
Ka,,itü:asqonlar 

konferansı 

VC\şington, 17 (A.A.) - Hükum 
Montröde kapitülasyonlar meselesi iç 
mutasavver beynelmilel konferansa i 
tirak etmesi için Mısır tarafından y, 
pılan daveti kabul etmiştir. 
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Balkan Konseyi 
~ll toplantı devresine ait mesaisini bitirdi 

~ 
" 11Qn ve Yugoslav Başvekillerinin nutuklarından sonra 

Bazı endişeli fikirler zail oldu 

A. Q P.t Antantı devletlerinin değerli Başvekil ve Hariciye vekilleri: 
\ti~ et-ıcaaı Dr. Araı Dr. Stoyadinoviç B. Antoneıko 
~ ~Oıı,,~: .<liususi) - Balkan an- ~111111ıı11ıır11111ıııııı111111ııııı111111ıııııı11111ııı1111ıı11111ınııı1111ıı!f r~e çağırıldığr hakkında dışarıda ya-

'~tt·rıe nın konferansı, bugün mü- ~ Balkan Antantı ~ pılan asılsız şayiaları tekzibe mezu -
't e alt devam etmiş ve toplantı nuz. B. Antonesko, konferansın sonuna 

Krup fabrikası ile yapılan muka 
lktısat Vekilimiz tarafından imza) 

Yusuf Reisin kemikle 
nakledildi 

Yusuf Reisin sandukası 

Hediyeli miisabak 
mızda kazananla 

"") ?\f;hilg rn~saisini bitirmiştir. Erkan 1 harp kadar Atinada kalacaktır. 
~ t~laı- heyeti reisleri yarın (bu- Atina, 17 - Gazeteler, evvelki ak- R UNU TANIYQR MUSUNUZ 
\...~ttli haraıı:, neşredilecek olan res· Başkanlara Ankarada şam ziyafetinde B. Metaksas ve Stoya- _, 

'~' ~a~zrrJıyacaklardrr. topla nacak dinoviç tarafından teati edilen nutukla- b k d 's ~J.~n ;:ıanciye vekilleri ve Ankara, 17 (Telefonla) _ ra tahsis ettikleri başmakalelerde, bu Sa 3 3Sln 3 kazanan 
'-.~ ilti .. ,.. ugun öğle yemegvini kral B ikan A d h·ı d 1 tJ = nutukların bazı endişeli fikirleri teskine 

:.'\ .... 1 \' a ntantma a ı eve e-~ f ı· • • C • 
~~~tııt· Orgi'nin misafiri olarak rin Erkanıharp Bqkanlannın~ hakim parçaları hakk•nda tefsiratta bu- IlllZJil am ıstesını umartesı 
~'\ ı~lcrdir. 1 -:mart sonlanna doğru Ankarada! lunarak muahedelerle tesis edilen top- . 
~ : (A.A.) - Rador ajansı toplanması ihtimalinden bahae-_i rak rejimine riayet esasına dayanan günü neşrediyoruz 

--~-----~~~~~~~--ı[__,;;..aa.~LA..-....ı:...~~~~~~~---1....._.,~nınıll • •v• ' bilhas- ~~~~~~~~~~~-

okuyucul 
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Balkan Matbuat 
kongresi 

Mesaisini bitirdi 

Gazetecile1im1z Yunanis
tanda bir seyahate 

çıkıyorlar 
Atin&, 17 (Huıuıi) - Balkan mat -

buat konereıinde Türkiye baımurah -
haaı Vedat Tör'ün reisi bulunduğu ma
nevt yakınlık encilmeni Balkan memle
ketleri arasritda mütekabil sergiler açıl
ması, azle sık ldrnm ve musıki san'atkir
lanrun ziyaretleri, radyo sergileri tesis 
ve Balkan memleketleri motif ine uygun 
eserlere mükifat verilmesini teklif et -
mittir. Siyaat encümende Balkan mat
buatmı:a ttıriki mes;ıiai için Yunan mu
rahhaslanrun teklifini kabul etmiştir. 

Kongrenin bugilnkU umumt toplan -
tısında encUmenlerden çıkan kararlar 
tasvip edilerek içtimaa nihayet veril -
migtir. 

Türk gazetecileri Yunanistanda bir 
tetkik my;;Jıatinc çıkacaklardır. 

BAY TöR'ON NUTKU 
DUn ak§Mlki ziyafette Türk Mat -

'buat murahhası heyeti reisi B. Vedat 
Nedim Tör çok güzel bir nutuk söy -
lemit ve bu sözlerinde, Balkan Antan -
'tırun banır yolundaki muvaffakiyetinden 
bahsederek fByle demiştir: 

"Keımekeı içinde olan ve siyasi ih • 
nraslann yıktcr fırtınalariyle sarsılan 

bu Alcmldc, henilz aklını baıına almamıı 
olan bu dünyada, bizim kuvvetli imanr
mrr, insanın hür olarak yaııyabileceği 
ve: "Bantr koruyorum ve koruyaca -
ğmı, inaanlık için çalr11yorum,, diye ba
ğıra.bilmekten btiyUk bir sevinç duya -
caft bir köıe tesisine muvaffak oldu. 
