, eerefsfz görüyor
lar. Unutmayalım, ki 9u muvaff aki
yet.aizlik onlan ualandınmyor. Hadle
rini bildirıniyor. BiWda kendilerini 
halwzbfa uğramıo eayıyorlar. içleri
ne cemiyet dUtmanhğı ainJyor. Bir ta
kım l&Çma, korkulu lnamtlara llUrttk
leniyorlar. Beni en çok dtlflhıdtırm 
eeylerden biri de lfte budur. 

F.ter bunlar, bir hak aeııedi belle
dikleri llae tehadetnamelerini, bapü 
gibi bqlan UstUnde t&§ımualar, ~
le azcm dU§llnmiyecekler, etraflarmı 
suçlu g6rmiyeceklerdi. Bir çoğunun 

olgunluk amavlarma yanqmaYiflan 
gerçekten kaçtıklan içindir. Fakat iti
raf etmezler. Sonra bu llae eehadetna.
meal de ayn bir derttir. Memlekette 
resmi mekteplerin yam bqmda husu
si liseler var. Ve değer 6lçWerl adam 
akıllı ayndır. Lfııe mezunlan araamda 
rastlayıp §lftığumz bilgisiz gençleri 
bu lSlçtı amlıklf.rl doğurm~ur. Ma
dem, kı ku1tilr davasında yenf ve bü-
yük bir atılış günlerindeyiz, bu nokta
lan gözden uzak tutmamak gerektir. 
Her şeyi yalnız devletten beklemeğe, 
inkılap TUrkiyesine lAyik vatandaşlar 
katlanamazlar. Herkes kendine .dllşen 
vazifeyi yapmalı. Va.tan yUkil hep be
raber ~mır. 

Yeni tarifeyi Bakanlık 
tasdik etmigecek mi? 

Tarife kom,isyonunun vapur ücretle
ridde hiç bir deği§ikiik yapmamaaı, k~ 
misyon azalan arasında olduğu gibi ha
riçte de bazı itirazlara yol açmııtır. 

Komisyona ticaret odaaı namına it
tirak eden Suat Karaosman ile Sait Ö
mer itirazlarını aynca bir de rapor ha
linde bakanlığa bildire: eklerdir. Vapur 
ücretleri için tesbit edilen son tari!e -
nin Bakanlık tarafından tasdik edilemi
yeceği ileri ıUriilmekteldir. 

1 Polla H•berlerl 1 

Temizlenen 
tabanca 

~ıkankurşunaan Tursan 
alır ·yaralandı 

Mercanda kehribarcı hanmm ikinci 
katında 5 numarada oturan Abdullah 
dün odasında otururken tabancasuu 
silmek üzere karıştmnağa başla.nuştır. 
Fakat tabanca birdenbire at.eş alıml j 
ve yanında oturan arkadaşı Tursuna 1 
kUJ'IUll isabet ederek adamcağızı eol 
memesi altından yaralamıştır. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmış Abdullah; 
yakalanmıttJr. 

ölen hamahn hUvlyetl 
anlaşıldı 

Galata köprUaünde llll'tmda yüklü 
bir ktlf e ile dil§Up ölen bama.Jm hüvi
yeti tesbit edilmiştir. Galata Kara oğ
lan eokağmda 27 numarada oturan 
Malatyalı Recep oldufu an18f!lmqtır. 
KURTULUŞTA YANGIN - Kur-
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Yeni Halkevi salonu 
Marttan itibaren inşaata başlanıyor 

Ha/kevi Üyelerine 
üzere 14 gece 

mahsus olmak 
tertıp etti 

Eminönü Halkevi üyelerine ve hal- . 
k& mahsus olmak üzere bu kış me\·si
mi içinde muhtelü eğlenceler tertip 
etıniftir.Bu eğlenceler arasında tenız.1 

kolunun vereceği piyesler olduğu gibi 
aynı zamanda evin Cağnloğlundaki 
merkez Jmnnmda muhtelü gece toplan 1 

tılan da ııaZırtanmıetır. Bu toplantıla
rm. B&YIBI H olarak tesbit edilmekte-

dir. 1 
Birinci, ikinci toplantılar şubatın 

ilk haftalarında yapılmıştı. Bunların j 
biri Halk edebiyatı gecesi · diğeri de 

1 

Divan edebiyatı gecesi idi. Her iki 1 

toplantı halk tarafmdan büyük bir 
allka ile karşıla.nml§tır. 

si, Servetifünun edebiyatı gecesi, ya.
km zaman edebiyatı gecesi, olmak 
Uzere muhteı:f geceler tertip edile
cektir. 

Aynca temaşa tarihine ait muhtelif 
geceler de programda yer almaktadır. 

Yeni bir konferana aalonu 
Eminönü Halkevi lstanbulun işlek 

bir yerinde olduğu için evin bugU.uktl 
toplantı salonu ihtiyacı karşılayama
maktadır. 

İhtiyacı önlemek üz.ere evin yanın
da bulunan arsa. satmalmmı§tır. Bu 
arsa büyük bir konferans salonu hali· 
ne getirilecektir. 

İnşasına bir marttan itibaren bqla
nacak ve kısa bir r.amanda ikmal edi
lecektir. 

Bundan sonra. yine edebiyatın diğer 
lmrmlarma ait Edebiyatı cedide gece- I 

luttata Hacı Ahmet ma1ıalleafnde 7 ------------ ------------

=~ııc::~ ~ Kız öğretmen okulu müsame-
:!?!a;..=ı:': resi dün tekrarlandı 
anlqılııuftu'. 

BiR YANGIN DAHA - Clhangirde 
İskender apa.rtmıanmm birfııcl ka.tm.
dan yangın çılmuş fakat llerlemeebıe 
meydan verilmeden aöndtlrtllmn,tilr. 

Yapılan araetırmada yangmm IOba 
borularmdald kunımlarm tutuemum
dan ileri geldifi anlqılmlltır. 

KALP DURMASINDAN 0Lt1M -
YUkaekkaldmriıda dört numarada otu
ran Y ogak1 hasırcılar caddesinden p
oerken tberlne fenalık gelerek dtlfllp 
ölmUftilr. 
v~ı ı.&ft.ıa~ ~ ,... 

pılan muayene neticesinde kalp durma
s:::ndan öldüğü a.nl~Jlnuştır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Galatada 
Musa cadde!lnde oturan Melımede ~ 
kada oturan e<>för Alinin idareeindeld 
otomobil çarparak Mehmedf bapıdan 
ve ayağından yaralamıttJr. 

n~ -11----..ı- ı..:.r aalıne Kn lJğretmıen okulunda ue11Km ,,,__,,_,~it rn 

tapa im ötretmen okulu talebe.\ 
Jerl tarafından hazırlanan müsamere Her .par.manda .,ıtt· j 

"I diin saat 15 de Kmlay kur~mu men-
merdiven faatine olmak üzere bir kere daha 

Yeni yapılan apartımanlann eberi- tekrar edflmiştfr Miisamereye hep 
ıinde çift meıWven ve asans8r mevcut- bir atızdan söylenen lstlklAI marşile 
tur. Halbuki evvelce yapıhmt olanlarm başlanmıştır. Daha sonra talebe ta. 
çoğu bu tekilde değildir. Belediye yan- rafından zeybek ve bazı mektep dans 
gm tehlikesini önlemek için bu gibi bl- lan yapılmıştır. En son olarak da 
nalar hakkında yeni bir talimatname ha- "Zengin hala,, isimli bir operet tem 
zırlarnaktadır. Talimatnameye g8re yan mi edllerek mU..mereye aon verit 
cm vukuunda inaanlann tehlikeden ko- mfştir. 
runmalan için binaya birer asan.ar ve • Yakandaki resim mfisamereye fş 
dııandan bir merdiven yapılmuı 1l - tfrak eden talebeyi oyun esnasmda 
zmıdır. Yeni meıidiven ve uanıörler için göstermektedf r. 
bina sahiplerine muayyen bir mühlet 

Tramvay paaoları haagl 
talebelere veralecek 

Tramvay ıirketi nihayet birçok m(l. 

cadclerden sonra önümüzdeki mart ayı 
batrndan itibaren talebeye paso ver • 
meğe karar vennİ§tir. Şirketin talebe 
için hutrladığı paso talimatnamesine 
göre yalniz ldııanda çahpıı talebeler 
pasodan istüade edernreceklerdir. Bun
dan batka tatil aylarında da pasoların 
hUkmil olmıyacaktır. Yüksek tahsil ta
lebesi bu kayıtların kaldmlmaır için 
allkadar makamlar nezdinde tctebUa • 
lerde bulunacaklardır. 

Şoförler cemiyetinde ae~hn E 
'
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verilecektir. 

yen ayn er yetinde ge"'"" hafta yapılamayan idare darlar toplantıaı lcaldı ~-
Emlak ve eytam bankası direktör- İstanbul erkek li8esf son mnıf ta. heyeti seçimi yapılacakktır. Top-

Jeri arasında bazı değipneler yapılmıı - Eski Şark Demiryollan tirketinln lantuun hararetli ol .. ,. .. ~ aöylenmek• 
lebelerf de dftn EmlnBntl Halkevinde --&& trr. İstanbul ıubesi direktörü genel is • yapacağı umumi hissedarlar toplantı - tedir. 
Bfretmen ve ailelerine bir veda çayı pekterliğe, tmıir ıubesi direktörü Ke - m geri kalmııtır. t ti tmf 1 df Şehir mecHalnde to•l•ntı 

mal İstanbul ıubesi direktörlüğüne, Buna sebep de bir hafta evvel Ban- er P e şer r. r 
Merkezden Şerü Cemal İzmir ıubesi kaya yatırılması icap eden yüz yetmlı Çayda b6tfin okul öğrtmenleri ha- Şehir meclisi §Ubat toplanbaına bu 
direktarlilğilne tayin edilmiılerdir. bet hisse senedinin yatınlmamaaıdır. zır bulunmuşlar, talebeler zeybek ve gün saat 14 de devam edecektir. 

Gelecek toplantmm tarihi bugilnlerde Kazaska danslan oynamışlar, geç Toplantıda geçen haftadan arta ka-
1atanbul ıubeainin yeni direktörü ka 1 la ktı vakte kadar eııı.ıenmfşJerdfr, lan meseleler gö""i"ülecektir. 

Kemal bmirden !ıtanbula hareket et • __ ra_r_a_ı_n_n_ca __ r_. - ------=------ -&----------------·-""lı< -----
mİ§tir. Yann yeni vuifesine batlıya • 
caktır. 

. . ' 
; I 

-----~-------------' ............ ... GlJNL~RIN P~S'-IND~N 
[ Kıaa Ank•ra Haberlerı] 1 

•YUNAN Marif Veklleti Eginada 
1 bulunan trahomlu çocuklar için husu • ı 

ıi bir mektep açmağa karar vermittir. 1 
Bu mektepte çocuklan den gösteril - 1 

mekle beraber mütehassıs !doktorlar ta- 1 

rafından tedavileri de yapılacaktır. j 
• fTALYA'da yeni vergiler ihdas o- · 

ll!nacağına dair çıkan pyialar salibi -
1 

yettar Roma mahafilinC'e tekzip olun -
mlktadır. (A.A.) ! 

* VfNDSOR DükUniln kızkardegi 
Prenses ile kocası Kont Harewood Vi ·ı' 
yanadan lngiltereye d&ımüftilr. 

Kaç.akçılar raıı 1 
F ranaada ( Spilera) imıinde hapiaaneler kaçkını 

bir cani vardır. Şimdiye kadar bin bir cinayetin mah· 
kumu olan bu adam her ne vakit hapiaaneye girmit
se mutlaka oradan kaçıp kurtulmak çaresini bulmuş
tur. Hatta bir defasında bq ağır ıuç mahkumu ile 
birlikte kaçarak bir küçük kayık içinde Atlantik de
nizine açıldıklan :zan:taU bütün arkadqlan açlıktan 
bayılmıştır. Kaçakçılar kralı (Spilera) açlıktan ölen 
canilerden birinin etini yiyerek bu defa ölümden 
de kurtulmğa imkan bulmuttur. 

Fakat garip olan cihet tudur ki bu canide aile-

sine ve çocuklama kar§ı büyük bir meyil ve muhab. 
bet vardır. Son defa (Arjantin) e kaçmak üzere ı.. 
panyada bulunduğu ıırada evine yazdığı mektupta 
§Öyle demektedir: 

.. Nihayet bu defa da kaçmağa muvaffak oldum. 
Sizin saadetiniz ve rahatınız için elimden gelen her 
feyj yapmağa calışacağun . ., 

insan kıyafetinde bir hayvanda bir canavar bihl 
bulunması pek tabiidÜ- fubıt bu yırtıCJ kalbin bir kö
feainde aile ve çocuk §Cfkati ıığmabilmeai çok garip 
bir hadise deiil midir). Huan Kum~ . 
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Çinde köpekler 
radyolardan 
korkuyorlar 

Japonyada radyo neşriyatı hüku
metin inhisarında olmakla kalmaz; 
aynı zamanda radyo ile ilan yapılma
sına da müsaade edilmez. 

