
As· ·er 
Fransız topr:akları
na bomba attılar· 
J/ıı.dudu ileri/ettiler 
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ln~iliere A 1man müs
it:m ek eler ini verecek mi? 

Londra. 1;) (A.A.) - lngilwrenin 
Almanyaya :r.1üstemlekeierini geri ve_ 
rece~i hakkında dün bir İngiliz gaze • 
tesi tarafınd;ın yapılan neşriyat res
men yalanlanmaktadır. 

"--- (Y azı.!ı, ! incide) B ____ a __ l_k_a_n_A ____ n_ta_n_t_ı _____ ı ..__S __ a_n_c-ak-'t_a_K_o __ n-se-y-ka_r_a;-;n_a_i-tı-ra_z_e_d-en-le_r __ 

.Menfaat - eş ·ne k an ~0nsey müzakereleri 
l\ongresi dün 

ve Matbuat 
Atinada başladı 

" Hariciye Vekilimiz diyor ki: 
liadiseler sarsılmaz r~n.Linli
~· ğime hak verecektir,, 
~~~ 15 (Hususi) - Türkiye, Yu- memurlar, Balkan devletleri elçileri, 
fi ile ~ •e Romanya Hariciye Vekil - konsoloslan ve kalabalık bir halk küt -

t Ilı.Ur alkan Antantı devletleri mat - (Sonu Stl. ! Sü. ! ) 
bıı .. ~ ahhaslannı getiren hususi tren 'da /\~t 10,30 da büyük alkışlar 
hltııiltit tırıanın Larisa istasyonuna 
hııtiiıı "I ~~aşta Başvekil olmak üzere 

11 
'11cr, •iyaıi ve uke<i büyük 

4 
aşvekll 

n~ka,.aya dönüyor 
._ Ott ıf' 
... 4 lla llıtdenberi Istanbulda bulu-

.\h~tkiUnıtz Ismet lnönünün bu l 
~lıt. 1/ay~ döneceği haber alın. 
~tay ~r rıvayete göre Başvekil 

~ire uğrayarak gidecek. Tevfik Rii§rü Araıı 

Yanlış telikkilere karşı 
euyük Millet Meclisinin tefkil3tl eaa• "o •iyedekl on tadıUUla kabul etti§I 

l~ ~~lc~iiil,, pı t:11~ıbi ile uDevlt:i sosqa-
"ı1 j ., . .. • l ,, c.ıenı en nazarı pr.ensıp er arasın-

t ~<bes~~ed~:!!!~~l :!::il:::.~:~enler va~"· Di-
~ bi~ının toprak kanununun tat- ğer taraftan henüz Büyük Millet Mıec
~titiıllıl tını kolayla§tıracak ~ekilde lisinde tetkik edilmekte olan toprak ka

dt ! olması bazı Avrupa gazete- nunu layihası tasdikten çıkmamı§ ol -
~ ~i~~I telakkilere sebep olmuı· makla beraber topraksız köylülere ve 

'hıq\1 , gazeteler arasında Türki - çiftçilere toprak dağıtılacağı söylendik-
t •u ' 1 

tnülkiyetleri devlete nak - ASIM US 
rette bir sosyalizm aisterni (Sonu: Sa. f Sü. ~) 

40~1rk titiinlerl 
lta noksanına başka eller vasıta

sile mi ihraç ediliyor?. 
Tütün ihracatımızda tetkike 
muhtaç mühim bir nokta 

(J""lctı 
CC'lsede, Gülizarı, arukatı Cemil Nazif müdafaa e<krken,. 

-~ l<azımı öldüren Gülizar 

~Q4~~ 1 sız ıklar,. 
lt ~~~~UlTlilik cephesi, idamdan tahvllen 24 sene 

'-t~ 8 c zası ;st em 'sti. MPdafaa cephesi, 15 ••· 
erı tenzden 3 sene, 9 ay ceza iatlyor ! 

(Ycm.n 7 fnci arzyı/ad4), 

yabancılardır 
Mahalli hükumet memurları hadise çıkarmak istiyorlar, 

Türkler tahrikata a!et o~maktan kaçınıyorlar 

......................................... --.... , r-······························ ................. . 

1 Dr. Aras !i 
Selanik'te i! ., ~ 

11 ' 'A .. k i= ö tatur i~ 

1 
r 

Evin,,de il 
i Sel!nik, !5 (A.A.) - Ana.do- !i 

lu ajansının hususi muhabiri bil-U 
diriyor: !i 

Ü Hariciye Vekilimiz Dr. Tev.!l 
j: file Rüştü Aras buraya muvasa- SE 
~ litmda beraberinde matbuat he .. ~~ 
!I yetile birlikte, son günlerde Yu- :: 
1• •• 
i nan belediyesi taraf mdan istim- :: 
ft lik muamelesi bitirilmiş olan A- li 
:r tatürk evine gittiler. Tevfik n 
ı: R .. tü' Ar b d ı· :: •• uş as ura a umum va ı •.• 
H ye ve belediye reisine hitaben §U n 
g beyanatta. bulundular: ii 
·ı . '" h . "Türkler:in Biiyük Şefleri~ :! 
iİ nc'/cad.ar bağlı oldukl.ar,.nı rl~· j! 
C nürslmiz Atatür'ke TCii.t,$1,. göster. :i 
U mif oüluğum<z hareketten ne de. =ı 
ij r:oe 71!-ütehassis olactıklarını ~ak-J . 
f: dır buyurursunuz. Bu hareket:: 
Ü yalnız bu nesli değı1, atideki ne. i! 
ı: sillerini de a?"'i tP-<U>.kkfir hissile:: 
r ~·· -- " :! sizlere bagüım1~tır. ltfem.?eketim r 

l 

il namına tekrar tqekkür ederim.,, 1 
it Bu ziyaretten sonra otomobil.: 
:: lerle Mediteranlen oteline gidi-1 

~
"i lerek konsolosumuz tarafından 1

1 verilen ziyafette hazır bulunmuş 
ve saat 22,30 da. Atinaya hare-1 

. ket edilmiştir. ı 

...__ . ._ ................................. - .... ::,, ··--···---···· ............................ . 

Pazartesi bayram 
lstanbul Müftülüğünden: 
21/Şubat/937 pazar günü 1355 zil

Halep ıs (Hususi) - Sancakta ma
halli hükümet memurları her ne pa -
hasma olursa olsun bu memk.k.ette 
bir hadise ~ıkarmak arzusundadırlar. 
Türkler ötedcnberi tuttukları yoldan 
şaşmamakta ,.e !'1Ükiineti bozacak talı. 

rikata alet olmaktan kaçınmaktadırlar. 

SANCAK KARARINA ITIRAZ 
EDENLERiN ASIL MENFAATLE· 

Rl NEDiR? 

Lazkiye 15 (Husust) - Hata.Y için 

kon1'ey tarafından kabul edilen esM .. 

lara bilhassa Hataya yerleşmek he. 
\"e.c;inde olan ve memuriyetleri dolayı. 
sile büyük ~en-etler yapan mahallf 
hükumet memurları ve yabancılar tara 
fından mukavemet gösterilmektedir, 

Bir koloni gibi idare ettikleri San. 
cakta hakimiyetlerinin nihayet bul. 
masını istemiyen bu memurlar iş bir • 
liği yapmak için toplantılarına devam 
etmektedirler. 

(Sonu Sa. 2 Sil. ~). 

Ansızın Paris'e giden 

Fransız Elçis· U 
beyanat verdi · 

N'a 

Büyük elçinin Paris' e gidişi Hatay ana 
yasasını[) hazırlanmasi!e a aka dar mı? 

Bir 1111üddettenberi hrlmizde bu. 
hınan Fransız büyük el~isi ~. Hemi 
Ponsot, beraberinde refikasi olduğu 
halde, dtµi a'kş3mki 'ekspresle ansızın 
Pariı e hareket etmiştir. 

So~u. Sa. 2 Sii. l) 

~ı1111ııııııumııııı ıııı11111ıttıın11ınıırıı11n111ıımnnıııt" 111111111~ 

1 Halag'a) 
( gitmek .j 
(isteyen Türklere1 
~ Fransız konsolosiu~u ~ 
~ iarafından ~ 
= x 

) Vize verilmiyor ( 
(Y GZ1S1 ! incide) M. Ponsot 

hiccesinin dokuzuna müsadif olmakla --___;,------------------------
((Arefe), pazartesi günü de (Kurban 
bayramı) olduğu ilan olunur. 

BAYRAJJ! NAMAZ! 

S. D. 
Zevalf saat 7. 22 
Ezani saat 1. 32 

KURUN if aveleri 
Yarın 51 inci sayıyı veriyoruz. 

Bu sayıda okuyaca~ınız 
merakh y r zllardan: 

1 
Haya/efe inanıqor 

1nusunuı? 

2 
Tarihe geçen bügük 

hediqeıer 

3 
Avcı haltı 

Bekir Sıtkının 4tOk glzel 
bir hiklyesi 

Bir k üifür mü idesi 
karşısında 

Şiddetli mektep 
nizamnamele
rine muhtacız 

Muhamr Hakla Süha Gezginin 

terbiye sistemlerimizde yapılması za· 
ruri de~şiklik etrafında iki gündür 

gazetemizde ne§rettiği pyanı dikkat 
makale serisinin üçüncüsünü bugün 
üçüncü sahifemizde okuyunuz. 

Şehir meclisinde verilen kararlar 

Mecidiyeköyündeki izin
sjz evlerin akıbeti - yeni 

inşaclt ~asıl olacak ? 
(Y ~ 7 inci BaJ!J/adaf; 



2 - KURUN 16 ŞUBAT 1937 

Spor işleri • • 
ıçın 

Maarif Vekaletine bağlı 

Bir müsteşarlik 
kuruluyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Mevsuk 
iblr membadan öğrendiğime göre Maa
rif vekaletinde iki siya.si müsteşarlık 
ihdas edilecektir. Bu mUsteşarlardan 
birisi Türk Spor kurumuna bağlı te. 
şckkülleri de idaresi nltınn alacak, ve 1 
Cümhuriyet hudutlan dahilinde cemi-ı 
yetler kanununa göre teşekktil eden ve 
Devlet teşkila.tma bağlı bulunan Spor ı 
ve Beden terbiyesi işleri bu müsteşar
lık vasıtasile idare edilecektir. 

Sıxır siyasi müsteşarlığına Aydın 
mebusu Adnan'ın seçilmesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

Kroın ihracatında 
birinciyiz 

Dünya istihsalinin yUzde 
kırkını memleketimiz 

temin ediyor 

Ankara, 15 (Telefonla) - Meml~ 

ltetimiz nikelaj ve çelik eşya imalatın
da sanayün daha bir çok şubelerinde 
kullanılan krom madeninin dünya is
tibsa.lmda geçen yıl içinde yüzde kır
ık.mı temin etmiş, ve ihracatta birinci
ilği kazanmıştır. 

1937 yılında 145.000 ton krom sat. 
mış bulunuyoruz. 1937 istilısalitı an
gajmanı da tarnamile kapanmıştır. 

Halihazırda yalnız Etibank tarafından 
işletilmekte olan Ergarudeki Guleman 
madenleri yeni talepleri karşılıyabil
mektedir. 

Kromlarnnız en çok İsveç, Fransız 
Amerika ve İta1yaya ihraç ediimckte
<llr. 

Esnaf cemiyetlerine 
verilecek şekil 
tesbit ediliyor 

Balkan Antantı 
( V ayanı 1 incide) 

lesi misafirleri karşılamışlardır. Askeri 
sel!im Efzun alayına mensup bir kıt'a 
tarafından yapılmış ve mızıka Türk, 
Yugoslav, Romen ve Yunan marşlıttını 
çalmıştır. 

Çok samimi bir hava içindeki iıtik -
bal merasiminden sonra Hariciye Ve -
killeri Yunan hükumetince misafir edi
lecekleri Büyük Britanya oteline git -
mişlerdir. Biraz sonra yanında hariciye 
müsteşan bulunan Başvekil otele gele
rek misafirleri .ziyaret etmiıtir. Yanm 
saat sonra da Tevfik Rüştü Aras, Sto -
yadinoviç ve Antonesko Hariciye Ve -
ka1ctine giderek Başvekile iadei ziyaret 
etmişler ve Balkan konseyi reisi Yu -
goslavya Başyekili ve Hariciye Vekili -
nin riyasetinde konsey mUzakerelerine 
başlamışlardır. Konsey müzakereleri üç 
dört gün kadar sürecektir. 

Bu münasebetle Atina sokakları baı
tanbaşa, Türk, Yugoslav ve Romen bay
raklarile !donanmıştır. 
DOKTOR ARASIN BEYANATLARI 

Selanik, 15 (Hususi) - TUrkiye 
Hariciye Vekili buradaki beyanatında 

beynelmilel siyaset hakkında "Hadise • 
ler, sarsılmaz nikbinliğiınc hak vere -
cektir,, demiştir. 

6'elanikte !}erefine verilen bir ziya -
fet esnasında söylediği nutukta Dr. A
ras, Elen Başvekili B. Metaksastan hay
ranlıkla bahsetmiş ve kendisini Avrupa
mn en büyük adamlarından birisi ola -
rak telakki eylediğini bildirmiştir. 

Atina, 15 (Hususi) - Türkiye Dış 
Bakam B. Rüştü Aras, matbuat mümes
sillerine şu beyanatta bulunmuştur: 

"Balkan Antantı bugün her zaman
kinden da.'ıa kuvvetli ve yalnız Balkan 
Pakbnı imza ebnİf olan devletler tara -

fından değil, bütün dünya tarafından 

da en büyük bir itimada layık bulun • 
maktadır. Antant Balkanlar bölgesinde 
ve Balkanlan ihata eden denizde ban • 
şın en istikrarlı unıurlanndan birini 
teıkil ediyor. 

Türk milletinin Balkan ideolojiaine 
ve b~nta olan merburiyetini, Büyiik Ş.. 
Cim Türkiye Cümbur Baıkanrnm Elen 
kın.lr majesteye iönderdiği aamimi ae
li.nn ile Ba,vekil hmet lnönü'nün doa
tu Yunan hükUmıetinin ~i Metakns'a 
gönderdiği samimi hisnyab hamil bu -
lu'nuyorum. 

Sözlerimi bitirmeden evvel, biribir • 
)erine sayısız psikolojik rabıta ve müı
terek menkatlerle bağlı olan Türkiye • 
Yunanistan arasındaki pek ziyade sa • 
mimi münasebetleri kaydetmek ihtiya -
cını hissediyorum.,, 

BALKAN MATBUAT• KONGRE. 
Sl DE AÇILDI 

Atina, 15 (Hususi) Balkan Antan • 

Yanlış telekkilere Büyük Millet Meclisi 
karşı k Dün bütün projelerin müzekeresini bitirtti 

(Ü81Jam, 1 incid6) -.:'"' 

~endişe izhar eder gibi görünen kim - Kış tatili devresine girdi . ~ııı 
aelere de tesadüf ediliyor. Sanki elinde il" 
büyük toprağı, geniı çiftliği olan bü _ Ankara, 15 (Telefonla) - Büyük/ kanunun 18 inci maddesine ~'il' 
tün çiftçilerin yerleri alınarak parça _ Millet Meclisi bugUn reis vekili Tev- eklenmesine dair kanun Iayi~~ fi 
}anacak ve dağıtılacaknu~ gibi düşü _ fik Fikret Sıla.y'ın reisliğinde toplan- heyetinin Büylik Millet MecliSI ~ 
nenler bulunuyor. dı. nm tahsisat ve harcırablatl . Nfo 

Bu türlü telakkilerin hakikat ile as- Arazi vergisi kanununun beşinci daki kanunda bazı hüküınl~ril1 ~ 
ıı münasebeti bulunmadığı meydanda- maddesinin tefsiri hakkındaki hükft- tirilmesine dair kanun teklifı "-1 
dır. Hatta 0 türlü neşriyatın ve telak _ met tezkeresi ve bütçe encümeni maz- lu Demiryollan ve Hayd!U"P~ıııl', 
ki tarzlarının yanlışlığını anlamak için batası okunarak kabul edildi. . ~irketlcri mübayaa mukav~eS ~ 
tekzibe ve izaha bile ihtiyaç yoktur. ~undan so.nra Devlet ~.Y~~a_:ı zı maddelerinin tadiline da.it~, 
Nitekim !çişleri Bakanı ve Cümhuriyet v:_e .. lım:mları ı~letme .~m~ mudurlu- mukavelenin tasdiki hakklll~ 