Maalesef dUnyada böyle konugabilecek 
pelc az millet mevcuttur.,, 

Eczanelerin teftisi kanu
nıına rial}et etmiyenler 

Anara, (Telefonla) - Sıhhat 
ve lçttmaı muavenet :vekllet!, ecı.aha.. 
nelerin tefti§i hakkında.ki kanunla bu 
kanuna. mUteferri talimatnamede açık 
ça yazıldığı gibi tefti§ vara.kala:rındn 
ayrı ayn hülasaten gösterilmiş, uyuş
turucu maddelerin de nelerden ibaret 
bulunduğu, mahSus kanunda ve buna 
dair neşredilen kararda bildirilmiş ol
duğu halde bazı mahallerdeki ecza.ha
nelerde, kodeks mucibince bulunması 
ıazmı gelen müstacel il8.çlarla alet ve 
edevatın noksan olduğunu ve mevcut ,, 
olanların da kanun ve talimatname hü 
kümlerine mutabık olarak ta.mü, tan. 
zim ve muhafaza edilmediğini, uyuş
turucu maddelerin kaydına. mahsus 
aefterlerin de intizamsızlığile beraber 
morfin, kokain ampUller gibi madde
lerin kayrt altına alınmayıp çuvalların 
'da 88.klanmamakta olduğunu görmUg 
ve viJAyetlere gönderdiği bir tamimde 
kanun ve talimatname hükUmlerine 
göre muamele yapılması lilzumunu 
iblldfrmlştir. 

Belçika Meclisinde 
mebuslar ilk defa 

olarak dövüştü 
Belçika Meb'uaan Meclisinde siyaıt 

parti mUnakatalan neticeıi olarak 101-

yaliıtlerle aafcılar ve fa1istler arasında 
bir kavga olmuıtur. Bu yilzden Belçi -
kıa tarihinde ilk defa olmak Uzere tokat, 
yumruk, sandalya darbeleri i~e kanı -
nuıtır. Hitabet kürsilsUnün etrafında te
merküz elden bu kavga bir buçuk saat 
kadar ıürmUıtür. Bu arada bağını ve 
gürültü o dere~yi bulmuştur ki adeta 
kulaklar sağırlaşmıştır. Kabineye da -
hil olup memlekette ıayanr hürmet bir 
mevkii olan bir nazırın kafasına bu kav
ga esnaamda büyük bir cilt kitap çarp
mı~tır. 

Kıaa Harlcl Haberler 

lngiltere 
silahlanmak için 
1 mı/yar 5 güz milyonu 

bile az buluyor 
Londra, 17 - B. Neville Chamber -

lain, müdafaa istikrazı hakkındaki ka -
rar ıuretini Avam kamarasına verirken 
demiıtir ki: 

Muhalefetin 400 milyon raluumn • 
dan hayrete düflDCSİ, hükı'.imetin kar -
ıılaftıiı vazifenin muazzam vüı'atini 
na.zan dikkate almamasmdanda. Fil -
hakika, dikkatlerini mütemadiyen bu 
meseleye tevcih edenler müıteana ol -
mok üzere, bugünkü aal:eri techizatın 

hatta harpten sonrakine niıbetle ne ka
dar pahalı olduğunu idnık çok güçtür. 

B. Neville Chamberlain, 1.500.000.000 
rakamına dahi kat't ve muhakkak gö -
zilyle bakılamıyacağım söylemiıtir. 

NELER YAPILACAK? 

Londra. 17 (A.A.) - İngiliz teali -
batı hakkındaki Beyaz Kitap, İngiliz 
htikQmctini miııt müdafaayı takviyeye 
sevkeden sebepleri tahlil ettikten son -
ra, mevcut 15 büyük zırhlıdan ancak ü
çünün umumi harpten sonra yapıldığı

m kaydettikten sonra, 1936 programı -
na iki büyük zırhlı ve yedi kruvazör, 
1937 programına da diğer üç büyük 
zıhlı, yedi kruvazör ve dört tayyare ge
misi konul:luğunu bildirmektedir. 

Mezkur Kitaba nazaran, şimdiki bü
yük küçük bütün harp gemilerinin de 
modern bir gekilde olmaları lbımdır. 

H>36 aeneıi deniz inıaatr 50 milyon 
ıterline baliğ olmuıtur. 193 7 inıaatı iıe 
bu rakamı hayli geçecektir. 

Hava kuvvetlerinin mevcudu 1931 
de elli bine sıknrılmııtır. 1937 de bu 
mikdar mUhim ıurette ırtmlacaktır. 

GIR 

Perde arkasında 

hazırlıklar mı var? 

Karabük 
Demir ve çelik 

fabrikası 

M eğer bizim için artık olmuş, Ş. d .d b . l k . . 
b.t · b' l ı H ım ı en ın erce ışrye ı mış ır mese e o an a-
tay istiklalini hala bozmak, ış temın Ettı 

hem de silah kuvvetile bozmak isti- Ankara, 17 (Te~efonla) - Mart 
yenler varmış. Suriyede bulunan bir başında inşaatına başlanacak olan 
takım Vatani §efleri böyle bir kanlı KarabUk demir ve çelik fabrikasında 
teşebbüse girişmek için kendilerinde arazi tesviyesi, kanalizosyon, ma-

rangoz \'e dülgerlik işleri, demircilik cesaret görüyorlarmış. Halep yolu 
ve elel~trik tesisatı gilıi işlerde çalış. 

ile gelen bazı telgraf haberleri bunu nıak üzere şirket tarafından elli jşba-
bildiriyor. Böyle bir teşebbüs bu- şr, 230 usta, 23:> knlfo alınacak \'e 
günkü vaziyet karşısında o kadar iki bine yakın amele çalışacaktır. 
mantıksızdır ki insan bu türlü bir ih- Fabrikanın yapılacağı yere yakrn 
timalin hatta hatırlardan geçmiş ol- köy ve kasabalar halkından fabrika 
masma bile inanmak istemiyor. Ol· inşaatında çalışmak istiyen birçok 

kimselerin akın akın iş yerine gittik. sa olsa ~imdiye kadar birçok çeşitlerini 
1eri mahallinden bildirilmektedir. 

gördüğümüz siyasi manevraların bir 

yenisi ile karşıla~tığımıza hükmedi .. 
yoruz. 

Evet, Hatay meselesi iizerinde 
Türkiye ile Fransa Cenevrede anlaş
tı. Milletler Cemiyeti konseyi de bu 

Ankara 
Halkevinde 

Hlikiimetçiler 
umumi taarruz~ 

geçtiler . 
