
Ecnebi isirn 1er Baq ve 
Bayanla kullanılacak 

b" Dahiliye V. Vilayetlere g5nderdiği 
~ tanılın.de ecnebi isimlerin, cinsine 
!~~.Bay ve Bayan Unvanları ile ya.
~arı ıazmı geldiğini hatırlatmak-

Bugünkü sayımız 
ııavemizle beraber 
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Balkan matbuat kongresinde 
~11'.ahhasımız AtatUrk'Un vecizesinin Balkan Antantı 
( '~h, de tekrar1nın mümkün olduğunu söyledi: 

&'Düşmanımız varsa ... 

Bir toplantıda Vatani Partisi şefleri bu iş için lüzumu kadar 
silahın Fransızlar tarafından verileceğini temin ettiler! 

Unlar bizim düşmanlarımız değil, 
fakat insaniyetin düşmanlarıdır,, 

Fransız muralılıası Parise qidiyor 

:u.tukıanıe Balkan dostluğım-u 
1{'1<ln B~wekili J.f etakS!U 

·pordan 
eayem·z 

(Yazısı 2 inci sayıfad.a) 

bir kere daha teba.rifa ettiren 
Yugos"la:V1Ja Ba§Vekili Stoyadinoviç 

Dün konseyde 
Dünya siqasası 

karşısında 

nedir? BALKAN 
~ İtk~ç gün evvel memleketi. A 

rnızdeki spor hareketlerin - n tan tının 
~ltt den bahsederken bu işin 
~ ~t:~k~l.atı arasına alınması la • 
lil:: b ecegı fikrini müdafaa etmiş

vaziyeti 

tıı IJ ll.f"~ • 
~· . -ıı-rıyattan sonra Ankara 

~~ti/~rni~in çektiği bir telgrafta 
~t al ekaletine iki siyasi müste -
b,._ 'tıa .. 
t'llt iç <:agı ve bunlardan birinin 

] etkik edildi 
Atina, 16 tHususi) - Balkan kon

seyi bugün de Yugoslavya Ba§vekili 
Stoyadinoviç'in riya..~etinde toplana
rak müzakerelerine devam etmi~tir. 

Konseyin bugünkü içtimamda Balkan 
Antantının beynelmilel siyasete ka.r§ı 
olan vaziyeti tetkik edilmiştir. Kon

J'A11111ıımı111tı"""'"""ı""'":':""''ıı''k"""'tı;•J''"'"'""'[ 

ı a ur eı 

l Mısır Kralı 1 
)reat~ :a~l~~ ~~~fla1( 
~ Ankara, 16 (A.A.) - Mısır§ 
g kralının doğumunun yıldönümü '§ 
"§ münasebetiyle, Reisicümhur A-§ 
g tatürk ile kral Faruk arasında'§ 
~ ~ağıdaki telgraflar teati olun-§ 
§ muştur: '§ 
~ S. M. Birinci Faruk ~ 

\ Mısır kralı Kahiı·e' 
~ Majestcnizin doğum yıUU>nU. ~ 
~ ndi mfüıasebetile, ~a~ninı..i tebrik.~ 
a lerhnlo birlikte şaMi salldetleri ~ 
~ ve M·ı.!U"M refahı hakkuula en~ 
' ~~:retli tememıilerinı4 arzede-li 

g Kam.fil Atatürk J ReisicUmhur 
s !stanbul E 
J Beni çok müt"~N ~ ııı. \ 
~ tti/kdr telgm/ımzdan dolayı si~~ 
- i g 'f.~6 ~ ,1,;;~ .ıı1'f'tm1 maı.m..ı,,.,ı i 
~ şahsi sa.adetiniz, gerek Tiirkiye- € 
~ nin refahı için hararetli temen. ~ 
~ nilerimi takdim ederim. ~ 

ffiıııı ı ııuuııı ı ıı ı1111111 ı ıı ıı11111ıııı111ı 1111 ıı ıt111111111111111111111ıııı11i?. 
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Dahiliye Vekili 
bugün geliyor 
Ankara, 16 (Hususi muhabirimizden, 

telefonla} - Dahiliye Vekili Parti Gc -
nel sekreteri Şükrü Kaya bu akşamki 

trenle İstanbula hareket etmiştir. ~~i IJrurnuna bağlı teşekkülleri de 
l'ıııı~b·a~tına alacağı bildirildi. Eğer 
~. ırırn· . k 

sey müzaker~leri daima büyük bir sa.1--------------

mimiyet içinde de'!'am etmektedir. Ya- _. ____ lllllııl'l-W'Wı-.._,-.,_, ı~ 12:.ın mevsu iyetine ayn -
tİ}>Utte~ ettiği bu haber filiyat ile te-
tıy Cqers ·ıı· . 1 . d ·ı c d .. e mı ı spor ış erın c ı e-
ltı; 0~~tu en kuvvetli bir adım atıl· 
'Qtctt <:aktır. Bundan dolayı ciddi 

c tn Sp ernnun olmak lazımdır. 
t,.,_ Ot İ"'} • • d } } "lA 
-vCsirıe :ı erını ev et te~ u atı çer 
llldlJ aldıktan sonra ilk yapılacak 
t~~: Memleketimizde uyandı -
~t 've ~ 8J>or faaliyetlerinin mak -

~a,-esi nedir? Bir kere bu esas-

~~ l M us 1 
(Sonu:. Sa. ! Sü. 5) 

rm akşam müzakerelerin hitam bula
cağı tahmin edilmektedir. Bundan 
sonra resmi bir tebliğ neşredilecektir. 

Bütün AUna gazeteleri Balkan An
tantının iyiliklerinden ve mutlak ola. 
rak sulh ve istikrar amili bulundu
ğundan bahseder makaleler yazmakta 
dırlar. 

VEKiLLER KRAL TARAFINDAN 
KABUL EDiLDi 

Türkiye Hariciye ve~ili Tevfik 
RUştü Aras, Yugoslavya Başvekili ve 
Hariciye vekili Stoyadinoviç, Roman

( Sonu Sa. ! Sü. 4J 

" Ay başından i ibaren 
11{ MVAY PARASI 

KURUN ifa veleri 
51 inci sayıyı bugün gazetenizin için· 

de bulacaksmız 
Okuyacağınız yazılardan bazıları 

1 
Avcı hattında 

Bekir Sıtlmım en güzel hikaY.elerin
den biri 

2 
Hayalete inanıyor 

musunuz? 

3 

(Yazı.!t t '1C1 Sayıfadıı) 

Başvekii Haliçte havıı.zl.ar.ı gçzçrken 

BAŞVEKİL İNÖNÜ" 
Dün Havuzları, Deniz 1icaret Mektebini, 

Güzel Sanatlar Akademisini gezdi 

Talebeyi takdir ederek memnun 
olduğunu söyledi 

(Yazm 2-incide) 

Başvekil Güzel San'atlar Aluıilemi.'tinde 

Dahiliye Veklletinin bir milh"m tam~mi 

Sırt hamallığının 
kalkması 

kararın tatbikı Hakkındaki 
ehemmiyetle isteniyor 

UCUZLUYOR Tarihte büqük heJiqeler 
Şarkın zengin prenslerinin fakir garp 

~~i~~,:. h_ 41ri~ olmak üzere birinci mevki 4 Kr. 10 para hükümdarlarına gönderdikleri hedi- ; 

Ankara 16 (Hususi) - Dahiliye j li tamimi hatırlatarak sırt hamallr
vekiİi ve Parti Genel sekreteri Şükrü ğının ortadan kaldırılması 18.zım gel
Kaya C. H . P. l!yönkurul, Halkevi baş 1 diğini chcmm.iyetle bi~dirmişti~ .. 
kanhklarma bµ genel sekreterliklere Ayni tamımde yogu.rt_çu gıbı ~ 
gÖndordiği tamimde lstanbulda bir satıcıların taşıdıkları ıkı tar:ı.(a .yuk 
hamnlın yük altında kalarak ölmesi- asılı sırıkların da kaldırılmasını ıste. 
ni büyük teessürle haber aldığını vel miştir. 
sırt hamallığı hakkında 4.4.936 tarih-

" le yelerin derecesini bu yazıda hayretle 

1 

~t~r: ı inci mevki 2 t(r. 10 para ve 4 .r. 10 para. göreceksiniz. 
lg3) "~;- '. 16 (Telefonla) - İstanbul kuruş 1 O para. 3 ila 7 nci kıtalar için 
ltt del\ §~rltetinin tarifeleri 1 mart beş kuruş yerine 4 kuruş 10 para; as - ıJlll-~WllWllW_lllllllll,_,._._. __ _ 
ı: "t ı... ıtibar . d" ·ı . . V • . . .k. . k"d ------------_:,.-~--f---;:,_:.__ __________ ...._ _________ _ ~tr ui.l(l en ın ın mı~tır. crgı- ker ve mektepliler ıçın, ı ıncı mev ı e 
~, ~· l't:;t llı.u~ resimleri hariç olmak seyahat şartile, 100 para yerine her kı
~ ilt ltıci 1 tarıfeler birinci mevkide bir ta için iki kuru;? alınacaktır. Yeni tari -
l ) l'ıti ~talar için 4 kuruş ı o para, 1 felerin eskilerine göre olan tenzilat nis

)t iJr~~ca talar için 7,5 yerine 6,5 ku- beti yüzde 13.40 ile yüzde 20 arasında 
"'le! ~ 'lttır. İkinci mevkide birincil tahalüf etmektedir. 

talar i_çin 100 para yerine 2 Tam listeyi Cumartesi günü neşrediyoruz 



Yeni sene bütçemizde Başvekil inönü 

Geçen seneye nazaran 
Dün Hevuzları, Deniz 

1 ic11et Mektebıni, 
Güzel Sanatlar 

Akademisini gezdiler 
32 milyon lira fazlahk var 

Ankara, 16 (Telefonla) - 1937 - 38 

bütçesi tamamile hazırlanmıştır. Ve -
kfilet bütçelerine ayrılan tahsisat \'e va
ridat esasları tesbit edilmiştir. Yeni büt
çe geçen seneye nazaran 32 milyon li -
ralık bir fazlalık göstermektedir. 

Maliye müsteşarı Faik Baykal bay -
ram tatilinden istifade ederek yeni büt
çe projesif1i İstanbula getirecek ve is -
tanbulda bulunan Maliye Vekilinin i§
tirnki ile, diğer Vekfiletler erkanının ıd:ı 

bulunacağı son bir toplantı yapılacaktır. 
Bundan sonra yeni biitçe projesi Baş
vekilimize sunulacaktır. 

TAHSILL{T GEÇEN SENEKiNDEN 

FAZLA l 
Ankara, 16 (Telefonla) - 1936 ma

li yılı 8 aylık tahsilatı 164 milyon 503 
bin 812 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu
na nazaran geçen senenin ayni aylarına 
göre 8 aylık tahsilat 14 milyon 69 bin 
l 04 lira bir fazlalrk göstermektedir. 

Geçen yıl tahsilat 153 milyon 785 

bin 201 lira idi. 

Çiftçiye pamuk 
tohumu dağıtılıyor 

Ankara, (Telefonla) - Ziraat 
bankası, bir kısmı Ziraat vekaleti he. 
sabına olmak üzere baalıca pamuk 
mmtakalanmızdan olan Çukurova ha
\'alisinde çiftçiye klevlant cinsinden 
kiğip (pamuk tohumu) dağıtmakta

dır. 

Adanadalı:i pamuk üretim çiftlikle
rinden !çel vilayetine müstahsillerc 
pa~asız c:lağıtılmak üzere 250 ton ki. l 
ı,'; ip gönderilmiştir. Banka aJ-Tıca 130 ı 
tonu bu miktara ilave ederek tcvziata 

başlamı~tır. Bu 130 ton çiftçiye borç ı 
yazılmak suretile dağıtılacaktır. Dün saat l~ ,5 d:ı Ege vapurnnda, 

Ziraat Vekaleti İçel vilayetinin to- ı Denızyolları işletme idaresi tarafır: 
huınluk ihtiyacını 720 ton olarak tes- dan bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette, 
bit etmi~tir. Bu miktar Vekaletçe te- Başvekil İsmet İnönü, İktısst vekili 
min olunacak 380 ton kif;-'ip ilavesi su- Celal ~~yar, Riyascticümhur katibi 
retile Ziraat bankasınca satın alma- 1 umumısı Hasan Rıza Soyak, vali ve 
rak çiftçilere dağıtılacaktır. 1 b~ledi~e reisi Muhittin Üstündağ, de: 

Ziraat vekaleti evvelce "C d·g-. b. nız musteı;arı Sadullah, İstanbuldakı 
• r ı ı ır 1 b" t·· d . .. 

k 
• u un enız mue~sesatı mensuılları 

ararla bu mıntakada klevlant'tan ba!} ı 
ka pamuk tohumunun ekimini menet- hazır bulunmuşlardır. 
mi~ olduğundan eski mısır tohumları Ba§vekil, burada İstanbul linıanı
piya:ıada kalmamı~tır. Bu sebepten nın müstakbel şeklini ve yapılacak iş
klavlant tohumu fiyatları 3-4 kuruş- !er hakkında malumat almıştır. 
tan 6-6,5 kuruşa kadar ylikselmi~tir. Ziyafetten sonra Başvekil. yank-

Bazı muhtekirler 9 kuru!J fiyat ta- rmda İktısat vekili ve diğer zevat bu-

1 
lunduğu halde, motörle Halice gelmi!1-

lep etmeğe başlamışlardır. Alakalı-
lar pamuk alımına tesir edecek olan bu lerdir. Burada ilk önce yeni vapurla

rın intı<'lSI için hazırlanacak olan taş l 
vaziyetin öniine ~eçmek için ic::ı.beden 

mali tedbirleri almı(j bulunmaktadır. 