Halk Pz.rtisi Genel Sekreteri Şükrü Ka- ~un 1936 malt yılı ~utçesıne 1665000 nun layihası ve denizcilerin .,.t1' 
ya '<iaha Teşkilatıesasiye kanununun lıralık munzam tahs!sa.t konulmasına. ğüne dair proje görü§ülerek 
müzakeresi sırasında hiçbir memleket- dair proje gö~illdü. Bu tahsisattan dildi. ' 
te tasarruf hakkının Türkiyedeki kadar 801000 lira binalar, müteharrik ve Bundan sonra, bu içtima. ~ 
kuvvetli teminata bıığh olmadığını en muharrik edevatın tenvir ve tcshini, çinde hükumetten gelen bUtilJI. 
salahiyetli bir dil ile ifade ettikten son- yağ ~e sair müşteil maddeler masra- deler görüşlilmüs ve netic~leJl aJll' 
ra ıu tarzda beyanatta bulunmuştur: fı; 500 lirası muharrik, ve müteharrik olduğundan Meclisin içtiJJl ~ 

"Toprak kanunu mucibince rastgele edevatın tamir ve temizlenme mu- mart pazartesiye taliki ~..ı 
bütün büyük arazi ve çiftlikler istimlak rafları olarak harcanacaktır. Hasan Saka (Trabzon) ve ce:-tJ 
edilerek köylülere ve çiftçilere· dağıbla- İkinci görüşti1mesi yapılacak mad- ca (Antalya) nın verdiklerı 
cak değildir. Eğer bir çiftçinin elinde deler arasında bulunan devlet memur- kabul edilerek Büyük Millet 
büyük ve geniı topraklar vana ve eğer lan maa.~larmm tevhidi ha.kkmdaki kış tatili de\.Tesine ba.,l~· 
bu çiftçi bu topraklan kendisi İ§leti • 1 

yorsa bu türlü eml5k ve ara:ziye el :de- F B •• • • k E ı • • J11 
ğirilmiye:nektir. Çünkü toprak kanunun. r an s 1 z uyu çı s 1 
dan maksat memlekette iıletilmiyen a-

raziyi çalııabileeek, i,ıetebilecek eı1ere KURUN'a beyanatı 
ve:rmdd:ir. Herhangi bir çiftlik zaten İf· 
)etilmekte ise tabii olarak bu araziyi .. (Vwılll'INlt 1 '1ıcide) ayağım Ankarada, bir arait .... 
devletçe istimlak ederek dağrtmıağa da - ~-· • ..ı,ı 
mlıhal kahnaz." Kendisini istasyonda Fransız elçi- tedir. Bu itikırla bu sefe,;-;, 

Zannediyoruz ki Şükrü Kayanın ağ- liği müsteşan, askeri ve ticari ateşe. time bir fevkaladelik atteclil' 1 
ler, sekreterler ve refikalan, eski "- Batay'a gitme!• istiyetl 

zından çıkan bu ifade tarzı topraklarını .. ,,. 
Şark demiryolları direktörü, tehrL re ~dırinıizdeki Fı·ansı: u..,, 

ekip biçen büyük arazi aahiplerini ta - ,.U 
mamile tatmin edecek kuvvet ve mahi • mizdeki Fransız kolonisinden tanın. losluğu tarafından vize ııc 
yettedir. Şüphesiz toprak kanununun mış bazı zatlar uğurlamıştır. nin sebebini sorabüir miyiz? 

Fransız büyük elçLsi M. Ponsot, "- Evet, öyle bir vaziyet 
Büyük Millet Meclisinlden geçecek ıek- ii 

hareketinden evvel Kurun muharriri- Daha do~rusu bu vaziyet ııı 
1i de bunu teyit edecektir. " b' 

ne şu beyanatta bulunmuştur: Fransız mandası altında • 
Umumi surette Türkiyede tasarruf 

"- Kısa bir mezuniyetle Parise gi. memleketlere aittir 
hakkının teminatına gelince, bu nokta- · · ·ıı 

diyorum. Martın ilk günlerinde IR- Hatta Fransaya gitmek ıçı 
da Teşkilatıesasiye bakımından değiş • ))et 

tanbula dönecegvimi ümit ediyorum. vizeler bile Suriy"' irin mute 
miş hiçbir şey yoktur. Büyük Millet ..._ " ;ı; sJI 
M r . . d'lA 1 k bul "ğ" - Seyahatiniz Hatay'ın ana yasa. dir.Esasen bugünlerde San ı~'" 

ec ısının son ta 1 at a a ettı 1 sının hazırlanması müzakereleri Ue mesi irin hiç kim~eye ·\ize ,.eri' 
"Devletçilik" prensibi ile "Devlet ıos - ;ı; 

alakadar nudır? * • :f. yalizmi" denilen nazari prensipler ara - ...ı 
"- Hayır. Seyahatimin Sancak Fransız büyük elçisi i.T•· 

sında büyük farklar vardır. O kadar ki 
toprak meselesinde bile bedelsiz bir is.o meselesi ile ilişiği yoktur. bundan sonra gazetecilerle 

"- Pariste bulunan Suriıı~ heyeti surette hasbıhal ederken ayıll 
timlak hatıra gelmemiştir. Eğer Cüm • 

ilP QÖrİİ~f:'Pk '"İ1tİni,1, ••oraloook oh•- llfnfhnot f." ıl 
huriyet Türkiyeaindc tasarruf ve mili - ~ ...JJ,. ' '- Bu hususta şimdiden bit şey bizzat bulunamayacagrnı t::7" 
kiyet hakkına karşı gösterilen büyük T" 1' ~öyliyemem. lemiş, falmt kendisinin uJllSir 1 hassasiyete ve son lderecedeki dikkate t "-Suriye fevkal&k komüen Kont cileri arasında herhalde e 
rağmen hakikati tahrif etmek, vaziyeti 

dö Jlartcl'ill de Parise gideceğini ha- ceğini ilave etmiştir. ~ 
mutlaka yanlıı göstermek istiyenler ·ıerf ber aldık. Bundan sonra gazetecı 
varsa bunun hüsnüniyet eseri olmıya • _,,. 

"- Bu dakikaya kadar Suriye fev. teveccühünden bahseder~'-'" 
cağı pek tabii değil midir? J'i" ~ kaliide komiscı:inin seyahatine dair açılacak olan beynelmilel se / 

ıl~IM US malQmatım yoktur. Benim seyahati. gazetecilerin de gitmelerini te,.,, 
======== me gelince, en çok seyahat eden bir kolaylıklar göstereceğini J>t. 

An?•ara, 15 (Telefonla) - Bugün 
Anktı.ra Ticaret ve Sanayi odasında, 
Oda. reisi Vehpi Koç'un reisliğinde, 
idare meclisi ve Ziraat bankası mer
kez mtidürü Veli Necdet, Ankara be
lediyesi iktısat müdürU Şevket Sürey. 
ya, Ankara Esnaf cemiyetleri umumi 
katibi Raşit, Ankara Merkez kazası 
Parti idare heyeti reisi Hilmi Atlıoğ
lundan mürekkep bir komisyon topla
narak esnaf cemiyetlerine verilmesi 
liızım gelen ' veçhe hakkında noktai 
nazarlarını tesbit etmişlerdir. 

Ba.~vekli.lette bulunan ve esnaf ce
miyetlerine verilecek şekil hakkmd2-
ki hükUmleri ihtiva eden kanun pro
jesinin intacından evvel Ankara. es
naf cemiyetlerine verilmesi 18.zmı g~ 
len ı:;ekli bu komisyon tayin ve tesbit 
edecektir. 

A si 1 e r d:~;:ü;ki;;,;'r•i;~;tıi'~r~ızı Suri~' ı 
toprakları- lilerle bozacak değiliz,, 

tı devletleri matbuat kongresi bugün F 
öğle üzeri Atina Akademisi galonlarında raDSJZ 

bomba 3 ttılar Saint. Brice'in "Lejournal" gaze. ~ı11111ınııı1111111ıııı11111""'""'111111ıııunnı•1"111.ııl 
tesindeki makalesinden: § zj t 1 Iİ 

açılmıştır. Kongrede Başvekil Metak -
sas ile Balkan Antantı devletleri elçileri na 

Pirizd e brrakllctn UtUden 

Y~ngın çıktı 
~ Dün gece saat 23,5 da Sultanhama -
mında Y eşildirekte Karako ham altın -
daki 12 numarada Filipin trikotaj fa.b 
rikası tutu~muı. mahalle bekçisinin ha
ber verınesi üzerine hemen yetitcn itfa
iye yangını kısa bir zaman içinde sön -
dürmüştür. 

itfaiyenin müşahedesine göre yan -
gın priz üzerinde bırakılan elektrik ü -
tüsünün kızması neticesinde çıkmıştır. 

'Ütü, priz üzerinde olduğu halde, örUl
mUş fanila dolu bir sandık üstüne bı -
rakılmıştı. Bu vaziyet biraz şüpheli gö
rüldüğünden binanın sigortalı olup ol -
madıP,ı tetkik edilecek ve yangının kas
ten ika ddilip edilmediği araıtmlacak -
tır. 

Baloya dav et 
lstanbul Basın Kurumundan: 

Kurumumuzun, 23 Şubat 937 salı 

bulunmu~lardır. 

Yunan Matbuat ve Turizm müsteşa
rı Nikoludis söylediği bir nutukla kon -
greyi açmı!, Türkiye, Yugoslavya, ve 
Romanya ba~murahhasları da nutuklar 
söylemişlerdir . . 

Nikoludis nutkunda bugünkü konsey 
içtimaında bulunan Balkan siyasetini 
idare edenlerin teşebbüslerini takviye 
edecek olan Balkan matbuatının değer
li mümessillerini bir arada görmekle 
duyduğu st'vinci anlattıktan sonra ilk 
defa Bükreşte tesisine karar verilen 
Balkan matbuat birliğinin faydalarını 

izah etmiş ve Balkan gazetelerinin sd
tunlarınr en ziyade Balkan memleketle
rini alakadar eden meselelere tahsis et
meleri lazım geldiğini söylemiştir. 

Kongre Türkiye Cümhurreisi Ata -
türk, Yunan Kralı Yorgi, Romanya Kra. 
1ı Carol. Yugoslavya hükumet naibi 
Prens Paul ile Türkiye Başvekili İs -
met İnönü ve Romanya Başvekili Ta -
tarcsko'ya teşekkür telgrafları çekilme
sini ittifakla ve alkışlar arasında ka -
bul etmiştir. Murahhaslar şerefine bir 
öğle ziyafeti verilmiş, öğlcl1en sonra 
kongre Atina Ticaret Odası salonla -
rında tekrar içtima ederek müzakere -
}erde bulunmut ve encümenin intiba • 

günü saat 22 de \'ereceği baloya bütün brnı yapmı~tır. 

azası refikalarile birlikte da,·etlidir. ----,---==-=~ 

Jer. Kendileri ev sahibi yerinde olduk. Ankara Be/ed;ge Meclisi 
ları için ayrıca davetiye gönderilme. 
mcktedir. Şimdiden balo gününü ha. Ankara, 15 (Telefon1a) - Ankara 
tırlatmakla iktifa ve arkadaşlarımız- belediyesi meclisi bugUn bu devreye 
dan cemiyet hü,·iyet ctizdnnlannı ait son toplantısını yaparak nızna-

yanla.rında bulundurmalarmı rica mesindeki işleri konuşmuş ve martta 
edi~oruz. tekrar toplanmak U7.ere dağılmıştır. 

Perpignan, t;) (A.A.) - Bu sabah 
saat 8,45 de bir asi tayyare Part -
Beu köyü üzerinde üçüşlar yapmış ,.e 
üç bomba atmıştır. Uiraz sonra daha 
üç asi tayyare de bu ilk tayyareye il. 
tihak ederek 12 bomba daha atmışlar -
dır. Köy ahalisi, beynelmilel tünele il. 
tica etmişlerdir. On l•adar yaralı var. 
dır. 

FRANSIZ lSPANYOL HUDUDU" 

GEN1ŞLE1'1LDI 
Burgos, ı:; (A.A.) - Franko hü -

kumetinin emriyle Navarro'daki Fran. 
sız - İspanyol hududu Ondarroa'ya ka_ 
dar genişletilmiştir. 

Barselona, n (A.A.) - Emniyet 
müdürlüğü dün matbuata. aşağıdaki 
notu vermiştir: 

"Korsan vapurlar dün Ilarselo • 
naya ateş ac;mışlar, fakat ~ehir batar. 
yaları tarafından fart edilmişlerdir. 
Ahali ara.c;ında müteaddit ölü vardır. 
Muayene edilen obüsler. taarruzun 
Franko'ya yardım eden Jtalyan rn -
purlarının i5i olduğunu göstermekte • 
dir. 

Sancak'ta 
Konsey kararına 

itiraz edenler 
(ÜS1.fllnı 1 incide) 

18'1'1F A EDENLERDEN CEZA 
ALINIYOR 

Humus 15 (Huaust) - Sancakta 
yapılan intiha batta istifa etmiş olan 
krrktan fazla milntehibi aniden alı • 

!\lan tıkan Suriye heyetinin Parise ~ I7, a a JJ IJ 
değil, Cenevreye gitmesi lazmdı. Çün 'E '::/ 
kü, Iskendcrun meselesi Milletler ce. ~ 't k 
miyetine teı-kedilmiştir. ~akika.~en, t dl m e 
heyet Şamdan Cenevreye gıtmek uzc- ~ ~ , 
re hareket etmi~ti. Suriye Başvekili F• T •• k)et 
ve Dahiliye ve.ziri~in Par.~e gelmesi ~isteyen UT 
hazırlık m:ıhıyetınde muzakerelere g F k oıo•I .. 

. . k .. d" = ransız ons 
gırışme ıçın ır. . E " 

9 ey16lde yapılmış olan Suriye • ~ tarafında • 
I~ransa mu?hedesinin \'az~yetini te~- ~Vize verilın• 
Ylr etmek lazımdır. Bunu ınklr etmı. f 
yoruz. Fakat bu, ancak revizyon ele
manları ta)in edildikten sonra olahL 

lir. 
Suriyelilerle yaptığınım Türkler 

için bozduktan sonra, Türklerle yap. 
tığımızı da Suriyeliler için bozacak 
değiliz. Aklımızı başımıza alacağımız 

zaman gelmiştir. 
• •• Her şeyden evvel Suriye ile San. 

cağın arasındaki vaziyeti tesblt et
mek 13.zımdır. 
Şüphesiz ki Suriyeliler 9 eyhll mu.. 

ahedesinin değiştirilmesine razı ol. 
mıyorlar ve bir alay itirazlarda, talep 
terde bulunuyorlar. Bu taleplerin 
içinde bir tane~i yoktur ki Cenevredc 
vanlan Sancak anlaşmasına muga);r 
olmasın. 

Meseleyi halledecek olan Milletler 
cemiyetidir. Suriyelilerin r.ıane,•rasına 
kapılıp herke::ıi gücendirmeyelim. 

nan maddi ceza miktarı aşağı yu -
kan 1000 Suriye lira..qını geçmektedir. 

Hatay vatandaşlarından alınan hu 
cezaları halA tahı:~rrn müracaattan 
takip etmek.tedh'. , 

Haıber aldığımıza göre il 
ailevi sebepler dolayısile 
Hataya gitmek istiyen 
rimizdeki Fransız koıı801 
vermemekte ve kendil 
Fevkalade komiserliğindel! 
almak llzım geldiği bildir 

Bu vaziyet karşısında 
demiyen Tilrk yolcuları 
kAletine mUracaatta bul 

Filhakika, Fransız k 
nun bu gibi hususlarda 
ciye nezaretile temasta bul 
ederken Suriye Fevkali48 tıO', 
ğinin dircktifile hareket ?ı 
lunması hayret uyandırıtı. ti' 

(Fransız büyük cıçisitı'11 

hakk"'lnda sorduğtımıt~ Si~ 
cevabı, gazetemize mı7ıı11 

nattcı ok"'lıyaooksınız.) 

tJ~ 
ikinci bir stad1 / 

Ankara, 15 (Telefpn~•~cı 
rada Cebeci mcvkiinde .~ 
de uf ak bir stadyom.un ı 
kikler :y:a.pılmaktadll'. 