,,ıı, 

GönUllU gönderilrnlY' 
FAKAT ·i 

Fransadan 1000 ktl 
qidıyor ~~ 

Madrit, 17 (A.A.) - Gene~ri! (. 
ja, hUkumet kuvvetlerinin ?t{~ıJ ~ 
Jarama cephesinde umumi taa #'J'f 
yam etmiş olduklarını haber <tt d 

· ete f' dir. İlk haberler, memnunıy 

drr.FRANSADAN 1000 GöNoııO 
GiDiYOR .. ~~p 

Londra, ı 7 (A.A.) - Daily .,sı• 
bildirdiğine göre, bin k:ıdar ~9~ nilllüsü, cumartesinden ewel 
ya hareket edeceklerdir. 1[f-CV 

GÖNOLLO GÖNDERlLMl iJİI 
Pariı, 17 - Fransız ve .~ng5ııd( kumetleri İspanyaya gönüllu g ti 'I 

mesini kat'i bir ~ekilde rnenet!ll~ 
rarlaştırm· ıtar ve bu huıuıt• 
emir vermişlerdir. 

anlaşmayı tasdik etti; şimdi artık Dün Puşkin'ingıldönünıü Norveç'te ha~'1 
b~ anlaşma. esaslarının . f~len. tatbi- kutlandı 
kı sırası gelıyor. Bunun ıçın hır haf· muharebesi J111'., 
ta sonra Cenevrede bir komisyon Ankara, 17 (Telefonla) - Büyük c1•"'1',.. 

Rus 1:t.'1fr ve RomancISı Pu•lrinin yıl. Oslo ı 7 (A A ) AJeıun ~ toplanacak; Hatay'm idaresine esas ._ ""' ' · · - ·aaıi11 
k dönUmil dolayıslle bugün Ankara nan bir habere göre, Frarn 1 _..,.ı rl olacak Kanunuesaıiyi hazırlıyaca - H d e• .. 

alkevln e gece saat 8,30 da başla- kotranın tayfaları birkaç gtırı j}: ~ 
tır. ihtimal ki Suriyede görülen pa- famak iizere bir tören ha:zırlanmı•tır. ~ kl' b" · l{'.,,al5" .s 

'I §Unı ren ı ır tayyarenın ,.,. i ~:ı 
tırtılar, yaygaralar, .. Silahla gideriz. Bu törende Ulus gazetesi muharrir- rüsünün yanında denize indıgı~ıacıf.' 
Hatny'ı i~gal ederiz!" tarzındaki ku- !erinden Yapr Nabf, ve matbuat u. müşle0rdir. Kotra, tayyareye ~ir ~ 
ru sıkı tehditlerden maksat Cenevre· munı mildUrlUğU milşavirJerinden istemışsc de tayyare dumanlı. dı.t~ 
de toplanncak Kanunuesasi komiı- Sadri Ertem. Puşkinfn hayat ve eser- ba atarak gittikçe büyüyen b•~ ~" 

. . . . . leri hakkında söz söylemişler, ve şi- bulutu arasında havalanmı! ..,ııv yonunun mesaısi iızenne tesır ıcra bO ... 
ir1erinden bazı par~alar okumu,ıar. sonra mavi ı~ıklar ne§reden etmektir. ihtimal ki bazı Vataniler 
dır. atmıştır. 

bu türlü tehditlerle Hatay'm dahili Bundan başka şairin e.serlerfnden =~===~~- flO' 
idaredeki istiklalini bozabileceklerini Rus aanatklrları tarafından hazırlan /spanqa 9üzündetı d'ıl 
düşünmüılerdir. Nihayet ihtimal ki mış bir film gösterilmiştir. manqada çıkan h8 '.s 

Kararına gUre Hatay meselesinin hallinden aonra ~ıır·ı# 

S k •fj Dükreş, 17 - Franko kll fi'~ Hangi maddelerin itha- Türkiye ile Suriye arasında samimi atış ooperatı eri de çalışırken ölen iki Roznall ,.>. 
/ine müsaade o/unuqor bir dostluk havası ha,lamasmı kendi cenaze merasiminde Italya!A}~ 

menfaatlerine uygun gönniyenler ve birlikleri man elçilerinin re~mi dbl:!e~p.,,e~ 
Ankara, 17 (A.A.) - Gümrükleri- vardır. Bulanık suda balık: avlamak zır bulunmaları ii: erine )1Ud~re) ~ 

mize aelmi§ bur malların ithali hak- d I b l 1 d k ı n B li .. caat e d 
• itiyadın a o an u türü unsur ar a Ut u uyor oma ve er ne mura . diJi· kında 1ktıaat veklletince varılan pren- · k"I · · ıstt 

Suriycde Türkiyeye kartı bir huıu- elçilerin gerı çe ·ı mesını sip kararına dair olan haber tavzih o- A k 17 (T 1 r 1 ) 193"' . A 

lunur: met yaratmak istiyehilir. n ara, e e ona - a se- 1enmiştı. . tt j,.., 
nesi sonlarmda çıkan bir kanunla Bugün Başvekil mecliSdolf'! ..ı 

Gümrüklcrimize 1 ıubat 1937 tari- Eğer Suriye içerilerinden akseden e.c:ıaslatı kararla5tırıhp şimdiye ka- vererek bunun hakikaten fft /lr 
hinden önce gelmi~ bazı mallar vardır. bu taşkınca hareketlerin mahiyeti dar teşkili etrafında tetkikler yapıl. hareket olmıyacağını söyle~ııııtdf 
Bı"r kısım tüccar bunları ya bundan ev- akta )an a"tlŞ ' ·ooperatı"flerl "e 1 ' h il t sbı"t edt bundan ibaretse bunu yapanlar al- m 0 ~ ... • mese enın en z e blf 
vclki kontenjan kararnamesi zamanın- birlikleri teşkflfltına başlanılmak Ü- ve 

0 
memleketlerle arada Jtf.Ç tft. 