Alınan bu tedbirlerle ve stokun faz 
la bulunmasından dola.yı bu yükseı:. 
ııin uzun müddet sürmiyeceği kuvvet
le tahmin edilmektedir. 

zhraçatçılar r11Jısatna-

melerini alıyorlar 
Ankara, (Telefonla) - Ticaret

te tağşişin men'i ve ihracatın müraka
be ve korunması hakkındaki kanuna 
ek olarak neşrolunan kanuna göre 
ruhsatname almak iizere İktisat ve
kflletine şimdiye kadar 1137 ihracat
çı müracaat etmiştir. Bunların 932 si 
kanunun neşredildiği tarihi olan haz:. 
rana kadar filen ihracatla meşgul bu
lunan müktesep hak sahibi tüccarlar
dır. Müktesep hak sahibi olmıyan ih
racatçılardan ruhsatname alanların· 

sayısı 204 dür. 

kızak görülmüş, Başvekil proje etra- ı 

fın~a uzun uzadıya izahat almıştır. 

Bundan sonra üç numaralı havuz
dan başlanarak bi.itiin havuzlar gezil
mir,tir. 

S:ıat 16 ya kadar süren bu tetkikat 
tan sonra gene motörle Kuruçcşme de
polarının önüne gelinmiı;tir. Başvekil, 
burada harita üzerinde kömür dcpc. 
!arının miistakbcl 13ckli etrafındaki i
zahatı dinlemişler ve Deniz Ticaret 
mektebine gelinmiştir. İsmet !nönü, 
mektebin her tarafını, bi.itün atelycle
rini gezerek mektep müdürü Zekiden 
izahat almışlardır. 

Başvekil mektep lalebelerile de ko
nuşarak iltifat.la bulunmuş: "Yeni gc. 
miler alıyoruz. Bunları sizin elinize 
vereceğiz. !yi çalı9mız.,. demiştir. 

Talebeler, son derece memnun ol
muşlar ve bütün mevcudiyetlerile c:a
lr~makta oldukları cevabını vcrmi!ilcr
dir. 

Sanca.., ın silihla istirdadı 
Mektep gezildikten sonra Gü1~l 

San'atlar Akademisine gidilmiı,tir. İE· 
met İnönü, burada Jüri heyetinin tet
kiki için teı;lıir edilmekte oaln asri 
yolcu salonu maketlerini tetkik ctmiş-

llnmus, ll.G (Hususi) - 2 şubat ge. 
ce""i Qalc.v. '~tani parti."i merkezinde 
.·mumi l>ir toplantı yapılmıştır. llu 
• 1plantıda Sadullah Cabiri ve Abdur· 

.ılıman maki de ltazır bulunmu;;lnr
'ır. Bu içtimada Sancağm silahla 

· tird:ıdı için lüzumu kadar silfthrn 
• r.msızlar tarafından \"Crilcceği Va. 
~.:ıni şefleri tarafından temin olun

mu;;tur. 

H~u;an Cebbaı·eyi yanına alarak yakm 
ela Cen~neye gideccji ve !llaksa. 
dm da kendisini Ilataydaki Cemiyeti 
Ak,·am mümessilliğine tayin ettirmek 
oldu;;u söylenmektedir. 

DEJIİR Göhll.JEl(LJLERIN 
1'AŞKINLICI 

lar, b:r lüsınmı çolt beğene\.ek takdir ·et 
mi~lerdir. Başvekil bazı maketleri ten 
kit ettikten sonra Akademinin her tr
rafmı, alelyeleri gezıniı,ler. Şark tez
yini San'atlar mektcbile çok alakadar 
olmuıılar, yapılan eserleri takdirle kar 
~ılamı§lardır. 

!smet İnönü buradan ayrılırken: 

"Bana ı:ok ümit Yerdiniz. Memnun ol
dum,,. Cümlesile alakalarını göstermiş 
lcrdir. 
KRUPP F'ABR/I(ASILE MUIL4.l'ELE 

BALKAN 
Antantı 

(Usyaııı ı 1ııcidc) 
ya Hariciye vekili Antoncsko bugün 
l•ral İk:nci Yorgi tarafından kabul o- • 
lunmııştur. Baş,·ekil Metaksas da krt -

1 

lın yanında bulunmaktaydı. Kral ile 
Balkan Antantı devletleri H:lriciyc 1 
,·ek illerinin mülikatları büyük bir 1 
samimiyet ic;inde bir hayli sürmürıtür. 
Bn esnada Tevfik Rüştü Aras büyük 
Ata.türk'ün se;amlarmı S. M. krala 
tebliğ etmesi. kralın fevkalade mem-
nuniyetini mucip olmutıtur. 1 

B~iŞVEKİL "METAKSAS'IN NUTRU 
Dün akşam Başvekil Metaksas ta

raf ınd::ın Balkan deYletleri murahhar
ları ~crcfine verilen zjyafct sonunda 
B~vekil bir nutuk söylemiş ve . dost 
devlet vekillerini Yunan milleti namı
na selamladıktan sonra Balkan dev
Jetlerinin arasındaki antantla sulha 
hizmet ettiklerini. bu hizmete başk:ı. I 
devletlerin de iştirak etmelerini iste- 1 
dildı:?rini söylemiş ve şöyle demiştir: 

.~urasıııı tcba1·iiz cif irmck isterim 
l:i, 2.} ldiııwmsa.nidc Bclgrattrı Yugo::-4 
1.cıı;ya ile Bıılgaristaıı ara.sıııda im.~a

lanaıı dosfüık paktını, bizler. valnız 1m 
il:i mcmlcl;;et için değil f rıl:at biitiiıı 

Balkan memleketler~ için daha iyi bir 
istikbal m.iijdeliye>ı bir hcidisc gibi tc-
7akld eyledik. Bundan dolayı Ymıanfa
t an, Balkan paktile ahenk birliği tesis 
cyıiycceğind.en Balloon Antantrnı za. 
yıflatm.a.81 ihtimali bulunm1yan bıı 

·pakim akdine, biıyiik bir itimat hissi 
ile mütehassis olarak müsaadesini ver 
mi.ştir. 

Bizler, liiitiin BaU"2n memleketleri 
arasında bir antantı, samimi surette 
arzu etmekteyiz. Bumm vücıd bulma
sı için bir gayreti ele ihnı.al cy1emiyc
ccği::. 

STOY ADINOVlÇ'/N NUTKU 
Yugoslav Başvekili ve hariciye na

zırı Stoyadinoviç General }.f.etaksa.s'ın 
sözlerine cevap veren nutkunda BaJ. 
kan Antantının kuvvetinden, sulha 
hizmetinden bahsetmiş, şöyle demis
tir: 

Eugiüı, bi:; Balkanlılar, ycııi b;r 
!f)n.kt yaptı[jnnı:; ,;c yahut mevcut pakt 
7arı miHiCmmcU.cştirdiğinıiz ve takvi-
110 cttirjinıi:; ::anı.an, herkes şurasını 

tam bir his ve dcı-iıı bir ~ımrla bilmc-
1idi,. ki, bu, biitiin Baıılkanlılar için 
olduğu kadar Avrupamn lJiltiin bıı 

l•ısnıı için de fayclalı bir sulh cscri
tlfr. 

Balh.·aıılardrı lı at al rr yapılıruısı dcı·
r csi artıl; ııilı~yctc crm:~tir. Yalııı~ 

süz"!crinulc11 der/il faJ;,o..t harcli:ctlcri
m izde ıı de a ıı 1't ~ ı l m.1-kt r.cl rr. 

Dt'IN l111ZAL.t1NAM.11DI ---------------

ET 

Spordan gayeıtliı 
nedir? 

(Üsyaııı 1 incide) 

l 
, k ı, r8' 

ı prensıp no tasını gayet açıı>· "o . . ~ 

yet kesin olarak tayin ctmcliyıZ· n 
dan sonr."l bütün spor tcş!dlatlaf.11 

.. b' .. 1 . tı'k:ııı' ona gorc ·ır mus~ere ~ ı~ ı· 

vermeli}·iz. Cünkü isin bu ciheti !ı:b • • • . o· 
ledilmiyece!:. olun:::ı. tpor işlerırı . 

gün kam1a karısık bir vaziyete 
50 

• . ti. 
kan türlü famillerin spor icılerinı f1'I • 

rakabe için devlete bağlı ~lar<ık .:~~ 
rulacak teşkilatları dn boşta do • r ·e·· 
ve milli kuvvetleri israfa si.iri.ik ı)h 
makineler haline getireceğine 
şi.iphe etmemeliyiz. 

B .. ' .. l ·ı· 1 rı r.ııS ugum:.u spor teş :.ı :ıt n ı ·r~ 

bir mabat için çalışıyorlar? ~ş 
gençlerini tatil günlerinde aç.ık s:ı · , 
larda toplıymak eğlenceli birk3Ç ~ı 

. 1 . . . k • cin 1111 
at geçırme erını temın etme· ı. 1 • ııı \) 
Yoksa bu gençler arasından <lf

5 
18 • 

sal maçlarda yüksek bir derece ~~eL 
cak kabiliyette birer fotbol, b::ı· ,~ 
yahut voleybol takımı yctiştir:f. . 
için mi? 

B. . f'k . . e de bl' 
ızım ı rımızce ne o, n . Jıı' 

maksat milli sporculuğumuz içı~ r • 
hedef, bir gaye olamaz. Milyon ~I' 

.. f l b' ·11 ' . d n stÇI ca nu usu ır mı et ıçın e . eh• 
miş beş, on kişinin hakiki bır ,ıı 
liyet, yahut tesad\.ifi bir harn~e ;ere· 
cesi olarak hatta en yüksek hır. bl' 

k l h 
. . jcııı 

ce azanmış o ması epımız J •

11
.ti· 

iftihar vesilesi olsa bile Türk J1ll ·rıt ı 
•c,ııı 

nin spor noktasından asıl ga) 

eriştiğini asla gösteremez. rl 
O halde sporculukta Türk ~:O' 

1 

liğine vermek istediğimiz vasıf 11
.b • . 

d szg 
lacaktır? Sporun esası be eıt rfl 
0ınm maddi kuvvet ve ınuka"t ~ 
b o 
le ölçülmesi olduğuna göre sP ('.,( 
en çok ilerlemenin mihektaşı d~ şı • 
sela bir imtihan neticesinde ~ıt~ • 

yen bir zamanda yüz metreY.1 )ı~ 
b' ~I l-?an, veva orta derecede ır ~' s\I 

yapan, kendisini on beş dak-'. ııt 
içind~ tutabilen, eline aldığı bıf c!s • 

leyi, yahut diski mahdut bir ıt1 ,~ 
. ·n < 

feye atabilen gençler adeclin1 'h (1 
luğu olncaktır. Böyle bir in1U ·ı lf 

- ktl 
yiizd~ en fazla adet çıkanın ~ i~ ti 
den terbiyesinde daha ileri gıtJl'I ,J 
yılacaktı;. Okullar dışında 0130.rııe' 
ler de tabii o!amk bu şekilde b:r 

d b. . Ab' l caktıf· 
en ter ıyesıne ta ı tutu n ~ 

Yatani :.:eflerinin ileri siirdüklel'i 
fikirler, içtimada bulunan bir kısım 
halk tarafından lmbul edilmemi.., 
'fürklere karşı silah atmıyacaklarını 
açıkça izhar edenler partiden kovul. 
muşlardır. 

Türklere ;.;ilahla karşı ko~ maya ta
ı·aftar olmıyanlar bu hadiseden sonra 
Halepte Fransız a..;;keri hapishanesi 
ittisalindeki İstanbul kah,·esinc ~el. 
rnişler ve kahvede; "Yaşasın Tiirkiye ! 
Yaşasın Atatürk!,, diye ayakta teza
hüratta bulunmuşlar ve kahvede JJu. 
Junan kesif hnlk tabakası da hu te-
7.ahürata ayağ·a kalkarak ve 'l'ürk~e 

''Ynşac:ın Türkiye!,, ve '•Ya~sın Ata. 
türk !,, diyerek iltihak etmişlerdir. 

Halep 16 (Hususi) - Demir gömlek~ 
lilerin taşkınlığı gitgide artmaktadır. 
12 şubat giinü gaat 16 da ~ehir içinde 
gezintiden dönen Demir gömlekliler 
Ilabti Cüneydi geçerken bir Fransız 
posta otomobiliyle rastlaşır. Otomo
bil sağda hir müddet bekler soıı_ 

ra karşıya geçmek için hareket eder., 
Fakat otomobilin içinde iki }'ransız 
tayyare küçük zabiti, otomobilin ha. 
reketine mani olunmasından dolayı 
yere inmeye mecbur olurlar. Demir 
gömlekliler ellerindeki izci sopalarile 
askerlere teca\·üz ederler. Küçük za
bitler tabanca ile mukabelede bulu. 

Almanyada Krupp fabrikalarına ıs- Muamele vergisinin ham 
marlan:ın gemilere ~it mukavele diin maddelerden alınnıası 
de, bir madde üzerinde çıkan ihtilfıf 
yüzünden. imza.lan::ımamıstır. fktısat teklif ediliqor 
Yekili Celal Bayar dün saat 10.5 dan Ankara, 16 (Telefonla) - Yeııi mu-

ASI~ 
-B-al_k_a_n_m_a_tbt18t 

TEVKiF OLUNAN TltRKTJER 
HALA HAPiSHANEDE 

Lazkiye, 16 (Hususi) - Reyhanİ.)'.! 

hadisesi dolnyısile te,·kif edilmis olan .. 
'l'ürkler clfın muhakemeye .scvkolun-
nıamaktadırlar. Bunun sebebi ma. 
llımdur: Hi~ bir kanuni e.sa~a dayan
mıyan tevkif müddetlerini uzatmak. 
Bu suretle tazyiki <levam ettirmek. 