~~~~~~~~~~~~~!"!!'!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~kültür müjdesi karşısında 

3 - KURUN 16 ŞUBAT 1937 

Şiddeti' mektep nizam-
11.cım.e erine muhtacız 

Yazan: 

Takip edi1Jo1uz -

Artık bu kadar 
da olmaz! 

Tlrk t ·· tlalerl 
• Hakkı Süha Gezgin 

-3-

t. l!ullda - Eczahanelerl batıbofluk· '."lgi iİ3 .. n onceki yazdanmda yalnız rruyan, hocasına say,gı göstermiyen, 
tçctileretu~de dunnuştum. Bugün daha mektep nizamlarını hiçe sayan da, kcn- tan kurtarmak zamanı 

40 lira noksanına başka eller vasıta
sile mi ihraç ediliyor?. 

~Sctın gırınek, ahlak ve disiplinden disine toz kondurmaz. Yalancı bir hay- · geldi gec;iyor 
)ııc ele istiyorum. siyet duygusu, yersiz, manasız bir gu - Dün akşam gazetemizin yazı. 
tib~ept: .~ilgi ile ahlak ve disiplin, rur bütün ruhlarını kaplamıştır. cılarından tanınmış bir zat, ci-
:ı ııc bUtunleyen şeylerdir. Bunla - Yalancı hay'>iyet diyorum; çünkü varımızdaki cezahanelerdcn biri-
~ b'Yalnız biri, ne sade öteki tek ba- haysiyetin gerçeği, her şeyden önce a-1 ne bir reçete götürüyor, bu re-
~bğıır kıy:net ifade eder. Su, nasıl iki damı "yanlış,, dan korur. Çukura in • çetedeki üç ilaçtan birini yaptır-
llıtkt: .~ele vennesinden doğuyorsa, mekten alıkor. Gurura gelince bunun mak istiyor. Eczacı reçeteye ba-
ltıtaııt de ancak terbiye ve bilginin zaten ınakulu yoktur, ki üstünde dur • kıyor: 

l:ıiztı 01tnakla, gayesine varır. mağa katlanalım. - Bu reçete evvelce bizde bir 
t~l"1i. ~~~ t.erbiye işi, epey sarsıntılar Daha fenası var: Dersi, terbiyesi bi-1 kere daha yapılmıştır. Onun için 
bi)c p <ı. ıkınci me§rutiyettenberi ter- ribirindcn eksik olan çocuk yıl sonun-1 pazarlığa. lüzum yok! O zamanki 
J.ı~cnııstalarnn?zda aykmlık vardır. da •dönünce, utanmadan haksızlığa uğ- hesap UY.erinden birinci ilacı ya-
kcıctiıı otu~ senedir, ki hep yabancı ül- radrğını öne sürer. Ana babalar arasın- parız! diyor ve kendisinin bu ilB.ç 
~İııe f benınısediği izlerde yürüyoruz. da da bu suça ortak olanlar çoktur. için yüz yetmiş beş kuruş istiyor. 
ı~U ır~at geçen, hangi kaynal:tan sü - Vakit vakit Türkiyenin her köşesin- Arkadaşımız bu reçetede yazılı 
1tılii:ı }t, .angi dilde okumuş, hangi kül- den gelen haberlerde, hocaların .-0 cuk . otan bir Avrupa ilacını bir kutu 
t Csı · :ı 
CJlıiıı· tı altında kalmı§sa, onun sis- lar tarafından bıçaklandıklarını görü • güllaçla birlikte bir ay önce yüz 
~it\'~ ~a~ınağa çalıştı. Memleketin tet- yoruz. otuz kuruşa yaptırdığını Avrupa 
!adil Cd~ lilinden geçirildikten sonra Hoca hakkını ana baba hakkından üs- ilacının o zamanki iki yüz otuz 
rııll} bi ılerek alınmış, muhite uydurul- tün tutan bir millet, bu alametler karşı- kuruş hesap edilmiş olduğunu, 
ile ita~ Usuliinıüzün hala bulunmaması, smda ta iliklerine kadar sarsılsa yeri - bir kutu güllacın da kırk kuruş 
~tlc: "" r boşuna vakit harcaıdıg-ımızı d" sayıldıg-ını ve §imdi yapılan ilaç •ı.ızeı ı:r.. • ır. 
~ay S bosterır. Şu halde ne yapalım? için dahi o zaman altmış kuruş 

tlıı,crrı-· atı, "Darülmuallimin" de "Self Kültürde yeni bir hız ve kalkınma. alınmış olduğunu söyliyor. 
taı;Y'c!:~~n,. r tatbike çalışmış ve na - ba5larken, bina, laboratuvar gibi şey _ Eczacı kalfası önce bunları 
l'ıtı torr:~ın daha ilk haftada feci ifla - lerle birlikte disiplin meselesini de bü _ itirazla karşılıyor ve şimdi yapı-
~ltı.ı§t uştü. Bu neticeye o zaman şaş- tün in:eliğile gözden geçirmeliyiz. lan ilJlcın katiyen yüz yetmiş Qeş 
lıııı de~· .Bugün de düşünüşüm değiş- Bakanlık, bu hususta hazırlıklıdır. kuruştan aşağı yapılamayacağm-
tıı."c ..... ~1 dır .• 

1
Çünkü bili}·orum, ki "Self da ısrar ediyor. Nihayet defter-

.,,uına Her yıl idarelerle hocalara sorarak ter-
1\ttı '-.. n , ancak çürükleri ayırmak ler açılıp kayıtlara ve hesaba 

ıı;,.ruı biye ve disiplin eksikliklerini, bu nok -
J:ı;~ ınuş bir sistemdir. v 1 k bakılınca eczacı afallıyor, bu se-) ... on sanların dcğurdugu bozuk u lan not 

' n u Yanlı§ anladık. Nazariye, fer de ge~nki yapılan ilaçla St aı ettirmiş, raporlar yazdırmıştır. 
• lcorı. ariye olarak kaldığı müddet- bu yeni ilacın aralarında fark fil ıı;un,.. b Sonra, z::ıten Maarif Vekaletinde bu-

.., ıtıU :r ir gözlüktür. Şeşi beş de - olduğunu, bu yeni ilAcm, daha 
~ - }'on gö t . B v d .. 1 gün idari vazife almış olanların hemen . k lard ld - .

1 i. '''il, ı.. s erır. u ugur a oy e sa- iyı mar a an yapı ıgmı ı e-
~ ıı;ı tik hepsi hocalık etmiş, mektep ve çocuğu I 
l'bcttı·L ıaklar yaparak, epey yol riye sürerek arkadaşımrzdsn dok 

>t " v bu bakımdan salahiyetle tetkik etmiş tdeyiz c galiba hala başladığımız san kuruş para alıyor. 
'b • değerli arkadaşlardır. 

1... •1aıar· DiişUnüyonız: Yüz yebnfş beş "adi. Ç~Ye, haynta inince, hazmedi - Elbette onların da kenHilerinc göre kuruştan on para aşağı verilemi-
·-ı,,, cuk, evle mektep arasında bir notları, tecrübelerden çıkanlmı} fikir • ye-ceğlfil söyliyen bir ilacı bu ec-
... '-: ... lPrİ ., .... .ı ••. ~&mili •m.i MCTnda l,ulu • ev• -- .. o--.ı .. DU~otı.ı, 1>1 Un· er·· :za.ha.ne nasıl OJU)'Or d8. SOntadan 
ı_u .. ıfn .. de §eker ırribi dayak yiyen, en nanlarla onlarınkiler biribirine eklene -.._ ıı; b doksan kuruşa veriyor ve bir ec-

~~tpt~·leri_ sırıtarak dinliyen çocuk rek mesele bir neticeye bağlanabilir. zacı nasıl oluyor da ilk yaptığı 
~t h 

1 
güleryüz, yava~ sese, yu • Uzun bir tecrübe gösterdi, ki ço • bir ilacın bir ay sonra daha iyi 

-nu areketıerle karşılaşınca, afal - cuğu kendi insiyakının frenlerile fena- markalardan yapıldığını iddia 
~ ~cç teıat, ilkin hoşuna gitti; fakat lıktan korumak im.kam yoktur. Şehir • ediyor. t~in bir garip ciheti daha 
~ııcdi l'lleden onu, aczin eseri saydı. den polisi kaldıramadığımız gibi mek- varsa arkadaşımızın bir ay önce 

\ l!ııg:. tepten de cezayı söküp atamayız. ileri aynı eczahaneye altını~ kuruşa 
~ ~il'~~ tnekteplerde bilgi eksikliğin- bildiğimiz birçok ülkelerde cismani ce- yaptırmış olduğu ilicrn rengi süt 
tt~tıı g~· terbiye ve ahlak düzeninin zaya hala el sürülmemiştir; hatta "self gibi bembeyaz iken dün akşam 

ill\il'cn °~e çarpar. Derse vaktinde guvernöman" la idare edilen mektep - fiyatına yüz yetmiş be§ kuruş 
'- b •• hır çoı:ug-a: ler de bile ... Disiplin, müeyyidesiz ol -

h ·~ıçın istenip sonradan doksan kuruşa 
tı:_vil'c geç kaldın?. maz. Bugün şiddetli, keskin mektep ni- inilen ilacın renginin de sapsarı 
... "il~;: bsorunuz. Kabahatli l"Ikarsınız. zamnamelcrine muhtacız. Değil bütijn 1 
·~ .. ıı :ı olmasıdır • ~ . İıtde g· koskoca lise talebesi derse hocalar, bütün müdürler, ağırb:ışlı iyi Göz göre bu aka.dar da olmaz!. 

11latı ırınemenin bir kusur otduğu- çocuklar bile bunu istemektedirler. Müj- .._ ___ ._.,. ___ _, __ • __ _. 
bc,._~arnıştır. denin bu noktalarda da bizi sevindinne-

Birkaç gün evvel çıkan sabah ga
zetelerinin birinde şöyle bir havadis 
gördük: ''Maruf Alman firmaların
dan Peemtsma tröstü Türkiyeden tü. 
tün mübayaa edebilmesi için 16 mil
yon liralık kredi almıştır • 

Bu kredi i:.ini Ankarada müzakere 
eden heyete general konsolos Kurt 
Wingelin dahil bulunduğu ve bu za
tın direktörlük komite n azası sıfa. 
le ve şahst mesuliyeti altında memle
ketimizden yapılacak tütün mübaya
atını idare edeceği, Merkez bankası 
ile yapılan anlaşmayı da kendisinin 
imzalamış olduğu anlaşılmıştır. Pe
emtsma tröstü hesabına tütün alan 
Dr. Schnur bu müesseseden dört sene 
eHel ayrılmıştır. 

l{endisinin yerine general konsolos 
l{urt Wingel tayin edilmiştir. 

Bu havadis etrafında öğrendiğimiz 
bazı şa);alar ve rivayetler, on altı 
milyonluk bir kredi ile mübayaa ve 
sevkedilecck tütünler, Türk iktısadi
yatına fayda yerine zarar getirecek 
mahiyettedir. 

Tetkiki muhtaç olan rivayetleri kı
saca kayediyoruz: Dr. Schnur'un 
Peemtsma grubundan çekildiği doğ
rudur, Fakat bu zat Almanyayı teri• 
ettikten sonra Paris ve Amsterdam 
da yerleşmiş ve mübayaa işlerini gene 
bizzat idare etmeğe başlamıştır. 

Bu rivayeti teyit eder sebep olarak 
da doktorun akrabalannı tcıtanbula 

gönclererek burada diğer ala.kadarlar 
la bir mülakat tertip edilmesi göste
rilmektedr. 

Bu perde arkasında iş görmenin 
memleket amı a ~ran, ~rb"<;t döviz 
temin eden bazı menbaları kapamn..qı 
olduğu söyJenmclctedir. 

Bunun da mahiyeti şudur: Peemhı 
ma tröstü namına memleketimizde 
mübayaatta bulunanlardan bir firma 
blr Amerikan şirketine müracaat ede 
rek kendilerine mal olacak fiyattan 
% 3:>-40 eksiğine, ancak Almanya ta
rikile Amerikaya ithal edilecek tütün 
lerin serbest dövizinin Almnnya~-a 
girmesinin temini şartile mühim mik
tarda Türk tütünü orfetmiştir. 

Eğer bu rivayet doğru ise, memle
ketimiz namına çok acıklıdır. Ameri
ka. Türkiyenin en mühim ihraç mad
delerinden ve en mühim servet men
balnnndan olan tütünü en çok afan 

·11111· 1 hazırlamıyan, vazifesini yap- sini bekliyoruz. Evrak imha etmek iddiası bir memlekettir. Ye buna mukabil 

Şoförler cemiyetinde idare 
heyeti seçimi yapıhyor 

serbest döviz temin etmektedir, 
16,000 lira değerindeki ma.U bir Tekrar ediyoruz bu doğru ise "r"e 

muameleye mütedair evrakın aslını 
Amerika menbaı b:ı~ka ve yabancı 

dosyasından ~ıkararak, yerine tahrif 
ellerle tıkanmak isteniyorsa, memle

edilmiş şekilde evrak koymaktan açı. 
lan bir davaya, lstanbul Ağır ceza ketimiz iktısadiyatına suikast edilmiş 

demektir, 
hakyerinde dün bakılmıştır. 

Almanya namına Türkiyeden her 
Dava edilen, maliye kazanç r~en ytl vasati 7.6 milyon kilo tütün alın. 

tahk;k komisyonu reisi Avni Ertan. makta idi. Duna mukabil Amcrikaya 
dır Dava. resmi evrakı imha davası- en az 10-12 milyon kilo tütün sevk 
dır·. Avni Ertan, mevkuf deg·ildir. 

edilmekte idi, Halbuki bu yıl Alman-
Kendisi evrakı değiştirmediğini ya için U,:) milyc:ı alınmıştır. 

söyliyor. Dünkü cel~de dinlenilen --------------
şahitler de, do~yada bulunan evrakın 
değiştirilmiş erıak olmndığmda11 

bahsetmişlerdir. 

Bazı şahitlerin istinabe yolile ifa. 
deleri alındıktan f'onra, duruşmaya 

devam olunacaktır. 

Karacaahmet 
1 a1il.i mezurlığı güze/ .. 

/eştirmek için hır 
cemiyet kuı uldu 

üsküdarda Karacaahmet mezarlı 
larrnı güzclle~tirmek gayesi ile bi 
cemiyet kurulmuş faaliyete geçmi~. 

tir. 
Cemiyet kuruluşundaki 

şöyle anlatmaktadır: "Ecnebilerin 
daima görmeye geldikleri bu mwı 
zam mezarlıkları ulusun hürmet duy 
gularma uygun bir hale koyarak ha.
rabiden kurtarmak ve etrafını d~ 
varla kapayarak içerisini güzelleştir. 
mck ve ecdadımızın kemiklerinin 
ayaklar altında çiğnenmesine mani 
olmald,, 

Yeni cemiyetin merkezi Usküdarda 
Mirahor mahallesinde eski Rüstem 
paşa mektebi binasında kurulmuştur. 

Hukuk Fakül/esi 
Doktora sınıfında 

Stenografi kursu 
YaTın saat 73 de açılıyor 

üniversite hukuk fakülte5inin dok. 
tora smıf ında verilecek olan stenog
rafi derslerine yarın saat on üçte 
başlanacaktır. Rektörlüğün muvafa. 
katı altında Galatasaray ve Istanbul 
ticaret lisesi stenografi muallimi bay 
Benaroya tarafından verilecek dera. 
ler Uç ay sürecek; bu mUddet biter 
bitmeı yapılacak imtihanda kazanan. 
lara birer sertifika verilecektir, Tat. 
bik edilecek talim usulünde en çok 
yirmi derste öğretme kabil olabildi. 
ğinden dersin on, on iki hafta zarfıJL 
da bitirilmesi normal telakki edilmek 
tedir. Kur ücreti ilk ay için iki Ura 
ikinci ve üçüncü aylar için birer Ura 
olmak üzere kararlaştırılmıştır, 

Şimdiye kadar hukuktnn 17, tıbbi. 
yeden 16, fenden 4, edebiyat fakülte
sinden de 8 kişi müracaat etmiştir. 

Yusuf Ziyanın Aşk Mektebi opere • 
tinde bir rol alan Na~it bu akşam bir 
defaya mahsus olmak üzere sahneye 
çıkacaktır. 

İşittiğimize göre 4.şk mektebinde 
talebe obcaktır. 

Hava gazından ölen 
Fatihte evinde ölmüş olarak, bulu. 

nan Salih isminde bir zatın, hava ga. 
zından öldüğü kanaati hasıl olmuş, 
bununla beraber ce!edin morga kaldı 
rılmasma lüzum görülmüştü. 

l\forg, Salihin harn gazından zehir 
knerek öldüğüne rapor vermiştir. 

l\IUddeiumumf r ·uavinlerindcn Hik 
met Sone), tahkikata dernm ediyor. 
Ha\'a gazı musluğunun, bir kimse ta. 
rafrncl:ı.n kasten açık bırakılıp lbırakıl 
matlığı araştırılıyor. 

Cll---... --=-
~t~ı ~ 

~ Q~lti 
Kavga bizim yorganın ındai 

l~tı t~~ •• ~a~a MUstantikliktel Şoförler cemiyeti idare heyeti seçi. 
d_ ~ "' hı mine dün başlanmıştır. Se~im üç gün 't~ !tıi . r otelde, otel sahibi .. "-t. \"ıı· l\ın og·ıu lb h' ta f surecck ve bundan sonra reyler ta.q_ 
.,~ tuı r.a ım ra rn. . . . 

~lıı~t tilttdan ve h:ıstahar.ede ölen nıf edılecektır. 
~t ~ lııotg~l\ lbrahirnin cesedi üze. ---------------
lıt~I\ ktı a otopsi yapılarak, içeri- Futbol F~derasyonu Reisliği 

~~I~ ~tftıltırşu~'. dışarı çıkarılmıştır. Ankara, 15 (Telefonla) - . ~at 
"-n~lt•ıt, ha Uttıılık, Ibr:ıhim aleyhine Rız:ımn Futbol federasyonu reıslıgıne 
~~ltttf lhr:ı.ha·sı ilacı Emin ale.} hine getirilmesi hakkındaki haber tabak-
. ,.~· llı1g1 hırni tehditten dava a~. kuk etmektc:lir. Sedat Rıza arkada~-ı 

•ttılt\J de, dördüncü müstantik. lannı kendi seçmek salahiyetini almışJ 
§lerdir. tır. 

Avrupada kağıt fabrikaları fiyatları mütemadi

yen 'artmyorlar. lstanbul gazeteleri üç ay evvel kul

landıkları kağıtları tonu sekiz, sekiz buçuk liraya alı

yorlardı. Bir buçuk ay içinde fiyatlar on bir, on bir 

buçuk liraya çıkmıştı. Son hafta içinde ise gazet~ ka
ğıtlarının fiyatı on dört liraya yükselmiştir. 

Bu arsıulusal fiyat yükselişinin sebebine ge• 

lince: Avrupnda umumi emniyetsizlik her devleti si

l&hlanmağa sevkettiği için silah fabrikaları da faali

~etlerini o nisbette artırıyor; tevekkeli gürültüsü az 

d~ğilmiş, kağıt imalinde kullanılan sellüloz ise barut, 
dinamit gibi infilak maddeleri için dahi ilk madde 

olduğundan bütün sellüloz fabrikaları silah fabrika· 

)arı hesabına çalışıyor. Tabii olarak kağıt fabrikalan 

hem kafi derecede sellüloz bulamıyor; hem de buldu

ğu mikdarı pahalıya alıyor. Bundan dolayı da kağıt 
fiyatları yükseliyor. Daha doğrusu devletler arasın· 

da si15h yarı~ı ~eklinde devam eden kavga gezetecile .. 

rin yorganı başında kopmuı oluyor! 

Haaan Kumçaıı 
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1 Polis Haberleri 

Kapısında büyü 
kağıtları bulundu 
Kasımpaşada Hacı Hüsrev mahal

lesinde oturan Fatma zabıtaya baş 

l'llrmuş, Salih ve Ali isminde iki kişi 
tarafından kapısının önüne hiiyü ka
ğıtları konduğunu iddia etmi:;ıtir. Sa 
lih ve Ali yakalanmışlardır. 

TAŞ TAŞIRKJt;N 

· Bakırköy ~imento fahrill:ı..sında 
amele Erzincanlı İsmail bş ocağın
dan ,·agonla ta~ taşırken karşıdan ge
len vagonun altında kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmr~trı·. 