Radyo aboneleri ayda 40 kuruş ka
dar bir para verirler. 

On milyon Japon, radyo programla
rını takip ederler. Bu program 31 muh 
telif istasyonundan nakledilir. 

Çinde nüfus daha fazla iken radyo 
dinleyicileri daha awır. Orada alaka 
uyandıran bir şey varsa, o da sey
yar radyo makineleridir. Bu makineler 
sokaklarda araba ile dolaştırılır. İkide 
bir durarak radyonun düğmesini çevi
ren, bir konser dinledikten sonra şap
ka ile parsa toplayanlara ra · tlarur. 

Çinde köpekler, henüz radyonun se
sine alışmamışlardır. Bir yerde radyo 
sesi işitildimi, mahallenin bütün kö
pekleri onun etrafına toplanır, müzik 
sesine bavlamalarile iştirak eder, hay
li zahmetli vaziyetler çıkarırlar. 

Birçok ihtiyar kadın, radyo maki
nesini bir "sihir kutusu,. telakki edi
yor ve iblisin ruhu taraf mdan bir ses 
geldiğini sanıyorlar. 

Böyle bir vaziyette hemen evine 
koşup, hususi mabedinde ateş yakarak 
§eytanların kendisini ~kip etmesine 
mani olmağa çalışan saf ihtiyarlar 
vardır. 

1(.. • ~ 

lngilterecle kurulmuş olan ".Mektep 
seyahati cemiyeti,, senede 70.000 tale
beyi tatil seyahatine çıkarır. nu tale. 
benin 11,000 ki~isi memleket dışına se. 
yahat etmektedir. 

Karada öldü 
Fakat cesedi yakılıp 
külü denize serpildi! 

fngilterenin Bridlington şehrinde 
yetmiş yaşında ölen mütekait bir vergi 
tahsildanna gayrimutat bir defin mc -
rasimi yapılmıştır. 

Bu adam, bütün hayatınca bo' va -
kitlerini açık denizde balık tutmakla 
geçiriyordu. Denize aşıktı. öldüğü za
man da kendisinin çok sevdiği ·denize 
ebddiyyen kavuşması için, cesedini yak
mış ve külünü denize serpmişlerdir. 

İhtiyar vergi tahsildarı karada bir 
otomobil kazasında aldığı ya,ralar ne _ 
ticesinde ölmüştü. Halbuki onun daiına 
kayıkla denize çıkması dolayısile, gü -
niln birinde bir deniz kazasına kurban 
gideceğini sanıyorlardı. 

Denize "gömülme,, merasi~i de gö-
2e çarpar bir §ekilde olmuştu. Tahsil -
darın bir vakitler kullandığı kayığın içe
risine oğlu binmiş, babasının küllerini 
havi olan kabı denize serpmiş ve arka-
8mdan da bir çelenk atmıştır. 

HAFTALIK 
l-llKAY~LER· 
Küçü Bir 
Kahraman 

Yazan: Çeviren: 
Dostoyevski Vir Gül 
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Hikayenin on bir yaşındalı.i kahra. 

rnaru, bir yaz tatilinde Moskova cica 
rında, akrabalarından birinin kona. 
ğuıa gidiyor. Burası misafirlerle do 
ludur. Bunlar arasındaki süslü kadın 
lardan bühaua biri - giizcl, sarışuı 
bir genç kadın - çocuğu fazla sevi
yor. Bir gün bir oyun temsili esna
sında yer bulamıyan çocuğu kc·ndisil>J 
beraber ofllrtmak istiyor t'C elinden 

'tutarak çe~or: 
Parmaklarımı parmaklanrun ara-

Almany.ada, gece yansına doğru, rasız 

sokakta bir knrşılo,şma: 
- Siz de serseri kılığına girilip de gidi• 

len kostumlti baloya mı gidiyorsunuz? 
- Neler dırlanıyorsun, be heri!?. Paraları 

uçlan, bakalrm! 

D 
tş.'\rdaki aydınlığa perde perde 
karanlık karışıyordu. Zaten 
>da loştu, bütün bütün karardı. 

Sabahat konsolun üstünde.ki mavi 
fanuslu lambayı yaktı Dışarda bal. 
konda hafif uzun boylu bir delikanlı 
ı;ıezlonkta oturuyordu. Sabahat o
muzlarına kızıl bir şal attı, balkona 
çıktı. Balkondan aşağL.-.ı, dağ yamaç
larından denize do"ru inen yollar 
esmerleşiyordu. Sarılıktan morluğa, 

morluktan kurşuniliğe geçen yollar. 
da kurşuni bir kalabalık gözlerine 
ilişti, Delikanlının omuzunu dürttü 
ve se.;;lendi: 

- l\fazlum bey, dedi, erkek gö
züdür, siz bakın ben göremiyorum. 
·Faik gelenlerin arasında var mı? 

Mazlum hey baktı, kadın da bak
tı, istasyondan gelen kafilenin çinde 
Faik yoktu. Kadın, iç ı:ııkıntısrna hen 
zer bir sesle: 

- Öbür trene kaldı demek? • 
- lşi bitmemiştir. 
Mazlum Sabahate tath, yumşak 

ve derin haktı, sonra: 
- Saballat hanım, de 1,. Şimdi ne 

düşündüm bilir misiniz? 
- Ne düşündünüz Mazlum bey? 
- Sizin ve benim boylarımız 150 

milyon kilometre olsaydı .•• 
Kadın, hu hiç hatır ve hayale 

gelmiyen sözden ürktü. Acaba koca. 
sının bu en eski arkadaşı zıvanadan 
falan mı çıkıyordu? 

Kendini topladı: 
- Eh, dedi, olsun!. 
- Olsaydı bilir misiniz ben ne 

kadar mesut olacaktım? 
- Evet, başınız göğe ererdi, 

- Hayır!. 

- nen doğru..-;u anlamıyorum. 

Kadın, bir deli karşısında gibi çe
kindi. 

- Ah, ne acaJiptlr, §U erkekler! Kocam, 
biraz tasarruftan bahsetti mi, mutlak& be
nim masrafımı kııımağı t.a.sarıar: biraz m&S• 

raf etmek lfizumundan bahis açtı mı, o za• 
ma.n da muhakkak kendisine öteberi almağı 
dfi§tin.Ur! 

- Münasebeti var. Bakınız size 
anlatayım, Sizin kolunuz otuz dört 
metre olsaydı •• 

- Allah göstermesin. 

- Siz, demin parmağınızın ens~ 
me dokunduğunu bir saniye sonra his 
sedeceksiniz. Hisler saniyede 3·t 
metre süratle intişar eder. Halbuki 
ı;:;o milyon kilometre uzun olsaydık, 
parmağınız enseme geçecekti, Ve ben 
sizin parmağınızın enseme doğru ini
şindeki güzel ralilntiyi seve seve öle. 
cektim, Ilir ömür, güzel parmağın 
bir cilde doğru yavaş yavaş ini~ini 

seyre bedeldir. 

Bunu söylerken Mazlumun rengi 
Delikanlı dedi ki: 

- Sabahat hanım, ı--özlerimden ürk· 
meyin. Çiikü ben hayatta ralantileri 
çok seYerim. 

- Anlıyamıyorum Mazlum hey .. 
Bunun 150 milyon kilometrelik boy. 
la ne müna:;ehcti var? 

• mırarmış, morarmış ve gözlerinin be
beklerinde sözden cümleden daha 
kuvvetli şeyler vardı. Omuzlarını, 
yanında ayakta duran Sabahate doğ
ru yaklastırdı. Ilaşından, saçların

dan bedenine doğru bir ılık hava bo
şanıyordu. 

sın da gittıkçe şiddetle !'ıkı.} ordu. Va. 
ziyetim çok acı idi. Etraftakiler 
hepsi bize bakıyor, kimi hayret edi· 
yor, kimi gülüyordu, Can acısından 
bağıracak oluyordum, fakat herkese 
karşı ayıp olacak diye dişimi sıkıyor, 
bir l-;partalı gibi, acıya irademle ga. 
!ebe çalıyordum. Elimi bu parmakla
rın arasında ya\'aşça ~ekip kurtarmak 
istiyordum. Lakin karşımdaki ben. 
den çok kuvvetli idi, 

Fakat daha fazla tahammül ede

medim: Rir çığhk attım. O da hu. 
nu bekliyormu~ gibi, hemen elimi 
bıraktı ve haı;;ını öbür taraf çevirdi. 
Sanki birşey olmamıştı, Beni bağır
tan sanki o değildi. Sınrft~ çocukl:ır. 

muallim arkasını çe,;rdiği zaman ar. 
kada;;;larına muziplik yaparlar; Fn
kat muallim h:ıkar hakmnz bm;l;ırını 

çevirirler, kitaplarına lrn!'nn:rla.r. O 
da tıpkı böyle yapmıştı, 

Bereket versin oradakiler bana 
pek fazla bakmadılar. Çünkü oyna. 
nan komedinin en ychecanlı ycrincfo 
hulunııyonluk; herke,; gö7.lerini te'.: 't 
rar oraya dikti ve alkış koptu. nu 
gUrlUtü arasında ben odanın ta öbür 

ucuna kadar gittim Ye ornda, bir siı. 
tunun arkasına gizlenerek, uzaktan 
kadına bakmağa haşladım. O men
dilini aı';rzına kapayarak, hala kahka. 
halarla giiliiyordu. l•'akat mütemadi
yen başını dört lJir yana çeviriyor, 
beni arıyordu. Belki bizim oyunun 
bu kadar s:.ahuk bitme.: ine üzülmüş, 

tekrar başlamak istiyordu! 
Tanışmamız böyle olmuştu. O ak

şamdan sonra beni bir daha yanın
dan ayırmadı. Herkesin yanında da 
benimle şaka ediyordu. Benimle a. 
deta o da bir çocuk oluyordu. 

Sonradan öğrendiğime göre, koca
sı asık ıııurath, karısile meşgul olmı

yan bir adammış, Zenginmiş ve işle. 
ri ~ok olduğu için 1 ir an bir yerde 
duramazmış. Her gün, hazan günde 
iki kere l\loskovaya gider gelirmiş, 
Fakat karısrnı da çok severmiş n a
deta tapınırmış. 

Onu bir~eydea mahrum etmek is· 
temezmis. TI:ı!iikaten kamunın er. 
kek kadın hir alay arkadaşr '-ard1. 
F.nelfl onıı herl\t!S se\İyordu, Sonra 
o da arkadaşlarını intihap etmekte 
isabetli da\·ranıyordu. Şimdiye ka· 

Almanyada bir evde verilen kostümlü bıl· 
!oya, mlsa!lrlerden biri polis kıyafetine gir• 
miş olarak geliyor. TB§l'a.dan şehire yeni gc• 
llp, oraya kapılanan hizmetçi, ev sahibi ka• 

- Aman, ne yapalım §imdi?. Polis! 
dma tclA§la haber veriyor: 

kudreti 

Yazan: 

Sadri 
Ertem 

Kadın yavaşça çekildi, Ocakta 
korlanmış demir gibi bir el, şalın al
tından kadının belini srmsıkı sardı .. 
Kadın, boşanan bir yay gibi balkonun 
köşesine fırladı. Sonra içeriye girdi. 
Mazlum da arkası sıra.. Kadın, hiç 
birşey olmamış gibi: 

- Üşüdiinüz galiba, dedi. Akşam· 
ları serin oluyor değil mi? 

Mazlum nefes nefese cevap verdi: 

Hayır. Bilakis çok hararetim 
var.. Bakınız avuçlarım nasıl yanı

yor, 

Mazlum, avuçlarını uzattı. Gözle-

dar söylediklerime IJakar~anız ümit 
etmezsiniz ama, çok ciddı bir kadın
dı o. 

Bütün arkadaşlarının ara.-;ında, 

genç bir kadın vardı ki ounla çok .sa. 
mimi idi. Bazı samimi arkadaşlar 

vardır Bunlardan biri ötekinden her 
cihetçe üstündür. Otekisi,o nun bu 
meziyetlerini takdir eder ve onunla 
arkadaş olmasını kendi1'i için bir sa
adet sayar, Bir taraftan zayıf olana 
karşı ~evgi ve şefkat; diğer taraftan 
üstün olana karşı sevgi ve hürmet 
hunları gittiks:e biribirine yaklaştırır 
ve onlar hayatın her safhasında kalp
lerini birleşmiş bulurlar. 

Bunların da arkadaşlığı öyle idi. 
ikiı;:;i de aynı yaşta idiler. Fakat ara. 
larında her cihetten o kadar büyük 
bir fark vardır ki! 