Heyhaniye hadisesinin sürünceme_ 
de kalmasının ihdas edilmi-; diğer ~e
llepleri de şunlardır: 

Şahitlerin ~ayısı 100 e çıkarılmı"-J 

tır. Haftada bir defa Reyhaniyede 
toplanan sulh mahkemesi de artık bu ı 
mınt:.ıkaya uğramamaktadır. Me.:;el<.> 
hakk!1ld:ı Kırıkhan .sulh hflldmlerinc 
müracaat ed-cnlere ~u Cl'mplar veril
mektedir: 

"Şahitler çoktur. Ueyh:ıniyede ele 
mutad günlerde rnahht'meyi açamıyo. 
ruz. Ne yapalım. hu i~ olsa olsa an
cak be~. altı ayda nihayet bulur .. , 

Sorgusuz sualsiz yatan inı::anların 
hali bu merkezdedir 
PRANSIZ MURAHH.r1Sl CENEJ'. 

REYE GiDECEK 
Hama, 16 (Hususi) - Durieux'nün 

nurlar. Bunun iizerine kumandanlık 
jandarma müsteşarhğı, istihbarat ye 
cmr•ycti umumiye reisliği faaliyete 
geçerler. 

Demir gömlcldikrden bazıları teY
kif cdilmi~tir. 

TÜRKÇE .~ARKI YASAK 
Bama, 16 (Hususi) - Demir göm. 

lckliler tarafından <;arşı Ye pazarlaı·

da Türk<;<' konuşulmasına mümanaat 
edilmektedir. Bu müm:ınnat son za. 
manlaı·da tiyatrolara ela. te~mil edil-

1 

mi~tir. Tiirk~c ~arkı ~öyleme!, mem 
nu olan fiiller arasına ~irmistir 
NB YALANLAR UYDURUYORLAR 

Halep, 16 (Hususi) - Yatanill'rin 
n:i:;.iri efkarı okn ·'Ennezir., gazdr. 
si 'fiirkler aleyhine ne~riyahr.a sıcl

det ''ermişfiı', Ilu gnzetC) C A"Öre ~U .j 
ya 'l'ürkiycdc Arap mezarları açıl . ! 
makta, Arap öHileiinin kemikll'ri 
dı<:arıya atılmaktadıı-. ı 

Parti organının bu ne~riyalı o ka
dar yalandır ki Arap sınıfı arasıncl:l 
hile aksült1mel husule o-etirmi<:tir 
!talepte Arapların <;ok i~ihar ettiği 
bazı zatlarla Ennczir g·azcte.si r.ıüdii

rii :ırasında lıüyiik münaka;:alnr ol. 
mu<;-tur. Dilh:!ssa hn miinaka~ının 

en '.;C<lidi Arapların ~evdikleri Abdiil
Yehab hoc:' ile gar.ete ı::allibi arasında 
Yat:ıni parti merkezinde cereyan et· 
miştlr. 

12,5 a kadar Denizyolları idnresinde I amele vergisi bnunu projesi üzerind:: 
meşgul olmuştur. üzerinde ihtilaf hr- yap:l:::cak tadil tahminleri hak!cında üç 
sıl olan madde etrafındcıJd teklifler aydanberi İstanbulda ~alısmakta olan 
bugün kabul edildiği takdirde mulrn- !'lnayicikrin raporları iktı~at ve Mali
Yele imzalanacaktır. ye Vekaletl~ri tarafında:ı tetkik tiJil -
~-~-~~--~~----~-

Asilerin kazanacağı 
ümit edililıor 

Paris, lG - S:ıl c~n:ı.~ mntbualı. l 
Hitler'in İspanyaya gi.inüllii sevkini 1 

durdurmuş olduğuniı. fakat B. Mussc-, 
lininin bir kaç güne kadar Madritin 
zaptını temin edecelc mil:t:ırcla kıta

at ve malzeme gönderdiğini ehemmi
yetle kaydetmektedir. 

Oeuvrc ga~ctc::ıindc ! lad:Lm Tabor
is diyor ki: 

Londranm salfılı iy-. lt:ır rııah:ı fi!i. 

halihazırda tsp:myr.ch GO.oon ltaly:ın 
bulunduğundan em 'ndir!er. Bıı ma~rn
fil. Valencb Ye füı.talony:ı hi.ikfımet

leri :ır:ıs:r.d:ıki im t.'--. c:$ıılık f:ıycsin

mektcd'r. 
Bir tar:ılt:ın bu temennil'!ri naz.:rı 

dikkate alrrol~. cliğer taraftan ela mua -
mele vergi!:İ k:>.nununun tatbikatında 

hasıl ol:ın neticeler göre bu vergide e
s:slı tadiller vilctıcle r,etirmek üzere pro
jc1er h:ı::ırJ~nırı:.!:t:nlır. 

Sanayicilerin teklif ve temennileri, 
bugünkü ıseklin sanayie iraz ettiği 
mii~külatı bertaraf etmek üzere, vergi
nin mamul maddeler üzerinden değil 
ham mi~iclelcr üzerinden ve memlel:cte 
gelirken gümrüklerde alınmasr merke -

zindeuir. 
iktısat ve Maliye Vekaletleri b~ı tek

lifi olduğu gibi kabul etmeseler bile az 
çok b:ı temennileri t:ıtmin edecek bir 
t:!.d'Jc doğru cereyan olc!uğu istidlal e> 

lunmnkt::ı<lır. 
de Frankonun yakında n•u;:ı:fcr ol::- -------..-.---------
c:ı.ğını ümit etmc~tcdirlcr. 1ürk - Macar ticaret 

Adligede lJeni lal)inler 
bek enıLJor 

Ank:ır;ı, 16 (Teiefonla) - Adliye 
intih:ıp ~n:ümeni bugün toplanara!; ve
kfilet t:m~fınd:ın h<rı:ır!::-nan tayin k;ı -
rarname1eri üzerinde c:ılışmağa başla -
mıştır. Bu kararnaıne1cre göre ~·cniden 
birçok tay.inler yapıla::ağı hfıkbılerin 

derecelerinin terfi edileceği ve birkaç 1 
hakimin de deği:tirilcceği haber veril-1 
mektedir. 

anlaşması feshedildi 
Ankara. 15 (Telefonla) - Türkiye 1 

ile Macaristan arasıı:daki ticaret ve 1 

klering anla13m::ı.sı feshedilmiştir. Müd
detinin 16 nisatjda bitmesi lflzım ge-

1 

l~:ı anla:m:ınm foshine ~cbcp, :Macar
ları:ı, ihracat i~lerinde yeni bir rejim 
tatbiki hususundaki kararlarıdır. i 

İki tarafrn kendi prcnsinlerine da-ı 
yanan esaslar Ü?..erindc bir anla.'ima 
yapmak üzere yakındn. müzakerelere 
başlanılacaktır. 

kongresinde . 
rı ,.~ ~ 

Atina, 16 (Hususi) - Ballt\;." 
t'.lntı devletleri matbuat kongercsı p~ ~ 
üç en-: ii:ncn hallıldc çalışrı:.1Ş~~r·c: ııs'.t.ı 
\"i y;:'unlık encümenine Tur~1>'11,if.1' 1 
murahhası Vedat Tör, siyasi e 11,ı;ı' riya~ctinc Romanya 'başrnurı:lı <{ı' el 

k ·ı .. · · de de l O' te nı = encu:nen rıyasetın dı!· ., 
• }tt8 I" 

lavya başmurahhası bulunma r0?' 
gre .:za:ıı bugün _şereflerine P.~ıırıd ·~, 
telinde verilen bir ziyafette bıt ~ıır.' ( 
tan sonra Pamusos salonunda 1 c~-ıJ 

. . . ·1 b. k ferarıs nıstan ıcın ven en ~ır on 
. 1 d: • mış er ır. ··st' 

rrıtı ~ 
Akşam Yunan m:ıtbu<ıt .... fit 

Nikoludis tarafından Büyü~~ ~s'' 't 
otelin:le kongre reisleri ve ıı: .. a,·~tir· 

iJı:ll ~ .~ 
refine resmi bir ziydet ver J' s 

. • N·'·olıl[) 
yafetın sonunda cvve1a 11• -ıar ~ 
ra diğer heyet reisleri nutu1' i.Sİ v' , 
lemişler<li r. Ttirk:ye heyeti re 111ı: ~ 
Tör nutkunda Ealk~n Antarıtı ·-11 

.. ,ıe c.· 
vetindrn bah~etmiş ve ~:>} • Jl#.ı: ı 

Türk - Elen dostluğun~· 11:rl ;ı, 
!arak, antııntırmzın s3r:::ılı:na 1,,.1;:' ,· . •· ·ı.· tC a•• 
yaş•y~n bır sembolu gı ... ı ıııf· ' 

C.. 1 .. b. . 1 ....... ı ... :ııı ı. ı 
yoruz. . un rn ızı an ıy .... :.' ııc G" 
ma bu dostluk hakl:,nd<ı şı.ı~crııif'' 
mi!ılerdi. Düşmanlarımız. . 0rıııı'~ 

• dıf ~ 
yalnız bizi anlıynmıyıı:ılar ··rl.t1ef ~ 
ra Atatürl:'ün Tiirl:iyc ve .1'~1111''<11 
kında söylediği bir vecizeY1

• ıc (.1 

k 
ctrı'lc .. , 

tantı hakkında da te rar dil 
kündür: ''Balkan Antantınıı\~ 
yoktur, eğer varsa, buntıır b~"etitl 

k · 5a11•1 
manlarımız deği~. fa at ın 
manlarıdırlar ," 



~ 

t.__ Üh""'=. L ~==-= _K=_E M İ Z D E 
a· ~* -tc 
~~ cani Zonguldak'fa asılıyor 

... s.r:"'uı 1935 pazar günü Ilartı. / 
~r tiııa aşık köyü civarında miithi~ 
~ ~:~.olnıuş, köy ihtiyar heye· 
~fllııt. .. ır~e .. oğlu Ya:.ar, pu~udan 
""at llttiold?rulmüştü. Yapılan tah 
~lıfıııda ~tsınde katilin hayvan hır
~lı .\sk n ve başka suçlardan sabı. 
~~.lııJaşıJer Mustafa oğlu Asım oldu
'lli•tt 't rtıış, Yakalanıp sorguya ~e
'llda aŞarı, kendisini başlrn bir 
ttı 'i IÇi n dolayı jandarmaya te..slim 
'litirar" ntufföer olarak öldürdüğü. 

etnıişti. I\atil Ha.sanın mu-

hakeme~j Ilal'tın ağır ceza mahkeme· 
~inde görülmüş Ye 8 teşrinisani 193:; 
cuma günü hakkında idam kararı ,·e. 
rilmişti. 

Temyizce tasdik edilen bu kararı 
Kamutay da tasdik ctmi~tir. 

Ağır cezaya taalluk eden haşka 
bir su~u dolayısile, katil Zonguldak 
ağırceza mahkemesinde muhakeme 
edilmek üzere Zo:ıgulclak hapishane
sine nakledildiği için. hiiküm de Zon 
guldakta infaz edilecektir. 

C~~-ıa=Ş=d~Ö=f t=k İ;;;;;:..;;;;;Ş=İ Y=İ =ö=ld=ü=rd=-ü 
• t,~~~onun Rurtulu köyünde Er. 

·~~il Oğlu Mehmedln evine yukar-
ttlc llarak 1 • . 

b}k ge en bır ta~ ıs:ıbet ede· 
"'11da 'il halinde bulunan 30 vn~la. 
t •'leh . ' · ':.. 
~ "da k rtıedın karısı Fatma ile 10 
~~tin 1~1 Ayşe, 2 ya:;;ında oğlu 
~%.ıoiı ;)()Yaslarında kain validc.ı;;i 

tak1-ll ~Basanın kızı Gülizarı ani o 
O)dür ·· · k f rnu~ evın ·apı tara -

Cdagoji E~stitü
sü nde 

~aı 
e~e aünaen ıt:baren 

c'1~ baş andı 
~iıı bij~ltede açılan pl•dagoji şubt'- 1 r.._~ diind n hazırlıkları ditmiş, ders 
"'O en · r 

t l>et 1 •haren ordinaryüs pro. 
~ı,, der e~s tarafından başlanmıştır. 
t t1ı tn~ı töreninde uirÇJk profesör· 
·lıtt •versite rektörü h~zır bulun 
t . 
ıı~~tii 
da ka~e Öhctmen okulu mezun. 
~ i~in .. Ol edilerek ortaokul ,.e Ji. 

~ekted~~.retınfn yeti:. tirileceği .sö~· 

Prof 
~-~, Aptars'ın 

\b~erec:eğı ders 
L. '>at Fakiiltesi felsefe tarihi 
~ Otdi11ar .. f .... B A tııllı )US pro e~oru . p-

~ttg~ günü saat dokuzda bir a. 
~.,1

1 
\'erecektir. Derse hiitün 

1 
er davet eclilmi:slerdir 

( ~ .. 
't· .. p 1:.. •• .. l a ıti yuzu~ 
~ 6 kuruşa! 
ı llıatya . 
3 y cıvarında oturzn Cevriye. 