İsmail YedikuJe hastahanesine kal
<lmJmıştrr. 

ÜÇÜNÜ DE YARALADI - lstav
rinin idaresinde bulunan 8:)0 numara
lı otomobil Kurtuluştan gc<'erk~n Pet 
ro ile Fel"ide ve kızı il uriyeye ı;arp
mış, üçünü de muhtelif yerlerinden 
yara lamı~tır 

lstavri .. yal~alanmrştır. 

Tramvayda 120 Lira ~arpan 
Tramvayda bir yolcunun 120 Jira.sr_ 

nı çarpmaktan yakalanan Ömer, meş 
hut su~lar kanununa göre, dün sabah 
LtanbuJ asliye dördüncü ceza hakye_ 
rinde duruşması yapılarak. bir sene
ye mahkum olmuştur. Ömer, derhal 
tevkif edilmiştir. 

Şapkada 
koleksiyon 

Cenup Afrikah bir talebe grubu 
Avrupada seyahat ediyor. Ve kendile
r ine verilen hediyeleri başlarına takı
yorlar. Yukarıdaki genç Cenubu Afri. 
kalılarm şapkalarına bir bakınız. A-1 
deta bir kolleüsiyon halindedir. 

- Babacığım, serçe nedir'! 
Hayli içmiş ola.ıı baba: 

- Serçe mi?. Serçe! .. O, çılgın bir balık· 
tır! 

- Nasıl olur. babacığım? Muallim, st>r• 
çenin bir daldan bir dala sıçradığmı söyledi! 

- fşte iyi, ya: Ben de sana akılh, uslu 
bir balrk demedim, ya! 

Kadife takkeli, börümcek gömlekli 
ve kısa şalvarlı on üç yaşında bir oğlan 
selamlık dairesinın sofasına girdi. Elin
de büyük ve işlemeli bir gümüş tepsi 
vardı. Oradaki İ§lemeli gümüş kupalar 
la misafirlere karlı şerbet sunuyordu. 

Kafesli pencerelerin ardı katran ka -
dar karanhktı. Yukarıdan aşağıya sar
kan işlemeli al kadifeden pe:ddeler de 
olmasa dışarının karanlığı içeriye bile 
korku verecekti. 

Burası tanınmış şair ve edip Sinan 
paşanın konağıydı. 

Sinan paşa ilk İstanbul kc:.drst ve ilk 
şeyhisiam Hızır Beyin oğluydu. Fa -
t ih Sultan Mehmedin hocalığını yapma
ğa başladıktan sonra parlak bir rpevki 
sahibi ve zengin olmuştu. Memleketin 
alim ve şairlerini sık sık kortağında top
luyor ve onlarla şiir ve ilim hakkında 
uzun konuşmalar yapryordu. 

O gece de böyle bir toplantı vardı. 
Fakat Sinan paşa ile misafirleri her ge
ceden daha büyük • b.ir merak ve 
heyecan· içindeydiler. Çünkü Amasya -
dan gelen genç kızla perde ;;ırkasmdan 
konuşulacak, şiirleri dinlenecekti. 

Mihri adındaki bu genç krzrn babasx 
uzun zaman Amasyada kadılık yapmış -
tı. Belayi adiyle şiirler y:azmıştı. Kızını 
da şair ve alim olarak yetiştirmek için 
elden geleni esirgememişti. Kadının sa

ıdece bir kümes tavuğu olabileceği sa -

nrlan o zamanlarda bu genç kızın gös -
terdiği parlak zeka eserleri etraftakileri 
hayrete düşürmüştü. Sina·n paşa bunu 
duymuş ve genç kızla konuşmak fırsa -
tm 11 kaçırmamıştı. 

Şuracaki divan üzerinde Sinan paşa 
bağdaş oturmuştu. B<!şmd<lki beyaz tak
ke ve sırtındaki yeşil cübbe onun 2ğır 
başlılığını artırmıştı. Onun biraz öte -
sinde Amasya kadısı Belayi, daha öte
de Eyüp mektebi muallimlerirl:len Pa
şa Çelebi ve onun yanında da Sinan pa
şanın çok yakışıklı ve genç oğlu İs -
kender Çelebi oturuyorlardı. Beri taraf
ta daha bazı şairler ve alimler vardı. 

Şerbetler içildikten sonra Sinan pa-

- A..mruı, · ocattına düştüm, .saygı değer 

yamyamba.şı ! Acı bana; yeme, yedirme ~ 
nl! Ben, yeryUzUnde tek başıma değilim. 

Evcle, benim beslediğim ailem var: Karım, 
çocuğum! 

- Benim de! 

Kalp ve 
şa, Bclayi'ye döndü. Bu bakışta şu söz
ler okunuyordu: 

- Artık okusa nice olur? Vaktidir 
sanırım.~ 

Belayi elini göğsüne götürerek: 

- Emredersiz .. 
D ddi ve sofanın tam karşısındaki kı

zı) kadife perdeli kapıya doğru ses -
lendi: 

- Kızım, haydi oku! 
- Neyi okusam gerektir. 

Bir gümüş kaşık bir billur kadehe 
dokunduğu zaman nasıl titrek ve kal
be işliyen bir ses çıkarırsa bu ses de onun 
gibiydi. O kadar ki oradaki erkeklerden 
hepsinin de yfüekli titreldi. Belki Sinan 

'. 
- Gözlerime lnanamıyacağım gelJyor! Ru 

yaştan sonra?! Bu ne hal böyle ? 

- Sus, .. karıcığım, sus! Böyle deme! Bal:, 
seni .. ne.. kadar.. düşünüyorum. Merdiven • 
!eri usul.. usul.. çıkaymı.. da.. seni uyan. 
dır.. nuyayım, dJye.. balonlar.. la çıkıyo ... 
rum! 

kalıp ... 

Yazan: 

Kadircan 

KAFLI 

r ,,. • , • "",,. . '*' ., i t !!';'' .'1':1 ' 

Göklere ç!kdı duharumh şerer döne 

döne •.• 
Di!i • derunumda tu !uşdu yine Şem' 

gibi, 
Teni Hayalinle fener oldu yar.ar döne 

,.. 
Gone .•. 

paşanrn titremesi takdirden, Belayi'nin 
de övünmektendi. Fakat diğerlerinin Koca selamhk sofasında tıs yoktu. 
aşktan olduğuna şüphe yoktu. liayranhk hi~ leri, burayı şu mumların 

~ Bdayi birkaç saniye düşündü ve Si- titrek ış~klarzndan daha çok doldurmuş-
nan paşa~ dönclü._ •. ;J ..., ....,._r.;. ----.. --·• tı:-. -· .r- w 

Bunların arasında Paşa Çelebinin Sinan paşa hemen cevap verdi: 
- Ne dilerse onu okusun! kalbi hepsinden büyük bir heyecanla 

Belayi, kızının bulunduğu tarafa bak- çarpıyordu. Çünkü Mihri'ye vurulmuş-

tı: 

- Şair Necatiye yazl.1ığm nazire var
dı ya .•. Anı okusan! .. 

Meclistekiler biribirlerine baktxlar. 

Gel behey kahpe felek gönlüme do
kunma benim; 

Taş mı sandın yüreği~ kale raİ san
dın bedenim? 

Gibi parlak şiirler söyliyen meşhur 
Necatiye nazire yazmak mı? Bir genç 
kız mı, bunu yapacaktı? 

Bunu bir türlü kafaları alınıyordu. 
Fakat Mihri'nin sesi, içli ve derin bir 

san'at aşkile titriyerek okumaya başla
mıştı: 

Ateşi gamda kebab oldu ciyer döne 
döne, 

tu. 
Sinan pa§anın oğlu iskenlder de bu 

kadın sesini hoş bulmuştu. Fakat acaba 
kendisi nasıldı? 

Mihı:i sustu ğu zaman kr.,.ıl kadife 
perdenin bir kenarı yav:ışça aralandı. O
rada bir t ek par!ak ve ateşli göz gö -
ründü. Meclistekileri bir andı süzc'ü. 
Genç ve yakışıklı iskender Beyin üze
rinde durdu. 

Bu göz şair Mihri'nin:li. 
Fakat herkes onu takdir ettiğini an· 

!atmak için hdı Belayi'ye döndüğü sı· 
rada yalnız Paşa Çelebi gözlerini sesin 
geldiği taraftan ayırmamış, o tek gözü 
görebilmişti. 

Hem de onun kendisine baktrğrnr, 

kendisinin gözlerinde durduğunu san -

rmştı. 

Paşa Çelebi de şiir yazıyor, ilimle 
........................... -. ................................................ .-.................................................. ._ ......................... ,.. 

HAFTALIK 
l-liKAY 
' 

Yazan: Ç( t ir<'TI: 

Dostoyevs"i 1 r <H.il 

- 4 
Ou bir ya.'! ndıa b:r çocuk ol<! ı 

hilcfrıJenfo kahramanı ya:: t:ıt~

linde akrahasıncllıı /) iri.-tiniıı kı1-

1ıağına gidi:!Jor. Bı~radal:i misafrı 
Zer <ııv.ısmda genç lm· l:atlm ken
disini pek fazla seviyor re daimr.ı 
.onu yanında bıtlınıdnı<1,11or.' Ru 1 
1vadının ç.o1; samimi a.rk.crla~ı olan 
bir ka.<lın daha vardır. Bu, güzel, 
fakat bamba.Jl,'a güzellikte bir ka
dıntlır. 

lri gözleri ateş ve hiddet dolu gibi] 
idi, fakat bakışlarında sıkılgan ve en
~i§eli ibir hal vardı.. Yüzü solgundu, 

belli belirsiz ve tereddüt eder gibi gü
lümserdi. 

Bayan M. uzun boylu, narin yapılı 
bir kadındı, fakat alımsızdı. Her ha
reketi yapma gibi gelirdi. 

Öteki kadının benimle şaka etme
sinden sıkıldığımı söylemiştim. Fakat, 
onun yanmda bulunmadığım zaman 1 
hC'p onu düşünüyordum. O zaman gf'
z·hnün önüne gel'yor. gözleri karşım-! 
da canlanıyordu. Yüzüm kızarıyor. , 
korku duvuvordum. Bir kelime il~: 
O tı seviyor~lum. 1 

B 0 lki bnnu söyleme1
{ IY'an:-srzlık oll'r 1 

d ı. Hıkika'en de öy1e idi. Farrnt bi.i- ı 

tıln C'ehrelerin icinde ni~in onun yi.izii 
n-n.,.ııme çarpıvordu; m-:ın göz1erim 
d"ima onu ::ırl.:asmdan takip ediyor-
d:ı? 1 

1 

Onıın h"!1İnı 1e E~yan M.'nin yanın- 1 
da saka etmesinden sıkılıyordum. O I 
kahkaha i!e giilmeğe başladı mı ben 
kendimi merdive>nlerrlen acıafrı "'t11·0r . 
tek baı-:1rn.a kalacı>E~ım bir. ~·er b11lun
<·ava kadar ko<ıuvordum. 

Bir aktıam. ba~kalaril<> berabt>r. bir 
gezmednn döniivorduk. Ben rnn dere
C"' vorıılmucıtum, eve hervıen b:-h"" "n 
gird="lı. Ihhredı> Bayan M.'vi g0rrı;·F.. 
'.fek bnşrna sandalyeye oturmuş. başı.l 
m önüne eğmişti. Yaklaşınca baktım; 

Mendille gözlerini siliyor. Öyle dal
mıştı ki yanma yaklaştığımm farkı.na 

geç vardı. . 
Beni görünce yerinden fırladı. Ax

kasını döndü. Mendilile acele acele 
gözlerini sildiğini gördüm. Ağlıyordu. 

Gözlerini sildikten sonra bana dön-
1 dü ve gülümsedi. sonra ikimiz bera .. 

ber içeriye girmek üzere döndük. Bu 
müddet zarlmda ne konustuk bilmi
yorum. Yalnız beni, ikide birde bir 
de, bir bahane ile, yanından U.%klaştı
rıyor. ya bir çiçek koparmağa, ya bi
tisik bahçc~e kim var diye bakmağa 
gönderiyordu. Ben yanından uzakla. 
şmca o. or2.d:ı.l·i sıralardan birine o- 1 
turuvor, mendilini gözlerine götürü
yordu. 

Bunun farkında olduğumu o da anlı 
~·ordu. Fakat. kendine hakim değildi. 
Ben. yanından uzaklaşmak, onu ker
di haline bırakmak istiyordum. Fakat l 
,·aziyetin farkına vardTğımı da belli 
etmekten cekiniyordum. Nihayet ya
nında ses!'";z sessiz yürüyerek, beraber 
içeri <tirdim. 

Bu hfidicıe füı;erinde övle bir tesir 
l:ırr ır.,,, c:ı .. ı Vi () n'P'"' r-rözlerimi Brvnn 
'f. rl"n •n·1rrrı·' ' . ···ı. O he-nim bu h3rP

ketimi farketti. İki kere~inde ~örrnc!ı 
mezliğe geldi, fakat üçüncüsünde bak. 

tı ve gülümsedi. 1 
O akşam bundan başka bir daha 

gülmedi. Benzi şimdi eskisinden sarı 
idi; yüzü çok mahzundu. 

O gece hep ihtiyar bir kadından 
başkasile konuı,;madı. Bu, sinirli ve 
kavgacı bir kadındı. Kimse onu sev
mezdi, fakat herkes kendisinden kor
kar, adeta mecburi bir hürmet göste
rirdi. 

Saat onda Bayan M.'nin kocası 

geldi. Göriirnü kadından hiç ayırma
dığım için, kocası geldiği zaman aya
ğa kalktığım gördüm. Yüzü, elindeki 
mendil gibi. bembeyaz olmuştu. Bunu 
benden başkasının farketmiş olc~cağı
nı zannetmiyorum. 

Kocasile konuı:ıtuklannm da bazı
larını işittim ve bu sözlerden Bayan 
M. 'nin memnun olmadığını gördüm. 
Koca<>r bir Arap kadar kıskançtır, der
lerdi. Bu kıskanc;lrğı kansını fazla sev 
iliğinden değ-il. ~ururundanmıs ... Her
şeyden evvel, bir Avrupah: Asri bir 
AvruT)alı imiı:ı. En veni fikirleri be
ni....,c-0r, ken.:finj onhıra verirmi~. 

Bu. ıının Jxıv]n, sivrı h s~rlt bir 11-

0 ... .,,,rı. Givini<"i ı'vrul')a]1 <Yi•riniı:ıi ifli . 
'~·:"':ti kırmızı, bakrc:y ve h?li ıır.ametli 

idi. 

( Arlca8-t oor), 

--" 
Otobüsçülerin ı•~ 

yapmıya 

hakları yok d ~ 
Belediye otobüsçülerden yüı (~ 

imtiyaz hissesi almaya karar ı:f -~ 
ti Bu husustaki hazırlklar t.aıııt 0ır 
d;ğından dün sabahtan itibare~ tJ1' 
büsçüler yeni bill'tlerle ınüşf.tı1 
maya ba:;ıla mışlardır. di~ 

Ancak bazı otobüsçüler Bele 'aır 
\•erecekleri yüzde onları ha~~.rıtdt bf' 
rine yüklemek açık gözlüJüguıı 
lunmuşlardır. jj.' 

Bu yüzden müşterilerle otob ~., 
ler arasında münakaşalar olJ1111

1~ı zı yolcular yan yolda inmiş, J3t 
ye şikayette bulunmuşlardır. 

1 
~ı 

Belediye bu şikayete heme~ \~ 
muştur. Otobüsçülerin tarıfe • 
zam yapmaya hakları olınadığ•I~ 
kadar memurlara bildirilnıiş. 1tıı ~r. 
bu gibi fazla para alanların teS 
iste;ımiştir. ,../ 

w .. ~e~ 
ugruşıyordu. O sırada Eyup ır.ıl 
İstanbulun başlıca yüksek Uinl le~> 
lamııdan biriydi. ~ ~ 

Bu saf ve iyi yürekli adaın artı 
0 

(' 

n•z şiire sardmıştı. O tek gözü '\uıw 
zel sesi hayalinde büsbütün bil ~~ 
güzelleştiriyor; sevgilisini ve 011.~ 1 
duyduğu aşkı anlatmak için biitUJ1 
lığını harcıyordu. ,r'1 

Mihri'nin de kafes veya perde ·i 
sından konuşacağı toplantılara ~# 
için can atıyor; hepsinden de ~yort' 
artan bir hayranlık ve aşkla dôtlıl ~ 

Halbuki genç kız Amasya1111
\ 8r,t/ 

gun ve pek saJde dekoru içindet1. f~e~ ~ 
lun zenginlik, şatafat ve gUzellıl< J11cJ 
ne geldiğinden beri yüreğinde çılg ııt f 
coşkunluk buluyordu. Hele petıl 1 t•' 
naklı, ter bıyıklı, kalın kaşlı, l<t~~ ! 
d-.klı ve uzun boylu bir erkek ~:ı.1of. .. ril" ,, ' tün varlığını ardına takmış su .. 