da aipari .. ettig~inden veya yanlııhkla danıyorlar. Çünkü Hatay Türkleri· zeredı"r. d v ·ı· etznıŞ 
:s ginlik olma ıgını ı a\·e ı, getirdiğinden ve bu yüzden zarara gir- nin istiklali işi halledilmiştir. Bu esas- Vekiller Heyetinden yeni çıkan çO~ 

mekte olduğundan veya miimasil sebep- formüller daire.sinde Zir::at Banka- Gizli Evlenme/er 
lerden bahsed•rek veka·lete mu"racaat et lı hükme mugayir olarak artık hiçbir d. ·yof/ 

~ sınca esas mukavelenameler bastırıl. k t k "p e ıll mektedı'rler. taraftan, hirbir talep ileriye sürüle- Si l O l J) 
:ı mıştır. lktısat Vekaletince teşkilata ) - l 

Vekaletin ise, bu kabil ithalat talep- mez. Şayet maksat herhangibir pn- memur zevat bugünlerde ihracat şir- Ankara, 17< 'fe~ef~nla. e .~~/ 
terini umumt prensibe bağlryarak ve h 1 ketlerine giderek kooperat:f ve birlik- ye Vekaleti idare amırlcrı.~d6• f 

k . Jitika oyunu oynamak, ya ut gürü · dig· i bir emirde gizli ve. nı~. J·r"ııt .ı herkeı için kabili istifade olma Uzere leriıı açılması t~in fcnbeden tedbirleri _ , ,• 
Anadolu Ajansı ile ilan etmeden tatbik tülü bir blöf ile Hatay için varılan alacnkJardır. lenmelerin önüne geçılıtı~1 1111ıııı; 
etmemekte oldufu malQmdur. Bu mü- anlaşma esaslarını bozmağa te§cb- lrnt edilme4o;;ini ,.e medenı ~eri.P 

1
/ 

l!haza ile hareket eden Vekalet bu ıe- büs etmek değil de ortada bir diva- Müre/iede çıkarılan kilnılcri haricinde evlenenal> ,et>,r 
fer de vaziyeti tetkik etmit ve tu pren- bir takibe maruz bırakılar rd•"' 
aip kararına vannııtır: nelik tezahürü varsa, gerçekten Su- pei1ol dınlmnlnrı için adliyeye >11 

ı _Bu mallardan GİR kararına bağ riycnin zavallı halkını iğfal ederek Ankara, 17 (Telefonla) - l\1üref- melerini bildirmiştir. 
1r A ve M listelerine giren malların Hatay hudutlarına tecavüz hareketi tede petrol bulunduğu hakkınaaki Muamelelerdeki 
ithaline mUaaade edilmiyor. hazırlanıyorsa 0 vakit Milletler Ce· haberler üzerinde meşgul oldum. FiJ- .,; 

2 - V listelerine giren malların it- miyeti konseyince tasdik edilen ar· haklkn, son defa açılan üçüncil ku. noksanlık (l~İ 
h - ğtd k' "k' k t h · · d u yudan su ile karı•ık petrol çıkmıştır. (T 1 f nla) "' 'P'l1 aline •ıa a 1 1 1 ayı ancın e m • aıulusal bir anlaıma hükmüne kartı ~ Ankara, 17 e e 0 bit 
saade edilir. Ancak bu ıulnnn petrolden tefrik e· idare heyetleri tarafın?aıı H~ 

- belki de Suriye mandasını kendi· diltp edflemiyeccğt şiiphelidir. Ancak k ı n ""' A - V Jiıteıine dahil olup makine ra 1.mğlanan fezle e er~ ' eSl '/.. 
ve sanayi teıiaatına taallQk eden mad- leri için bir mandıra haline getirmiç sular tefrik edildikten sonra çıkan rakının noksan gönderıl,':erl 6':J 
deler bundan evvel Vek!letçe tesbit e- olan bazı mahalli memurların tC§vi- petrolün ekonomik kıymeti olabile· den Devlet ŞQrnsmca e~ dtll tfj 
dilmit olan prensiplere bağlıdır. Bu ki ile hnzırlanmı§ - fili bir mukave· cektir. rm bozulduğu n bu yUııdul,_ 1 

da • VekAletin petrol işleri üzerinde d ğ görU ..Jt .J prensipleri a1Aka rlar Sanayı umum met iti var demektir. Bu takdirde sürüncemede kal ı ı 
1 

r' il',,_~ 
. B k meşgul olan mutehııssısı bu hususta 1 ti fla''et e Z'" mJdlirlüfünden öğrenebılirler. u a- Hatay'ın emniyeti ve mülki tama- Dahiliye Yekfı. e v J • 1.,ııs izahat vermek üzere Ankaraya gel. , .. a.i ış .. .ırı bil maddeler ancak prensipler esaslan miyeti Türkiye ile Fransanın mür mim göndererek kır...... e1' Kır 

dahilinde ithale devam edilebilecektir. terek garantisi altında oldug"u unu- mfştir. geçmek üzere tcsbit e1d1:~ l!~'~ B - V listesine dahil mallardan he- Uçüncil kuyudan alın&cak netice- rilen noksnnlnnn lkrnJl fı 
men tamamı mensucattan ibaret bir kı- tulmamalıdır. Bu türlü tecavüzka· ler menfi olursa dördüncü bir kuyu ,,ıtl"' 
sım pozisyonlar ise milli sanayii yakın- rane hareketler önünde Avrupanm nçıla.caktır. Eskjşehir 1JO 

1 dan alakadar eden maddelerdir. Bu mad bugünkü vaziyeti Fransa tarafından La Haııe azaf1ğ1mız tohumu 11, 
delen·n listesi ve her birinden ne mik- · t db" l · l w •• 't h dı " • · · la) / 1,)f emnıyet e ır en a mmaga musaı b 's egıldrr Ankarn, 17 (Telefon .-.eıtl . tar ve ne «ıeraitte ithali kabil olacağı im d w f d'l b'l T" k" . mevzuu a , ,.e ... dıi~ 

:ı o a ıgı arze ı se ı e ur ıyenın B" bir havznsında yetişen .,.r " da bu prensip karariyle birlikte tesbit M ll l C Ankara, 17 (Telefonla) - ır sa- . ler ~· 
11

,.