ı.. a,ında'-· w • 

rt~tt it "'ı oglu Kemal, annesı -

\ite illıp Utus~na sakladığı yüzüğü 
\ ~t~' liaıı1 isminde birine 16 ku-
1 tGıo ~ lia1u de Ahmet isminde bi
~ 'taııhttı Uru~a ! 

t, liil]'l' a&lıye üçüncü ceza hakye -
~ı.. ıın .. 'S "tt ,, ' §Upheli bir malı, merci -

'" Q ~ltttı t~eınekten bir gün hapsi
~' ~ it! Para cezasına mahkum ol· 
~.-\ ~t Uru§ duruşma masrafını da 
~, lltea· k 

ttlince 1 ararlı:ştırılmıştır. Ah -
~mıştır. 

8 - -
ll.ıtcli edava su 

larında sekiz yaşlarında kızı ile ya. 
tan Mehmet kurtulmuştur. 

Bu faciayi yapan taş, "Onra An-az 
oğlu Dursun un evinin bir· tarafına 
~arparak evi yılrnuş, fakat insanca 
:ı.ayiat vermemiştir. 

Ta~. l\fehmedin evinin altında altı 
hayvanı da }.)lclürmü,tür. 

Katil Nazım 
Bugün SOIJauğu evlere 

f!Ölürülecek 
Polis Hasan Basriyi öldürmek suç· 

lusu Ahmet Nazımın, arkadaşı Bahri -
yeli Salimle ortaklaşa muhtelif evler 
soyduğu 00ktasından müddeiumumilik
çe hazırlrk tahkikatına devam olunuyor. 

Mevkuflar, bugün soydukları tah -
kik:ı.t mevzuu olan bazı evlere götürüle
cekler, araştırma bu suretle genişleti -
lecetkir. 

Bilet alma qüzünden 
Çıkan hldfse mahkem f de 

MevJut isimli bir jandarma, Bakır -
köyden İstanbula bir mevcutlu getiri -
yormuş. Otobüste, mevcutlunun bilet 
alması gerek olduğunu, fakat kendi için 
bilet icap etmiyeceğini söylemiş. Bilet
çi Kazım, onun da bilet alması )azım -
geldiğinlje ısr::rla, otobüsü bir karakol 
önünde durdurmuş. Komiser, jandarma
nın parasını cebinden vererek, işi tat • 
lıya bağlamış. Fakat. jandarma Bakır -
köye dönünce, işi anlatmış, biletçi Ka
zım kı::rakola çağırılmış. Orada dövül-
müş. 

Bu iddia ile başlıyan tahkikat üze -
rine, dün, karakol kumandanı Ali onba -
şı ile süvari jandarma Süleyman, İs -

tanbul asliye dördüncü ceza hak yerine 
getirildiler. 

Bunlar "hayır, dövmedik!" diyorlar. 
Ortada biletc,:inin vücudünde dövülme 
eserlerine ra .. tlanıD:lığına dair bir rapor 
bulurıuyor. Ali ile Süleyman, "belki baş· 
ka yerde baııka biri tarafından dövül -
müştür.,, müdafaasır.dadırlar. 

Şahitler. kısmen teyit yollu ifade 
vermişlerdir. 

Müddeiumumi, dosyayı mütaleaya 
nlmrştır. Duruşma, sürecektir. 

Kanalizasyonda Cjahşmrken 
ö!diJ \'-fi ı:e 8Ular idaresi senede ga~ 

\ ttftr .. adı doksan lira_vı germi. 
~ " be :. Kayserinin Develi kazasından Ha -
'tir. da,a tesisat yaparak su san oğlu Salih, dün Taksimde "Pano -
\~ bi rama" gazinosu önünde kazılan kana -
~t ~ Z<lrnan zarfında sular lizasyon cukurunda C<alısırken. toprak 
'~ • >t kadar müracaat yapıl- ve tıış çöküntüsü tesirile, ölmüştür. 
~-dllltı:~k hu istek sahiplerinin Müddeiumumilik, tahkikata el koy • 
~'l ~btıltın tl lllıtıtakalarda su şebe. muştur. Belcı:iiye fen heyetince de, tet
~~ ~11111 ~arnaktadır. Bu itiharla • klkat yapılıyor. 
~~ dıt •sarına imk:in görüleme· • . 
... ~ı.·ı. llununı b b t Ertu~r ul Muhsın'ın maa~ına 
'll)llt "'"e a era er o .sem · 

lla llıtıtıJınca istekler ehem- zam yaplldı 
' tarı d H E t w °'\ıı.. ~ -.ikka te a Jınacaktrr. Şehir tiyatrosu rejisörü . ,r u~. 
·"~'il~ rul l\luhsinin mnaşın:ı zam yapılarak 
ti i!lfQtler hakkında 360 liraya ı;ıkarılmıştır. 

>~~~~ıı1l bir tamim Sahne müstahdemlerinden bazılan. 
\ ~t ta~~ eküJeti tarafından ,·mı. na da b<ş•r, onar Jira zam edilmiştir, 
'tıı. llıavı ~ltı gönderilmiştir. Bun