111 
r 

du. Bu aClam Sinan paşanın og .~ 
kenlder Çelebiydi. Mihri bu genı "' 
la boyun boyuna sonsuz bir aŞ 

11
/ 

zu çağlayanı içinde kendisini ııtı 
istiyoiidu. ı' 

Fakat delikanlı bunun fartcıtl /,~ "l 

i?ildi. Zaten bov boy, renk ren~.rJ 
yaştan cariyelerle dolup boşaia r6P', 
ca konakta yaşadıkça bir hayal • 

koşmak için fırsat var mıydı? tJ 
Paşa Çelebi, genç, güzel -;e a b~ 

ir kadına şiirler yazıyordu. 1'l~, (V 
manda bunların sayısı büyük bl fi 
van) olacak ka1dar çoğalrrıJ~tıiirel 
kimseye okuyamıyor; hatt! •0r ,e• 9 
yordu. Aşkının dillere düştne51 

1'tl / 
sinin yo11ara düşmesi gibi oıac3etı.1/ 
doğrusu genç kızı (AllahıJl dıtı 1 
Peygamberin kavlile) babasın t'!f 
mekti. Şair ve filim babanın d

3

1 eıııı:~ 
alim genç kızın da bunu kabııgeıı~ I 
veceklerini ummuyordu. :Hele. Jır1 - ·bı ~ r 
zm he~halde Paş~ ~ Çele~i gı ·Ô~~' 
alim bır adamı dıgerlerınden dıl· 
beğeneceğine candan inanf}'0 \,ile 

Şimdiden kendisinin, se\fgı 1 
t ~, . ·.ro 

başa olduğunu hayaline getırı, f 
rin- bir haz içinde "ayakların~ıı ~jı~ 
kesilerek göklere yükseldigin

1
•' . ..ıl 

ıdiyordu. ~ı~· 

Fakat bu hayaller hep bo§3 

tı. . iJt 
Çünkü Mihri Paşa Çelebı 

meyi kabul etmemişti. 

Paşa Çelebi o gün EyilP ;~ 
deki loş odasında başını a\f\.l~ 
rak sessiz duruyordu, dünJ ,st' 
haberini alan bir adama bU 

1. e 
yıldırım çarpmış ve taş ba i1l 

sanılırdı. . ·sil'flt 
Eğer kapı açılıp da bıt1.~ 

girdiğini ve ona selam verd• ,, 
masa kim bilir daha ne kadar 

1 

le kalacaktı. . f"' 
Gelen İskender Çelebiydı. dıJ: 

nünde diz çökmüş şöyle diY0~ l 

_ Paşa Çelebi... Senden t•i Z eıııc 
var. Bunu başkası yaparnllZ· ıct"p /ı 

Paşa Çelebi, Mihri'ye n'le 
8 

'1° / ~ 
dermek ve Sinan paşayı .a~Y1,~e~ ~· 
yenild.en onu istemek ıçill ~~. 
faydalı olacağını düşündü: J ~ 

- Nedir? Elbet yaparım· (J ''lı 

Dedi. A~ / b. · 
iskender cebinden bir tc ~f 'I .~. 

ve Pa§a Çelebiye uz;attL V• /ı ~ 
le şunları söyledi: jJlf f ~ ~ttı 

- Bunu Mihri yaznut- ~4e9 1, 
yolla .... am boş olur. Bunu da ' ı l 
kası beceremet. 

Paşa Çelebi Uğıdı atdı .,e ~ 

~-1'*' 
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.,_ .....,_ Şnket Beyin hidiseyi ilk b.ber _alcbiı aa
" ....... dütiip bayılan, afyon ruhu, çiçek auyu 
.. -- ile kencliaine selen " timdi ........ çatkılar 
hı. iııDt-de oturan kanaı önce lazmm canına laydı
...._. ......... ela Hatice'nin piyano hocumm eWıde 
--.-. ilrenmekte sec:ilanemitti. 

....::-, .. $eYket Beyefendinin bayatta ... çok çe

........ : .., dedikodu idi; komıkomtu ile dü!üp blk
tlı...----. INr sebebi de buydu; bqmm her zaman 
~;;: ıau iatercli; aakman göze çöp düter, deri•; 
~ - Ş..Ut Beyefendi de en çok kortduiu teY• 
..:..,..._ dedikodunun hemen önüne seçmek için en 
~ >'Olu lazuu piyano bocaaile evlendirmekte 

..... 41...t Twpt, bu hikiyeyi herkesle beraber öi
~ .1 '-t ötedenberi yolda aobkta filin rut.plip 
~.._..,.et vermeden seçtiii komtuaunun bere· 
~ 1-b. gibi telüki etmedi. Ahmet Turgut, 
ltlr an lrendiaine çizdiği yolda yürümeli en bü
~ ~ •nc:ak bir yafta idi; fevkalidelildere bay· 

'İdi· ~ük, cesaret, kahramanlık anyan bir çai· 
...._ ' llaalaitinin düıüncelerini biçe aayan, .hatta ana-
llııılt ~ kartı dunn ve aevdiii erkeie kavut· 
• ~ '9naaız bir aurette adım tehlikeye koyma
.. ı-. alan Hatice, Ahmet Turgud'a nazaran 
,~ds; aail n necip duysulu bir kahra
~-\'e itte gençlik, aevgi, ruh büyüklüiü nihayet 
a. ~ ~f; köhne fikirler, maziye bağlı ana ba
'9 .~ parlak süneti karf11mda boyun eğmek-
~lerdi. 
~ Tarpt bu hikiyeyi dinleyince tirfe boyalı 
' kiçiJr hanımını gözünde büyÜttükçe büyüts'-'t. IDelrtebe döndükten IODra da ne amıfta, ne 
~ ..ao..ancla, ne de yatakhanede kendisini bu 
... ~. leairi altından lrurtarunadı; Haticenin ha
'I., -.. batına bir romandı, yqanılmrt bir roman.
·-::- Turaut bir zamandır arbık iyice öğrendiği 
' . dilinde ,.mm., olan ba cina romanlan oku· 
-..:;_ ~ tGrlii kanmıyor; heyecana, MYgiye, harika-
~ •aaamıt ruhunun isteklerini dindiremi -

..... S.. ~ idi, ame tonu idi; imtihanlan fÖyle 
~ ........... mektebi bitirip çıktı; o yas tatilinde ne 

·~ etti, lmlaırdetleriai tetvik eden tİr14I boya. 
" ~ komtularla ahbaplık heflannm Jnn.. 
"'- ...:;-. iki ailenin biribirlerine gidip selmele-

~ .::.d' .. hiç hir kötü niyeti yokta; bul
m"'!'lll ...... ~ IGtli,., sözünde ıittikçe büyüyen 1nı qlr 

• • sadece lsımpmlr istiyordu; lierke.e 

---~ -·~ ... ,... ~ MrUat bir ..... 
~ cı1ma 1la ~ kadmm kimllilir daha ne ha-

•olmalıydı! .. Ahmet T111'1'Ut hunlan,... 
......._ istiyordu. 

~ elinden hiç bir ..,. kurtulmaz, Ahmet 

Refik Ahmet 
Sevengil 

firler gelme.ini, birlikte yenilip içilmeıini, eilenilme
aini filan makul buluyordu; fakat "Etraf ne der?,. 
dütünceaile bunu pek fazla ileri götürmeğe cesaret 
edemiyordu; halbuki Avrupadan yeni ıelmit olan da
mat, bu çekingenliii fazla buluyordu ve evde hakiki 
hakim olan kaympederini kazandıktan aonra kayna
naunm itirulan da kendiliğinden hükümıüz kalı
yordu. 

Ahmet Turgut ailesinin abbaplıiı ileriletme tefd>
büaü Haa Uy.. Patanm kötkünde böyle bir açılıp 
açılma havaamm estiği sıraya rutgeldi, uygun top
rak bulmut bir tohum gibi yeterip filizlenmekte süç-
lük çekmedi. • 

flyu P&f&IUD torunu Hatice huıuıi hocalardan 
den okumuttu; Franaızca öfrenmİtti; zamuımın 
kızlanna göre oldukça kültürlü idi; aan'at zevki var
dı, maaiki ile bir çok komtu köt)derdeki kızlar gibi 
aırf bir koca buluncaya kadar bir genç kızda fazla 
bir meziyet aayılıyor diye clefil, ruhunu, benliğina, 
g•ç kızlık ihtirulannı .ererek metgul olmuttu; 
muıikitinaa kocaamı, aan'at dehiama İman ehnİf ol
duiu için, delicesine aeviyordu. Nazik •e terbiyeli 
bir adam olan piyaniat Samim Süreyya ela genç ka
nona kartı ciddi, la"bar bir alika gö.teri)'Ol'du. 

Ahmet Turgut ela kızkardetlerile hirlikte tirte 
boyalı kötke gidip selmeie b&flamıtb; Hüseyin 
Şevket Beyefendinin kızı Hatice'yi aile çevresi için
de bilgili, kibar, ince bir zeki •e haa ... iyetle müm
taz, ayni zamanda pek mükemmel bir ev kadmı ola
rak tanıdı. 

Ahmet Tursut o uralarda "Verter,,i yeni cıılnı
muttu. Göte'nin ınethur romanındaki ilihi Şarlot'la 

· Hatice anamda ne barikulide NnzeyİJ nrdı; biri 
Almanyada, biri Türkiyede, iki uzak ve ayn iklimde, 
bir asırlık bir zaman farla ile, bu kadar bin"birinin ay
ni ikiz karakter naaıl vücuda gelebilirdi! 

Görünütleri pdı benzemiyor ama, olsun, Y&Ziyet 
itibarile Samim Süreyya da Şarlot'un nişanbaı AD.er 
rolünde idi; eh, genç Verter'i, cotkun, aaabi, hu
... ve çılgm qlk V erter'i de aiz bulup yerine lco
yunml 

Ahmet Turgut, kendi badine bu mubyeaeyi ,... 
prp o mütbİf neticeyi aldıkı. sonra Hatice'nin ia
aam gittikçe aran ne derin, ne ince, ne romantik l»ir 
aüzellili olcfuiunu büyük hir bayranhkla, içinde ba 
mahtetem süzelliiin aahibi olamunaktan .......... 
rin bir 11C1 ile farbtti. 

Allalum, handan eoaraki taflan -.si " uap 
giinleri pceleri naul dayanılamu, tahammül eclile-
mez bir ıelltıde ~tl... ·ı • 

Ahmet Turrat, komta•u Samim Süreyya-nm ... 
adetini 1aabıu70l'da, Hatice'ye karp baibbfıma 

her sün bir ~ daha fazla kaTYetlencliiini hiaaedi· 
yordu, s•~ laadmm o güzel çehrenin arkumda ne 
kadar temiz .. iyi bir kalp aahibi olduğuna sörüyor, 
bele onan kocanna gö.terdiii aaclakat •e sevgi ken
diaini çıldırtıyordu... Ahmet Turgut bakuzdı, buna 
anlamıyor deiildi; fakat fUuruna aahip aayılmıyacalc 
bir ruhi vaziyette bulunuyordu; qk, akıldan Ü•· 

tün dür. 

( A rluuı var) 

"8 ailesi u zamanda Haci llya. Papnmki· 
~ clatlı oldUlar; zaten alAfnngalık yönünden S ~ Beyefendi ile pek iyi anlatmıt olan 
:\ ...... ~ içindeki izole hava ve hayab deiittirmek
S,.._ çelcmiyorda. Hüseyin Şevket Beyefendi y ,...,._ beleniyor, ... kadmL ...ı..ı.ı; ,,.; ... 

tnice ikramiyeleri Mudanya mütare
kesinin 

imzalandığı ev dün çekildi 
• 

ti ilcramiye olan radyo makinesi 
ili fotoğrafçımız kazandı 

Mudanya Hatkevi tara
fından bir müze 
haıine konuqor 
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lngiliz hava ordusu 
senede iki misli artıyor 
Yeryüzünde kafi n11ktarda iş bulamı
yanlar için yeni bir ufuk: Havalar .• · 

Biliyoruz ki bugün her millet ha va 
kuvvetlerine büyük bir ehemmiyet ve
riyor. Son aylar zarfında İngilterenin 
hava kuvvetlerini daha fazla artırmak 

Pilotun istirahat 7.8.l!lanmda bütUn 
ihtiyacmı tatmin edecek tedbirler .. 
lnunış, 1:.e§kilat kurulm~tur. Her p~ 
lota hükfunet tarafından mükemmel 

için bütçesine yeni ve fazla tahsisat bir oto verilir. Burada onun hizmeti,. 
koyduğu haber veriliyor. ne bakan aşçw ve hizmetçisi vardır. 

Bununla beraber, İngiltere hava Pilotlara mahsus kütüphanede her ne. 
ordusunu en fazla a.rtıra.n memleket. vi kitap bulunur. Burada bu it için 
lerden biridir. 1935 senesinde İngiliz kullanılan aynca me~urlar vardır Her 
hava kuvvetlerine 22.500 yeni mbit ve tayyare istasyonunda dükkAnlar bQ. 

efrat iltihak etmiş; bu suretle ordu lunur: Burada pilotlara. gayet ucu 
mecudü iki misline çıkmıştır. fiyatla öteberi satılır. Pilot ciga.rul. 

Bunlarm 2,500 t1 pilottur. Diğerleri m, gazetesini, kitabını ve diğer ufak 
de onlara bağlı olarak çalıpc.a'IE olan tef ek ~terini buradan alır • 
diğer adamlar. Hakikaten, havaya çı. Fakat, pilotlarm yiyip içtikten. kl
kaıı yeni pilotlarla beraber yerde ça.- tap okuduktan eonra oyuna ve BPOr& 
bp.cak adamlar da o niabette çoğal- da ihtiyaçtan vardır. Onlarm bu ihtt. 
maktadır. Meeel1, bir aenede yeti§en yacmı karıılamak .için ka.palı ve &çık 
bu 2.500 pilotun her birinin 15 ,eni • apor yerleri, )'ilmıe havuzlan yapll
lernana ihtiyacı vardır: Pilotun idare Dllfbr. 
ettifi o tayyarenin karargilımda bu. lngilterede tayyareci ~ 
lunacak memurlar, yedek pilotlar, mektebe iki tarzda talebe ahmr: Bir, 
tayyareleriıı aayuı ile beraber ar- liseYl bitirenlerden imtihanla, bir de 

·tan t.elaiz ~an memurlai'I i- 15-17 N a.rumdıld gençlerden. Bu 
llh .. - gençler tayyarecilik tahsiline kllçllk· 

Bu suretle, hava kuvvetlerinin art- ten l'>afl&Dlll olurlar • 
ma&I İngilterede gençler için yeni blr Bundan başka, tayyareclliiln dı.. 
meslek ufku açmaktadır. Mühendisler ğer meslek mekteplerine • meeell mö
makinistler, telsizciler de pilotlarm hendia, makinist olmak için • daha 
sa.yıaile beraber artıyor, yeni tayyare- yüksek yaşta talebe aluur. 
ler çıkaracak fabrikalar kuruluyor, bu Bir tayyareciniıı orduda hizmet• 
fabrikalara yeni işçiler, mühendisler, deoeği müddet, 18 yaşmdan bqiıya.. 
memurlar alı~or... rak, 12 sene sayılır. Bu müddet lçindıa 

Denebilir ki, gimdiye kadar yeryU- tayyareci orduya konturatla bağlıdır 
zünde yalnız uf1d bir surette ~ışan ve ücretle çalışır. 12 sene eonra, yanl 
insan şimdi kendisine DBJ<ult bir isti- 30 yaşında, isterse sivil tayyareclllğe 
kamet vermiş ve, düz sahada ki.fi de-- geçer, isterse tekrar 12 eene için ta. 
recede bulamadığı işi, gök boşlukları. ahhüde girer. 
na yükselerek, büyük bir niabette ar- Orduda, bu suretle, iki kere çahto 
tırml§tır. mış, yani 24 aene himıet etmit olan. 

İngilterede açılan bu yeni iş saha- lar bundan sonra tekaüt ma&ll allna.o 
amm yukarda da söylediğimiz gibi, ğa hak kazanırlar. 
yeni elemanlara ihtiyacı varı. Bunlar Askerliğin mecburi olmadığı tn. 
yalnız hava kuvvetlerinde çalışacak- gilterede, son zamanlarda., ordunun Ul 
lar değildir. Bir pilotun hizmetinde zumu kadar mevcudu bulunmadığı eöJ 
tayyare kararglhı, telsiz istasyonu lenmekte ve gençlerin orduya rağbet 
memurlan olduğu gibi, onun diğer ib. etmeleri için çalışılmaktadU'. Fakat, 

Mudanya mütarekesinin imzalan- tiyaçlarmı temine çalışan diğer birjl İngiliz gençlerinin hava kuvvetine cı.. 
dığı evin Mudanya halkı tarafından: ordu da vardU': ha fazla rağbet ettiği görillmektedir. 
bir müze haline konmasına. karar v&- -

gazetemiz fotoğrafçısı Bay Aliye çık
mıştır. 

Foto Ali, son günlerde pipo içme
ğe ba.slamış bulunduğundan Yenice si
garasından radyoyu alınca 1937 yıl!. 
na kadar içtiği sigaraları hesap etmi~ 
' ", Bay Ali 932 yılmrla 1950. 33 ır 
lında 3120, 34 yılında 3120, 35 yılın
da 3120 ve 36 yılında 2975 kuruşluk 
sigara ve 937 yılında da 600 kuruş pi. I 
po tütünü içmi§tir. Sigaraya şimdiye 

rilmiş, hazırlıklara başlanmıştır. V, t kt b • 
Ev önUmilr.deki cuma günü saat n.ız sana me e l 

15 de merasimle açıla.caktı:r. 
Merasime İstikl&l m&r1ile başlana. 

cak daha sonra İlbay Şefik Soyer ta
raf mdan bir söylev verilecektir. Söy
levlerden sonra tarihi ev gezilecek ve 
ziyaretçilere izahat verilecektir. 

OLOM 
Gazeteci arkadaşlarımızdan Sabri 

Salimin annesi Bayan Emine dün öl
müştür; cenazesi bugün saat on birde 
Haydarpaşada Nümune hastahanesir. 
dc-n kaldırılarak Karacaahmet mezar. 
lığına gömiilecektir. Kısa bir zaman 
önce kızını kaybetmekle musap olan 
arkadaşımıza uğradığı bu ikinci 
felaketten dolayı da teesstirlerimizi 
bildirir, merhumeye mağfiret dileriz. 

kadar 179 lira 55 kuruş para vermiş 
bulunan Ali: 

- Hayatımda lc;:tiğim sigara pa· 
ralannı geri alml§ bulunuyorum. 