1 Cümhuriyet orduları i et er emi· b~h gazetesinde ~rkan ve digv er gnze. miz için verimli netıce to'"tııll ·Jf~ edilmiş bulunmaktadrr. •• - ı •• 6' / 

Alakadarlar bunları da Sanayi umum yetinin tasdikinden geçmiş olan an- te1cr tarafrndan alınıp neşredilen bir rülen "nknln,, pamu' tekSir e f 
Ü ıa•ma hu"ku"" mlerı"ni tatbik vazifesini La Ha"e Adalet Divanında daimi bir 1\Innisa ha,•zasındn da 1r11.6' müdürlüğüne ve TUrkofislere m· raca- :ı J ınıııtıı- ııt 

* FRANSIZ Başvekili B. Leon Blum atla öğrenebilirler. derhal kendi üzerine alabilir. haberde hUktlmetimizln beyneJnıilel ,.e eslii tohumların ° ,re.1' 
bu halta Saint Nazaire ve Nantese gi- --------------- Zannediyoruz ki bu sözlerimiz, at.alık temin edeceği yazılmakta idi, dan knldırıhtuısı Ziraat ~ .t 
derek Uç nutuk söyliyecektir. Dh-anda milnhal azalık bulunma- karnrlnştmlmıştır.. reıcO.lt it{' 

rakol gezme.ktedirler. manasında herhangibir şüphe uyan- b Btı m"ksntln Zıraat sJtfd?ı ı t t S. Ph" ö t k dığına göre, buluruıa ile aza seç- " ~ •r .ıı "' NG L Z Hava nazın ır ı- * G R NG, dün üç çeyrek saat a- dırmıyacak kadar arıktır. Ve Suriye· raa~ Bnnlt""'I k!"nalile P ,,

1 
... ırl 

:ı mek b:ızı formalitelere ihtiyaç göster. • ....., .. .. " 
lipp Sasaon, suçiçeği hastalığın~ yaka- dar Skladko\·sl:i ile görilşmUştür. Al- ye uzattığımız dostluk elinin sami- mesi dolııyısilc bu hal>erin yanlış ol- ft.lis inden 200 ton to~uınırıe t;l"ı 
lanmıştır. manya sefiri, generalin şerefine bir ak- 1 miyeti bugün değilse elbette yann duğu ,.e bu suretle bir teşebbüste de nt~ pamuk müstahsıiler • FİLİSTİNDE Haydutlar iki ya "'am yemeği vermi .. tir. Göring, saat 23 ,.l 

• :ı :ı ı anla"ılacaktır. bulunulrnarlıl!ı Harici•·e \'e AdJiye Ve- cektir, . r• ,.-h di kol 1• in taarruz et .... ;oı.lerdir Si te Bialovizav'a hareket etmiştir. Bura- ıJ "ftçıle "' 
u ons e .. ~ır • - ASIM US kdletıerl mahafllfnde !iylenmekte., nu tohumlar çı J!hlı polisler, KudUs, Yafa ve Hayfaya da reisic<imhur tarafındarl tertip edilen dir t bir fiatla dağıtılacaktır .. 
~lolil.zerindegece, gündaz~ka~-~~bi~r~a~v~p~~~rt~i~si~n~e~i~ıt~ir~a~k~e:d:e:ce~k~t:ir:~ -..::....· ~~~~~~~~~~~~~------~·---------~-~---------~~--~ 



Ya.zan: 

{' 
fa ,.t)~Unt 
~ l\.lt e, · ~z hu gayrete razı olmaz, 

met .. 
Bu kayıtları gözetleımek şartile 

ı::öyliyeblliriz: her güzel yeni oldu. 
ğu gibi h~r yeni ele güzeldir. ~ ı:ıı~1 ht!rınj bizi rahnt ctfüecek. rnk-

• l~tte ~~ Ceçirecek bir şey sayarız. Yaban·ı domuz'ar 
t.ıl!llc 1 sanat, l'On tahlilin de, bir 

:-l~i ~'.' bir "oyun,. dur, yani asıl 
1ııı1)a ııe, Ya§amamız itin zararı Vil!yet hududu dahilinde yabani 

tttki 11 ~evkler vermektir Fakat bu domuzlarla mücadeleye devam cdi1mek-
4ı 1\ e·ı tedir. Geçen ay zarfında Beykozda 15, 

' ~Ol 4' ence, oyun nevinden olma. Çatı<ılcada 32. Silivride 74, Şilede 87 • 

ltttır ~b:~!~şılır, kolay tadılır ol- Sarıyer.de 8, Kartalda 5, -Uskiiıdarda S, 
~I tlı.i "buı ırmez. Sa~atın gazete- Yalovada 155 domuz vurulmuştur. 

gO)·) mıı.ca,, lara (1) bcnzediği-
~l;ıt Ctne!c istemiyorum; 0 bulma- Kadıköj Su ş:rketl nihayet 
•ı )·o~t llınnası, insani bir muhtem- tesisata baf!ayabildl 
"r· \lr· hlbk' · d t 'ktj ' 11 u ·ı sanat eserı s..-ı e. Kadıköy su ~irketi Elmalıdaki mem-
t!) dei~ . kuru zekanın yarattığı bir bada filitre tesisatı yapmaya ba~lamıı • 
~~ı -rarddır, onun beşeri bir muhte- tır. Şirket bu suretle mukavelesinin fes
i 1~ ıe,.k.ır. Fakat sanatten alacağr- heditmesindcn kurtulr.ıu~tu:-. 