Enela görünüşlerinden başlıya. 

hm: 
Bayan M. de güzel bir kadındı: 

fakat halinde bir ha~kahk vardı ,.e 
diıfor güzel kadm denilen sınıfhın ay
rılıyordu. Yiiziinde insanın bakınca 
merhamet duyacağı bir hal vardı, 

______ J 
rinde gene yanıp sönen ~eytııı' 
leri, adı söylenmiyen arıul:Jl' 1 
rini kovalıyordu. Sabahat ~t•' 
ellerini tuttu: 

- Hakikaten dedi, çok 
niz var, Jılİ 

- Hep böyle, her akşam~ 
- Zengin.c:;iniz. Biraz }. 

falan gidip tepdilhn'\"a eÜierıfl. 
:\fazlum, gözleri a~ıla açılJ 

,·erdi: 
- Beni sever mi oldu SS~ 

ruz Sabahat hanım. . ·~t 
Sa ha hat utandı. Söyiedıli ııı' 

ıaan oldu. Veremli bir adıı 
.. " J " 1 . t' 0 ~tO .;ozu ı.a.c:;ı soy emış ı. . . ıJ 

kurnazlık gösterip kendi.sınırı 
vaziyetine kar}ı ne7..aketen şııl ~ 
çık git. demek istemişti. fa"JıııJ 
terinden ha.c:;ta olan bir ad~ } 
fikri bu şekilde söylediği içııı 
katen mütee..c:;.<ıir oldu.. 1\f~ 

önlünü almak için bin şak s 
yapb 

11 • • • ıı 
Mazlum balkon hadL..esını 

D 
Seyahat sözü zaman zaın~rı 
\ıktı. Fakat bir türlil bir yt~ 
medi. Daha doğru.<ıu Saba~11 bt 
ca.<ır, daha ilk mektepten~rı dİ 
büyüdükleri Mazlumun gıd~ılf 
Ierde iyi bakılamıyacağını bı p 
Vakıa l\lazlumun parası vardi .. 

sından, iradından başka ki~ 
tu. Onun A vrupaya gidip ~11 
yoma yatacağını kimse ~.Jtfll~~ 
mezdi Hele Faik, kürükteJI • ); ııııı 
avuca sığmaz bir yaramaz 0 • t 

lumun kendini dinlendirec:eğill 
türlü akıl erdiremiyordu. 

Karısı kaç defa ona: . dıı' 
- Mazlumu ıs, içrede bır ~ 

yoma gönder, dedi. c111d.I 
Faknt Faik ona her defıı:ı/i} 
- Kuzum hayatta zek!h1• J: r dt r 

mesleği yalnız fantezi ha ın P' 
bir çocu~un böyle bir işi r',or 
na. inanmak biraz ~af dillik .. 

0 
1 

kilometreleri hayalatına vUS' 1 
mek için öğrendi, Rakaınlll~Jfll .. 
onun t'.3.rfiyatı için hatked• 
Bizden başka kimse onu fil~ 
etmez. Biz ona muntazaın ıı1 
Herhalde iyi olur. Ne yaP1!, J' ~ 

•"' kııt ,.,ı,.ı;m R11 AnAnn.n "",. 6\1 
Kadın, kocasının bu man { 

de C\·et, dedi. Dünyayı sndt~sO 
.ten ibaret gören adamr~ ~l~ 

yon kilometrelik boy taha'' <' 
fasında bir şimşek gibi çaktı ti 

l - Bu deJiye ancak bizden t 
1 sı bakamaz, hükmünde ı.ar• 
l •• ıı 

i.;111' 
Faik, her gün erkenden ğvt 

şına gidiyor. Mazlumu. ye dd. 
mat ettiği karısına bmıJcıyor f 
bahat koca.c;ının itimadınd311 d 

··11 ·"'.J 
rnin, çok memnun. Her gu ·rir"'ı 
tini biraz daha katmertend

1 
f f. 

Kocasının arknda~ına zafı "1
11 

bilmivorum Fakat kocasın' L:ı 
~ • ti il" 

olmaktan daha ziyade ruhU~ htf 
.~, ı• 

man gibi kaplıyan enginlO~ dil . r . 
biraz daha kuvvetlendi~ıyo dll ~ 

Karısını zengin ,.e bıraı bıl ı 
bir adamla başbaşa bıra~11 t'tf 
bir taraftan karısına, bır dıl· 
da arkadaşına itimat edifOI' ~ 

Mazlum, gündüzleri ba~~ ' 
da geziyor, hazan SabahB 0t 
Gül suyuna gidiyor Bazılıt 
ile birlikte dolaşıyorlardı. eçtO 

Mazlum Faikten uzak 'r ~ 
d' ·O' 

mantarda hazan hicap ~ ~'·ot• 16. 
na kendini affettirmek ıst~) Jtl~~ 
bir heyecan dalgasile bOJ:tl JYı 
çırpınıyor gibi saldırıyordtl.tf f 
ona nüktelerle, imalarla :fi 
anlatmak istiyor, fakat ·ft ıf 
onun karşısına rakip bir ç~ ııııf' 
bi çıkıyor. Gün oluyor, l\ 

1 tJ1 
baht.an valizini hazırlıyor. aıO~' 
dönmemek üzere gitmeyi ~ ~d~ 
mıştır. Fakat iki saat So~1tl' 
cayıyor ve bahçede SabS 

!aşıyor. dll~t 
Bazı akşamlar sofra.dJl tı'ıl 

Aşık tavrile oturuyor, $ııb8 
sından kıskanıyor. ·ıı ~& 

Bir gün otomobille plaJ 

Sa.bahate dedi ki: tıııdt~ f 
- Sen A nupa seyahtl ııt< f 

sediyordun. Benimle be~~JSI. 
sen ben bu sehayate r3ıt' / 't\ 
aptalını burada brrakıJ11:. ..r ~ 

J<l\il 
- Mazlum bey, ıeşe 

1 
rfo~ 

fakat ben kocamdan ayrı 1 

{Arkaı Par! . ı '{ BOIJ&' Sd• 6 $lı 
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Refik Ahmet 
Scvengil 

''Ah .. Ma m on,, 
.ki gUn Uk hulasa tasının temiz hava arıyarak tabiatın gogıune koşup 

kapanması gibi, yüksek dağ başlarındaki ıanatoryom· 
lara sığınması gibi Ahmet Turgut da yan köy haya
b yaşıyan bir Anadolu kasabasına, kırlara, iptidail;ğe 
kaçmak Jiizumunu duyarak bu şeker fabrikaaı mu
dürlüğünü ka!>ul etti. 

Londra radyosunda söy.enen bir söz 
Şeker fabrikası m ldUrü Ahmet Turgut, aydınlık 

btr loş günU, i§lnin bıı.~ına gelip oturuyor, hademeye 
hukuk mll§avirlni çağirnu.ısını söyliyor. Hukuk mU§B.• 
Vlri hastalanmış, daireye gelmemiştir; müdürün yanı

na hukuk müşavir muavtııl bayan GUlseren geliyor. 
Ahınet Turgut kadınların ciddi işlere kanşmala.rma 

taraftar değildır, bu kızın da merkezden hukuk mC• 

§avJr muıı.vl.nllğlne tayin edilip gönderilmesinden mem 
nun olmamışur. 

Akpınar köyünde fabrlkanm pıı.ncar yetiştirdiği 

tarlalar ora köy!Ulerlnu alt olduğu ve tuzulen işga 
edildiği lçln köylüler fabrika. aleyhine dava açmışlar, 

• tarla.Jıı.rmı geri istiyorlar. 
MUdUr, meseleyi hukuk müş:n1r muavini lle ko

nuşuyor. Genç kız bu işte köy!UnUn haklı oldı.:ğunu, 

fabrikanın 0 araziye mutlaka sahip olmak istiyorsa. 
orıı.ıannı k!Sy!Uden sıı.tm alması icap elUgini söyllyor. 
lr.lildOr kızıyor; genç kızı paylar gibi konuşuyor: sonra 
bir aralık genç kızdan blrnz sert konuştuğu için özUı 

dıllyor. Hukuk mllşa.1r muavin! bıı.yruı Gülseren. çıkıp 
gidiyor. 

Şeker fabrikası mtıdUrU Ahmet Turgut. odasmd" 

Y!l.lnız başına dolıı§mıı.ktadır. 

Ahmet Turgut kırk yaşına kadar hayatı !cadın 

ve eğlence ko'nylıklan içinde geçml§ bir adamdır. 

O:ıun !,'1lntln birinde paraca sıkıntısı da yoltken Ana• 

dolunun uzak bir köşesindeki bu şeker !ıı.brikıı.sının 
lllUdUrlUğUnU kabul edip lstanbuldan a)Tılmıı.sı kııdm 
erkek bUttln tanıdıklarını hnyre.t içinde bırakmıştır. 
:Bunun sebebini aşağıda ruılayacağız. Fakat daha öı • 
ce. Alım.et Turgut"un fabrlka mUdUr!UğilnU kabul c.· 
Uği zamana kadar kendisini böyle coşkun bir eğlen• 
ce hayatına bırakrnaemm sebebini öğrenelim: 

, Alını.et Turgut, fabrika müdürlüğile de olsa, ba
ıat, Jnanasız, durgun bir yan köy hayatı geçiren bir 
.4.nadolu kasabasına gidiyordu! lnandmıyacak şey .. 
~ 8u akla sığmıyacak tef h:-'cikat olduktan sonra 
orıce erkek dostlan kuvvetli bir rakipten kurtulduk
!~ için adeta gizliden gizliye sevindiler. Kadınlar. 
~ır 2:arnan bu canlı dedikoduyu binbir sebep icat ve 
ıJa ve ederek konuştuktan sonra nihayet unuttular. 
~met Turgut lıtanbul - Ankara aalonlan için tatlı 
hır h t • ka a ıra olarak mazıye nştı. 

3 

~ Ahrnet Turgud'un büyük merkezlerden, bilhas.~a 
. Jla dnı ve eğlence muhitlerinden uzaklapp . yan koy 

lci Ya~ı Yaşıyan bir 1-nadolu kasabasına çekılmesande
hliinlly:ı onu dış manuırasile tanıyanlar anlamamış 

01
&alar bile biz bunu şöylece ortaya koyabiliriz. 

Ahmet Turgut vaktile, ilk gençliğinin derin bir 
lezzet ve hasretle hatırladığı o müthiş ate§i ve çılgın
lığı içinde bir genç kadını sevmişti. Ahmet Turgud'un 
sevgilisile evlenmesine bir engel vardı: Kadın evliy· 
di. Bundan daha ehemmiyetli bir mani daha: Kadın, 
kocasını seviyordu. 

Ahmet Turgut, Erenköyünde köşk komşulan olan 
bu genç kadını eskidenbcri, kendisinin de , onun da 
ayn ayn mekteplere gittikleri yıllardanberi şöylece 

uzaktan tar.ırdı. Galatuamy lisesinde yatılı talebe 
olan Ahmet Turgut, hafta sonlannda mektep tatil 
olup da kö~ke geldiei zama'l!ar arasıra bu komşu kı
zıM rastge!ir, fakat önceleri eheır.miyet vermez ge. 
çerdi. Zaten o zamanki içtiır.ai hayat sistemi, çözül
meğe b:ışlamakla beraber tamamen kopmamış olan 
an'ane bağı, biraz yetişkince kızlann crkel< çocuklar
la arkada!lık etmelerini hoş gÖ~zdi. Öte yandan 
Ahmet Turgud'un henüz dikkati çeken belirmiş bir 
ş'lhsiyeti olmadığı gibi genç kızın aklının da ba~ka 
taraflarda olduğu kısa bir zamanda meydana çıkm•ştr. 

Gene böyle bir hafta sonun~a mektep tatili olup 
~a eve geldiği Z~IT'.an, Ahmet Turgut, sade kendi 
lcöş1~Lrinde değil, biitün Ercnltöyünde çalkalanan 
dedi'mduyu duydu: Hacı tlyas Pa~anın torunu Hati
ce bir çalv.ıcıya kaçmış! 

Hacı İlyas Paıanın torunu. üç ev aşın bahçenin 
içindeki tirşe boyalı köşkte oturan ve Ahmet Turgu
dun arasıra sokakta rastgeldiği genç kızdı. Hatice 
Devlet Şuraaı izasmdan Hüseyin Şevket Beyefendi
nin kızı idi; fakat pek ıeısiz ve kendi aleminde bir 
adnm olan, ya azametinden, yahut da fazla sinirlili
ğinden semtte hemen hemen kimse ile düşüp kalk
mıyan, komşu ziyaretine gitmediği gibi komşulannın 
ziyaretlerini de kabul etmiyen Hüseyin Şevket Beye
fendinin varlığından sanki bütün Erenköy halkı ha· 
bersiz gibiydi, biç kimse onun admı ağıza almazdı da 
ailesinden bahsederken herkes ölüp gideli 'u kadar 
zaman olan babası Hacı llyaı Paşanın ismını anar, 
aile efradını Hacı IJyas Paşanın gelini, Hacı tlyaa 
Paşanın torunu, Hacı llyaı Paşanın filanı ve filanı 

diye la.kaplandınrdı; hatta hazan Hüseyin Şevket 
Bevefendinin lafı geçecek ve İsmi ıöylenilecek olsa 
dinliyenler yadırgarlar: 

- Hangi Hüae ·n Şevket Bey, hani-ıu Hacı 11-
yas Pa!anın oğlu mu? 