Demi§tir, 

Şapka modelleri ser~isi açıldı 

Beyoğlu Kız San'at mektebinin ha
zırladığı şapka modelleri sergisi dUn 
açılmıştır. 

Sergi seyircilere açık bulundunıla-

rak gezdirilecektir. 
Resmimiule San'at mektebi taıe• 

terini açtıkları serginin önünde ~ 
yorsun uz. 
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imuçin yeni bir isim ahyor 

B·:tün Hanların en kud
retlısi: Cengiz Han 

-4-

Bunlarla kaçm.ağa kalkışmak, lardı; Mongolları aarsıntıya uğratıp, 

imha edilmeği göT.e aldırnıaktı. Lakin, saflarını parçalamak ve arkalanndan 
buna mukabil, bir taarruz da, basit zırhlı askerlerin açacakları yolu, daha 
aske[i hesa.pla.ra nazaran, keza imha- kolaylıkla açmalarını sağlamak mak
yı kabul etmekti. Gerek bu gelenler- sadile. 
den kaçış, gerek ~u gelenlere taarruz! Tcmuçin, askerlerini demir gibi a.-

Temuçin ha.yatında ilk defa olarak vucunun içerisinde tutuyordu, tasta
bu ko.dar fazla lblr kuvvete karşı dö- marn: Başka. zamanlardaki gibi ileri 
ğUşmeye girişiyordu. Sonraları da atılıp dağılmıyorlar, bilakis oldukları 

öGLE ?lı"'EŞRIYATI: 
Saat 12,30 Plakla TUrk musiklBi. 12.~ 

Havadla. 13,05 Muhtelif pllk neıırtyab. H,00 
Son. 

AKŞA~I ~EŞUİ\"ATI: 

Sa.at 17,00 Üniversiteden nal:len inkı!Ap 
dersleri Yusuf Kemn.I Tcngirşenk. 18,30 Pl!\k 
la dans musikisi. 19,30 Konferans. Emlnöntl 
Hıı.lkevi nc11riyat kolu namına Bay Nusret 
Sata. 20,00 Cemal KO.mll ve arkadaşları tJı• 

rafından TUrk musikisi ve hallt şarkıları. 

20,30 Ömer Rızıı. tara!mdan arapça söylev. 
20,45 eVdla Rıza ve arkaeaşları tamtmdan 
Türk muslklııt ve hnlk ~kılan: Saat ayan 
21, 1 r; Ş,.hlr tiyatro~ operet kısmı Ul.'"llfından 
" Ü'ç saat" 22,10 .Ajans \ 'C borşa haberleri ve 
ertesi gUnUn programı .22,30 Pltl.ld a sololnr 
Opcr.ı ve operet parçaları. 23,00 Son. 

BC-.) RSA 
15 2 S37 

tekrar tekrar ve hatta hemen istisna- yerde sağlam basışta durarak, hasma H.lı.aJımncı. )'11111; l•ım·tll ulıuılıır . l1IA 
rta..ıe ıuuanı~Jt! 1Clll"l"ıtlo-rd.ır Kakamlaı 

sız olarak, hemen dalına kendisinin- tam bir sUkUn içerisinde, rahat rahat "llal 12 de ı.ııp:rn•• ..,.. 1,, rıyvtıarı. ıu. 
kinden fazla kuvvetlerle döğüşınek nişan alıp ok atıyor, inızra.k sa.vuru.•------ ----------
zorunda kaldı. yorla:rdı. Düşmanın hafif süvari as- P A R A L A R 

Bu, hayatında ilk defa olarak bu kerleri, biraz ya.clıl1gamış halde, ge- • Sterlin 

da ·~~ ka r fa.zla. lbir kuvvete karşı ilk dö- risingeri döndü; ağır süvari askerle- • Frank 

ğtişmede, tamamile yepyeni ve şaşır- rine yolu serbest bırakmak üzere... • Liret 

tıcı lbir tabiye kullanmağa. karar ver- Fakat, Tcmuçln. işi bu mertebe.ye •Belçika Fr 

G!lO , • Şilin A vu!' 
llU 75 turya 
lli- •Mark 
121 -
84 -

•Zloti 
• Pengo 
• Ley dl Dolu dizgin gelen Taciklerin kal- vardırmadı. Pek doğru kavra.mı~tı, ki •Drahmi 

dı:rdığ'I kum obulutlan, ufukta, çep- bu anda her-ı.>Cy. hafif süvarileri, zırhlı • hvtı:re Fr rıı;--, - • Dinar 
•Leva 23 Yen 

23 -

2-2 -
23 -
14 -

.N>vre oonrfuıdU~~ bir sıra.da. adeta askerlerin himıı."e ve muhaf""""ma • Flo-'- -
"Y'"" b~ "'6"' " ~ ıuo 66 - •Kron lsveç 3:l -
el çabukluğu ile, bir lemha.da. yeni bir brrakmamn.ğ:ı. bağlıydı. Vakit geçir- •Kron Çek. i~ _ • Altm lOOi' _ 

harp ni-mnır tesis etti. O zrunana kn- meden, takip kumandasını verince, Pezeta 

• Londra 

• Nevyortr 

_ •Banknot 

ÇEKLER 
61G - • Vlyan. 

O 7935 • Macırto 
42.ıı;;-, 

115787 

dar; bu gibi kervan yolculuklarında Mongollar, öldilrücü bir tempoyla, hn
\rukUa gelen bir hücumda, hücuma uğ. fif süvarilerin ~lerjne takıldılar. 
rayn.nlarm manzarası. daima. aynı man Zrrhlılnr, arkadaşlarını araların
z:ı.re.ydı: Arabalar, hemencecik biribirl dan geriye geçirmek üzere biribirle-

~--- • BerUn 19732 ar~ı sıra ve tam bir daire, bir halka rinden ayrı durmamı hazırlanıyorlar .. • P&rtl 17 ()'lj 

1509 o- • lıUllncı • V&.rfOY8 41914 
3eklinde sıraya dizilir, sUrliler bu da- dı; düşman hattında, bu an, bir kar- • Brükael 4 7030 • Budapeır.. 4 68 
ire, ibu lhalknnın içcrisine rokulur. ve ga.şalrk aniydi. Tam o ande de, işte • AU.DA ss 00j • arıkre, ıos ;;ıss 
aBkerler, bu araba. surundan mulmbil Mongolların çılgıncasına giriştikleri, • Cenewt 3 4S • UelgrM 34 6360 

taarruzlarmın huruç noktası olarak vahşice htişQnetli hlicumları, safları- • Sotya G4 395 • Yokoham• 2 iS66 
İ'aytlalıı.mrlardı; ruıı.:ba etiril, mukabil na v:ırhrzla çarptı. Milthi~ bir sprpriz! 1 • Amsterl'.le.~ l 4.'>70 • ll01kova 2~ 93 

• Prag 22 77 • ~toklıolm 3 14ro 
ta:a.nıızct?1arnı rica.t tuı.tlarmı teşkil di bu ve deh.setli hayretle karşılandı ı---------·----,.--1 
e&r ve f 'Qrnine döndü mti, bozuldu- On parça üzerine taksim edilmiş E S H A M 
lar mı, araba silrUsUne sığırurlardr. olan Mon.gollnrm hücum cepheleri, lş Bankası ~-140 l'r•mva' 

Temuc;in, özengilere basarak eyer- muha.sımlarmın cephesini mutcaddit •Anadolu 24 ::.o •Çimento 1450 
de dimdik oturmuş tavırla, bir lahza. yerlerden yardı. Reji ,- Uı.yon Oeı - ·' 

r===========-=======:z=-=-=========ı==-==--=====~ L ÜLK~Mİi<ZD~ 
Ereğli Bez Fabrikası 
çalışmıya başlıyor 

Tecrübe devresind~n iyi netice ahll~ 
normal istihsal safhasına geçiHY°' 

---- ·-""' Ereğli (Hususi) - Beş yıllık en- cının büyük bir kısmını SBP''ııı 
düstri programının dokuma ~~ınayii disinin Akala cinsi mahSUJI 
saha.,.ında ikinci fabrikası olan ,.e Sü- temin etmektedir. Ayrıca ?J 
'merbank tarafından ~hrimizde kuru Adana mah~ullerinin ihtiyati 
lan bez fabrikası altı aydanheri mu-ı rişli olanlarından lc;tifade 11 ,·akkat bir kun•ei muharrike santrali. tir. Hu uzun elyaflı pamuklllf 
le i=>'lemekteydi. Bu müddet zarfında ş:ı.cak olan fabrikada merme 
fabri!ca, memleket piyasasında hisse- laşpur, pati .. ka, saten, mendllı 
dilen iplik buhranının izalesine yar- ce dokuma çeşitlerinde st~ 
dım mnks:ıclile ehemmiyetli miktarda milyon metrelik bez imal ~df ili' 
iplik imal e<lerek piya ... aya ~ık armış Aynca fabrika altı, yedi yiiZ dt 
,.e aynı zamanda gerek makinelerini, iplik de satışa çıkarabilecek cJjdd 
gerekse yeni aldığı iş~ilerini bu suret. f<'abrikanın işçi adedi şint ti*' 
le bir tecrüb~ de\'rcsine tabi tutmuş· ekiple 6:>2 yi bulmuştur. Fa\,;: 
tur. Şimdiki elektrik santralı inşaatı celi gündüzlü iki ekiple çı 208 r 
da tamamlanmış olduğundan şuha. başladığı zaman işçi sayısı 1 
tın sekizinde kazanlar ateşlenmiştir. karılacaktır. işçilerin yüzdtdfl 
Ayın 2:> inde türbinler işlemeye b:~- Ereğli muhitinden temin t 

layacak ve o tarihten itibaren fabrika dir. Umumiyetle işçilerin ~~ 
bütün makfnclrile normal çalışma ve randımalanndan çok ınt~tf 
haline girmiş bulunacaktır. gösteriJiyor. Bilhassa hemen 

11 
~ 

Fabrikanın asıl kuvvei muharrike ve kaclrnlardan mürekkep 01:ı,~ 
ıo::antralr, lvris deresinde yapılacak te. şubesinde ç.ahş:ınlnrtn raauye 
sis:ıtla su kuvvetile işliyecektir. Bu takdire Jayik bir sevi:ededit. 

[ su s:tntralınrn şimdiye kadar yaprlmı~· Sümerbank'rn bez fahrikıı51 ~ 
olan tetkikleri tamamlanmış ve tür. ve muhiti için büyiik bir ~ 
binler bir ay önce ihale edilmiştir. v('Silc.-:i olmuştur. Çarşıda -

11
u 

Önümüzdeki yaz kurulacak olan bu kadar kunetli bir alış ,·eriŞ C:, 
s:ıntral tamamlandıktan sonra fabrika nr buhrandan önceki yıll~~ 11~ lrnnci muharrikeyi çok daha ucuza görmemiş olduklarım soY ·ff) 
mal edecek, senenin büyük bir kısmın Fabrikanın kalabalık meınut _,,

1 da kuvni muharrike ihtiyacının yüz- kütlesinin çok kunetli olan ıJ'J 
de yüzünü ve yaz mevsiminde de yüz tesirleri yanında sosyal tesir f..~ 
de kırkını su santralından temin ede- şimdiden belirmeye başladıJ'f ıf11~ 
cektir. Fıilvaki bu santral 400 fle 2000 mektedir. Bu fabrikanın Erel,/ 
kilovat arasında cereyan istihsal ede. etmiş olduğu hiç müba]agsSI 
cektir. ne bilir. 
R{JEr~li fabrikası ham pamuk ihtiya-lı~l·e-tşiz bc~lediktcn sonra, ansızın Bund1ı-n ~nrş.J şimdiy~..kadar tec- 11 şır. '\JY ıv ı ...- Şarl! ~L ) - ı 

.Merkez Han • - ~ ı 8&.ıya "ı .-

~U~Uk oroumµ~a şemşek fu3tüne şemşek rUbe efüldiğ\ v~\l.i~e. aftık ~lfilılı rı· u. sıgorta _ . şaı_k_m._8C2_:11_ ... -'-•l11 İriiiiiiiii;iiririiir.iiiiiiinii~iiiiif! ( :ı.knr g'b i , emirler yağdırdı. damların teker, teker karşı karşıya Ponıımoob - Telctım -
O, 8 mdiy kadarki bUtün tecrübe- vuru§maları safhasına gelmişti cenk. 

lcrin nrn!Le, arabaları küçük ordusu- Lakin tamamile şaşkına dönen '!!!!!!!!!! ! ! !!!!!!!!!!!J!!5!!!!!! ı sttkrazlar Tahvlller 
mm sağ münteha cenahında, muayyen Tacikler, iher zaman mutad olan bu u- 1 .; 

lıalkavari şekle getirtti. Bu araba. sU. suldeki döğüıµniye yol bulamadılar; ş b kı kin l · b - • ~:;1•-tİ 
• 1933 T-Hor ı 2Hı0 tı:ıektrtlr -

1 - arbıame ve reami muci ince yun ma · e en ı~~.ı 
• • • • o 20 rx> t'ranıY&J . -

• .. . ın 21. H.ıht.JJD . -_rilsünü müdafaa için münhasıran bunun yerine, kendilerini çileden çı-
cenkçiler inden bir kısmını vazifelen- karan ibaşka bir usulde karşılanışla, lemeğe mahıus (8100) lira muhammen bedelli 3 adet bileıne I 
.dirmedi; mUda.faa işini, ayni .zamanda darmada.ğmlaştılar. kapalı zarf usulile satm alınacaktır. t tS 

uUk.OahJll Anadolu J 3!)15 
l!:rgenı btlit. D8 ;,o Anadolu D 3315 

- -
ve daha ziyade kadınlarla çocuklara Temuçin, krtalarım tamamile yeni 2 - Eksilbne, 2 4 937 tarihine rastlıyan Cuma günü -'fi 
havale etti. Okla, yayla, mızrakla, bu bir harp tabyası üzerine yetiştirmiş- ._ __ , __________ _ _... Kabataşta Levaznn ve Mübayaat şuh esindeki nlun komisyonunda 

192R A ı.t Aoat.lolu llJ 
B. I::r%Urum !.l5 50 fdUme."~ A . -

~Udafaa hattına sokulacak di.i.~ana, ti; artık tekctek döğüş usulünü orte. ~-------------'"'! cl\kbr. 
ca.bmda onlara karşı koyacaklardı . dan kaldırmıştı. Mon.gol krtalan. tek Zahire satışı 3 - Muvakkat teminat 607 lira 50 kuruştur. . JJ1 

XüçUk ordusunun sol cenahını da nU- bir blok gibi; kUtleleşmiş vaziyette 1---------------ı Ş bP:..w1 
ı1._ cd'l 0· / 4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen " .. fY ııız ı emez ır orman kenarına isti- bir toplulukla fbir arada temerküz et- stanbıll Ticaret ve Zahire Borsa- tiitl 
nat ettirdi. mişlerdi. Bu formda vaziyet alarak, smda mu.amele gören "M 16--195" sayılı resimleri !nhisa rlar Umum Müdürlüğü Tii .J 

Bu suretle teksif edilmiş bir cer~ kcndilerile teketek döğüşmeğe atılan- (kilo) maddeler. kalar şubesinden almabilir. 111'"~ 
he vücuda getirmiş oluyordu. Böyle lnrı, sistematik \'lll11§larla., atları üs- 1 _ lTHALA. T: Buğday 660, tiftik 10•

5 
5 - Eks~ -:ıeye girmek isteyenlerin asgari bir hafta e'V\'e~· ti 

iY!-pınakla, araziden tn.rn tabya ile, tünden top yekun yerle beraber edi. arpa ı:so, mısır 66, çavdar 195, yapak so, tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şube ı..;r 1 
beklenilmedik bir tarzda ve en mükem yorlarclı. Tacikler, hangi tarafa dön. kepek 45• n. peynir 10 314• un 23• pamuk meleri ve eksiltmeden evveline kadar da tekliflerinin kabulüne ~ 
mel şekilde .istifadeyi lbaşannıştı. seler, her tarafta. bu kütle duvarların- 2 3.14, nohut 6• ııusa.m ıo l/4• :tıu:uıye 7, 1' 

Düşman~ 30000 askerile hilcuma dan birine çarparak, b~ korkunç du- ic c~vız ı. tmdık 6 yu.ıa.t 13 1/4 ton. kUr Şubeden vesika almaları laznndı r. .1, ~ 
geçti. Dilşman ordusu, vadiden haşyet varda baş yarıyorlar, ezilerek kanlar 21HR~~~;ar~oktur. 6 - isteklilerin yukarıda tayin olunan gün ve saatte elo~ 
uyandırıcı bir gelisle geliyordu beri içerisinde yerlere yuvarlanıyorlardı. Duğday yumuşak kilosu 6 kuruş 20 pı:.- rebilmeleri iç;n mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanuni ,,e! ~ 
ta.rafa. doğru: Bu ordu kısmı kısnn Dil§manın hafif süvarileri, en bü- radan 6 kuru, 24 prıraya kadar, buğday tiva edecek olan kapalı zarflarını en geç ihale günü tam saat 1~ il' 
beşer yüz kişilik cüz'ü-tamlara ayrıl- yük sürprizin ne olduğunu, Tcmuçinin sert kilosu 6 kuruş 15 paradan 7 kuruşa \lukanda adı geren alım komisyonu reislig"'ine makbuz mukab 
:mışt H tiz• · da • kado.r, arpa Anadol kilo.su 4 kuru, 35 pa• " 3' ı. c:>r c lı-tam n ylizer kişiyi bu müthiş sürprizile çok acı olarak ınn· etmelerı' ı"lan" olunur. (885) 