Hırsızlıkta yeni bir yol 

34 Lira için 
Kendikendini biçakla 

yaraladı 

tecavüz 
edenler 

-.-..,.~~ 

Sırt hamallığı 

Umumi nakı1yat1 dur
durmıyacak şekilde 

kaldı1 ılacak 
Dahiliye VeUletinin sırt hamallı _ 

ğının kaldınlma!>ı etrafındaki ikinci ta
mimi henüz belediyeye bildirilmemiştir. 
Bununla beraber, tamim gelir gelmez 
tatbike geçilecektir. tık tamim Uzerlne 
belediye, sırt hamallığının kaldırılması 

için esaslı tetkikata giritmif, Balkan 
memleketlerindeki eşya ta§ıma meıelesi 
ni gözden geçirmi~ti. Bu huıusta bir de 
rapor hazırlanmıştı. 

Hamallık umumi nakliyatı lclurdur -
mıyacak tekilde kaldırılacaktır. 

Belediyenin sebze halinde ve güm -
rüklerde sırtta eşya taıınması yasak e
dilmişti. İcap eden yerler için asri ve -
sait alınacaktır. 
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Eski Os'manlı idaresinde 

Mimar Sinan eser eri 
Küıtür Bakanbğı ta1afından toplanan geni 
malumatla büyük bir eser mı:ı,ıaana gelırileçek 

Kültür Bakanlığı bütiln vilayetlere 
ve eıkiden Osmanlı imparatorluğu i
çinde bulunarak bugün müstakil yaş·· 
yan memleketlerdeki Türk elçilerimize 
birer mektup göndermiş, Mimar Sinan 
tarafından yapılmış bUtün eserlerin ve 
Sinanın hayatına ait malumat bildiril
mesini istemiştir. Bunlardan Bulgar:s
tan, Ira!<, Şam ve Mekkeden cevap gel
miştir. 

Ayrıca Anadolunun bir çok yerler:r. 
den de c~vap gelmiş bulunmaktadır. Ge 
len cevaplar aras·nda Irakta bir med
resenin, Şamda bir cami ile bir çetme
nin, Hicazda bir camiin Sinan tarafın
dan yapılmış olduğu bildirilmektedir. 

Bahanlık L.:.itün bu malumatı top:z
dıktan sonra Sinana ait bir eser vücu
da getirecektir. Bu eserin hazırlanma
sında Köprülüzade Fuat edebiyat öğ
retmenlerinden Rıfkı MelUl ve mimar 
Sedat Çetintaş çalışmaktadır. 

.Uimar Sinan 

- araköy yolu 
Taksi ve hususi otomobillerden başka bütün 
vesait Perapatas arkasından inecekler 

Taksimden Karaköye inecek nakil 
vasıtalarının Tarlabaıı yolunu bitirdik
ten sonra İngiliz sefarethanesi arkasın
dan Şiıhan'c yokuıuna inmelerinin te
mini dü,ünülmüıüt. Buradaki parke 
taDlannın çok bozuk olduğu nazarı dik
kate alınarak bu kararın, yolun asfalt 
olarak inıaaından sonra tatbikine karar 
verilmiıtir. 

İlk olarak taksi, husust otomobiller
le kasap dükkanlarına et veren ve bir 
de rekl!m kamyonlarından maadası-

Sur dışındaki 
cinayet 

Sur haricinde bir tarla ihtilafından 
dolayı bahçıvan Perikliyi öldürmekten 
suçlu bahçıvan Ali Rızanın duruşma -
sında, dün müdafaa yapılmıştır. Müda
faada kısaca müddciumumiliğin beraet 
isteğine iştirak edilmiş, Perikliyi öl -ı 
dürenin Ali Rıza olmadığı söylenilmiş
tir. 

Karar, iki mart saat on altıda bildi
rilecektir. 

1500 Lamba 

nın Tarlabaşından sonra İngiliz sefa
rethanesi önüne çıkmayıp arka yolu 
takip etmeleri ve Perapalas arkası yo
liyl: Şi~hane yoku§una inmelerine k2. 
rar verilerek tatbikine geiçlmiştir. 

Karaköyden Beyoğluna çıkacak o
lan bı:itün kamyonlar, arabalar, tat top
rak yüklü vesait de Şighane yokuıunu 

çıktıktan sonra Tozkoparana sapıp Pe
rapalas arkası yoliyle Taksime çıkacak· 
lard·r. 

Halkevlerinin 
kuruluşu 

23 Ş:ıbatta merasim 
yapılacak 

Halkevlerinin kurulu§unun yıldönü
mü olan 23 ıubat bu yıl da yurdun her 
yanında kutlulanacaktır. 

Şehrimizdeki bütıJn Halkevleri o 
gün için geniş bir program hazırlamıf-' 
tır. Eminönü Halkevinde merasime aa
at 14 de ba~lanacak: evvelA Agah S:rn 
Levent Halkevinin bir yıllık faaliyeti
ni anlatacak ve gene Halkevi üyelerin
den Halit Bayır da Halkevleri mevzulu 
bir konferans verecektir. 

~di~itrıi 1111 
'·bulmaca,. hallinden bek. Bu iş bittikten sonra şebekenin uza-

Şehrin muhtelif yerlerine konacak 
1500 lambanın mukaveleıi belediyece 
hazırlanar.:ık daimi encümene verilmiş -
tir. Encümen tatkikatını yap
tıktan ı:onra mukavele şirketle belediye 
arasında imza edilip Şehir Meclisinin 
tasdikine verile:ektir. ~ ~i t!Uy~I a:evk.e bir cihetten lıenzedi- trlmasına başlanacaktır. KUltür DirektörlU~Unde 

c'' ııta )'ebllıriz. Her ikisi de bizim Vatmana söven All Rıza toplantı 29 Lira ödeyecek 

Söylevl~rden sonra Halkevi korosu 
davetlilere bir konser dinletecektir. Ge
ce Alay köşkünde gösterit kolu tara
fında:ı da bir temsil verilecek ve Mera .. 
kt piyesi oynanacaktır. 