Diye sorarlardı. 

az ka:sın bu mese e çıkari)'ordu 
Londra radyosunıda gayet tul:::ıf t:r 

vaka olmuş, sabık kral Vindsor Di.il.:
nü:ı sevgilisi Madam Simpsona istenil· 
mekstzin yapılan bir telmih dolayısile 

spiker itizar ctmeğe mecbur kalmıştır. 
"- Çür.kü bizler, hepimiz cinsi C3 • 

zibeye malikiz.,, 
Şeklinde bir mısra söylend'ktcn son· 

ra aktörlerden biri: 
"- Ah, Madam Simpson,, diye atıl· 

mıştır. 

Vak'a İngiliz gazetelerinde şöyle an· 
latılryor: 

Milli program neşriyat1 arasınd~ ''er
kek şöhretinin geçit resmi., isimli bir 
hiciv eseri temsil ediliyoıidu. 

Bnşlangıç şöyleydi: 

"Bizler tarihin meşhur erkekleriyiz. 
Bizi hiç şüphesiz, işitmişsinizdir. 
Bütün piyes muharrirleri bizim için 

bayılır. 

Ve Derbett de bizi açıkta bırakamaz. 
Keşke bizi görebilseydiniz 
Çünkü bizler, hepimiz cinsi ca_zibeye 

malikiz.,. 
işte temsilin tam bu sırasında, baş -

lıca aktörlerden Rork: 
"- Ah Madam Simpson !,. diye hay· 

kırmıştır. 

Bu yakışrksrz sözü söyliyen aktör, 
sonradan kendisile görüşen gazetecile
re demiştir ki: 

"- Hakikaten yaptığım hata müthiş 
bir şeytJi. Söylediğim söz. oynadığımız 
oyunun müsvedesinde yoktu. Ben: 

(- Ah, Madam Gibson) diyecektim. 
Fakat nasıl oldu Madam Simpsonun is-
mi ağzımdan kaçtı bilemiyorum. Bun -
dan muhakkak ki bir mesele çıkacaktır. 
Benim söyliyece~im şudur ki, bu, çok 
felaketamiz bir dil sürçmesidir.,, 

Eseri yazmış olan Con Yang isimli 
kadın muharrir de şunu diyor: 

"Doğrusu fena haJde şaşırmış bir va
ziyetteyim. Hadise tamamen bir tesa • 
düfidir.,. 

Ayni temsi1de bulunan seyircilerden 
biri, aktör Rork'un "Ah Madam Simp • 
son,. diye yanlışlıkla Vindsor Dükünün 
sevgilisini andıktan sonra "birden irki
lip elini ağzına kapadığını,, söylüyor. 

ismi Lmıdra radyosmıda yanlı§ltkkı 
telciffu;; cdileıı madam Simpson 

Aktör Rork Londra radyosunun he
le çocuklar programında büyük muvaf· 
ıfakiyet kazanmış, sevilmiş ve 1929 dan
bcri çalışan bir yıldızıdır. Şimdiye ka • 
dar böyle bir hataya düştUğünü batır • 
lamıyor. 

I 
Fransız gazeteleri de "Londra rad • 

yosunda geçen bu hadise hakkında şöy• 
le yazmaktadır: 

Neşriyat arasında "Bugünün adam
lan,, ünvanı altmlda bir numara bulu • 
nuyordu. Mikrofonun önünde iki artist 
"Erkek seksapeli" hakkında b~ şarkı 
söylüyorlardı. Bu sırada artistlerden bl· 
ri heyecana kapılarak gayriihtiyari au • 
rette ağzından şöyle bir cümle kaçmnıı
tır: 

_ Bu Madam Simpsonu alakalandı • 
ran bir şeydir.,, 

On dakika sonra gpiker §U tarzda 
beyanatta bulunmağa memur edilmiş • 
tir: 

- Biraz evvel artistlerimi%den biri 
tarafırJdan afedilemez 1'ir kusur işlen • 
miştir. Programın bu numarası cereyan 
ettiği sırada ahizelerini açnuş olan muh· 
terem vezata itizar ederiz.,, O ~mana kadar oldukça gürültülü bir ömür &Ü· 

~ ve artık işte kırkını da geçmiş bulunan Ahmet 

h Urgut, ruhi ve manevi hayabnın bir dönüm yerinde 
ı.ılu ku b' ·k·· · 
1 

nuyordu. Ahbaplan onu coş n ır epı urıyen 

~ ~t-ak tanıyorlar; görünüşte içki ve sevgi neş'esi 
~de her gün başka bir çiçeğin balını emen bir an 
l•hıydi; fahat yaptığı bal, buruk le7.zetini nerden alr
)oı-, bu"lu bir de kendisine sormalı! 

Hacı llyas Paşanın oğlu Hüseyin Şevket Beyefen· 
dinin maha1lede kimseye e.."ıemmiyet vermeyişine za
ten herkesin canı sıkılıyordu; onun içindir ki öteden
bcri giyiniıi, yaıayışı, oturup kallaşı fazla alafranga 
sayılıyor, hoş göriilmüyordu. Civar k;J~'<lerdeki genç 
kızlar hep yaşlı başlı, ellisine gelmiş Ermeni Rum 
hocalardan ud, keman dersi alırken Hüseyin Şevket 
Beyefendi kmna piyano öğretmek için genç bir züp
penin eve gelip gitmesine miisMde etmişti; Avrupa
nın bilmem han~i konservatuvarından mezun olup ge
len bu adam, - Hüseyin Şevket Bey cinsinden aşın ala
hanga bir Tür!c genci • istikbalin en büyiik aan'at de
hası imiş, yok bitmem neymiş, Ermeni, Rum ustalar 
musiki.,in ruhunu anlıyanuyorlanmş, falan, filan ..... 
Hüseyin Şevket Beyefendinin bu garip düşünceleri 

h ·;tün Erenköyünde ağızdan ağrza sahibine hayli tez· 
yif ve hakaret kelimeleri de kazanrlırarak dolaşhğı 

gırada bir gün mufassal ve hayli eğlenceli dedil<odu 
bütül'l kom~u kö,lderde bomba gibi patlanu!tı: Hüse
yin Şevket Bevefendinin kızı piyano hocasile aevi,i
yonnuş. adam kızı nilUıhla almak istemiş, fa!<at kızrn 
ne bu züpp"den, ne de eve bu cins adamlann aokul
rni\s•ndan es sen hoıınut olmıyan annesi bu isteği 
şi.J..lctle redrletmi}. Hüseyin Sevket Bey de Önce işin 
b?vle bir netice verecc"'ini ta!1min edememiş ama bu 
PİYa"lo h~nsı, istilrbalin büvü1< san'atldin filan da 
oh\ beş par<>'.UZ bir adam ol~"ğundan bu izdivac me· 
s .. ! .. ~i onun da !>ek ho"una eitmer!'İ§; bövle<-e piyano 
ho--.s•nm vazifesine nihayet verilio köşkün l(apılan 
ist:• lrfin biivük gan'atkannrn •üziine kapanınca Hü
snvh Sevket B~!,rin k!zr, Hacı tlyns Pamnın torunu 
P"•i-e rle bir r,-ece b-1.rl.'!sınr l•oltuğuna alarak ve l:öş· 
k ·-.1 a~\~a •m;ı-s .. ı1 ı ·<ifçe ara! yarak gizlice çıkıp git
miş .•• Gidisi o 11.!c!is! 

Shakespeare yaşadı mı? 

ltıi ~alonlnrın süsü, güzel kad:nlann m11hrem ve sa
tı t• dostu, tcplaııtıl nn neş'esi olan, her 7.aman ara· 
~· ~~zdiği yerlerde etrafına dai~i bir bahar rüz· 
)" .tıbı tatlı bir saadet havası dagıtan bu adam~n t;nu Yıl bir facinmn srmnı ta§ıdığmr kim tahmın 
to thilir? Bunu hatta kendisi de unutmuştu; zaten bu 
~~rı. eğlence hayatına biraz da o büyük acıyı unut
l' ıc;ın dalm1şb. Kabul etmek laznndır ki Ahmet 
a:ı-!'1t bunda muvaffak da olmuştur; yirmi yıllık 
htı~ll) Yarası n~'e ile pannr.an edilmiş, zamanla ka-

bafüarmstı. 
"- • ..\'1!tl<?t T urrrnt bi .. cok zamanlar yeni maceralar 
"'=&ı d ' • 
çic: rı e k"'ndisini Jm,•betmiş, vakit vakit yeni bir ge-

ı &e • • 
)İ vmnin c!e•in h'\""""I içinde göğüs şi~irerek J'JUl""l• 

ıcı: l"rı"§'um ve karanlık maziyi hatırladıkça: "Oh, 
A.tıl1uldurn!., divcbilr. · .stir; bu sözünde de hakl•dır. 

t 'c b .. 
~ltk Ut:jn bu ge':n eteçici rabıtalarda o kara ve ka-
~ ~"\":İ in 1<endishe mütt..:ş bir surette pal n1•va 
trı~:~l"rıuş dan ibret ve intibahı daima koruyucu bir 
>ttı· va.,.i!""gi ~örmüş, o yüzden Ahmet Turgut her 

~ •eveivi bdm"'a ve verbde bır~f·mayı bilmiştir. 
~tı afıat, heyhat, işte yıllarca sonra hain bir tesadüf, 
ttıd~ nrkaınndan da bir gazete h"vadisi Ahmet Tur
ha1~n hütün neş'esini, rahatmı kaçırdı; onu yeni 
~tı~ derin bir melankoliye düşürerek hatta s:hhatı 

cak derecelere getirdi; nihayet bir cieğr has-

~'·· Lorel ilt .......... 1 
~ ~~,~~-~~~~·;·k·~~~·~·~:-;··ı 
\ ~~ ~ torumuz Pazartesi gUnlerj : 
\ "' t12;ı.re buçuktan yirmiye kadar gn• ~ 
~t l~ tı:? hanesinde, Cumartesi günleri : 
~'1arı 11 

19 a kadar LO.lell Tayyare ! 

'o 
Bu k dar fena bir 

adam mı? 

!)ltıı~ lklncı daire Uç numarada : , 

~
- ~ -bııı cuıanmızı yedi kupon mukn• 

:~it eder. 
tı: ~ baııta lıı~_l'~(Jt hklan dolttorumuz da bu 

Meşhur iki komik Lorel ve Hardi -
den Lorelin son zamanlarda karısile 

kavga edip mahkemelere düştüğünü ka
rilerimiz biliyor. 