1 radan, Mısır ııan 15 kuruştan ti kuruş 5 pr-
:t.e r saf üzerine ayırıp, yüz.er yüzer hü. tatmıcıtı. Baskınla hu"' cuma g"""~n h"~ kl ~ ~'.>"" ....- raya kadar, klLŞyemi !osu 14 kuruı 10 
cuma koyuveriyordu. Şu hale göre de. lif süvarilerin vazifesi, mutad veçhile paro.dan, keten tohumu kilosu 9 kuru11ta.n, 

her cüz'ü.tam beş parçaya inkısam et- zırhlı ağır süvarilerin · mukavemet e- Atyon kilosu 4M kuruştan 530 kuru,a kr.· 

miş oluyordu. denlcri kmp geçirdikleri sırada, her dar, yapa.le Anadol 63 kuruştan, 65 kun-
rtıı-• · tamı~-..1 .. d 1 'k ' oa kadar, peynir beyaz kilosu 42 kuruş 37 
vUL ı.·- ö.l'1an, en on e ge en ı ı tarn.ftan araba suruna saldırıp bu 

paradan 43 kuruş 20 paraya kadar, zerde~ 
parçası, zırhlı ağır süvarilerdi; kay!~· suru 7.Cdelemck, bu surda rahneler aç. va derili çitti 150:50 kuruştan 5800 kuruşa 
!arla pcrçinleştirilen a.ğır demir kal- mak, bu sürü za.ptetm.ekti ! kadar, sansar derisi çitti 3000 ktıruftan 
ka.nlar taşıyorlardı. Ba.sJanna, demir- Fa.kat, bu scl'cr sanki granite rast. 4600 kuruşa kadar, tilki deresi çifti 480 

d~ veyahut da lB.kelendirilmiş deri. ladılar. Ha.fit silva.rilerden ilk olarak kuruştan 2000 kuruşa ·o.dar, kunduz der!-
d clar dalg dal k sl çlttl, 1000 kuruştan 1600 kunıça kadar, en, u ı a ga at uyruklu arabaların yana gelenler, o civara o-ellr 

... o \'!\t'§:ı.lt derisi çlfU 1000 kuruştan, porsuk 
ma.ğferler oturtulmu.~u. Uçlarında gelmez, Temuçinin ihtiyat kuvvet ol- derisi çitti 560 kunış!.nn 650 kuruşa ııc-
a.t kılı ta.kılı on binlerce mızrak. gü. mak üzere bira.z geride alıkoyduğu dar, kurt derisi çitti 200 kuruştan 1100 kı.:· 
negte parıl parıl yanıyor, göz kamaş- sık sa.flı askerler, gene birer blok ha- nı'" knd&r, tavean derisi adedi 2:ı ,5 kı.-
Urıyordu. linde, birdenbire yerin dibinden çıkar ruı,tan 2G,5 kuruşa. kadar. 

3 - TELGRAFT..AR: 

5000 Kilo yamalık kanaviçe Ahır kapı bakun evinde 
3000 " " Çul " " " 

,, 
400 ,, ,, Çuval ,, ,, " 

,, 
3500 ,, lskart.a ip 

" " " " 3000 ,, ,, Kınnap 
" " " " 10000 ,, ,, Kanaviçe 
" " ,, " 2000 ,, ,, Çuval ,, ,, ,, ,, ~ 

3500 ,, " Çul " ,, " " l 

200 ,, ,, Marka bezi ,, ,, ,, ,, _ j f' 
8000 ,, ,, Bir metrelik kasıntı ipi ,, ,, " ,J1' ı 

Atlar, deriden önlüklerle siperlen- gibi meydana çıkarak, perakende dO-
mlşti! ğUşen Tacikleri, bir değirmen ta.eı gi. 
~ lllc saldırış .:.lni', alışıldığı veçhile, bi Üzerlerine devrilip, eze eze, imha 

26 Kalem hurda otomobil yedek parçalan Cibali Nakli~atde l 
Londro. mısır U.plata §Ubat tahmili kor- 2000 Kilo Kanaviçe Şemsi pa~a ltleme eVlll ! 

belli usulde hücumla geçiştirildi : !ki ediyorlardı, tama.mile ... 
sa! zırhlı askerler, vaziyet n.ldılnr, bin Temuçin, şimdi krtala.rının vaziye
at nalı kumda kaydı ve n:ılln.r sürçer. tini değiştirmişti: Her biri bin as
ken "Devasa,. tabirile ünde olunabi!c.. kerlik çifter bölUklcrle sıklaştırdığı 
cek bir kum bulutu yükseldi: · zırhlı 1 cephe, ancak yüz admı genişliğinde, 
askerler nra.smdn.n geçen deri elbise- fa.kat, buna mukabil on adam derlnli
ll, fırlatmnğa mahsus mızraklarla. ok ğindeydi; bu kaskatı, demir gibi sağ. 
ve yaylnrln mücehhez hafif' süvari ta- lam. ve sert ~ekiçlc, yolu üstüne çı
kanı, ileriye atıldı : kan herkroe. lıerşeye vurdu, herkesi 

.Hafit sü·ıariler, seri k'ü~ük ntıarı ve herşcyi ezdi .o: Daha J..iiçük, deni
~1oünde ~ gi:bi yakla!}ıp, sil.Ahta../. lebiJeeek olan Temuçin! 
rmı Mongollarm cephesine fırlatıyor- ~(Arkası var) 

teri 2~ şl. 3 peni kJ. 3 kr. 44 SB.nt1m. Lon- 600 Ç 1 ; ' 
dra l;cten tohumu Laplıı.ta şubat taııınlll " u " " " '' /. ! , 
tonu 11 ster. 7.5 şl. ki. 7 kr. 23 santim. 1200 ,, İp ,, ,, ,, " •..19, L arihpr 1 
~::\:i'~.r::~ank:f~;r~r. ~~~~~ Yukarıda cins ve mikdarlan ya zıh malzeme 9 / 111 / 937 t atf I 1 
Llverp:ıl buğday mart tahınlll 100 llbreııı lıyan Salı günü saat 10 pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin. rnall •• ...to~ 
s §I. 8 1/ 2 p. ki. 5 kr. 94 santim. Şikngo h h 1 lık • de ..,.Y': 
bu~day Hnrtvintcr mayıs tahm.ill buı;eıı üzere er gün hizalarında gösterilen ma a lere pazar ı~ ti I 
137 7/ 8 eent ki. 6 kr. S9 sa.::ıUm. Vlnlpek nan gün ve saatte o/o 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatılt ıJP' 
bujtd&y Mıuı.ltoba mııyuı tahmili buşell L b b l d K j$yol1 
ııı3 718 scnt ki. 6 kr. 4 santim. Hamburg' lar evazun ve Mü ayaat şu esi müd ür üğün eki sabş oın 
iç tmdık Giresun derhal tahmil 100 kilo- 1 racaatJan. (884) / 
su 153 R. mark ki. 77 kr. 81 a:ı.ntlm. Ham. 
burg iç tmdık Levan derhal tahmil 100 Z A Y 1 l dnn hükmü yoktur. ~ 
kilosu 152 R. mark ki. 77 kr. 30 aaııtlm. [ 1648 numaralı arabacı ehliyetmıme - Are.bed J1'( 

J mi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım • 



f ı 

~ ŞeJıir meclisinde verilen kararlar 

.ecidiyeköyündeki izin
sız evlerin akıbeti - yeni 

' ınşa t nasıl olacak ? 

lfp_M_,, 
~· ..... w.ııyeae bugün bu1unan nwd cm binalar böyle T:urıılm~tu 

>ı~ lt ın ı· 
·:ııct t . ec ısi dün saat on beşte bi 1 \'e tahtı karara alma.sına muta,·assıt 
Ultiıı ı::s ,.eld~i hay Necip Scrdenge~ olacağından tan:!i~ oJu.na~ haritayı 
Geç~ şkaniıgında toplandr. muhteYi dosya encumenımıze },ayale 

Kurumu'na veriniz 
Bir gün, bir kavga gününde, gök

lerin kör gazabına. uğramak istemi
yorsanız, durup dururken kurban oJ
mıya isteğiniz yoksa, şimdiden Kur
banlarınızı kendi elinizle hazırlayıp 

yerine götürünüz: Türk Hava. Kuru
muna veriniz. 

SAl.I 

Takvim rn Şubat 
=======14 Zilhicce 

Ç&l"'J3mha 

17 Şubat 

5 Zilhicce 
6 54 
17,4~ 

GUD dOğtl~~ 

GUn batı~1 
Sabab nanıllZl 

Oğle D&mal:l 

Ik1nı11 oauı az:ı 

Akfllm namazı 
Ya un oaırıaz:ı 

lmaall 
Yılm geçen g11nler1 
Yılm kalıuı ~nler1 

5 55 
17.41 
fı O:i 

1228 
I.'i.~2 
17,43 
19.14 
516 

47 
318 

6 9,:; 
12 28 
15.2.i 
t7.45 
19 15 

5.14 
48 

;; 11 

lST ANBUL BELEDiYE.Si 

Şehir Ti yat ro s v 
TEPEBAŞI 
D~ı~A KISMI 

Bu akşam saat 
20.30 da 

111111111111111 

111...11~ ltataraıı celsenin ZJbtr okunup bazı edilmiş olduğundan tetkik olundu. 
~tk .. ltıezuniyet verild:kten sonra Bu teklif, şehrin gittik~e ehemmi
~•ııııa0~. bina \'ergisi tadilfıt lrnmis- yet kesbeden bir mcvkiinin süratle 

ıı ~p i 1 •r. aza seçilmesi hakkınd:ı imarını temin edec~ği.ndon haritanın 
ııepıi "'tlt ~ erı tnüdürlüğünden gelen tasdikine karar nrıldı, 

BAHAR TEMIZLl(J, 
Komedi 3 perde 
Yazan: F. Lonsdale 

Türkçeye çeviren: 

11111111iJ 
Avni Givda 

1ı 'recfd· ~anıa havale edildi. Encümenin bu mütaJeası ittifakla 
tJt~ ~t ~e köyünün takarrür eden kabul olundu .• Eyüp kazasına bağlı 

~ti~11 ilerine göre yapılmış olan Rami köyünde bir nahiye teşkili hak. 
· ,,1 'ıelliııd ın tasdikine dair mülkiye en. kındaki mülkiye encümeni mazbatası 
ııW~ 'ıaz~n gel.en mazbata okundu. kabul edildi. 

tırııak7ıda. şöyle deniyordu: Şahsi veya aile rnakbere.c;;i yapmak 
d 'tnı ci\' 1 llıılliyeden olan l\fecidiye iı;;tiyenlerden bir defaya mahsus 01-

dl.:# tıı Çiftli~rındalti arazi ile Balmum. mak üzere alınacak ücrete dair müJ_ 
1ıf':J ~ dahiııgı hlüştemilatından olan ara- kiye encümeni mazbatası okundu ve 
fi) l..~ btıı.a~de bilfLbcdel ve izinsız yapı· kabul edildi. 
gl'I ~i atsa.arın eshabrna tavizi ve müte Buna göre yeni mezarlıklar yapı
Jl"J te saı.1 !arın da münasip bedelJer lıncaya kadar mevcut mezarhkların 

Franın Tiyatrosu Operet Kıımı 
Bu a.kşam saat 21 de NAŞ!T 

(AŞK MEKTEBi), ayrıca bir perde 
komedi 

GED!KPAŞA 
• 

Bu akşam 

sat 21 de 

LEBLEBiCi 
IIORHOR 

AZAK'DA 

ff '~ lakltı.a.s~. için buralarının Beledi- ısHihı için yapılacak masrafları kar_ 
Jf!f J •re taıı a~ur eden imar şekilJerine laşamak üzere şahsi Ye aile makbere_ 
fı ~ tnil~ını ve yo11nrının açılmasına si yapmak istiyenlerden şu ücret ah. ---------------

' Illaka ~rnlfı..k müdürlüğünün reis- nacaktır: • • • f O t" 
\~Iılifi~~ııa .''uku ln~lan müracaat . Dört bu~uk metre !e~lıiin~e bir kişi. - Bınncı sını pera or -

lttlqıuzerıne tanzım olunan ha- lık mezarlık arsası ı~ın bır defayal Or. CAFER TA. YVAR 
ı 1 

CtliHli: mahsus olmak 10 lira, 12 metre terbi- Pade. ;rıp FakUltesl s. ıı.slst,Q.nı dimııt. 
l.~l\:e-~ filnı şimaJindeki mahalle indeki üç kişilik arsalar i~Jn kemlik • estetik ve her nevi erkek Te kadın ame. 

~t aı)rn .• ı Beyoğlunun umumi imar bir defaya mahsus olmak üzere 30 lL llyaUan, rahim hastalıkları ve doğum 
uk d mUtchaımsı 'it 'ti>· n ar görüldiiğünden bu. ra alınacak, bu yerler daimi surette Her gün sa.at 

~ <ılu e terk( ile burada her ne su- alakadarların istimaline bırnkıJacak_ 8 • 11 e kadar M ECC AN~ N 
~. r a olsun bina inşa ettirilme tır. muayene 
~ -.... l\ Saçları daimi surette kıvırmaya 

1 
Öğleden sonra tıcretlldfr .... ft_ 1 

(~İle l\t~'ecidiye köyünün vaziyeti iti mahsus flletler hakkındaki talimatnn Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli ::..a 
~:darı bus~ilen tanzimi kabil ola.ca meye dair mülkiye ve sıhhiye encü. No. 1 • Telefon: 44086 

t~ ~t ~: hUsUstaki proje miiteha~ıs menJerinden geJen müşkrek mazbata -
ı; 1 dikiııdafından da tetkik ,.e kabul okundu. Yeniden birkaç maddesine am Kulak, Burun, Boğaz 
~~ oı 11tı en 1/20:>o mikyasnda tan itiraz edildi. Maıbata tekrar encüme· MOTEHASSISI 
~t e~iııcea~h~rita badehu Nafia n. ne gönderildi. Dr. ŞEVKET 
,~lllJar k sdık olunmak üzere yapr DiiYer bir iki evrak okunduktan H DSN O TARA Y 

1 ıııucib·anununun 70.71 inci mad. sonra i<:timaa nihayet verildi. l\fecfü; Beyoğlu, istiklal caddesi Singer 
ınce evvcrn meclisin tasvip perşembe günü topJnnacaktır. 

~ karsısında Saka çılanazı No. 3 '"I Telefon: 43242 !:serler Hayvanlara eziyet 

'--'er11 ~AÇA KIZI 
~ bire l'>u7k!n'ln ıııı.yıı.tı ve aıı.n'atr 
~ llııa eser neşretmı11 oııı.ıı Hasan AU, 
'~llıtıt ~biyatı serisinin ikinci numl',• 

' -.:- lı.ı1tt re f>u!,lklnln "Maça luzı .. fsfm• 
P ~ Ye:rtnı rusçadıı.n dilimize tcrcu. 

ctını:ur. To.vslyc ederiz. 

'~~1 ~EGlN ROLÜ 
~~I> ~ tıtuphanest tara!mdıı.n nc§red!• 
~· ~l"iaıntn i.lçllncUsU de intişar et " 

ç~~lt ~kle!lten C. M. lmzaslle dl. 
bu klto.bm fiyatı on kuruştur. 

Dr ı... 
· ~afız Cemal 

..,. 1.oıuılAN lIEKt!\I 
UQJ.,,•ı· 

~' 1 1
Ye Mütehaıaııı 

~ 12 ~ ),.._ 
~,3 ~ ;ııka gUnlcrde öğleden sonra 

ıo4 ) Ya) kadnr lstanbulda Divan 
~ lta~uın::.raıı husus! kabinesinde 

Q.,~ ''ti s_ l Cder. Salı, cumartesi gün 
~ lq. 'ıı: 12" saatıcrl hnldkl fukaraya 

1'. 'tte1ı1t ı:aYenehıı.nc ve ev teıetoı:ı: 
! b"- IC>ton: 210H. 
ı ":ı. ... : ~t ........ _ 

! "··~ ·-····---····· .... ······-···: l '-t~' l!ta.aayene kuponu : 
: ' ~ doıtt : 
i \' ~ bu 0rurnuz Pazartesi gfuılerf : 
' ~t 1~llı ÇUktan ylrmJye kııdıır ga• 

1 
1t. len ll.ne:rtnc!e, Cumartesi günleri 

'rı l9 a kndıır LlllcH Tayyare 
t1tıı~ 1ktnc1 dnlre tıc numarada 

1 

~ ı:,bııı t:uıarınıızı yed! kupon muka, 
;.'..ııı'""lılt ~ Cder. 

lttı~ ~t<U ~klan doktorumuz da bu 
l ~'.~ i~ csını blrfktlrlp kendisine : 1 

ı '~ • ı2 CUnıartcsı, s:ılı, perşembe :\ 
,,~ııl'ııtarası Aksaraydn, Millet c:ıd· E 

'-'..._ '~<l§a camıı ltarsısmdıı.kl mu- ~ı 
..... tOCuklnrmıza bakacaktır. : ······ : ································· 

edilmiyecek 
S()kaktarda sebze satan esnaf ile 

bazr arabacrların merkep ve beygirle
ri yürütmek için yularlar' burun ve 
çene altına geçirdikleri kısımların 
zincirli olduğu, bu yüzden hayvanla
rın ağızlarında yaralar husule geldi
ği görülmüştür. 

Belediye alakadar şubelere bu hu
susta bir tamim göndermiş, bunun 
menini bildirmiştir. 

Dr. lbrahim Erdeniz 
Birinci sınıf Çocuk Hastalıkhn 

mütehassııı 

Ilaseki ve Çocuk lıastaneleri sabık 
asistanı 

Aksaray Millet Caddesi No. 59 da 
Her gün saat 9 dan 18 e kadar 

hastalarını kabul eder. 