h_ ~Uııu ll~etıer hakkındaki malfı-
. 't tı kun ·· 

Q lcljlil Une, saati saatine Ve. 
~~ !tt~~i istenmel\tedir. 

~~~ b• 
~ )~"a .~" kahraman 
~! ~iıt~1 den t!..rcme ettiğimiz 
l~~aıı aYeyi bugün, yn.zımızm 

.. ; tııaa:ıesef kovamad·k. 
~~v~... . 

-ııını, yarın gene bu.j 

lsüınbul 6 cı icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa • 

raya cevrilmesinc karar verilen bir 
ndet oksijen takımı ile iki adet demir 
kapu 19.2.37 cuma günü saat 12 den 
itibaren Çakmakçılarda Valde hanın
da ikinci açık arttırması icra kılın~ 
cağından isteklilerin mezkur gün ve 
saatte yerinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları il!m olunur • 

(V. No. 20881) 

Beledil)e dairelerinde 

Lüzumsuz telefon 
etmek yasak 

Husiısi gö1 üşme/er me
mur un sıtiline {feçır ılecek 

Belediye reisliği tnrafından bütün 
subelcre telefon mükalemeleri hak. 
kında mi.ihim bir tamim göndeıilmiş· 
tir. Buna göre, 9~;). ene.sinden son. 
ra helecli) e merkez ,.e ~ubelerinden 
yapılan telefon göriişmeleri fevkala
de çoğalmıştır. Belediye reisliği 

flmirlerin odalarında bulununlardun 
maada diğer yerlertle bulunan tele. 
fonları kaldırmayı düşiinmüş. fakat 
inzıbat \"e a.-.ayiş ve umumun menfa
ati noktasından telefonların kaldırıl. 
masındnn şimdilik vaz ge~ilmiştir. 

Santral hulunan yerlerde telefon 
,ı.?Örüşmeleri santral memurları tara
fından kontrol edilecektir. Memur
lar resmi işlerden lıaşka hiç bir hu. 
sus için harice telefon edemiye. 
ceklerdir. Hususi telefon görüşme
leri tesbit edilecek, parası memur
dan alındığı gibi ~icilline de ihtar ce
zası diişürüleccktir. Aantral olmıyan 
yerlerde mül•{ılem.?ler müdürler tara
fından kontrol edilecektir. 

F,~ledi)e ınemurlan, Ş('hirler ara r 

telefon ı:örfü~meleri yapamıyacaklar. 
dır. Bu hak ancak belediye reis ile 
onun memur edeceği zernt tarafından 
yapılabilecektir. 

937 içinde 

Hangi cemİIJelıere neka
dar gardım yapılacak? 

Geçen senelerde olduğu gibi 937 se
nesinde de belediye büt~esindn hazı 
cemiyet ve teşekküllere nakdi yardım. 
da bulunulacaktır. 

Milli iktisat ve tasarruf cemiyetine 
2:>0, Topkapı fukarapener cemiyeti. 
ne 500, Bakırköy doğum evine :->00, 
Is tan bul Eğlenceleri f e.stivalini ter
tip eden komite~·e 8000, kant.ar memur 
ve müstahtemleri eytam ve enttnili te
kaüt aidatına ıooa lira, Çocuk Esir. 
geme Kurumu Eminönü şubesine 240 
lira konmu~tur. 

Bundan başka Haliç idman klübü· 
nün oturduğu binadan da para alı.n
mnmasrna karar verilmiştir. Bu bi. 
nanın senelik \"aridatr 3690 lira tut
maktadır. 

Kadıköy 
da ki 

vapurun
kaza 

Zincirlere sarılarak ölen 
çocuğun bir sabıkalı 

olduğu anıaşıldı 
.Enelki akşam Kadıköy \apurJarın· 

dan birinde ölümle neticelenen feci 
bir kar.a olduğunu yazmıştı!\. Yaptı

ğımız tahkikata göre ka1.a öyle ol. 
muştur: 

lstanbuldan hareket eden Burgnz 
vapuruna bilet-iz olarak hinen 20 
yaılarında pejmiirde kıyafetli bir genç 
kamarotların biletleri kontrol edece. 
ğini göriiııce Yapurun sonunda bulu
nr.n dümen dolabına saklanmıştır. 

Vapur hareket etmiş ve ı:::nrayburnu 
önlerine geldiiYi vakit düme11 fazl:ı 

hareket yapma ~a h:ışlamıs, genç bu 
.~ıradn kendini kurtaramıyarak zin. 
cil'lere sarılmıştır. Yapurun dümen 
dolabı tarafından bir. es geldiğini du
yan tayfnlar o tarafa koşarak genci 
dı~arı çıkarmı8lardır. 

Biraz sonra vapur Köprüye ~el. 
mi~ n genç bir otomobile konarak 
ne o~lu hastahanesine götiirülmüş; 

fakat • ldığı yaralardan ölmüştür. 
Yapılan arastırmnda eski salııka

hlardnn ~:ıltıhattin isminde biri oldu. 
ğ'u anla~lmıştır. 

J .... l~URUN 17 ŞUBAT 1937 

Belediye bir mi y 
isti raz ed · yo 

Li 

Yapdan 
mühim 

istikrazla ş rin 
işleri baş3r lacak 

Belediyenin 937 yılı masraf bütçe
si Şehir meciısine verilmiştir. Bütçe 
Meclisin bütçe enciimeninden geçtik
ten sonra heyeti umumiyeye sevkok
nup kabul edilecektir. 

ü37 yıl bütçesi hazırlanırken şu 

iki nokta göz önüne alınm!ştır: 
A - Son yılın varidat ve tecrübe

leri. 
B - 937 yılının ilk altı aylık vari

datı. 

Gelirin cins ve hususiyetine göre 
bunlardan ya biri veya her ikisi bir
den göz öniinde bulundurulmuştur. 

Bundan başka maliye vergileıi hisse
ler inde ve diğer bir kısım vergi ve re
simlerde daha evvelki yılların iniş ve 
çıkışlarına ve önceki yıllardan edini
len tecrübe ve alman neticelere de ba
kılmıştır. 

Vilfı.yet 937 varidatı 936 yılı tuta
rından 88183 lira fa7Ja olarak 4 mil
yon 592,535 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Belediye varidatr ise 6,449,335 Ji. 

ı adır. 930 yıhna göre 194,393 lira nok 
sanlık vardır. Vilayet ve belediycnın 
varidatı umumi yekünu ıse 11,041,921 
liradır. 9~3 büteçsine nazaran 106,209 
lıra nokı::anhk vardır. 

Yeni bütçede tutulan esas umumi 
hizmetleri geri bırakmadan yürütmek
tir. Hazırlanan bil~ ile de bunlar te
min edilecektir. 

Yalnrz plfı.n, stadyum, konservatu. 
var ve buna benzer mühim işleri igin 
belediyenin bütçesinden g~n seneler 
de olduğu gibi bu sene de para ayrı. 
lamarnış, yalnız bütçede madde halin
de zikredilmiştir. 

Aldığımız malu~ta göre, Beledi
yeler bankasından bir milyon liraya 
yakın bir istikraz yapılacak, şehrin 
mühim işleri bu para ile başarılacak
tır. 

Bu husu ta Şehir meclisinden ge. 
çen senelerde zaten karar alınnus bu
lunduğundan meclise yeniden baş vu
rulmaması muhtemeldir. İstikraz ha
ziranda yapılacaktır. 

Memleketimizd ki 156 
orta tahsil mektebinde 

19629 kız, 57157 erk k 
talebe oku or 

Ankara, (Hususi muhabirimizden) -
Maarif Vekaleti orta tedrisat umum mü
ldürlüğünce tesbit edilen rakamlara gö
re, memleketimizde 36 lise, 11 muallim 
mektebi, 109 orta mektep olmak üzere, 
156 orta tahsil müessesesi vardır. Bunla 
ra orta ihtisas ve meslek mektepleri da
hil değildir. 

Liselerde 64 7, muallim mekteplerin· 
de 89, orta mekteplerde 774 ten 1510 
şube açılmıştır. Liselerin altısı kız, on 
üçü erkek, on yedisi muhtelittir. Mu -
allim mekteplerinden beşi kız altısı er
kektir. Muhtelit muallim mektebi yok· 
tur. 11 kız, 19 erkek, 79 muhtelit orta 
mektep mevcuttur. Böylece 22 kız, 38 
erkek. 96 muhtelit orta tahsil mektebi 
bulunmaktadır. 

Liselerden 24 ü yatılı. on ikisi yatı -
sız, muallim mekteplerinin hepsi yatı -

)ıdır. Orta mekteplerin döıidü yatılı, 
105 i yatısızdır. Yatılıların yekunu 39, 
diğerlerinin 1 1 7 dir. 

Liselerde 263 kadın, 830 erkek, mu -
aıtim mekteplerinde 89 kadın, l 06 er -
kek, orta mekteplerde 387 kadın, 1047 
erkek muallim ve yine liselerde 7715 
kız, 26832 erkek. muallim mekteplerin
de 3027 kız, 1367 erkek. orta mektep -
lerde 8887 kız, 28960 erkek talebe var
dır. Kadın muallimler 739, erkek mual
limler 1983, kız talebe 19629, erkek ta
lebe 57157 d:r. 

Liselerde 942 pnrasız, 3191 paralı, 

muallim mekteplerinde 2200 parasız, 34 
paralı, orta mekteplerde 58 parasız, 281 
paralı yatılı talebe mevcuttur. Parasız 
yatılı talebe 3200, paralı yatılı talebe 
3506 dır 

ı~ eniden yapılacak 
mektepler 

lstanbulun ilkokul ihtiyacını knr
~ılamak maksadilc alakadarlar şimdi
den tesebbüslere giri.şmi~lerdir. İstan
bul vil:iyetinin bir çok kaza\arda ilk
okul binası olarak açtığı yerlerin bz
z1ları vilayetin öz malı olmayıp kira 
ile tutulnıu'.: binalaı dır. 

Kültür direktörlUğü bu \•aziyeti gaz 
önüne ala111 k kira ile tutulan binala- 1 

rın miktarını azaltmağa karar ver
miştir. 

Bununla bcrabar günden güne nr
tan talebe miktarı dolay1s:le yeni okul 
yaptırmağa da ihtiyaç vardır. Fakat 
vilayetin btitçesinde yeni bina-tahs·. 
satı bulunmadığından her yıl için 40 
bin lira kira bedeli karşılık gösterile
rek yeniden okul yapılması için (200) 
bin liralık bir istikraz yapılması uy
gun görülmektedir. Bu iki yüz bin li
rayı belediye şehrin diğer ihtiyaçlar'
na sarf etmek üzere istikraz edeceği 

paradan verecektir. 1 
Diğer taraftan köylerdeki okul ih-

1 
tiyacını önlemek için de bu yıl 1stan-, 
bulun muhtelif köylerinde 5-6 okul 
binası daha yapılacaktır. Aynca ha
ziran ayında 12 vilavette köy ö~Pt
meni yetiştirmek Uzere kurslar açıla
caktır, 

Ağır Cezada 

Dün üç muhakeme 
kCJruı a bcıPLana1 ._, 

İstanbul ağır ceza h::ıkyerinde, dün 
akşam üzeri birkaç karar bildirilmiş -
tir. 

Bakırköy civarında bir sığırtmaç me. 
selesinden cıkan kavga sırasında kar -
<leşi Hü.,nüyii yaralamaktan suçlu Na.
z:f oğlu Mu .. a. on bir ay. yirmi güne 
ınahktım edilmiştir; kardesi Nazıf oğlu 
Musayı öldürmege teşebi.isten suç~u Na
zif oğlu Has:ın, beraet etmiştir. 

Bel ~d·~e tatıs:rd ~rı 
mahlcQm o'du 

l 4 makbuzla yol vergisi mük.Jlefle • 
rinden aldığı l l O liradan 5 7 lirayı ih • 
t:ıastan suçlu belediye tahsildarı Meh
met Ali, beş "'ene 2ğrr hapse ve 57 lira 
ağrr para cezasına mahkum eldilmiş, 

fakat parayı t=kib:ı.t bn'}lamadan ödedi -
ği ve ihtilfisı da ailece zaruret ç.cktiğin· 
den yaptığı için. ceza bir sene, on bir 
aya indirilmiştir. İki sene de memurluk
tan mahrum kalacaktır, 
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anın haya y 
k la kapalıdır! 

Cenk sonuna vardığı zaman, Temu
çin, cenkçileri için mabuttan daha faz. 
la. bir §eY olmuetu: Znfer, emsalsizdi! 

6,000 den ziyade Tacik öldürülmilş 
ve onların yüksek rUtbedc kwnandan
lanndan yetmişi, esir düşmU.5tü. 

Temuçin de, boynuna isabet eden 
bir okla., ağır surette yaralanmıştı. 

Dostlo.rı, inliyerek, hırıldıyarak kıv

ranan reislerinin yaşamaması ihtiına
lile endişe içerisinde, üzülüp duruyor. 
lar, de.rin kaygı ile, etrafında el bağ
lıyorlardı. Temuçinin boğazındaki ya
ra.dan kan akıyordu. Yara, pıhtılaş
mı.»tı. Yaralı, boğulacak gibi soluk sa~ 
lıveriyor, güç ncf es alıala göğsü kal
kıp inerek, inip kalkarak, yerde yatı
yordu. Birden, içlerinden birinin aklı
na. f a.ntastik, fakat ayni zamanda da 
tabii bir §eY geliverdi: Alelacele bir 
taş ısrttırdı, bu taşın üstüne kar yer-

Beş sene sonra, Şimali Çinin, bir 
kaç çöl kabilesi aleyhine giriştiği mü
cadelede, Çinin tarafım iltizam ve har 
bin zaferle neticelenmesine yardım e
diyor. Pekin, bu yardımından dolayı 
onu bol bol mUka.fatlandırıyor. 

Sonra Keraitlerin Hanı ile ittifak 
nktcderek, Mongolistandaki im.bileler. 
den büyük bir kısmını, itaat dairesine 1 

alıyor. 

Kafile kafile geliyorlar, emirlerine 
tabi oluyorlar; emirlerine ve nafiz 
§absiyetinin tesirine. 

Babası öleli arndan otuz sene ge
çince, o zamanki kliçük delikanlı, ar
tık hemen bütün Mongolistana hük
mediyor. 

Azgın kabilelerin topunu birden, 
yalnız sil8.h kuvvctilc ve nafiz bir şar
siyetin tesiri altında tutmak, kabil 
değildir. Temuçin, bunu iyice biliyor. 

~ il- :{. 

Gün ük--· 

Programı 

ÖÔLE NE<;mlYATI: 
Saat 12,3:\ PIWa lürk musikisi. 12,50 

::;adls. 13,0., liublclıt pl k neşriyatı. 14,00

1 AKŞAl\1 :NEŞH1YATI: 

A rupaya 
·· nder· 

t le 
or 

e 

,. 
aden Tetkik ve Arama nstitüsO 

Genel Direktörlüğünden: Saat 17,00 ünlvC>rslt('dcn naklen inlcıltıp 

dersleri Yu..""Uf l{C'mtıl Tcngtrşcnk. 18,30 PIAI< 
lB dans mumklsl. 10,80 Konferans doktor fı:ı· Müsabaka günleri uzatılmıştır 
lim Ahmet mUzmln hastalıklardan zntilrrle • • • 
20.00 Sadi '\'C arlmdıı.şlan tıırafınd:ı.n Türk Ta h p ! e JJ n d 1 k kat nazar J an na 
musikisi ve halle §8.rloları. 20,80 Ömer Rtzıl " M d Müh' d' . " J l . . k .. _ .. e O: 
tarafından arapça söylev. 20,45 Türle muıı!· 1 - 20,, a en en ısı ve 10,, eo og yeltşhrme u ... e. 

kJ heycU. Sant aynrı. 21.15 orkestra. 22,10 baka ile Avrupaya "30,, talebe tahsile gönderilct:cktir. İs~eldilerin ~ 
Ajans ve borı:n. haberleri ve ertesi gUnUn k" '·l h · im l" dır 
. '>2 30 PJ•kı ı ı - ve ow· l şarıı. arı aız o ası azını . pro",J'IU?U. ~ , ., n ı;o o ar, ope.u . 

ret parçaları. 23,00 Son. A - Türk olmak, 

ISTANBUL 

Şehir 

BELEDIYESJ 

Tiqat ros ,, 
TEPEBAŞJ 

DRJ}v'l KISMI 
Bu akş::ı.m saat 

20.30 da 
BAHAR TEMiZLi( 
Komedi 3 perde 
Yazan: F. Lonsdale 

1 
llllllfll 111111 

111...11~. 
lllllllllı 

Türk~eye çeviren: Avni G.vda 

Fransız Tiyntrosu Operet Kısmı 
Bugün saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 

IJOGAl\ 'LA SELMA 
Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

Akşam sa.at 20,30 da AŞK MEl(TEBI 
Yazan: Yusuf Ziya - Bcsteliycn: 

Muhlis Sabahattin 

B - Maden ocaklarında çahşa ~ilecck lrabiliyettc ve mhhalİ tcftl 
mak "Sıhhi muayene /:.nko.rada yo.pıhı.caktır.,, t 

C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, lneHizce dillerind .. ıı 
sini okuyup yazabilmek, 

D - Yaşı 18 den eşağı ve 25 den yukarı olmamak, ,. 

1 2 - Madan Mübendis!iği içi:ı m üsabnlm imtihnm 26 Ş..:b::.t ~:s:. 
Jeolo· ",~ icin 2 Mnrt 1937 günlerinde Anknrada M. T. A. EnstıtUS • 
yapıl~caktı;. Açılacak müs~baka imtihanlarında kazanmış olrıakla bt~ 
gönderilecek talebelerin ihraz ctti!:deri derece itibarile Maden Mühef1 
ğİ için "20" ve Jeologluk için "10" :ırasında bulunmak ~arttır· . ~ 

3 - Maden Mühendisliği i~in imtihan: Hesap, Hendese, ecb:tı 
hanik, Fizik, Kimya ve yukanda yazılı dillerden birinden, 

4 - Jeologluk için İmtihan: Riyaziye "Hendese, Ceb!r", Ha~ 
Nebatat, Jeoloji, Fizik, Kimya ve yukarıda yazılı dillerden birindeJ1 
lacaktrr. leştirdi. Sonra, taşı, tıkanan Temuçinin 

yüzüne yaklaştırıp, buhan teneffüs 
etmosini sağladı. Boğazında. teraküm 
eden ve pıhtıl!J.Şall kan, eridi, yayıldı, 
dağıldı, aktı. Tcmuçin tekrar nefes a
la.bildi; bu usulle, - Primitif bir bu. 
ha.r teneffüs aleti kulamlarak yapılan 
tedaviyle - Mongollarm reisi, ölümden 
kurta.nldı ! 

1206 senesinin son baharında, müt- -----~
tefik ve muti kabilelerin hepsini, bü- BEYOGLU SAH \) 
yük bir toplantıya davet ediyor. Bu St EM ı\SINDA 

Bu akşam saat 21 C: 

. ~ 
5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileri~e tahsil müddeü.er~ teı 

mecburi hizmete tabi o!duh:larmdan, bu hususi.a mü!tcllefiyetlerın• fJ 
etmek üzere bir tnahhüL-ıame verecekler ve bunun için de muteber }<c 

toplantı, Mongolistandan geçen Keru
meşhur tenor Tom:ı lan nehrinin sahillerinde yapılıyor. 

kosla beraber 
tereceklerdir. ./ 

Biraz kendisine gelir gelmez, ilk 
emri, şu oldu: Esir düşen yetmiş ku
mandanın derhal öldürülmeleri! Ta. 
rihteki bir kayde göre, oniarı kaynar 
zeytinyağında diri diri piairttiği de 
bildir'liyor. Sade, bu haberin ''akıa 

mut:>..bakati, şüphelidir. 

Bu arada Temuçin yeniden evlenıni~-
tir ve evlenişle, aileye mukaddes bir L B B L E B İ C I 
adam, bir Şaman, girmiştir. Bu ruh~ il O R il O T~ 
ni, bu toplantıda mükemmel faaliyet ...-=B=-u=·y=-ü·k-op .... e-=r==etj==:=..,_=. 

1 6 - Maden Mühendisliği için: son müracaat 20 Şubat 937 C 
tesi öğleye kadar, 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cumn 

gösteriyor, mühim bir rol oynuyor. Q. 

rada toplanmış olan kabilelerin mü
messil heyetlerine kendisinin mabut
lardan bir tebliğ aldığını, bildiriyor. 
En büyük mabudun ve diğer bütün 
mabutlann teveccühü, istisnasız bü
tün mabutların teveccühü Temtteinin 
üzerine olduğunu; bütün mabutların, 
Temuçinin, Gobi çölj.indeki kabilelerin 
hepsinin, tekmil atlıların sevk ve ida
resini eline almasını arzu ve irade et. 

Ta • v 
GUn doğ'ış:.ı 
GUn batış:ı 

Sa batı nıımıu:ı 
:>gıe namazJ 
lklndl nnıoa%1 
Akşam namıızı 

Yatsı oı\mav 

lmsak 
Yıtm geçen gUnlcr1 

ÇnııJtımb:ı 

17 Şubat 

5 Zilhicce 
554 
ı7.4'i 
60S 
1~28 
ı :;,cıs 

17..,45 
1915 
514 
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Perşembe 

18 Şubat 

İmtihan 27 Subat 937 Cumartesi 
Jeologluk için:Son müracaat 27 şubat 937 Cumartesi Öğleye knd:ıfr 

'i Zilhicce Sıhhi muayene 1 Mart 937 Pazartesi, 
6 5.l İmtihan 2 Mart 93 7 Salı 

17,46 
60" ;inleri olar1.1k tesbit edilmiştir. f 

12 28 
15.24 
:7.46 
19 16 
5,13 

49 

U!ngiz Hanın hayat yolu, kanla 
kaplıdır; ancak, o, hareketinde muay
yen bir maksat takip ettiği takdirde 
öldürtürdii. ı~.ooo kişi ile 30,000 kişi
yi kaçmağrı. mecbur ettiği bu cenkten 