l~~l';ışllt~~"i:, didlnmemizle rlclc edilir. mahkQm oldu Orta todriıat direktörU Bay Avni Gabriyel isminde birinin, Mahmut -
11 ·bıt a razı olmıynn bir adam dün kültür direktörlüğünde orta okul- paşada terzi Ziyanın dükkanında anlat-

yüzün: değmiıtir. 
Sultanahmet ikinci sulh cezadaki du

ruşma:da, Ziyanın Gabriy.eli hafifçe be
relediği sabit olmuş, 29 lira para cezası 
ödemesine karar verilmi tir. 

1t bi butrnacn ''kafesi,. nasıl ma- Sirkecide tramvaya binmek isterken, lann bina vaziyetile meşgul olmak üze- tığı bazı şeyler, terzinin hoşuna gitme-
Da lıat e: l'y ise gcı·~ckten gli7.el bir sarho§ olduğu için yüzünü demire çar- re lise ve genel ispekterlerle bir toplan- miJ, terzi, Gabriyeli hiddetle dışarıya 
it lı bır erı de Öylece anlnşılmaz, ka. pıp yaralanınca, vatman Nuriye sövüp tı yapmıştır. ~ıkarırken, elindeki makas Gabriyelin 
td~kı ,~tdir. Şu kadar ki gazete- sayt:hğı iddia olunan Ali Rıza, meşhut----------------------------

4eedtııı hı Ulrnaca,, )arla uğraşmanın suçlar kanununa göre, Sultanahmet ü • 
~~ ~ltrı r ihtiyaç olduğunu iddia e . çüncü sulh cezaya gönderilmiştir. _e:m ______ ııı:=. 
>t llıaea ~e ç~krnamıştır: onun için Oç gün hapsedilecek, 200 kuruş pa
:ı. lal', "I <tllıne ça!ışmağa razı olmı- ra cezası ve 200 kuruş duruıma mas -

...-------
~.Ilı ... rıe rafı verecektir. 

~lııı ~ler 0 zevki taddıklarınr ileri 
~,a~•tı · Halbuki sanntle meşgul Bu§diJy f yatları 
~ı. ıı .. 1 ll'lt!denf bir ihtfyn~ olduğu 1 • ı..~ ... erı - Yumuşak buğdaylar dün borsada 
~ ~~rt llliştir. lnr,anlnrın büyük 6,10 - 6,30 para arasında, sert buğ - 1 

h l4~tıı htı sanat eserini r .. ıhmct.<;iz- daylar 7,5 kuruş arasında muamele gör-
1 l' " ak ist d'kl · d • ı · t~ 'ttfr . e ı crm en yenı nr müştür. 

~\' ta~u~'Yen, eskiden kalma eser- Son haftalar zarfında bufday fiyat-
~~lar:ı eden kitaplara, resimlere, ların:la fazla değişiklik olmamaktadır.1 
~n 1-t: .~~~b.~t edcr!e~. Hani ikti. Ekm:~ fiyatlarının bu hafta değişmi .1 

t'lt.ı~,l't otu para ı;n parayı orta- yecegı anlaşılmaktadır. 
t,ı-, ı ~e ~;; derler: kötü, eski ıııanat Tan sinemasında bir tems: ı 
'' ''lld· ~ekten güzel olnnr ka<'r- ~· ı· Halk • d · 'cb ltir 0 . -. "'! ı evın en: 
~Olu~. nunla alay edılmcsı. Gösterit şubemiz tarafından 19 şu -
rıı :"---.__ bat 1937 cuma günü saat 21 de Pan -

~J ''lltlt galtı Tan sinemasında (AKIN) piyesi 1 
liiı ol '1ıaca,, yı "Mots Croises,, temsil cldilecektir. Uyelerimiz parasız 

"'"rık kullanıuorum davetiyeleri Hallı:evimizden alabilirler. 1 

Çok gezen bir diplomat 
Türkler siyasi vazife ile memleketlerinde otu- · 

ran büyük ve küçük her memura hürmet ederler. Tabii 
olarak Fransa gibi dost bir devletin büyük elçisi bu 
kaidenin dışında değildir. Bununla beraber F ransrz 
büyiik elçisi Ponso hernedense Hatay meselesinde 
Türk davasının mahiyetini bir türlü kavrayamadığı 

için fikirlerde "acnba niçin}" gibi bir istifha_m işareti 

beliriyordu. 
Galiba Bay Ponso bu suale zihinlerinde makul 

bir cevap bulamıyanları aydınlatmak istemi§ olacak ki 
evvelki giin lstanbuldan Parise giderken seyahati ae· 
bebi soran gazetecilere: • 

- Bunda merak edilecek hiçbir şey yoktur. Bil
mez misiniz ki ben TÜrkiycde bulunan ecnebi diplo
matları içimle en çok seyahat eden biriyim. Benim bir .. 
ayağım An karada, bir ayağım da Paristedir . ., 

Demiş. 

Fransız diplomatının bir ayağı Pariste ve bir aya. 
ğı Ankarada olmasının ihtimal ki bizce bilinmiyen bir 
çok faydaları vardrr. Foknt bu faydalar yanında yeni 
Türkiyeyi anlıyamamak gibi bir mahzuru da olduğu 
fili tecrübe ile anla§ılmııtır. O faydalar yanında bör, 
le bir mahzurun bulunduğunu unutmamalıdır. 

Hasan Kumçay 
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Tarih 
vesikaları 
arasında 

'--==;.:.==• •'--==---· 
Abdülhamit ve 

Arabistan da 
tıbbi keşifJer 

~bdülhamidin halini ahvalini zama
nında çıkan gazetelerden, yahut o za -
mam yaşıyan insanlardan dinlerseniz 
onun tıp hakkında çok müsbet fikirleri 
olduğuna hükmedersiniz. Düşmanları -
nm söylediklerinde bakılırsa yine mü· 
baliğalr tenkitlerle karşılaşırsınız. Ha
kikatte Atjdülhamit de babası Abdül . 
mccit gibi hükümdar olarak yaptığı iş . 