tı-ı ~ tnnc.sını blrilttlrfp kendisine 
\ ~ & • 12 cul"'lartesl, salı, perşembe 
~~~arası Ak :ır:wda. Millet cııd- re yine beraber yaşarr.ala:ı kararlaşmrş-

..._ ~~tııt ~ camii karşı.,.ndıı.kl mu· 1 tı. 
-.... ..... e ~ocultJarmıza bakacnl~tır 

Bunların bir müddet için araları bu
lunmuş ve bir tecrübe dJha olmak üze-

'••······•••• .. •••••• .. •••••••••••••••.. Mahkeme boşanma kararını vermiş-
ken böyle bir uzlaşma te§ebbüsünde bu· 

( Arhmıı t•ar) 

lunmağı hayırlı sayıyorlardı. Eğer uz
laşabilirler ve aralarında bütün ihtilaf -
]an hallederlerse, ycnilden evlenecekler
di. 

Otomobılle bir seyahate çıktılar. 

Fakat Kanzas şehrine gelir gelmez, 
Lorel Hollywood'd:ıki arkadaşlarına 

şöyle teolefon etmiştir: 
"- Heyhat. Yeniden kavga ettik. 

O Nevyorka trenle gitti. Ben de kendi
sini otomobille yalnız başıma takip edi
yorum ... 

Meşhur komik Lorel karısı Vircinya 
ile 1933 senesinde evlenmişti, ve bu yı-ı1 
bn başında boşandılar, 

"Bacon cemiyeti., ne mensup Eagle 
isimli biri, !ngilterenin "Meşhurlar 

Makberesi,, olan Vestminster kilisesin
de Elizabet devri şairlerinden Ed
mund Spcnscr'in mezarını açarak meş 
hur 1ngiliz şairi Shakespcare ile gene 
ayni devrin şair ve filozofu olup Sha
kespeare'in eserlerini yazdığı iddia e. 
dilen Francis Bacon'un ayni adam ol
duğunu isbata çalışmakta.dır. 

İngiltere kralının taç giyme merasi
minden sonra bu ameliyeyi yapmak 
üzere kilisenin nakipli~ine müracaat. 
ta bulunacaktır. 

Bu ad3.ın diyor ki: 
Shakespeare'in devrinde Vestmiru'

ter mektebinin müdürü Camden nak
neder ki, 5air Spenser öldüğü zaman 
muaf.:ır şairler mersiyeler yazıp, ka
lemlerile beraber Spenser'in mezarına 
atmışlardır. 

Gerçi mersiyeleri yazan şairlerin i
simleri zikredilmiyorsa da, Shakcf'• 
pcare'in de bir mersiye ya.zmağa da
vet edildiği muhakkaktır. Eğer Sha
kespeare, tamamen ayrı bir varlık idi
se, herhalde onun da yazdığı mersiye
nin mils\•eddesi bu mezar içinde bulu
nacaktır. 

Eğer mersiyenin altında Shakespe
are imzası varsa ve bu mersiye Baco
nun elyazısile yazılmışsa, asırlardan

bcri iddia edilmekte olan bir dava 
hallolunacaktır. 

- Daily Expre-Ss'den -

"Kadın Lindbergh,, 
Atlas Okyanosunu ilk geçen kadın 

tayareci Amelia Earhart tayyare ile dev
rifilem seyahatine çıkıyor. 

Mis Amelia 'ya "Kadın Lindbergh,, 
derler. Çünkü, o, kadın tayyarecilerin 
en çok rekor ktranıdır. Bundan başka, 

Atlas Okyanosunu ilk çegen nasıl Lind
bergh ise, kadın tayyareciler arasında 
da bu denizi tayyare ile ilk geçen odur. 

Amelia Earhart yakında çıkacağı 

ldevrHi.lem seyahatinde de bir rekor kır· 
mağr düşünmektedir. 
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Günlük 

ıO!~!?a!~ 
30,000 kişi karşısında yapılacak tek ~:a~ı~!ş~:ı:1~k musikisi. 12,50 

şey! ya kaçmak, y,a taarruza geçmek! ::.adis, 13,0IS Muhtelif plak neşriytr. 14,00 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

!~ü=L=-==K=~=M=İi<=z=-==D==E=j 

Çirkin bir hidise 
Mersinde bir talebe hocasını -3- SBAt 18,30 PlWa. dans mwdldsL 19,80 

iki gUnlük. hulAsa j 
100 sene evvel, Gobi çölün

de, bir Mongol ~ırı önünde 
bir erkek çocuk oturuyor: Te

Müstakbel hükümranlığının 
nru vazediyor! 

esasla- Çocuklara. masal: t. Gallp Arca.n.. 20,00 R1 • 
fat ve arkada.şiarı tara:fmdan Türk must • 
kisi ve he.lk şarkıları. 20,30 Ömer Rıza ta • 
ra.fmdan arapça söylev. 20,45 Safiye ve 8.I'" 

kade.şlan t&ra!mdan Tllrk muslldsl ve halk 
L1Ukı1an: Saat ayan. 21,l!S Şehir Tiyatro
eu dram krsmı tarafından La Bohem. 22,10 
Aja.ns ve borsa haberleri ve ertesi gfuıUn 
programı 22,30 PHtkla sololar, Opera ve ope
ret parçalan. 23,00 Son. 

merdivenden yuvarladı 
ler yetiştirilmek suretile geniş Jl'lil'l : 

muçin.. 
Temm.çin 13 yaşına bastığı 

~m.an tam marı.asile bir er
kekti. Babası öldüğü, için bu 
zeki ve mukavim tabiatını k,en.. 

disine isbat etmek düşüyordu. 
Gütı!iinı birinde reis vlduğıt ça· 
dırlı köy baskına uğradı; Te
muçmi kaçırdılar. Fakat der
hal kolayını buld:u; ve bir gece, 
elinde 'bir way, iki ok'ba bir at 
üstünde tekrar eski makarına 
döndü .. 

Temuçin on yedi yaşına ge'l
diği ooma.n dört sene evvel gÖT 
dilğü B<Yrdu ismindeki kızın 
kabi'Lesnide şoıuğu alıyor. Me
teliksizin biri.. Ona kim ehem 
m:t'l;et verecek.. Fakat Bor~ 
g6çıebe kabile 'reisi ile evl.endi 
ve Mç ak'La gelmiyecek bir tarz 
da saadete /Qaıı1u..ştu. 

Ditğünden pek az sonra, emsalsiz 
'bir gürültü koptu. Temuçin, birkaç 
gün için meraları dolaşmağa gittiği, 
karargahından uzaklarda bulunduğu 
bir sırada, kendisine düşman olan 
Merkitler, onun çadırlarına baskın 
yaparak, gasbedilebilecek ne varsa, 
gasbettileı·. Öidürmeği muvafık gör·· 
düklerini öldürdüler. Temuçinin ka· 
rrsını da beraberlerinde götürdüler 

Reis, acele çağnlrp geriye dönün
ce, boş çadırının önünde durup uzun 
mücldet sustu. Hiç kimse, ağzından 

tek söz işitmec\j. 
O, hasasiyet ve heyecan gösteren 

garplı bir Trubadur olmaktan çok 
uzak, l\ierkitlerin elinde kaldığı mlid 
detçe karısının ne muamele göreceği
ni pek iYi kes tiriyor ve bunu düşün
nüyor, Küçük Temuçin t 

Merkit kabilesine karşı sefere çıkı
laıbilinceye kadar aradan hayli zaman 
geçiyorsa da, nihayet bir sabah hare
kete geçilmek mümkün oluyor. Temu
çin cenkçilerinden birkaç yi.i.zile bir
den, düşman karargahına bir şeytan 
gibi akın ediyor. Düşmanlarından pek 
azını hayatta bırakıyor. 

Karısı Borduyu teltrar ele geçirme
ğe muvaffak oluyor. Karısına bakar
!ken ve onu bir at üstüne çıkarırken, 
tek kelime söylemiyor; karısr .. O, bir 
çocuk tbekllyor: Gebe! 

, Çocuk, dönüş sırasında, kendileri 
aa.ha yoldayken dünyaya geliyor. Açık 
sit.epte dünyaya geliş! Bir oğlan do
ğuyor .• Erkek bir evıa.t .. Bir oğul! Er 
ibir varis .. Müstakbel veliaht! 

l'emuçin, o gece uzun uzun yıldız
ları seyrediyor. Dalgın dalgın bakışla
n, yıldızların göz kırptşlarına taıbi .. 
'Cenkeden adamları da, bu çabuk za
feri müteakip, garip bir sükfinet ve 

:ihtiraz ifadesile, duruyorlar. Temuçin, 
aoğan oğlanın öz çoeuğu mu, yoksa 

ılbir piwç mi olduğunu, ~la bilmiyecek ı 
1 Bu ogla.n, acaba Cengiz hanın sulbü
l~~n gelme bU: çocuk mudur, yoksa de-
gıl mi? Bu cihet, her zaman için ka
ranlıkta. kalacak! Borduya sormanın 

hiQbir manası yok bu işi: Kadın, ken
'disi de bilmiyor ki.. Bilemez lti ! 

Ertesi gün, sessiz, sedasız yola dü
zUlüyorlar. Ne olursa olsun, Temu~in, 

, bu ~lanı kendi ev!B.dı, öz oğlu, meşru 

1 
çocugu olarak tanıyacak. Yeni doğana 
"Cuçi,, adını koyuyorlar. Manası: 

''Umulmuyan ! ,, ı 
Bordu!a gelince, ond.an eüpheye yeri 

yok katıyen; o, Temuçinin büyük ve 
deği~ez sevgisinin mevzuudur. Mon
gol adetince. gerGi kendisinin başka 1 

kad.m.Iarı da varsa. <la. bu bir tanesi, 
imparatoriçedir t 

!tşte, bugünden sonra, Tcmu('.in işi
tilmemiş yaşayışının temelini atıyor, 

görülmemiş hayatmı kurnrn~a giriBi-
1 

yor; çılgıncasına, cüretkar:ıne, kesin 
:kararlı bir enerji ile. l 

BUY.ilk mücadele başlıyor! 

Bu hükümranlık, onun, o küçük 
serdarın yalnız kısa seferleri için plan 
lar çizmesi, cenkçilerini organize et
mesi, bir harp için 13.zım gelen her 
şeyi düşünmesi, adamlarına, kumanda 
etmesi esaslarına, yalnız bu esaslara 

Mersin (Hususi) - Şehrimiz orta 
mektebinde çok esef verici bir hadise 
olmuş, bir talebe meşhut suçla ma.l}
kemeye tevdi edil~tir. 

dayanmıyor; bu hükümranlık, her eşy ~------..----.---.... 
den evvel ve ilk merhalede, ikinci mer-

öğrendiğime göre, mektebin üçüncü 
sınıf talebesinden Mehmet resim der
sinden kanaat notu olarak 4 numara 
almış ve bundan gücenerek dersten çı
kan resim muallimi muallim odasına 
gitmek üzere merdivenlerden çıkarken 
talebe Mehmet arkasından yetişerek: 

halede, üçüncü merhalede. hulasa her 
safhada hep kendi daimi tesirli, m.addt 
mevcudiyetine, daimi tesirli örnek olu
şuna, itba ve imtisal ·edilecek karak
teristik varlığma,irade ve nüfuz teza
hürlendiren tipik şahsiyetine dayanı
yor! 

T 
• Pasıı.rtesl 

akvım 15 Şubat 
======13 Zilhicce 

Gll..n doğufu 
Gtın batışı 

Sabah naıruı.ı:ı 
ôğle namazı 

Odndl nıwıazı 
Ak§am namazı 
Yat.BJ llADU1Z' 

tm.salr 
Yıl.m geçen g1lıılen 
Yılın kalan gUnlert 

557 
17,42 
60:" 

1228 
IS,21 
17,42 
19 13 
5,17 

46 
319 

SALI 

f ti Şubat 

Zilhicce 
6 55 

17,4!~ 
6 9!" 

12 28 
15,22 
17.43 
l914 

5.16 
47 

318 

- Bana niçin 4 numara verdiniz 
demiş. Muallim de: 

- Hakkın bu kadardı. Maa.mafih 
bu numara da az bir numara değildir. 
Çalıştığın takdirde telifi edersin diye
rek ilerlemiştir. TaleJbe: 

IST ANBUL BELEDIYF.SI 

Şehir Tiyatrosu 

Her seferde, 0 1 en başta at sürüyor! 
Her döğüşmede, kendi korkusuzluğu 

kendi cesareti, kendi fedakarlığı, silah 
kull~mda kendi mehareti, kendi 
kavrayışı, kendi tabiye ve kendi sev- :..-------------~ 

- Resimden de 4 numara olur mu 
diyerek muallimin yalrn.sma sarılınrş 

ve bu sırada her ikisi birden merdi
venlerden aşağı yuvarlanarak mual
limin kafası pencerenin taşma çarp
mış ve yaralanmıştır. 

külceyp noktai nazarları, kendi bedent 
gücü, kuvveti en başta yer tutmak za
rureti hissediliyor. O, akıncıların en 
birinci örnekte olanıdır; askerlerin en 
başta geleni olan bir asker! Kabilesi
nin birinci askeridir, bu küçilk Temu
çin ! 

Hiçbir döğüşme vaziyeti yoktur, ki 
o, doğrudan doğruya intiba edinmeden 
döğüşme safhalarile yakından meşgul 
olmadan sevk ve idare edebilsin; O, 
sevk ve idare edecek, emir verecek 
ve bizzat da döğü.şecektir. Hep böyle .• 
Aynı zamanda hepsini birden yapa
cak! Ve yapıyor! 

Bu hal, inkıtasız berdevamdır; her 
gün, her gece, her saat böyle; çiinkti 
çölde hiçbir zaman sulh olamaz; hiç 
bir zaman döğüşme fasıalsı, hiçbir za
man mUtareke ! Asla! 

Fransa Tiyatrosa 
Operet K.11mı 

Bu akşam saat 
20,30 da 

~IC MEKTEBl 
Ya.zan: Yusuf Ziya 

Besteliyen: 
Muhlis Saıba:hattin 

111111111111111 

111...11~ 
nıın11il 

KADIKÖY BVREYY ADA 
Zom Dalma.sın işti

rakile 
ESKi HAMAM 

ESKi TAS 
Büyük operet 3 perde 
Yarın akşam Aza.kta 

LEBLEB/01 

Mektep idaresi bir taraftan kendi 
idari tahkikatını yapmakla beraber 
diğer taraftan da hadiseyi polise ha
ber vermiş ve Mehmet hakkında meş
hut suç yapılarak Cumhuriyet müddei 
umum.iliğine ve oradan da mahkemeye 
verilmiştir. 

Mersin belediyesi 30,000 
Ura istikraz ed1yor 

Mersin (Hususi) - Belediye şehir 
1ueclisi ikinci toplantısını yapmış ve 
encümenlerden ha.zırla.nan raporlar 
okunmuş, uzun görüşmeler yapılmış

tır. Belediye encümeni de mutat top
lantısını yapmıştır • 

Vahşi hayvanlar gibi yaşıyo:rlardr, HORHOR 
onlar: Daima pusuda bulu.n:qıağa, Biç- ___ B_İR __ D_EF_A_Y_A_MARS __ U_S __ _ 

Arkolunun çalışmaları 
Halkevi Arkolu her hafta bir umu