Vapurda olan bir vaka Yeni çıktı 
Enelki gün, sa:bahJeyin, saat se. --------

kizde, "Burgaz., vapuru köprünün 
Kadıköy iskelesine yanaşırken, . k'ç 
tnrafta duran on yedi yaşında bir 
delilcanh, dümenin yekesine sıkışarak 
ölmiiştür. Tahkikat yapılıyor. 

1 Bozuk yumurta davası 
Bozuk yumurta meselesinden çrkan 

bir dava lstanb:ıl asliye üçüncü ceza 
hakyerinde dün görüJmüştür. 

Da.va edilenler, Sabri He Bodostur. 
iddiaya göre, Frosu isim1i bir tacir,! 
bunlardan 200 sandık yumurta alıp 

Ştutgarta göndermiş. ora kimyahane.I 
sinde muayene yapıJarak, yumurta.1 
Jarın yenilebilecek halete olmadığı,j 
ancak .sanavid~ kullanılabileceği ne_ 
ticesine rnr.ılınış. Şimdi, Fro.su, bu se-1 

bcpJe 2800 lira 1..arara uğradığı iddia. 1 

sın dadır. \ 
'l'nze yumurta beyannamesine uy. 

mayan mal Yererek, knnuna muhale.! 
ftt noktasından açıJan dava, tahkika.ı 
ta devam edilmek üzere kalmrştır, 

Dün ve Yarın 
Tercüme Külliyatı 

No. 63 

tv AN TURG&'\fİEV 

Süret.JYa Sami Eren 

LİZA 

1937 - İstanbul 

Fiyatı: 100 kuruş VAKIT Kitabevi 

Kazımı öldüren Gülizar 

"Kanla baksızlıklarH 
MUddeiumumilik cephesi, idamdan tahvilen 24 sene 
ag.r hapis cezası istemişti. Müdafaa cephesi, 15 ••• 

neden tenzil en a sene, 9 ay ceza istiyor 1 

Galatada Kazrmı öldüren Gülizarm 1 
lstanbul ağırceza hakyerinde dün sa
bah duruşmasına devam olunmuştur. 

Bundan evvelki celsede, müddeiu
mumi muavini Sadun, mütaleasını söy 
lcmiş, Gülizarın taammütle öldürmek-, 
ten ceza kanununun 450 inci madde
sinin dördüncü bendine göre cezalan
dınlması, fa.kat, kardeşile annesının 

Kazım tarafından öldürülmesinin u
yandırdığı teessürün de, cezayı hafif. 
letici sebep olarak, hesaba katılması
isteğinde bulunmul)tu. 

Dün sabah, salon hıncı:ı.hmç doluy. 
du. Müdafaa yapıldı. Güliza.rm avu
katı Cemil Nazif, bir saatten fazla sU-

Kalp ve kalıp 

ren müdafaasında, hülasa olarak §ÖY. 

le dedi: 
- Müekkilcm Gülizan sorgu hak:. 

mi, taammüden cinayet işlemekten 

huzurunuza sevketmiştir. Taammüdün 
vasfı cürmisi olmak üzere sayılan de
lilleri tetkik edelim. Gülizar, vak'a a,.. 

kabinde "Bu adam Erzincandaki, ba
bam Ali ağadan mevrus Sersebil ve 
Azmagan karyelerindeki çiftlikat, 
benimle ana, ba.ba bir kardeşim Ha.. 
san Aliye ve valdeme münhasırken, 

cebren zaptetti. Ve Ustclik pusu ku
rup, Ha.san Aliyi öldürdü. Vurmasına 
mani olmak için elindeki silaha el atıp 
hedefi dcğiştirmeğe davranan valde-
miz Hatunu da elinden yaralıyarak ö. 
lümüne sebep oldu,. yolh.ı mütekaddim 
bir vak'ayı teessürle anlatmıştır. Hal
buki, bu bu kadarla kalmıyor, buma,. 

( 4 üncü sayı/adan devam) kablin bir de mabadı var. İşte, ~ 
Habdan açclım gözüm nagah kaldrr- Gillizar, sorgu hikimine ''Kardeşimle 

anamı öldürdükten sonra, çiftlikten mi 
dan seri 

Karşıma gördüm dunır bi:r mah çehre 

cliberi-

rasa konacak bir ben kalmıştım. KA.. 
zım, benim de vUcudümU ortadan kal-
dırmak arzusundaydı. O gün karşıla.-

• • • • • şmca, elini beline attJ, ben de karde
şimle anam gibi kurban gitmemek i. 
çin, daha evvel davrandım. İntikamı
mı aldım,, diyor. 

Bunun sonunda kısaca 1öyle denili -
yordu: 

"Sarunm ki talihim iyiliğe yüz tut -
tu. Çünkü gece mahallemde (Müşteri 

yıldızı) nm doğduğunu gördüm. Gözü
mü açınca kayboldu. O, ya melekti ya
hut peridir. Mihri artık abıhayata erdi, 
kıyamete kadar ölmez. Çünkü gece ka -
ranlığında (tskcnder) i görldü.,, 

Mihri'nin bu yakıırklı ve güzel deli
kanlıya vurulduğuna §Üphe yoktu. De
mek ki onun da diğer herhangi bir ka
dından farkı yoktu ve şiir ile ilme hiç 
bir üstünlük vermiyordu. 

Sevgiliye bir şeyler yazmak ve a§ -
kını anlatmak! •. 

Bu ne dayanılmaz ve tatlı bir istek
ti! ... 

Paşa Çe1eöiiım sa'ramuş yüzünde ve 
nemli g8zlerinde i~li bir teselli ı§ıfı gö
ründü. 

İşte bu isteği yapabilmek için eline 
frrsat geçmi§ti. 

tskender Çelebiye baktı: 
- Bu işi kent!i işim gibi can ve 

göniilden yaparım .• 
Bakışlarında ve sesinde iki zıt ma -

na biribirme dolanmıştı.: Kin ve şük -
ran ... 

Kin besliyordu çünkü sevgilisi bu 
genci seviyordu. 

Şükran duruyordu: Çünkü aevgili -
sine kalbini açmak fırsatını bu delikan
lı veriyordu. 

Paşa Çelebi evvelce yazdıklarının 

en güzellerile, yeniden yazdıklarını genç 
ve yakışıklı tske~der Çelebiye veriyor -
du. 

İskender Çelebi de bunları kopya e
derek Mihri'ye yolluyordu. 

İki genç arasındaki aşk az zaman
da son dereceyi buldu ve kavuştular. 

Paşa Çelebi kısa bir zaman için u
nutmuş olduğu bir hükme yeniden dö
nüyor ve bağlanıyordu: Kadın. nice 
büyük şair ve alim olsa gene kadındır 
ve kalbe değil kalıba vurgundur. 

Buradaki "intikamımı aldnn,. ııö

zü, taammüdün vasfına deWet etmez., 
Mazideki kanlı haksızlıklarm kan dök 
menin tevlit ettiği elemi şedidin dai
mi olan tahtı tesirinde, katili görUn. 
ce onların levbai f eciai cinayette kan
lı kefenlerile bir ant mün.kasemecle 
göz önünde tecessUmU, Gülizan tahrik 
etmiştir. K8.zmım elini beline atma8t 
da, Gülizarı hareket geçirmiştir. 

Knzımın, Gilliza.rın ka.rdeşile ana..
smı öldürilp hanümanmı söndürdüğü, 
Erzincan ağırcezasmm kararile mer
tebei sübuttadır. Sonra af kanunun. 
dan istifade eden Kazmu beş yerin· 
den V'.'Jrarak yere seri§inde, onun yap
tıkları amil olmakla berabei. yegane 
amil sayılamaz. o srrada aldığı tavır 
da, buna izimam etmiştir. Dolaynıile 
de, Güliza.rın hareketi müruriyeeinde 
tehevvüren ka.til kastlı mevcuttur, ta
ammüden değil! 

Gülizarm, cinayeti evvelden tasar. 
ladığma da.ir kimseye işaa.tJ yoktur. 
Hali işbaa gelmiş ve heyecanla fevf!J. 
ran etmiştir. Tahrikte vazi kanun, 
va.kt ile tevkt etmiyor; elverir, kl 
haksız bir muameleye maruz bir ada.
mm ruhunda tevellüt edecek alam ve 
ekdar, cürme saik olsun! 

Güliza.nn, vak'adan yirmi saat ev
vel silah aldığı da, mevzuubahsola. 
ma.z. Silahçı, ''Ben ona silah satma..
dım., diyor. Kendisinin bu yoldaki ik
rarı, vak'a akabindedir. TaammüdUn 
anasiri clirmiyesini teşkil edemez. Ha
li heyecanda ifade, hezeyanla altldedir. 
Bir kıymeti hukukiye ve kanuniye ifa. 
de edebilmesi için, cilmlei asabiyenin 
sUkUnetyap olması 18.zımdIT1 

Afüdafaa, Güliza.rm K!zımı şiddet
li bir elemin tesiri altriıda tehevvU
ren öldürdüğil, suçunun olsa olsa 448 
inci maddeye uyabileceği, bunda da 
cezayı azaltıcı sebep bulunduğu bağ
lantısile tekmillendi. 

Gülizar, son söz olarak kısaca ''Ha. 
nümarum söndü zaten; çoluk, çocuk 
sahibiyim. Bana acıyınız., dedi. 

Müddeiumumilik cephesinin idam
dan tahvilen 24 sene ağır hapis cezası 
istediği bu duruşmada, müdafaa cep. 
hesi, 15 seneden tenzilen 3 sene, 9 ay 
ceza istiyor! 

Reis Refik, aza Cihat ve Abdurrah .. 
man Şeref taraflanndan verilecek ka. 
rar, 9 mart salı günü saat 16 da. bil
dirilecektir. 

Deniz Levazım ~atınal· 
ilanları ma Komisyonu 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 
12-lkincikanun-937 salı günü kapalı zarfla yapılacak münaka • 

sasma talip zullur ebneyen 1500 ton Kardif kömürü, pazarlıkla satın alın

mak üzere isteklilerin 19-Şubat-937 cuma günü saat 14 de 2138 lira• 
lık teminatlan ve kanuni vesikaları ile birlikte M. M. Vekaleti binasmda 
müte~ekkil komisyonwnuza müracaa tlan ve !8rlnarneainin de 143 kurut 

!bedel mukabilinde komisyondan verilmekte old• (389). · · 
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Kapalı zarf usulile eksiltme Uaoı 

Nafia Vekiletinden: 
9 1 --1937 Tarihli Cuma günü saat 16 da Nafia Vekaletinde Şose 

ve Köprüler Reisliği eksiltme; komisyonu odasmda (136 000) lira keşif 
bedelli Erzurum Vilayetinde Erzurum - Ağn transit yolunda ve Aras 
suyu üzerinde yapılacak demir horasan köprüsü inşaab kapalı zarf usuli -
le eksiltmeye konulmuştur. Eksilbne şartnamesi ve buna müteferri diğer 
evrak ( 680) kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alı
nabilir. 

Muvakkat teminat (8050) liradır. 
Eksilhneye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasmı ibraz 

ve demir köprü İşnaatmda ihtisası olan Fabrika olması veya bir taahhütte 
yaptığı köprünün bedeli en az 50 000 liraya baliğ olup bu taahhüdünü 
iyi bir surette yaptıldarmı ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplannm 9 4 1937 Cuma günü saat 15 şe kadar 
Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. (240) (613) 

.-Türkiye Şeker Fabrikaları -A~onim Şirketinden 
1937 senesinde kullanılmak üzere fabrikalarımıza lazım olan 

şeker sandıkları için kereste alınacaktır. Kapalı zarf usuliyle ihalesi 
5 mart 1937 cuma günü saat 10 da İstanbulda Bahçekapıda Taş 
Handaki Şe:ker Bürosunda yapdacaktır. 

isteklilere şartname parasız verilir. Yirmi beş bin sandık veya 
dört yüz metreye kadar kereste venneğe talip olanların teklifleri de 
nazan itibare alınacaktır. 

Jandarma genel komutanlığı 
An!<ara sat!nalma komisyonundan: 

1 - Tamamına 1807 lira 72 kuruş fiat tahmin edilen 4, 5, 6 numa -
ralı (420.400) beygir mıhı 27 / 2/ 937 Cumartesi günü saat 10 da açık 
eksiltme ile almat:aktır. 

2 - Şartnameler parasız olarak Komisyondın verilecek olan bu ek
siltmeye girmek isteyen erin 135 lira 60 kuruşluk teminat mektup veya 
makbuzu i!e befü gün saat ona kadar Komisyona baş vurmaları. ( 695) 

dlŞ 
maeunu 

A PERLDDENT 
vTUllAN . , 

1 b , 4 .. .. . ' "" d9~' stan uJ uncu ıcra memur .. u2un 
. ~ 1 

ZA Yl - Fen fakültesinden aldr- ' 30· ıJS 
ğım 1887 numaralt hüviyet varakamı Aş;ı.~daki gayrimenkulü ihti;-J ·en ve Dördüne~ icranın 9 J~.if'"' 
zayi ettim. Ynisini alacağrmdan eski-

1 numarasi?e icraen haczeith-en ve ikamet.g~u tahakkuk edeıniyeı> .~/ 
nin hükmü yotkur. Ze~~eriya tarafından Emniyet Sa...ırıdlğ;na 2~10-929 ~ef;ıı' 

'_NN~jat(2Nol'an 4100 liraya kar§ı birinci d3ı·eı::e ipote' ti bu"::.man Molla Fenari pııJ1 ..... etf 
- o 0853) ··}(e" ·' 

· de ve medrese ve cami sokaij"'Jlda es 1 :İ 2, 2 mü~-e~er 4, 3, 4 ırıtı ti1ell) 

------------- ni 3, 4, 6 numaralı maa bahçe eve 25--12-937 tarihinde nıelllıı(563~ !!!i•-••a-- D r. --•-1&11 mizce mahallen haciz vazedile;·ek ta rnamma ehlivukuf tarafındatl ~ 
N 1 ŞAN YAN lira kıymet takdir edilı-Xş':ir. Bu gayrimenkul 29-12-929 ::,0> ~ 

(2750) lira;Ja karşı lbrahime ikinci derecede ipotektir. Ve.(~ (410( 
Hastalarını hergün akşama kadar ahıcak için E:nine tarafmd."n ü~üncü icradan ve Fiat ŞirkettJltll!'• t'~.d 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında af3SJJ" y 

1 
Mektep sokak 35 numaralı mu~ lira alacağı ıçm ve Dördiincü icranm 934/2505 nuın ~P,,,ef 

yenehanesinde tedavi eder. dairi kaydında haciz ~erhi vardır. Ve (1430) lira (90) kuruş a. "le dil 
.__ır:_ım Tel: 40843 mı::lfCi'.:XXACU· dolayı Rif'at tarafından ihtiyaten mi;l hcuzdur. Bugüne kadar falı I 

masraflar bu miktarlara dahil değil dir. re jtİ. el 

KURUN 
Abone şartleu"'ı 

Vıllık 6 aylık 3 aylık Aylık 

Memleketimizde 7SO 420 23> 110 
Yabancı yerlere 1 3 SO 72) 400 150 

Post~ Birliğine ı ı aoo 950 500 180 
gırmıyen yerlere 

Takdir olunan bu kıymet ile yu kanda yazılan mükellefiyetle ılcibıJI 1 

olanlann 2004 numaralı kanunun 10 3 ve 128 inci maddeleri IJl 
01

, pe 
ilan tarihinden İiibaren üç gün içinde 934 110~6 numaralı dosfa~ 
yan eylemeleri lazundır. (880) 

k~'' Jandarma genel komutanlığı An. 
satına ma komisyonundan: ~,t, 

1 l / Mart/ 937 perşem!Je günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti ı . 
malzeme eksilbne komisyonu od~sın da "1900,, Jira muhammen bedelli ı ' 

Türkıycnın her posta merkezinde KURUN'e 
ııbone yazılır 

'Telefon 
1dare: 24.370 

1. - Metresine (275) kuruş k ıynıet biçilen (63,000) t.fel:ttt ~· 
' Erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçilen ( 42,300) ı1' ?ti' 
putluk kumaş 3-3-1937 Çarşamba günü saat (10) da kapall 1 20 ton lama demiri açık ekzilbne ile sahn alınacaktır. 

Şartname ve buna müteferri di ğer evrak parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden ve Haydarpaşa da Vekalet tesellüm memuduğundan 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 142 lira 50 kuruştur. 

Ya:zı i~leri: 21413 

Posta kutusu: 45ı 

"telgraf adresi: KURUN l~tıırıbul 

Ba~ıldıgı yer: lstanbul Ankara Caddı:ııi 

VAKiT Yllrdu. 

Sahibi: ASlM US 

Nı::şriyat direktörü: Refi\c A. Sev~iJ Eksilbneye gireceklerin 11 / Mart/ 937 perşembe günü sa"t 15 de mal-
ıceme eklilbııe komisY,onund- bulun malan lazımdır. _(136) ( 41 Ol j .-.----~~"-"!-~-~-~~=' 

siltmesile satınalınacaktır. • 1f°11 

2. - Eksiltme ıartnamesi ( 149 1) kuruş karşılığında f(ooıJ ,1, 
alınabilir. ilk teminat ( 15691 ) lira ( 40) kuruıtur. , e1' ıl, 

3. - Eksiltmeye girmek isteyen lerin ilk teminat nıak~ ~ ~1 
ka mektubu ve şartnamede yazıh be lgeleri muhtevi teklif -ııUI} JI 
belli günde saat dokuza kadar Komia ,ıona vermi~ olmalan. .c~~ 
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