sonra, Cengiz Hanın şöhreti, bütün 
çölde büyüdü! 

tiklerini bildiriyor; ayni zamanda Te- "-:;;::;;::::;:~~=~=====~ 
muçinin, sayısız Hanlara. karşı mu- ~ 

zaffer olduğuna göre, şimdiden sonra 1 
bamba..ı:;lrn. ,.e yepyeni bir isimle anıl

Yılm kalan günlen 31! 316 

T alip!erin nüfus hüviyet cüzd~ mnı, hüsnühal varakasını, Me~ ~ 
l udetn:ı."Ilesini veya bun cı.rm tr.sdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotu"-~ıil 
dilek~elcrini son müracaat tarihlerine luıdar An!rornd:ı M. !: ':· p5~ 
Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi rnuayenele11 ıçın de. 'fi 
dilmiş olan günlerden öğleden evvel Bay Hasıın Apartnnanmdalct 
tüsü Dairesinde bulunmnlan ilan olu nur. ( 89) ( 318) ..---/ 

* :;. ll-

1189 senesinde, Şarki M'ongolistan. 
da.ki kabile1erin bir kısmı tarafından 
Han olarak tanındı. 

ması gerek olduğunu! 
( Arlcası var) 

Istanbul 4 üncü icra memur]uğundan: 

Melahatin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına ipotek olan tama • 
mma 941 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Kandillide sıra mahalle 
çılanaz sokağında esiri 30 yeni 1 No. lu evin satılmasına karar verilmiş • 
tir. 

MezkUr evin hududu iki yam Kazanava evi ve bahcesi ve bir yam 
evi ve önü yol ile mahduttur. Zemin kah: bir taşlık bir oda bir mutfak 
bir kömürlük bir sarnıç birinci katında bir sofa üç oda bir kömürlük bir 
lôler ikinci katta: bir sofa üç oda 'bir hela bir kiler ve etrafı duvarla çev -
rilmiş olan bahçede bir l·a; ağaç vardır. Evin zemin katı kısmen kagir, 
üst katı ahşaphr. Ve maili inhidam bir halde harap olup kısmen çerçe • 
ve ve kapılan yoktur. Umumi sahası 358 m2 olup bunun 112 m2 bina 
zemini kalan bahçedir. İşbu ev tapu kaydı üzerinden açık arttırmaya ,·azc
dilmiştir. 

Artbrma peşindir. Arttırmaya i~tirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın lemi • 
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim. vergi, tanzifat, ten · 
viriye ve vakıf borç.lan borçluya aitlİr. Artbrma §arlmımesi 1-2-937 
tarihine müsadif pazartesi günü Dairede mahalli mahsusuna talik edHecek· 
tir. Birinci arttırması 1 4 937 tarihine müsadif perşembe günü daire -
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıy · 
meli buhanunenenin o/o 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi tak -
dirde son artbrmanm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün da
ha temdit edilerek 16 4 937 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arltıra • 
mn üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 
ıncı madesine tevfikan hakları tapu Sicilleı:ile sabit olmıyan İpotekli alacak
larla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanm ve hu -
susile faiz ve masarife dair olan iddialann ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında enakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lô.zmıdır. Aksi 
takdirde haklnn tnpu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmc
E.ından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve delltr 
liyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icares1 tavizi müşteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlcrin 934 '2707 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raJ\ orunu görüp anlıyacakları ilfuı olu • 
nur. (911) 
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HiSSEDARLARI HEYETi 
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Hissedarlar Umumi heyeti 193 7 senesi Martının 22 ncı P·~d3 
nii saat 14 de Şirketin Galata'da F ermenecilerde kuin merkez• ' de lıl 
alelade surette içtiman davet olunur. işbu içtimao 50 ce daha zi)'D 
sahibi olan hissedarlar iştirak ederler, ,.e rey sahibi olurlar. 

Müzakere ru.:nrunesi . rl 
l 1\1" ak•I' 1 - 1936 senesi hesnbatı hakkında Meclisi dare ve u~ 91, 

lnrınm oku11mnsı ve bu hesapların tasdiki ile meclisi idarenin ıbrtl 
2 -Müdcletleri biten üyelerin yerlerine iiye intihabı, . bl' 
3 - Müddetleri biten Mürakiplerin yerlerine mürakip intıhD 

retlerinin tayini. 

• y ıy Şirke · n 
Fevkalade içtima rıl, 

ı . . . 193 7 . M ? 7 ı!cİ 1'' ·I Hisscdarlnr ıcyetı umumıyesı scne:ıı artının _.. eıi ı 

günü saat 15 de Şirketin Galata'da Fermenecilerde kain rner~~de 5 

Finde şartnamenin 3 üncü maddesinde tadilat icrası için fevktl ll(ı~ 
· · d 1 1 b · · T. k taa ,ı.e te ıçtımaa avet o unur. ş u ıçtımaa ıcaret ·anununun . ·.;tir11" 

maddeleri mucibince bir hisseye malik olan hisscdnrların clah1 1
=-

lfthiyetleri vardır. 

Müzakere ruzname5İ ı.J 
tt" 

- Sirket şartnamesinin 3 ünci.ı maddesinae tadilat icrosı 0.,. 
.. rııtı 

Şirket şartnamesi 3 üncü madde- Şartnamenin 3 üncı.ı tııl'I• ıı 
si 2 inci fıkrasının halen mer'i bu - kinci fıkrasının teklif 

0 

lunan metni: metni: t \ 

(Şirket tarafından vekaleti miişa· lktıs' 

• s Erzuru 'D ~J 7;, .. Mc.m,..fi~I A 4.2 ı;; rünileyhn veznesine müfettiş maaşı 
(Şirket tarafmdnn l,\Llcı 

1 . • .. f tfr1 J1'I 'ı, ' 
etı veznesme mu e )" ']e't"' 

üzere şehri 100 lira verı 
1 

olmak iizcre şehri 20 lira verilecek· 
Beykoz Sulh Mahl:emeshıden : 
B<>ykozda J{avakdere caddesinde _tı_'r_._) _____________________ ~ . ~şııt 

r etinizden dahi mahkeJJ'lC~ıtı 4' 
ctmedJğiniz takdirde da''fl gt)-$r 

toplanarak dunıı;mıı..nı~. tetıl 
olarak neticelendinlecegı A 

106 numaralı evde Arsen Papazyana: 
Dirohi tarafından aleyhinize nçı1-

mış olan iz:ı.lei !]Uyu davasının 10.2.37 
saat 10 da olan durueomasmda ikarnct
gfthınızın belli olmaması hasebile bir 
ay müddetle ilanen tebligat yapılma-! 

sınn. ve duruşmanın 29.3.937 pazartc- ~ 

si günii saat 10 na bırakıJmasına ka. 
rar verilmiştir. O gün ve vakitte biz
zat veya vekil vasıtasile mahkemeye! 
gelmeniz Iazıındır. Gi?lmediğ!niz ve 
vekil dahi göndermediğiniz gibi maze-

nur. ')(P' ~ 
(V. ~O· 



L Tefrika 

~-5-
kö ~~ ~dam kaç defa kızkarde§lerini llyaı Paıa 
,..,_1 lllıu zıyaret için zorlayıp götürmüşken onlan an
ler ~ orada bırnkıp, münasebetli münasebetsiz scbep
ka ıcat edip, hatta bazan sebep bile gösterm::deıı 

çrnıı, lek başına kırlara atılmış: 
V ._ Göte, ey büyük muharrir, ey dcihi, sen genç 

trter'' k. . . .. . )' I ın çe tıkler:nı yazmadan once ya?mışsın dı-
or ar· dem k k' k k · ")'' h iles· ' c ı o or unç sevgı, ıztırap ve o um a-

f(! ; Yalan değil, uydurma değil, roman değil; böyle r: er olnbiliyor demek •.. Faknt sen o hayatı yaşama· 
11 

! da olsaydın İite ben senin eserinin doğru olduğu
)' 

11
' taınaınen hakikatten alındığını isbat etmek içiu 

lşıyoruın! 

Diye h k k . . . ay ırnm ıstemıştı. 

.... ~hmet Turgud'un manevi varlığını d~rin bir ka-
··t•ttlık iç" d b k .. ı .. 'h ·1·1 tııil ın e ıra an, ııınır erını ı tı a e veren, onct 
Ya c muhitinde hiç de hoş görülmiyen taşkınlıklar 
lot~~ıra~. bu aşk, Verter rorruır.ıncla olduğu gibi Şar
ttın an opücükleı· almak ve ondan sonra da intihar 
kat ek gibi neticeler vermedi; belki de verebilirdi, fa. 
kaı Ahmet Turgud'un günden güne §iddetlenen ala-
011 

101 hissct~cltte gecili:miyen Hatice bir yandan 
llıı~ ~cırr.a!da beraber bir yandtm da kendi aile .saade
~ ~ Orurnak için şiddetli tedbirler aldı; ayni ~"\m:ın· 
ı,~61unun evli bir kadına tutulduğunu duyan ve 
ı,11 Pek canı s·ldnn babası, Ahmet Turgud'u de;hal 
>'iikll'ıuhitten uzaklcıştırmış olmak için hemen tahsilini 

&ek mckt 1 d b' • 1 • • ·· ·· k cıı ep er e ıtırme mese csını one surere 
ij .. ~ bcraherir.e dıp Avrupaya götürdü, orada hem 
"''"er 't '<ıkt 11 eye yazdırdı, hem de e(!lence muhitine 

u. 

•daAhınct Turgud'un bnb.:ısı açı!t fikirli, gönül ehli bir 
lla ~dı; oğlu~\?n ilk genelik buhranile komşu lradı
deıı ~l!.:Iınazını ır.azur görüyordu; bu faydasız sevgi· 
Celer Urtulınak için ele ba::ka ltadınlar, başka eğlen. 
l'l~y bulr.ıanı:ı en lcısa ve tesirli yol oldı:ğunu düşü
h~ :r~u; Avru~ada oğlu:ıa babalık değil, arkadaş
icar ~h; zaten ltarısı ço!:t."\r. ölmü~, lı:tanbulda da be
tııı ayahna dalmış bir ada.-ndı; bir yandan da oğlu
• Rczdiri wl d" • I l , •• d .. ··ı k ıç fera P ez en ırır <en <cnmsı e gonu açaca , 

hlandırac~k zahnclcr yaşamaktan geri kalmadı. 

dak~hnıet Turgut, ilk znman!arda babasrnın bu yo!
fıt1~t te;vikl .. rini hiddet ve tiksinti ile kar~ılamıştı; 
ba_

11 
ııt\bır herşcyin başıdır; Ahmet Turgud'un ba

l>ırı~crni kuşun hanatlannı tehlikesiz göklerde çır· 
orı11 'a alıştırmak için pek fazla gi.!çlük çekmedi, 
<ın,.111111 teselli bulmağn başladığını gördükten ıonra ... 
~ ~.1-faydi btıkalım, şimdi hesaplıca serserilik et de 

J) l\•ersiteyi tammaJaıoonrn da bir çaresine bak! 

lj .ı~ cdi, oğlunu frcnk memlehetinde bıraktı, ltendi-
"O:-ıu J • • • •• •• •• • P :ıtanbula ı~ının gucunun ba~ına geldı. 

dııı~~rnet Turgud'un bundan sonraki senelerinde işi 
~I> I manevi hayntının en büyük acısı, tahsilini bi
"-~ 'lanbula geldikten sonra günün birinde bu ar-
111ııı11 babayı ebedi surette ltaybedip toprağa vermesi 
... ltur v - ' d 1 • 1 • 1 w ''llllı · ~~tar eş ttı ev enmış, ço ult çocuga ka-
1-; ı,·Ht; Ahmet Turgut biraz babasından kalan irat

•rtı.z kendi şahsi kazancı ile refah içinde hazan 

Refik Ahmet 
Sevengil 

Avrupa şehirlerinde, baz.an lstanbul, İzmir, Ankara 
gibi me11kezlerde yaşadı; uzunca bir zamandım beri 
de bilindiği gibi lstanbuldaki belcar evi eri~ilmez, el 
uzatılamaz zannedilen müstesna güzelliklerin devam
lı ziyaret ettikleri bir yeryüzü cenneti ~öhrcti kazan
mıştı. 

Ahmet Turgut bütün bu yıllarda Erenköyüne bir 
kere bile uğramadı; An!caraya gidip geldikçe trenle 
geçerken bile o civara yaklaşınca başını pencereden 
içeriye sokar, kompartımanın bir kö~esinc çekilir, 
bir gazete, bir kitap, bir mecmua okumağa dalar, ya
hut lstanbula geliyorsa bavulunu hazırlar, hülasa 
kendisine mutlaka bir meşc;uliyet bulurdu. Babası

nı~ ~~tümünden sonra köşk satılmış, kızkardeşleri de 
kocalarile beraber başka başka şehirlere dağılm:~
lard:. 

Ahmet Turgut ilk senelerde, Hacı lıyas Paşanın 
torununa ait bazı haberler almamış değildi; fakat 
bunlan duyar duymaz unutmağa çalışmış, kendisim 
başka bir şeyle meşgul edip hatıralnrın tehlikeli de
nizine dalmaktan çekinmişti. 

Hatic~'yi işte yirmi yıl görmemişti; şeker fabrfüa
ıı müdürlüğünü kabul edip lstanbuldan uzaklaşma
fan Önce bir gün ... 

- Ahmet Turgut bu tesadüften kaç yıl, ne kadnr 
>ÜyÜk bir ihtimam ile, dikkatle, sabır ve ihtiyatla 
kaçmıştı. -

Huzur ve neş'e içinde, fizik ihtiyaçtan, visleri, 
rantezileri doyurularak, sathi de olsa şaadet içinde 
yaşadığı günlerde idi. Ahmet Turgut bir ak§am Be
yoğlu caddesinden geçedccn ne :zanınndanbcri görmek 
isteyip de bir türlü gitmeğe vakit bulnmadığı bir fil
min hala çevrilmekte olduğunu sinemanın kapısında
ki afi~lerden öğrendi, hemen verilmiş bir kararla içe
riye girdi, "Yansını bu ı;eansta, ynnsını öteki seansta 
eöı-ürüm,, diye düşünerek karanlıkta rnstgele bir kol
tuğa oturdu. Eski elbiseler, eski dc!ı:orlar, eski dans
lar ve eski müzikle oyna."lmıŞ bir Alman filmi idi; ro
mantik bir a~k mevzuu .• Sevgi, hicran, azap, ölüm, 
nedamet. 

Ahmet Turgut kendi kendisine: 

- Bu kadar çocukça bir şey olduğunu bilseydim 
gelmezdim! 

Diye dü!ünerck gülümsedi; bu sırada arkasında 

bir küçük mendille zaptcdilmeğe çalı!tılrp da aakla
mlrnasrna muvaffak olunamıyan bir hıçkırık duyar 
gibi oldu, dönüp baktı. Zaten salonda karanlıkta has
sasiyetleri galeyana gelip göz yaşı döken ıkadınlar yok 
değildi. 

Ahmet Turgud'un ark.'.lsına döniip baktığı sırnkr" 
da film mi kopmuştu, fasıl mı bitmişti, nedir, birden 
ışıklar yanmı~, salon aydınlnnnuştı. Ahmet Turgut 
gönlünde tamamen küllendi, tamamen söndü zannet
tiği yirmi yıllık yangının güzel kahramanını hiç bek
lemediği biı· sırada omuzba§ında ıslak gözlerile insa· 
m düşündüren, çekip süı-ükliyen ve artık sanki bu 
toprağa mcnıup değilmiş gibi yarı ilahi bir hal almış 
olan cünahs:z bir Mer"'JCm çehresinin nikabı arka
sında gördü. 

(Ar/um ı:ar) 

Zahire satışı 

j Yeni Eserler j 
AMERlKA YA KAÇIRILAN 

TÜRK KIZI 
Halkımıza ucuz l\llnp SU!lmnk rnaksndHc 

lnkılAp Kitabe\1nin nc,rctUği ve lskcndcr 
Fahrcttln tarııfınd."\ nynzılmış bu güzel aş'• 

ve macera romanı renkli bir lı:.ııpak içinde 
ve on yedi forma ol:ı.rak yalnız ;::; kuruş r · ı 
yaUıı. s:ı.tıımıı.ktndır. 

MODERN CERRAHI 
Modem Cerrahi mecmuasının altıncı &::.· 

yısı çıkmıştır. İçerisinde Dr. cafer Tayynrh I 
Dr. tsmcti:ı kıymetli mı:ı.lmlclcrl \"ardır. ı· 
---
Düşkünler Evinde 
do'.k un an hahlar 

Oüşkünlcr c,·inde dokunan halı 

I:ırla imal edilen c!iı:l'l'r l'7yalann bir 
piyanlrn tertip eclilerek elden çıkarıl
ll,lasına karar \·crilmiştir. Hu sul'etl<.' 
diişkünler evine yeni bir varidat men. 
haı temin edilecektir. 

17 ŞUBAT 1937 S - KURUN 

Polis Haberleri 

Elini makineye kaplardı 
Hasırcılarda makarna fabrikasın. 

da ~alışan l\hUafa ndındn bir çocuk 
makinede ~alışırken l'lİni makineye 
kaptıraı-ak parmaklan kesilmiştir. 

f'ZEH1N1<; FgN.ALIK GELMlŞ -
5i;?lidc oturan 'i~ ya,.larında Misak 
cHin yolda giderken birdenbire üzeri. 
11e fe"lalık gelerek düşüp bayılmıştır. 
Yanılr ha.stahaney(' lrnldrnlmış, teda

' i altına nlınmıştır. 
DOGf'Ll>f' Mf'·: - Kasımpaşada 

oturan Emine poli~e bac; vurarak aynı 
C\'dc oturan l\iediha isminde bir ka
rlın t:ırafından döğüldiiğünü iddia <.'t· 
miştir. Kadın yakalanarak tahkika
ta b:1şlanmıştır. 

Cialat~saray yemek 
toplantısı 

Kar.sı D"lber'i öldüren (;alatasaray 1.:lübündcn: 
Ali Ri za'nın muh :ıkemes; l\liibümüzün mutat olan f<.'ncli!c 

Bir kadını metres tuttuğu için ken- yemek toplantısın!! çok nz bir zaman 

d. · k k D"lb · kalınıştıı·. ısıne çı ışan arısı ı :rı, hasta ol - -
duğunu bildiği halde döve döve ölü . 22 şubat 1937 akşamı bütün Gala-
müne sebep olmaktan suçlu Ali Rıza, ta.saraylıların hem bayramlaşmasına, 
suç tamamilc sabit olarak, üç sene ağır hem de hep bir arada 'güzel ve emsalsiz 
hapis cezası yemiştir. Ancak. kavga 1 bir gece gc~irmesine vesile olacağı mu 
tahrik mahiyetinde szyılmış, ceza müd· ·hakkak bulunan bq toplantıya ait 
dctinin yarısına indirilmesi kararlaştı - ' daYetiyeleri her gün saat JS elen 20 
rılmıştır. ye kadar klüpte bulundurduğumuz bi-:-

Taksiler kontrol ediliyor arkadaştan almak kabildir. Tokatlı-
Taksi otomobilleri dün sabahtan yan salonlarına behemehal da\'etiye 

itibaren Yenicami kemeri ile Beyo~lu ibraz ederek girileceği cihetle her 
Dalıkpazarında kontrolden geçirilmiş- Galatasaraylının daYetiycsini şimdi. 
]erdir. den almasını Ye o gcc<.'ki masalannı a· 

Karnesiz ve ,·esi kasız bulunan şo- ••• :tıu ili"ıh:ıre mü~küla ta maruz lta 1-
förler hakkında zabıt tutulmuştur. , mamalarının 1eminini Galatasarayı 

Resım ve terbiye 
.L:minönü /lalkcvindcn: 
Bu yıl için düzenlediğimiz seri 

konforansların altıncısı yarın saat 
17,:}0 da l~vimizin C':ığaloğlundaki 
merkez salonunda Ressam n. llhami 

seYen kardeşlerimizden dileriz. 

Diğer muhakemeler 
Ağır cezada, bunlardan başka Gala· 

tada Hasanı öldüren Mustafanın duruş
masında müdafaa yapılmış. suçlu vekili 
Cemil Nazif, kararda, müekkilinin akli 
vaziyetinin gözönünde tutulmasını is • 

tarafından (Resim ve Terbiye) mcv. temi~tir. Karar, başka bir gün verile • 
zuu üzerinde Yl'rilecektir. cektir. 

Bay w:nther şehrimizde ____ S_E_Z_A_R ___ _ 
Is,·cçin .Ankara ve ..Atina cl~isi B. F 

\:fothcr Ati nadan Ş<.'hrimize gelmiş· Dün ıe Yar~n tercüme külliyatındaııdıı-
tır. B. Vinther cumartesi günü An- Fıyatı 40 kuruştur 
~mraya gidecektir. 

.Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine (290) kuru~ değer biçilen on sekiz bin metre erat 
kışlık ve (315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz yirmi iki metre ka
putluk kumaş 4-3-937 Per~!mbe günü saat (10) da kapalı usulile sa
bn alınacaktır. 

2 - Şarhıaınesi (391) kuruş bedelle komisyondan alınacak ku.'llaş
larnı ilk tP.minatı (5155) liradır. 