mi konser vermek üzere 18.zım. gelen 
hazırlıklara başlamıştır. Bu konserler 
her hafta cumartesi akşa.nu müsame
re salonunda verilecektir. 

ram.ağa, öldürmeğe hazır; hazır dai- 16.2.937 Salı akşamı 
mat Hepsi de buD..a ha.Zrrdı, hiçbiri 
bu esastan inhiraf göst.eremeOO.i: E- N AŞ i T 
ğer imha edilmek istemezse? AŞK MEKTEBi operetinde ayrıca 

Akıl durduracak maıhiyett.e kahra- NAŞlT tarafından 1 perde komedi Ayrıca haftanın iki gününde Halk
evinde piyano ve keman dersleri de ve
rilecektir. 

manca gayret gösterilmesini gereklen ----------------

diren bir mevcudiyet! ölümün kudreti 
:(. ~ :(. 

Temuçin, nasıl bir askeri deha sahi
bi olduğunu, meşhur "Araıba cengi,,· 
nde isbat etti. 

Kabile, cenkçilerinin sayısı 13,000 
ere varacak nisbette büyümüştü. Yaz 
merasından kış merasına gidilmek 
üzere yola çıkılmıştı. Bu mevsim, her 
kabile için en tehlikeli ve felaketli 
mevsimdi. Bu göç mevsiminde, tekmil 
kabile, takım takım.atla, göçederdi. 
Sürüler beralber götürülür, her nevi 
mal beraber götürülür, kadınlar ve 
çocuklar beraber götürülürdü. Bunla
rın yol esnasında. muhafazası, korun
ması da gayet müşkill, çetin; gayetle 
yorgun, argın düşürücü külfetli lbir 
işti. 

Temuçin, ne türlü tehlikelere doğru 
gittiğini pekala biliyordu. 

Mongollar, çölde daha hfilft: en kü
çük kabileydiler. Bu kabileyi f a.zla bir 
kuvvetle ezmek, btitün mensuplarının 
kökünü kazmak, hepsini kumda boğ
m:ık, pek o kadar güç lbir iş sayılmaz.. 
dı. 

Ta ileride yolla.nan piştarlar, dört 
bir taraftan alelllcele geri döndükleri 
sırada, uzun kervan, bir vadiden g~
mekteydi. Piştarlar, pek heyecan.day
dılar Ye bu heyecanlarına ciddt sebep 
de yok değildi doğrusu: Her taraftan 
düşman Tacikler, dolu dizgin yaklaşı
yorlardı. Temuçin, bütün piştarlarin 
getirdikleri haberleri zihnen sl?'alaya
rak bir mukayeseye giri.'.)ince, gelen 
bu düşmanın kuvveti ne kadar oldu
ğunu tahmini olarak hesapladı, öğren
di. 
Tahminine göre gelenler, tepeden tır
nağa kadar silahh, 30,000 kişiydi. Bu, 
bir orduydu! 

Ve ortada yalnız iki imkan mev
cuttu: Ya kaçmak, ya da taarruza 
geçmek. Sürüler, arabalar, kadınlar ve 
çocuklar, çok ağır yükler ve engeller, 
demekti. 

( A1'kası var) 

( 4 iimcüden devam) 
içini çekti: 

- Oyle mi?. Sahi mi söyJüyorsu. 
ınuz? 

- Sahi.. Tama.mile sahi söyJüyo-
rum, 

Diğer taraftan su projesinde yapı
lan tadilat dolayısile Belediyeler ban
kasından 30,000 lira istikraz akdedil
mek üzere Belediye meclisinde reise 
mezuniyet verilmiştir. 

Hastalıklı ciğitler 
Mazlumun rengi sapsan kesildi, Çiftçilerin ellerinde bulunan hasta.-

Dudakları titredi: lıkh çiğit tohumlarının Mersinde mec-
- Fakat, dedi, Sabaltat hanıın, canen dezenfekte edileceği Ziraat ve-

siz kocacığınızdan ayrılacaksrruz. kaletinden gelen emirden anlaşılmış-
- Bırakın canım bu fena fa.nte- tır. 

ziyi!. Çiftçilerimiz hastalıklı çiğitleri ek-
Maz1um, dişlerini sıktı: memeleri için tohumlarını Mersine gö-
- Bu, dedi, fantezi değil, bir ha. türilp de dezenfekte yaptırma.lan men-

kikat olacak. faatleri icaıbmdandır. 

Bu muhavereden sonra pla.ja git- Kapıqı balta ile kırarak 
mediler. Mazlum lstanbula indi. Ak~ • • • 
şam Faikle beraber döndü. Akşam ıçerı gırdıler 
yemeğini Sabahat, Ma.zlunt, Faik 
beraber yecliler, Mazlum, gene hiç 
birşey olmamış 7lbi gülüyor, söylü. 
yor., söylüyor güldürüyordu. 

Ertesi sabah Mazlumun odasına 
kahvaltı götüren hizmetçi kız titriye
rek: 

- Mazlum bey ölmüş diye geri 
döndü. 

Faik ve Sabahat odaya koştular. 
Mazlum yatağında boylu boyuna u
zanmrştr. Başı ucundaki komodinin 
üstünde boşalmış iiçer gramlrk iiç ko. 
kain şişesi vardı. Başı ucundaki Him
ha yanıyordu, Şisenin altında büvük 
bir zarf vardı. Zarfın üstü ''Faik'<~ .. 
diye yazılmıı:ıtr. Zarfın icinden bir 
sürli noterlikten tasdik edilmi~ evrak 
çıktr. Bir de üc kelimelik bir mek
tup, Mektuota diyordu ki: 

Adana (Hususi) - Evvelki gece 
Kara !salının Çakıt muhaciri köyünde 
dört klşi saat 24 de aynı köyde oturan 
Nuri isminde birisinin evinin kapı:sı
m balta ile kırmışlardır. Bu dört mü
tecaviz içeri girerek Nuriyi bağlamış
lar ve üzerine eşyaları yığarak ört
müşler ve 300 Ura para ve kıymetli bir 
takını eşyasını çalarak kaçmışlardır. 

Gürültüye koşan köy ihtiyar heyeti 
Nuriyi eşyalar altından kurtarmışlar 
fakat hırsı:zları yakalayamamışlardır. 

Polis ve jandarmanın takibatı saye
sinde bu dört hrrsızdan Kürt Bayram 
ve Kozanlı Bayram isminde ikisi ya
kalanmıştır. Diğer iki ki~iden birisinin 
ismi Çelik Ahmettir. Diğerinin hüviye
ti de h enüz msçhuldür. 

lzmitte qeni b;r 
fabrika daha 

Fa ik. hütün servetimi kamı Sa. !zmit (Hus usi) - Memleketimizin 
bahate terkedivorttm. Beni affet. cenup mıntakalarmda kendi kendine 
Rana karşı kabahatlerimi hayatımla yetişmekte olan Hindyağı nebatatı
ödeılim. nın ziraat usulerile ıslah etlilmiş cins-

Faik mektubu 8abahate uzattı . --- · ------- ===-- ı 

Sonra vasiyetnameyi bir ldlJrit çaktr, çak.. 1 
yaktr. Failı:, cenaze ile birlikte evden ı 

- Zaten hissediyordum, dedf. Al- çıktı, bir daha görünmedi. 

.. os 
yasta Hindyağı istihsali müınkill1 ğı 
bileceği düşünülmektedir. ffilldya ıŞ 
(Reçineyağı) Ricinüs adile tanıtıJllto' 
(Hubüssalatin) denilen nebatrD ys.· 
~umlarmdan çıkarılmaktadır· Bll"rle-
gın son zamanlarda tayyare ınoto ~· 
r~nde ~stim~li ç~k iyi neticeler vetJll rse 
tır. Hındyagı zıraati ta.ammünı ed~s.ıı 
memleketimiz hem sıhhat noktas?1" bit 
hem de sanat itibarile k1ylnet11 

mahsule daha sahip olacaktır· rs3-
Hindyağı nebatatını !zmit ile J3.U de

Karadeniz sahil vilayetlerde v~ ~dtl' 
niz mmtakalarile İstanbul dahli. 0 ele 
ğu halde geniş sahalarda yeti.Ştiflll 
mümkün görülüyor. ıe 

Bu nebatm tohum.lan geç :ıcel1l313 
erdiği için Anadolunun m7r~~ı Y~gğ 
mmtakasmda yetismesi gUçtüI'· tV' 
istihsali için kurulacak fabrika. ve ı.-ııı 
fiyehanelerin de bu mmtakaiara ~~ye
olması Jazımdrr. !ık fabrikanın vil 
timizde tesisi düşünülmektedir. 

30 talebe lzmitle 
!ımit (Hususi) - Yurd içinde, ~· 

karadan haşlayarak, Eskişehir, !ıJYl;; 
İstanbul, Mudanya, Bursa, tınra1\,e· 
mir ve Kütahya üzeri Ankaraya. dOjşi· 
cek olan Hukuk fakilltesinden 30 Jcitııl 
lik talebe kafilesi İzmit de pek saJ!l ııc· 
ve içli bir alakayla karşılandı. l19 ıı1' 
evimizin bir gecelik misafiri 018~et 
kalan ve ertesi gün !stanbula h~ ııııı 
eden Hukuçular, şehri, mimar SiJlS.pW 
eseri olan Yeni cuma ca.mii.ni, )lS.fıılr 
haneyi gezdiler. Kağıt ve kartoll ııı· 
rikasmın muazzam makineleri ~ce' 
da saatlerce kaldılar. Her tarafı 1 ıısft 
den inceye gezildi, Gölcükte btı1U ~ıJ 
Yavuz harp gemimize ta.hsis ediJell 1 
susi bir motörle gidildi. Yavuı f"'sııu..ı 
gezile bitirilemedi. JJÔ )O' 

Akşam Izmite dönüldü. Beledi~8 ıi' 
kantasmda Vali Ham.it OskaY bi!fs.f 
yafet verdi. Ziyafette vali, yurdıı.18t;tıı 
dalı olmanın balı.tiyarlıklannI ııJl ~i· 
gençler pek hararetli bir eJ.laşla. ııı.t· 
tin çok sevilen valisini seıaıcl~0e 

Halkevi müzik kolunun ko pıtııı' 
zevkli saatler geçti. Atatürk 8 g!Şıııı 
çelenk koyan gençler, İstiklal Jl'.I. 

söylediler. .. J{eJ!lcJ 
İstasyonda i'!Iaarif müdilrU dJ ){il' 

Arın.ad ve birçok İzmitliler var :.(feı 
filenin başkanı Abd.ulkadir, JcOdılf 
halkının çok samınıi alakasnıdııll 
duklarr minnettarlığı ifade etti. ~ 

lzmirde Birincikordort 
"Atatürk caddesi,, 

denildi Jl5i' 
İzmir (Hususi) - Şehir Jl'.l.~t 

son içtimamda, lzmirde çalışan gııts-J' 
kalfalarına ait talimatnaıne ue Jıll'~ 
lanm. tabi tutulacakları şartlııl"1ş, ı:ı~ 
talima.tna.meyi konuşup çıka.rıtıl </~ 
meyanda tzmirde 85 mahalleye dJJ ge· 
isimler verıttlş; şehir hududUJltl 
nişletmiştir. ııj.t>' 

Maruf Birinci kordon ~d:aıı Q{iıteP" 
türk caddesi" ne vermiştır. !JlOflU'j 
tramvay caddesi de "!sınet sıııd~ 
caddesi olmuITT.ur. İmar ~~iit JJ11' 
geniş mahallenin adı da •'I{iil 
hallesi.,dir. atı' ,,ıı· 

Meclis, şehirdeki 1200 sol< JC tJJ!ıı! 
maralandırılmasmr ve be.Ş Y111111llııSıtı1 planının kısa zamanda. çıka.t1 
da. kararlaştırıruştır. 11tıilfll}I' 

t ··pıı>" '" Başbakannnrz İsmet no tıJl0ııcv·: 
doğdukları ev, Mekke yoıcu.ş ıtlatıg.lt 
:Mahallenin adı Hacı Mehınet •1SJ'll,e 
lesidir. MccPs bu mahalleYe rı:tı~ 
İnönü mahallesi,, adını ve ~ıı. 
Yeni mahalle isimleri arasında. Oi' 
da görüyoruz: 

Tınaztepe, Kocatepe, Dua.~~;, ~:ı: 
mentepe, Bozkurt, Selçuk, su:;ıı.$· 1 e
mık Kemal, Türkyılmaz, .Alt~ıet• 1 
dız, Uğur, Konak, Kurtuluş, ~eŞi!t~~ 
nigiln, Akıncı, Ülkil, AltaY~ .~ırv 
Atilla, Güngör, Barbaros. 'lW~ 1'~ 

. tpıı..q,.. ~· 
Kıiıçreis, Kema1reis, Mita. , j\JtıO ~· 
radreis, Çankaya, Gfü:eıya.l~. }Jel°' 
Altınordu, Koca.kapı, :Kubfl_3 Y'• 
Bahar ve saire.~ 
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ISPOR POST ASI 

Dünkü Lik maçları neticeleri 
Galatasaray-lstanbu'sporu 3-0, F enerbahçe ·Anadoluyu 

10 - O, Beşiktaş • Hilali 8 - 1 yendi 

Yeni Türk gençliğini tam ve kati muvaffakiyetlere erittire
cek biricik amil spordur. lspor Postası bütün gençleri ıpor 
çerçevesi içinde birleıtirme ğe çalıtmaktadır. 

Bugün ıpor mefhumu içinde birleıen Türk gençliği yarınki 
genit ve ıümullü hayatta da tam bir fikir birliği yapmafa 
alıpcaktır. 

lspor Postası okuyunuz. O, aynı zamanda bir fikir mec
muasıdır. 

Her pazartesi çıkar. Fiatı her yerde (5) kuruttur. 

Stl ~ ll. egmanige - Begkoz takım /arı 2 - 2 berabere kaldılar· 
~tn:VVelki bozuk hava spor • 
llıt~ dünkü maçların yapıla

·Devlet Demiryolloiı ·ve Limiıiılarl.:.;ş/etme 

~ &abahıc~aatini vermişti. Fakat 
\ı8taauıu: güneş '~ güzel hava Tak
~t' txıeşhur çamurunu oldukça 
~k ı. Sabada hatırı sayılır bir 
~i ~.öze çarpıyordu. 
~ künıe maçlarından sonra ilk 
~ ayı Fenerbahçe - Anadolu 
~ıa.rı Yaptılar. İlk dakikalardan 
t~be.h tanı bir hakimiyet tesis eden 
"e ~ !:e, kendilerine nazaran eksik 
~e ~ olan hasmının fazla gay
~ ~en, ilk devreyi 4-0 bitirdi. 
~ f e Anaciolular kuvvetli rakip 
bir h. aıla gol yememek için azami 
~Yretıe çalıştılar. 

'il ~evrenin yirmi beş dakikası
'1u, en ınUdafaa oyunile geçiren 
»ı~orulmağa başlamıştı. 
~~ Çeliler, hücum çemberini 
' n daraltrnağa başladılar ve E
~ Ço I>tığı beşinci golden sonra sa-J 
'tt.t le :p BÖküğü gibi birbirini takip 
' nı· 8,Utetıe oyun 10-0 Fenerbah-
'~bıyeti ile neticelendi • 
~ bUt~a.r. çok kuvvetli hasmına 
~ u.n OYllnu 10 kişi olarak oy
.~~ ·k'l3aşlıca hataları müdafaa ta
~ Çt:lannıalarıdır. Serbest bir 
~ Col l'!nak için çalışsalardı belki 
· Yernenıeğe muvaffak olurlar-

~ı ~ 
"l1Q 

0 
Tezcan idare etti. 

~ taıt~u Galatasaray • tcrtanbul
~~arı yaptılar. Bu maça Ga
ı ~ §tı kadro ile çıkmıştı: 
~. Su • Reşat, Salim - Ekrem. 
~ .. avı - Necdet, Haşım, Bülent, 