~~~~~-~~!!!!~ 
l
3 ıc_le:n C~si mu~ammen bedeli tık teminatı 

lstanbıtl Ticaret ve Zahire Borsa
sınd4 mı.uzmcle gören 

(l;ilo) nwddcler. 

3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka meldu ~ 
bunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat (9) za kadar komis-
yona vermiş ohnaları ilan olunur. (352} (878) 

~ ~led' kırtasıye 756 lara 50 lnıruş 56 lira 74 kuruş 
\._ "'4 ti l' ıye ve müessesatı için yukarıda cinsi mikdarı ve muhammen 
>-~ C\>.ılı ol kı . ık . :\ ~~ kr an. rtasıye ayrı ayrı aç eksıltmeye konulmuşlardır. Nü· 
\ ~ k lnanıesı Levazım müdürlüğünde görülebilir. lsteldiler 2490 
~)' :Unda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat mak -

~ bu~ktubile beraber 26. 2. 937 Cuma günü saat 14 de Dnimi En. 
Unnıalıdırlar. (B.) (831) 

\ ~ ~akinist muavinliği imtihanı 
il. ~ı.,la?hut Bcledı'y ~ · l' v M ·· t b f b "k • · · al cak '~t · e.,ı ~nraagaç uessesa ı uz a n ası ıçın ına 

)'l>ıla muavinliği için aşağıdaki şartlar dahilinde bir müsabaka im -
it.. l. taktır 
.~ ........ l' . 
\.~tıı.ı ~~ alip olacaklar bir sanayi mektebi tesviye ve makinist kısmı 
~· c:ak Ve hiç olmazsa bir sene işçi olarak bir yerde çalışmış bulu· 

~ t .......... 
~i 1' llJipler 1 ı·ı h' · · b" · • J ki be 
3 

t ofıtı <:.SKcr ı { ız:nctını ılmnış o aca ar ve yaılan otuz • 
tı . ......._ ıyacaktır. 

\tt~_ l' alipler h ·· '"h 1 l hh ı· ·ı ~ -"'kı . . usnu a vara \:3.tı, sı at raporu ve asker ık vesı (a -
\'' ... :~ ıstek kağıdına bağlıy~co.klardır. 
S lıpler nazari ve ameli o lınak üzere iki imtihana tabi olacak -

·'c. 
~ ... ıı.. -tek cm ı· k • · 'h d · · b' ·ı b" G "'*' v c ı ve gere se nazarı ımtı an a ıyı ır cevap ı e ır -

l ?. -....... ~;ne müddeti meselesi de nazarı dikkate alınacaktır. 
·°' ı:' l~ ~hanlara 2-3-1937 Salı günü saat onda başlanacaktır. 

"i\rl. • lıh:.- . k . . 1 c ~ 'rı "4 .. a gırme ıstıyen er 19-2-1937 uma günü saat on 
\ . rn~allerini Müdüriyete vermeleri lllımdır. O saatten sonra 

1 t~~ l1tı . llracaatlar kal:ul edı1mez. 
~ ,,, \hv l~~anı kaznnanlar hakkında alelusul tekrar tahkikat yapıla -

h~ a 1 sıhhiyeleri hakkında da Belediye heyeti sıhhiyesince tek
~ru alınacak ve ondan sonra iıe ba1latbrılacakbr. (762}_ 

Istanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira 

1 - İTHALAT: Buğday 178, yapak 
25, 1/4 arpa 4!5, wı 08,5, mısır 75 lmşyeml 
66, iç rodem 1 l/4 pamuk 1, l/:.?, tiftik 
28 3/4, famılyc 27 3/4, iç fmdık 4 merci· 
mck O 1/4, iç ceviz 1 3/4 K. tmdık ı 3/4 
ton. Dolmabahçede eski lstablıamire binasında saklı 512 model 

lHRACAT: Yapak 63 3/4 nohut 14,!5 Fiat marka açık binek otomobili: 100 
iç ceviz 5, iç fındık 7 3/4 ton. 