~~~ da Gündilz oynamıyordu. 
ıı Porlular son zamanlardaki 

~ ~i:ı llluhaf a.za ediyorlardı. 
~~Çe taşla berabere kalan ve Fc-
1-1. ~ .;e _ancaıc son on dakikada 
,., Q ~Yete düşen 1stanbuIBpor-
~ a atasa.raylılar karşısında ne 
~ ~ nıerak ediliyordu. 
~~et Adem idare etti. 
' ~ ilk dakikalarında bir hfi
'llıcı ~ yoktu. Fakat henüz 
-.._;) htı ı'kada parlayan bir Galata-
~ l'a:ununda 1stanbulspor kaleci
~~ ta~ çıkı§ından istüade eden 
~~ ~ ilk golü kazandırdı. 
:.'ltt bit 1ka sonra Bülent yanlama 

'tı... ~ §Utıe ikinci golU yaptı. 
'-~~ Y gol UstünlilğiinU temin 
\i1 ~, ~her, birinci de\Te müte-
~ teya.zin akınlarla neticelen 

~ ~~nin ilk yarısını hakim ve 
,,~Yan Galatasaraylılar Haşi-
~ tıı~ UçUncU gollerini de yap

\ ~~tl 8.k oldular. 
~,Qı,,_Ylrısmdan sonraki kısm.m
\:-t\b::°rluıar da canlı hücumlar 
\lıı...hlttl!tın lanıışlardı. Fakat muha
\ı_ "'ll\t da acelesi ve beceriksizliği 
~' llıU Gaıatasaray müdafaasının 
\t~ahaıeleri siyah S3.1'1lılara 
~ ~~ hnkanmı vermiyordu. & " bu .. kısmı ka.rşıİıklı akın
~ ~golsüz devam etti. Ve bu 

hıttL 3-o Galatasarayın galibi-

'° "e,. f ~ e &tadında 1 

~~-~enin ilk karşılaşması 
~ ıı.~ &<ti takımları arasında idi. 
~ ~ltı~~'Uıı idaresinde yapılan bu 
"it ~~lıla.r 8-1 kazandılar. 
~~ ~e Beşiktaşlılar hakim 
~~~~kla beraber, Hilal 
~~ 'le gaYreti siyah beyazlıla 
:~ llıı~llılarnu akamete uğratı"-. ~ htı lfih arada sırada parla
~~lt. CUrıııarı da nazarı dikkati 

~~~ikada: Beşikta.şlılnr ilk 
~ ~~ tıda.n ve biraz sonra Ha-
~ 4e kornerden ikinci gol

. ~ golden. sonra HiW-

.· .. , 
· Umum . idaresi .ilanları .. · ·. ~ 

( 1J ~ .. • ~ • .. • ... " 1"" 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan qağıda ya.zıh (4) gurup 
malzeme her gurup ayn, ayn ihale edilmek üzere 4--3-37 Perıembe 

günü saat 10 da Haydarpapda gar binası dahilindeki 1 inci İ§letme Ko • 
misyonu tarafından açık ekıilhne ile sabn alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin hiza larmda yazılı muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komia· 
yona müracatlan lazımdır. Bu işe ait · p.rtnameler komisyondan parasız o
larak dağıtılmaktadır. 

1 - 250 kilo dana derisi, 400 kilo kösele, 40 kilo Kromlu kösele 

muhammen bedeli 1187 lira 60 kurut ve muvakkat teminab 8907 kurut • 
tur. 

2 - 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 696 lira ve m~vakkat 
teminab 5220 kuruştur. 

3 - 390 M2 2. 5. 10 ve 20 m/m lik yün keçe muhammen bedeli 
Galn.fasaray - latanlJ'Ul8'por maçından bir görünüş 587 1/2 lira ve muvakkat teminab 4407 kuruştur. 

lilerin birkaç gayretli hUcumu görün- beraberlik fırsatını da kullanamadılar • 4 -. (SOO) beşer yüz me~e kırmızı. ve yeşil §ali bez muhammen be-
dü. Bu hücumlardan birinde Hakkı ve Mehme<lin attığı penaltı Süleyma- delı 600 lıra ve muvakkat temınatı 45 lıradır. (805) 
vasrtasile ilk ve son gollerini yaptılar. niye kalesinin yanından avuta gitti. , . . ... 
Ve devre Beşiktaşm hakimiyeti altın- Bu tehlikeyj kurtaran Süle ani Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan qagıcla yazılı 2 gurup 
da 2-1 bitti. liler biraz canlandılar. Faka;Bey:: malzeme her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 18. 2. 937 Pertembe gü. 

İkinci devrenin ilk dakikalarmdan hiç olmazsa beraberliği temin etmek nü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci İ§letme komisyo
itibaren birinci devrede sa.rfettiği için bütün gayretile çalışıyordu. Ve nu tarafından açık eksilbne ile sabn a!macaktır. 
gayretten yorulan Hilfil mUdaf aasma Beykozlular ancak ~~un son.l~:ına ı Bu işe ginnek istiyenlerin hiza lannda yazılı muvakkat teminat ~e 
karşı tam bir hakimiyet tesis eden do~ Şahabm ayagıle beraberligı te- kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komıs
Beşiktaşlılar onuncu dakikada penal- min ettiler. .. tlan lizımdır B · • 1 k · dan parasız 
tıdan üçüncü !?Ollerini yaptılar. Süleymaniyenin bir hUcum esnasın- yona mu~caa • u l§e a ıt şartname er omıayon 

Ve ikinci devrenin sonuna kadar ay- da müdafaasının fazla açılma.SJ bu go- olarak clağıtılmaktada. 
nı hakimiyeti devam ettiren Beşiktaş- le sebep oldu. Biraz sonra da oyun 2-2 1 - 3050 adet muhtelif §ekil ve eb'atta su tesviye fİ§elİ muhammen 
hlar 5 gol daha yaparak maçı 8-1 ga- beraberlikle bitti. bedeli 463 lira ve muvakkat teminatı 3473 kuruftur. 
Iip bitirdiler. ikinci küme maçlar1 2 - 12000 kilo Silindir yağı, 4000 kilo motör ve dinamo yaiı, 

ikinci ma~ Taksim stadında birlııci kiline ınaç- 3000 kilo 'kalın va'küm yağı, 500 kilo Transformatör yağı, 1500 kilo kom-
Süleymaniye • Beykoz takımları lanndan evvel ikinci kümeden Kasım- presör yağı (Gargoyle D. T. E Oil B. B. ve emsali) ve 2000 kilo Gres ya. 

arasında yapıldı. Kuvvetlerin aşağı yu paşa • Doğanspor takımları karşı- ğı muhammen bedeli 4345 lira ve m uvakknt teminab 325 lira 88 kurut • 
kan müsavi olması oyuna bu karşı- laştı. l (592) 

KasımprıaaWar hakim bir oyundan ~ laşmada hususi bir helecan vermişti. ~~ ;;;;;;;;;.;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--iiiii-;. 
Ma.çı Beşiktaşlı Hüsnü idare ediyor- sonra hasımlarına galip geldiler. ı 1 

d Şeref stadında Kara.gümrük Beyler-

uiık devrenin ortalarına kadar de- Kbeyini k2•1 mağHlp etti. . 
vam eden mütevazin oyun bir aralık adı öyUnde yapı!an kros 9 Pangalu Cümhuriyet Caddesi 87 No. lu Sürp Agop aparbmanm 
Beykoz lehine inkişaf eder gibi olmuş- 8' ontru ko,uau 

uncu dairesi. tu. Ve 35 inci dakikada Beykozlular f.stanbul Atletizm ajanlığmm tertip 
Süleymaniye ka1esi önündeki karışık- ettiği dördüncü kros konteri koşusu, Pangaltı Cümhuriyet Caddesi 87 No. lu Sürp Agop aparbmanm 4 
lıktan istifade ederek Turan vasıtasile dün Galatasaray, Beyoğlu, Halkevi, üncü dairesi. 
ilk gollerini kazandılar. Fakat bu 1-0 Beyoğlu spor, Galata ve İzmit Akyeşil Sürp Agop vakfı akaratmdım yukanda yazılı apartıman daireleri • 
vaziyet çok devam etmedi. Ve beş da- spor klüplerine mensup 30 atletin iş- nin açık arttmnasmda istekli çıkma dığmdan 31 mayıs sonun-ı kadar ki• 
kika sonra Süleymaniyeliier de Ra- tirakile Fenerbahçe - Belvtl arasında raya verilmek üzere 3 gün müddetle uzatılmaya konulmuştur. bteklile .. 
ufun ayağile beraberlik sayısını tc- dgeidipa gıledlmı.e 5000 metrelik Yol üzerin- rin ihale aün.ü olan lS-2-937 per.şembe günü saat 14,5 de Beyoğlu 
min ettiler. Ve ilk devre bu suretle y p ~ 
müsavi bir oyunla 1-1 berabere bitti. Muvaffakiyetle başarılan bu koşuda Vakıflar direktörlüğü mülhaka kalem me müracaatlan. (858) 

İkinci devrede de akınlar kar§ılıkh takını itibarile alman teknik neticeler 
oluyordu. Fakat 7 inci dakikada Sü- şunlardır: 

leyınaniyeliler ortadan gUzel bir hü- ı _ 12 puvanla Beyoğlu Halkevi. 
cum yaptılar. Ve bu sırada İskender- 2 _ 12 puvanla tzmit Akyeşil. 
den aldığı pası iyi kullanan Ali takı- 3 - 27 puvanla Beyoğlu Halkevt 
mma ikinci golü kazandırdı. 

2-1 mağıtip vaziyete düşen Beykoz- ~--••• D r. •••••il!!! 
lular ikinci devrenin onuncu dakika-
sından itibaren canlı ve hakim b ir N 1 Ş A N Y A N 
oyun oynamağa başladılar. Fakat Sil-
le · "daf b hu"cumla Hastalarını hergün akşama kadar 
ymanıye mu aası u rı y ~ • 

kesmek icin azami bir ~ayretlc çalışı- Beyoglu, Tokallıyan o~lı yanında 
Yordu. 30° uncu dakikada Bülendin ha- ı Mektep sok~k 35 numaralı mua-
talı bir hareketini hakem penaltı ile yenehanesınde tedavi eder. 

tecziye etti. Beykozlular bu müstesna 1 - Tel: 4os4
3 ---il 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı 

1000 ton muadili olan 1388888 
litre 73 oktanlık benzin ile 200 ton 

muadili 274034S litre 87 oktanlık 

benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon-

muıtur. Hepsinin tahmin edilen be -
deli 415364 lira 60 kuruJ olup ilk 
teminat parası 20365 liradır. Şart • 
nsmeai 2077 kuruJ mukabilinde M. 

M. Vekaleti Satmalma komisyonun
dan alınır. ihalesi 17-Şubat-937 
çarıamba günü saat 1 S dedir. Eksilt

1 VAKiT cep k'tapları No. 71 

Muhtelif eserlerden 

Her memleketle 
Birkaç gün 

Türkçeye çevirenler 
Ahmet Ekrem - H. M - A. E 

VAKIT K1TABEV1 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanu - --1------------r--

Fiyatı: 20 kuruı 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki belge-. 
!erile birlikte ihale saatinden en geç 
bir saat evveline kadar teminat ve 

teklif mektuplarım Ankaracla M. M. 
Vekaleti Satmalma komisyonuna 
ve:meleri. (554) (3857) 

rada. İhalesi 4-Mart-937 per§em· 
be günü saat 15 tedir. Eksilbneye 

gireceklerin 249Ô sayılı kanunun 2, 

3 üncü maded!erinde istenilen belge

lerile b:rlikte teminat ve teklif mek· 

Şartnamesindeki deği~il:lik do • tuplarmı ihale giin ve saatinden en 

layısile dört adet muhtelif tezgah ye- geç bir saat evveline kadar Ankara • 

niden kapalı zarfla eksiltmeye kon - ela M. M. Vekaleti Satmalma Ko • 
muftur. Tahmin edilen bedeli 170001 misyonwıa vermeleri (571)_ (232) 
lira olup ilk teminat parası 1275 li-
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0 holde hemen işleme~e hozı! ofa~ Hovogozi 

Banyo aletini tanımıyorsunuz. 

Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA .. 
HAVAii II $OF ··BE- 1 

iZAHAT ı ls~ikfal Caddesi No. \01 

OAMA PARl.A.-< 

OAHA ucuz IŞIK VERi~ 

İstanbul - Galata, Voyvoda Cad.No. 124-126-128 ) 
(Yeni binasınd-

Tahmin edilen bedeli "110000" lira olan "10000" ton 
kömürü 16--Şubat-937 tarihine ra$tlryan salı günü saat 14 ele 
zarf usulile alınacaktır. ~ 

Muvakkat teminab "6750" lira olup prtnamesi "550" kuf'1I 
kabilinde Komisyondan her gün veri lir. 

lateklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde tanzim ı 
kapalı teklif mektuplarım en geç 16-Şubat-937 Sah günü -' 
kadar Kumıpqada bulunan komiayo n Bqkanlığma makbuz 111 

vermeleri ve bu saatten sonra verile cek teklif mektuplannm k.ıJ 
miyeceği. (482) ~ 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Kadıköyünde ea:e~ ~ 
hallesinde Lorando sokağında 62 No. b,.~ ır.ahalli ~37 veya 9.,~ 
sene!eri Mayıs sonuna kadar kiraya ,.erilmek ilzere a1'ık arttmnc.Y:;,ı 

KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ •C•. -•Hl~ muştur. Şartnamesi Levazım Müdürli"~ünde görfu~:,·ı; .. ke~di dl'!31' 

K 1Z 1 L Ay G A Z ETE S 1 
lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 15-:!-:,., 
3ünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( 

C 1 K A C A K T 1 R Belediye fen i~leri müdürlüğü Hn lüzumu olen bir tE.::e s ... 

n~-' b • he k din. nf t he v_ı dım ı caktır Fi b mobili açık eks'Janeye konu1:nufur. Bu oto-nob1'e ı-aa !:rı:ı b.. 
aruanmzı: u gazeteye vermenız m en ıze me aa m auzı aya yar o a . ıya son sayı· . 

1 
~ . le .. _, .. 

1 
.. ~ .. .ı .... 1 ı..:ı·-

f da timi• • 40 · yıfal da 30 00· d'' ·· yıf d 60 r,..·-··tur nım o unmuş~UF .... arillamest veZ!m nıu-.ı ~ u .,mı;ıe ıc -u: . •·, 
a san , ıç la ar , r uncu sa a a SULI.., • n N h k _, d ·ı n ı· 1 1 ·ıı . ~ ' " {y · p tah k da KIZILAY S tı b'' T 1 f 22653 490 . anun;ı:ı yaz ı vesı.ra ve l 1 0 ·m ~ : t te-:ım.. !'!' .. 

M •• t 1 • em oı ane arırım a t urosu e e on: , D . . T: .... 

UT3C33 yer eri: . VAKiT PROPAGANDA SERViSi T J f . 24370 1mektubi1e beraber lG-2-937 se!ı günü saat 14. uc a.ı~ı ~·" 
Ankara caddesmde ,;, e on H • =111 bulunmahdırlur. (B.) ( 630) 

--~~~-~~~~~~~~~~~~:--.--~- ---- A 
Posta T. T. levazım müdürlüg"' ünden: ~~~~ Konserva:uı·r.r yab kısmı ta1eb~&me yr.n!.Jn':ıct.'t kashe~. ~ 

~ Or. Nihal Tözge ~ pantalondan ibaret 40 ta1am e!~·se r.r-ık e~!3İl~cye kmulrnu~t'"::~ 
1 - Ta1am adedi Muhammen bedeli Muvakkat teminat münakasanm tekli ı . ıoci 1101r Deri • Frengi ... ~ ve elbisenin nümune .. e:ile şarln3"!lcsi levazrm l'(ü:Hiı''ü }üncle goga ~ 

Lira Lira Kurut dlger Zührevi ho. mllt. > Bir takını elb;~cye 18 l''"a be' el tah'.'T! ;n olun .. ·t::~··r. lste1di!er 24 'rl-1t~ 
B b ·ı· T-- -C · · L (

4 k d d "k • ı· lıl ill' • ' ' e1~~ 
,1475 

875 

190 } 
155 

2695 

17700 

12250 

5020 

1327 50 
918 75 

376 50 

kapalı zarf 
• ıa ı ay yar• emıyeta aartısi ~ anun a yaz ı vesı a ve 4ı ıre. : ~ ~ te:rı•n:ı~ --.- ·.Jl'Z ve~·a :n • 

No. 11 TeL 2190 bul 
Sah günleri p•raaız raber 16--~-937 salı g{!nü s:o.t 14 de Dnimi En:::.imende 

,, ,, lar. (631) 

Makinis mu vi~!iği im"i~a~ 
İstanbul Bele:liyesi Karaağaç M fü~sses:ıtı buz foürikası ıçill ı,.ls' ~ 

,, ,, 

Yekun. 
bir makinist muavinliği için apğıd:ık i ~ı.rtlc.r chhiJ=nde bir müsa ./ 

/ İdare ihtiyacı için yukarıda mile dan, muhammen bedeli, muvakkat h l ti .anı yapı acaktır. . !.t 
teminab ile eksiltme tekli gösterilen cem'aıi "2695" takım elbise ve kas· T ı 1 k' b" · ' • · · akiJ11'9 ı-' 1. - a ip o aca ,ar :r s;ınay1 rne ~te.Jı tesvıye ve m ~ 
ket aatm alınacaktır. mezunu olacak ve hiç olmazsa bir lf' ne :ş;i 0 1arck bir yerde ça " 

2 - Eksiltmeleri 27-Şubat- 937 Cumartesi günü saat 12 de ve lunacaktrr. pr 
her kısmm eksiltmesi ayn ayn olarak Ankarada P. T. T. Umum Müdür - 2. _Talipler askerlik h:zntetini bi'irmi~ o!::.cah:!:ır ve ya'1atl 

lüğü Satmalma Komisyonunda yapdacaktır. ------------- ti geçmit olmıyacaktır. ik 
3 - .istekliler, teminatlarmı idare veznesine teslim edecekler, alacak- 3. _ Talipler hi.:snühal varakasr, s 'ıhat raporu ve askeri 

lan makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubunu ve tartna· ı•--•Dr. IBSAN SAM:t ___ lll sını verecekleri istek ka3ıdma ba~lav .ıcaklardır. tıJıİ" 
mede yazılı vesikalarla teklif mektubbunu ihtiva edecek kapa • G ON O K O K A Ş 1 S 1 4. _ Talipler nazari ve ameli olmak üzere iki imtihana 
h ve mühürlü zarflannı o gün saat "l 1" kadar mezkUr komisyona tevdi · Belsoğuklt;ğu ve ihtilatlarına karşı )ardır. İl' 

eyleyeceklerdir. pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo- S. - Gerek ameli ve gerekse n!l'.!ari imtihan-:la iyi bir ce'\'aP 
ı lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 4 - stekliler Resmi Gazetenin 7-5-936 Ta. ve 3297 sayılı nüı· .. ____________ te cevap verme müddeti meselesi de nazan dikate almac:ıktır· 

bumda yazılı müteahhitlik vesikaamı himil olacaklardır. 6. _imtihanlara 2-3-1937 salı günü saat onda baf'-... --
5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazun Müdürlüğünden Is · 7. - imtihana girmek istiyenler 1g;.._2- 1937 cuma giiniİ 

tanbulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. K D R U N beşe kadar arziıhallerini Müdüriyete vermeleri lizmıdır. O ... 
( 304) (791 ) vukubulacak müracaatlar kabul edilmez. • ._-wt 

----------------------- Abone şartları 8. - imtihanı kazananlar hakkında alelusul tekrar~-. 

Jandarma genel komutanlıgı"' Yıllılı 6 •YlıtıJayldıA7'ı1l cağı gibi, ahvali srhhiyeleri hakkında da Belediye heyeti s·. __ ldlfı 
MMlleketimizde 7SO 420 23S ı ıo rar muavene raporu alınacak ve ondan sonra İte baılat~- · 

A 1 d 
Yabancı yerleıe 13SO 72S 400 ISO J 

n.:(3fa Satına ma komisyODUO an: !;:7y:~~~e':} 1800 9SO soo 180 Senelik muham-

1. - Kumaşı Jandarmadan verilınek ve diğer bütün malzemesi Mü 
teahlıide ait olmak 'şartiyle Caket, P antolon, Tozluk ve Şapkadan mü · 
teşekkil bir takımmm dikim bedeli .. (155) kuruı tahmin edilen (21.200) 
takım kq!ık elbise 1-3-193'? Pazartesi günü 1aat (14) te kapalı zarf 
eksiltmesile müteahhide ihale edilecektir. 

2. - Şartnamesi ( 165) kuru, kartıbğmda Komisyondan almabile · 
cek olan bu dikim eksilbnesine girmek istiyenlerin (2464) lira (50) ku 
nqluk teminat mektup veya makbuzu ile şutname::le yazılı belgeler için 
de bulunacak teklif mektuplannı beH i ııün saat ( 13) se kadar komisyo11c1 
~ ohnalan (282}. (7271 

Türkıyerun her poeta ınerkainde KURUN'ı men kirası 
ebone yazılır. 

Telefon 
laarer 24370 
Yazı ft1eri: 21413 

Poeıa kuhılUı 45 
Tet,raf ecirce: KURUN l•t.rdMd 

Baıııldıiı yer: 1ıtanbul Ankara C:.ddcei 

V AKIT Yurdu. 
Sahibi: ASIM US 

Ncfrlyat dink.törü: Re/ile A. ~ 

Karaağaç mezbahumda 115 N. 
1.ı bağırsak fabrikası 

" ,, 60 " 

3000 lira 

it 8aiınakhane 2050 ,, 

Y ukanda semti ve senelik muhammen kiralan yazıb oJ.ıl 
ikiter sene müddetle kiraya verihnek üııere ayn ayn açık .• 
nulmU§lardır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görül~~~ 
hizalarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile .,_....-( ...... 
-937 ..ıı aünü saat 14 de daimi Encümende buJunmabdlrlar· 