2 _ SATIŞI .. AR: Defterdarlık Merkez binası deposunda saklı iki adet elektrik 
Buğday yumuşak kilosu 6 kunt§ !?O pa. motörü: 105 

radan 6 kuruş 22•5 pnrayıı. kadar, arpa Beyazıt Askeri Tıbbiye mektebi binasının arka kısmında 
yemlik kilosu 5 kunış ı pıı.ııı.dan 5 kuruı, 
5 paraya k:ıdar, arpa Annadol kilosu 4 it\;· evvelce Şehzadebaşı şubesi olarak kullanılan mahalde mev· 
rtl§ so paradan 4 kunış 37 p::ı.raya kndnr, cut büyük kıtada kullanılmış kasa: 200 
mısır san kilosu 5 kuruştan 5 kuru~ 5 pıı-
raya kad:ı.r, pnmuk Dclıl,csir kilosu 50 kı:• Yukanda cins ve bulundukları yerler yazıb menkul eşya hizalarında· 
ruştan, yapak Trakya kilosu 78 kuruştan. ki bedeller üzerinden a;ı'< arttırma usulilc ayrı ayn satılacakbr. lsteklile -
güz yUnU kilosu 05 kunışto.n, kn.,ar pey~ 
tılr kilosu 52 kuruştnn, zerdeva derisi çit- rin ve tediye ~craitini görmek istiyen ferin 4-3-937 perşembe günü saat 
u 4:500 kuruştnn, sansar derisi çr·u 3800 on dörtte yüz::!e 7,5 pey nkçe!erile Mi ili Emlnlc Müdürlüğünde toplanan 
kunıştıın 4000 kuruşa kadar, tilki derisi k · 
çifti 470 ırnru .. tan 2225 ı:uruşa kadar, vo.ı· omısyona gehneleri (M.) (913) 
Şllk derL.'i çifti 2025 kuruştan, kunduz de· r 

~~. ~~:~c0r1~u;:~0~5~~~~=k~~~ Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
dcırlsl çi!U 200 kuruştan. ı s J K • d 3-SATIŞLAR: 15/ 2/937 atına ma omısyonun an: 
teri 24 fi. 1,5 peni ıcı. 3 kr. 44 sruıum. 1 - Vns;f ve öıneklcrine uygun (318) kilo ince, 355 kilo kalın, 210 

Londra mısır Lnplıı.tn l}Ubnt t.alunfü koı· \ 

1 Lonrlr:ı. l'eten tohumu Lap'nta şubat tah-

1 

f(ilo siyah kösele, 132 kilo kesilmiş znhma kayışı, 36 kilo kesilmiş tarh ka
mili tonu 11 ster. 15 ı}l. ld. 7 ltr. 12 ı;ar. 
tım, Anvers nrp:ı uhlst.n.n şub..-ıt mart tal:· yışı, 331 kilo siyah Vaketa, 60 kilo Balın umu, 82 kilo Tutkal, 30 kilo çi· 
mm 100 ı.ııosu ı22 B. frn.nk ki. ıs kr. 18 , riç, 225 kilo balık yağı, 45 kilo küçük çivi, 17 kilo perçin çivisi, 6 paket 
r.nntım. Lh-e:rpul buğday mart taıunııı ıoo demir hnlka, 166 paket b:t.§lık tokası, 3014 tane tartı kayışı, ve kolan to • 
libresı 8 f!I. 7 peni. ki. 5 lturu;, 83 snnllm, 
şıka"o buğday HnrMntcr mayııı tıı.hmill 1 kası, 27 paket maşalı çivi, 267 tane saraç bizi 4--3-937 Perşembe günü 
buşcll 137 1/8 scnt ki. 6 kr. 3ıt santim 1 saat (14) de açık eksiltme ile komisyonda satın alınacaktır. 
Vlnlpek buğday '.Mmıltob:ı mayıs tahmlll ı 
bu";'eli 12~ 118 ecnt ld. 5 kr. 97 santim, 2 - Tümünün tutan (3520) lira (65) kuruş tahmin edilen bu saraç 
Hnmburg iç fındık Giresun derhal tahmil malzemesine ait şartname par~ız l;omisyondruı alınabiiir. llk teminat 
100 kliosu 149 R. m:ı.rlt ltl. 7:S kr. 4!) ı:ru:- 1 ( ?64) l' ( 5) I 
tim, Hıı.mburg iç fındık Levıı.n derhal tnl'• - ıra turuştur. 
m11 ıoo kllosıı 14S R. mıırk ki. 74 kr. 09 I 3 - Eksiltmeye gireceklerin şarlnamede ynzıh belge ve ilk teminat 

1
-sa-nu-·m_. __________ _. makbuz veya banka mekluplarile birlikte belli gün saat (14) de kadar ko-

\misyona başvurmalan. (351)~ (877)~ 
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ÇIKACAKTIR 
llanlannm bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardım olacaktır. Fiyatı son sayı. 

fada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfoda 60 kuruflur. 
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DAHA PARLAK IŞIK VERiR 

Türjciye Umum Mümessilliği: 

S üesse t 
lfstnn'bul, Galata, Voyva.da Cad. No. 124 - 126 - 128 (Yeni binasında) 

• 

Muhammen bedeli 8700 lira olan 15000 kilo Zeytin yağı 1-3-

ıl Dr. Ihsan Sami 
HAK l'ERIYOLOJI 
LA ORATUARI 

Umumi kan t.ahl!HHı, frengi noktaJ nıı.. 
zarından (Vasserman ve kan teamUllcril 

kan kürcyvatı ssyı!rna.sı. Tifo ve ısıtm'.1 
hııstaltkları tcşhiai, idrar, balgam, ccro.• 

hat, kazurat \·c su tnhllll\tı, Ultra mikros 
lcopi, kanda fire, şeker, Klorür, Koııc.

trln mllttarlarınm ta;ı.ini. Divanyolu. 
Na. 113 •rcı: 20991 ___ .. 

----• D r. ----il! 
NI ŞANYAN 

Hastalarını hergün ak§ama kadar 
Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

* ·~ Tel: 40843 ---· 

~~~ 
Or. Nihat Tözge ~ 

l . l oc~ ı ıoı~ Deri • Frengi .-. (~ 
dlger ZÜhrevf ho. milt ~~ 

Babıali Tayyar• Cem"ıy•b karJıl{ ~ 
No l 1 T eL 2194!1 

~ _ _ S~h_ t1ünlerl pareaız 
~~~~-

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

Aksaray Kemalp.aşa caddesinde 13 
No. lu bakkal dükkanını sattım ala
kam kalmamıştrr. 

Mehmet Ktı§Ç1l 
(V. No. 20861) 

ı 

~37 Pazartesi günü saat 15 de Haydat'paşada gar binası dahilindeki 1 inci tllml Doğum ve Kadın ••ı 
jılebne komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. H a s ta 1ık1ar 1 

Bu işe girmek istiyenlerin 652, 5 liralık muvakat teminat ve kanu · MÜTEHASSISI 
nun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 7. 5. 36 gün ve 3297 No. Iu 
nüshasında intişar etmiş olan Talimatname dairesinde alınmış vesika ve Dr. N aş. d Erez 
tekliflerini ayni gün vaat 14 de on dörde kadar komisyon reisliğine verme -
leri lazımdır. BEYOCLU istiklal caddesi 99 

numaralı Ankara apartmanına 
Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri parasız olarak komisyon- (Gaz şirketi üstiinde) naklet-

G.n dağıblmaktadır. (804) · miştir. Tel. 4 1572. 

1 - Şartname ve numunesi mucibince (30.000) tabaka beyaz tır • 
bklı aİeminyum kaadı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26-2-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma -
bilir. 

4 - isteklilerin pazarlık, için tayin edilen gün ve saatte 01
0 1,5 gü -

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(927) 

TASFİYE !LANI 
Bcyoğlunda İstiklal cadesinde 279 

numaralı dükkanda icrayı faaliyet 
eden ve müddeti hitam bulan (Pasf
rapid) komandit şirketinin şürekadan 
Hayrinin vaki olan talebi üzerine İs
tanbul ikinci ticaret mahkemesince 
tasfiyesine karar verilmiş olduğundan 

bu §İrkettcn alacakları olanların ve 
yahut herhangi bir suretle hak iddia 
~enlerin veya mütalebatta bulunanla
rın tarihi ilandan itibaren 15 gün zar
fında her gün öğleden sonra saat 19 a 
kadar mezkur dükkanın üst dairesin
de çalışan tasfiye memurluğuna mü
racaat etmeleri ilim olunur. 

1 
Jandarma ·genel l< omutan ı~ı Ankara ____ K_ U_R_U ____ N _ __, 

satınalma komisyonundan: Abone şartları 

1. - I' npalı zarf-tan pazarlığa tahvilen satmalınması gerek olan ve 
metresine (280) kuruş krymet biçilen yetmişten seksen beş bin metreye 
lmdıır kışl•k elbi!:elik ve metresine üç lira değer verilen otuzdan. kırk b!n 
metreye kadar Knputluk kumaşa ait pazarlık 1-3-1937 Pazartesi gü -
nü saat on be~te yapılacaktır. 

Yıllık 6 •ylık 3 aylık Aylık 

Mwılcketımizde 750 420 235 110 
)' ııbann yerlere 1 3 :iO 72) 400 150 

Post~ Birli~ine l 1800 9SO )00 180 
tırmıycn yerlere 1 

Turkıyenın her posta mcıkczindc KURUN't 
;ıbonc yazılır 

' ' "i : --"'"---~~~~~-~-~~~·~~~·-

! ~· 
~ Evvelce ilan edildiği üzere YENiCE Piyangosu 15 Şubat 
~ zartesi günti saat on beşte İstanbul inhisarlar Sirkeci Satıt ~ 
~ üstilndeki Binanın Büyük Salonunda İstanbul Matbuat MüınessiJle" 
~ ve İstanbul ikinci Noteri huzurunda çekilmiştir. _..dı-1 Kazanan numaralar ve kazandıkları hediye!er aşağıda Y" 
5 drr : 

' 8 S1L1NDIRL1 FORDOR TOURING 936 MODEL OTOM()Sllı: 
~ 

1 
~ 
::,,. 

1 
s 
2 

1 
= § 
~ 

23319 

RADYO KAZ ANANLAR: 

29859 
33018 
15951 
17384 
28554 

BOL TAKiMi: 
65924 

~ ÇATAL, KAŞIK, BIÇAK Takımı kazananlar: 

~ 54336 - 5465 - 387SO - 32230 - 3902 - 68354 -
~ sse3s - 39055 - 38682 

REVÜ Saati Kazananhr: dİ 

67928 - 41781 - 32498 - 32580 -24260-23859-1 
11510 - 7048 - 55523 - 23481 

37905 - 19016 -41005 - 59430 

) 

ŞARAP TAKIMI Kazananlar : 

LiKÖR T AK.iMi Kazananl:ır : .,ı 

i' ~0929 - 18584 - 62207 - 60577 - 39820 - 38154 - 3o4 
' 1117 - 4488 - 11760 

İŞ BANKASI Kumbarası kazananlar: 

İstanbul : 

12738 19693 34684 14202 2083 17351 24449 
32986 24282 23455 25512 5436 13664 

)

11738 9036 27885 31375 13825 15977 
6605 11285 17848 32960 1947 23157 
4785 33692 27054 22003 11427 1593 

J 11589 33364 31462 16986 11455 853 
24076 16085 21443 15115 23920 34519 

~ 16293 32993 19408 26449 33074 14138 
~21405 24810 34600 31764 18111 14482 
~23826 29035 15718 16367 5271 7318 
~ 6147 33637 25241 164 14283 5944 
~ 7776 121 13 21242 20022 597 24928 
~ 21078 9423 4568 6166 19342 27705 
:; 

~ 22918 34983 11351 8214 1083 20029 
~ 27785 14004 24747 14890 22351 
~ 7074 27766 18118 33486 34930 
~ 8621 11S80 30144 7350 7376 

18124 
2571 
4629 

5 21538 580 
~ Ankara: 
~ 388835 38504 41000 
~ 40383 39728 43729 
~ 39186 41593 42923 
~ 44201 43546 39108 
~ 44451 

41719 
39068 
39745 
45197 

-12247 44757 
39901 39919 
45293 41714 
39865 42725 

14209 
17235 
34620 
35051 
31022 
34811 
22705 

6206 
17690 
17239 
10265 
24171 
32164 
32754 
18179 
31382 

45260 
8173 

41672 
41009 

§ ___ a Eskişehir.- 55599 
~ Samsun.- 62248 61665 62111 62188 
= İzmir.- 57104 
( Adana.- 33468 

Edime.- 52989 53015 
~ 

-

=_=_:_=_:: ___ -= ~;:~:::= :~~~~ 
Zonguld:ık,.- 64120 64087 
Bursa.- 51237 50780 e = Sivas.- 62628 = N Balıkesir.- 49541 

~ Kocaeli.- 58315 
= ~ Son numaralar (Kumbara kazananlar) 

~ 67462 67857 66720 68000 65315 67977 65016 
ı 67791 68117 68?13 ~ 
~ lstanbulda hedıyeler Galatada Ömer Abed hanında lnh ~ 
~ mum Müdürlüğü neşriyat şubesinden hüviyet cüzdanla~f,ıcl' 
~ suretile bizzat kazananlar taraf !lldan alınacaktır. Diğer şehır 
~ hisar İdarelerine müracaat edilecektir. _ ... c.SI 
~ İNHiSARLAR ID>JV'~ 
lııııı ı ıııııı ı ııııı ıınmııııııııııııııııııııııı1111 ııııııııı ı ıııııı ı ııııınnı ı ııuııt 11ıııııııııı11111 11ıııııııııı111111111ııııı ıııuıı~~ 

TcJ e fo n 
2. - Toptan ve ayrı ayrı en az fiyat teklif edeceğe ve:-ilece'c olan ı ~bre: 24370 Ak h • · ı b ğ d • 

bu kumaşlara ait ~qrtname (17) lira (90) kuruş karşılığında Kom·..,yon Yazı Meri: 21413 1 sar f 8 y 1 1 n an. -ti f 
dan alınabilir. Poıta kutusu: 4S Gümrüğü Belediyeye ve ihaleden miı'levellit diğer 111asraf 1s ~~ 

3. - Kışlık elbiselik kumaş ilk teminab (13,750), kaputluk te · Tel;:raf admı: KURUN ı ~u.nbul leri müteahhide ait olmak ve 1. Mart 937 Pazartesi günü pat.~~ 
& ıldığı yer: htanbul Ankııra Uıddcaı eJll~r. minatı (7250) liradır. edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Belediyemizce bir adet Y ._...o 

VAKiT Yllrdu. .-.-
4. - Pazarlığa karışmak isteyen '!rİn be1li i.ln \'C rea te i c terr-;n~· 5.ıhibı . ASIM us yon alınacaktır. Bedeli muhammeni 1200 liradır. istekli oları 

banka mektubu veya makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle komisyona 

1 
NeJJiyat direktörü: R erik A . Seve.nail tarifat veçhile o gün saat 14 e kadar Belediye encümenine ~e 

bqvunnalan. (2962. (768) ._. ___________ ...,, ~ ıörmek İltiyenlerin Belediye itfaiyeaine müracaatları ilin olUOı#4 