1 
Jule kendi hususi düşünceleri arasında 
bllytlk farklar gösteren (mütereddit ve 
:miltereddi) ler<lendi. 

Abdülhamidin düşmanları tıbbiye 

mıekteblnin Hayldarpaşaya atılmasını o
JUm aleyhinde mübalağalı hükümlerle 
tuvfr ederler. Fakat onun zamanında 

doborlar diğer sınıfların hiç de dunun
da blmadılar. Sivil doktorlardan vezir, 
Ukert doktorlarldan müşir olan bile 
ftrdı. Zaman oldu ki askeri · Tıb -
biye mektebinde her gün kırk defa pa· 
ta borusu ~alındı, ve her boru bir dok -
lor pqasıru selamladı. 

Almanyadan Bergmann, Bier gibi 
lbltyük üstatları celbederek kendisini on
Jua tedavi ettirmesi, Dayke, Rider, Vi
ı!ng gibi büyük Alman alimlerine paşa
Mr veya bol para ve maaş vererek tıp 
lıedrlsini koymak istemesi onun tababe
lt gok ehemiyıet verdiğini gösterir. 

Büyük kolera vak'ası üzerine meş -
hm profesör Şantmes'i de getirtmiş 
oaa balA rütbesi ihsan etmişti. 

Get-çl zamanın şairleri bu hadiseyi: 

fl'ePtemiz §Apka ile relmifk~n bu teh
re Şantmes 

Rl6ei baıa i)e giydirdiler bir yağlı 

fes 

I>lye tehzil etmişlerdi. Fakat birçok 
~'vrupaltlarm göğü,lerine bir nişan 
takmak veya namlarına asalet kazan -
lırmak üzere.rütbe almak gibi şeyleri cana 
minnet biHiklerine vakıf olan Abdili -
hamidin bu hareketi de mazur görü -
Jür. 

Bir hakikat: Abdülhamidin sarayın -
aa hekimler kadınları dahi muayene ve 
hdavi etmi~lerdir. Birçok saraylıların 
puk düşürmek için tıbbi müdahalele
• baıvurduğu rivayeti doğrudur. Hal
!Mdd babası zamanında saray kadın -

, .llmnı Meryem dudu tedavi ederdi. 
Şimdi perdenin ikincisini açalım: 
~'bdülhamidin son günlerinde he -

ldmliğinl yapmı§ olan doktor Atıfın 
DOtlanna ve onun ölümünü tesbit eden 

ı 
~ heyetinin raporuna bakılırsa 
ha padiph zatülcenpten ölmüştür. 
~elini muayene edenler onun kar

ı :asdda biıyük bir yanık görmüşlerdir; ve 
' .ıatmılardır ki Abdülhamit ölümünü 
f lntılt eden hastalığı esnasında kendisini 

hdavfye uğraşan yüksek bilgili doktor-
' lvnmzın ilAçlarını kullanmamış ve es -

"1 TOrk kitaplarında büyük bir yeri o-
• Dr. O. Ş. ULUDAC 

(Sonu Sn. 7 ~ii. ! ) 

HAFTALIK 
l-liKAYELER 

-------------· ......---

- --

Küçük Bar 
Kahraman 

Yazan: Çel'iren: 
Doatoyevski Vir Gül 

-5 
GEÇEN KISIMLARIN 

HÜLASALARI 

Hikayenin kahramanı on bir 'ı 
yafmda bir çocuktur. Yaz tati
linde gittiği Moıkova civannda, 
akrabalanndan birinin evinde 
birçok misafirler vardır. Bunla. 
nu içinde bir genç kadm daima 
onunla Mnber bulunmaktadır. 

Bu lmdnun sayet -mimi oldu. 

(Gece eve geç gelen adama kanıı:) - Saat oir .diyorsun. Halbuki ıaat üçü 
çaldı. 

- Sen ona bakma. O aaat kekemedir: Biri üç kere söyler. 

- Otomobilinle bir kazaya uğrıya. 
cakaın dememit miydim ben sana! 

Evet; çarptığım adam boksör-
mÜf ••• 

--~~~~~~--~__,/ 

Serseriler meoıl" 
ketlerine 

gönderiliyor ·~ 
Emniyet direktörlüğü dilencill~ ~ 

serserileri birka~ gündenberi ga~ 
kı bir surette toplamaktadır. S ,et 
başka müteaddit yerlerde de siJab 
ması yapılmaktadır. etil' 

Dilenciler ve serseriler ıneınle~ tf 
rine gönderilmektedirler. Bir lcı·~k~ 
h.,ıı da hi.iviretleri tahkik edıldi 
sonra serbest bırakılmaktadır. 

,, 
1 tıs~t Fakültesi taHrıt'' 

namE s~ he: z r ! anı ot ;, 
fktrsat fakül teı:i talimatnaıneSl 

kadar ün ·versite profesörleri tar•. 
dan h"zırlanarak rektö;lüğe veril. 

Talimatnamede devam müddet!· 
tora şartları, kaydıkabul. imtihan 
leri eMslr olar::?k tesbit edilmiştir· 

~ahriyel ; Sal m eşya ,_,ı~ı 
t ve ~ ötiirüldU ~ 

d .. rıııe Polis Hasan Basriyi öl u ~ 

ir teşrinievvel gecesiydi. Burun
bahçeden Sütlüce açıklarına ka
dar suları iyice taradık; ağlar 

elimizde uzun uzun bekledik; fakat lde
niz boştu; hiçbir şey vermiyordu. 

Bir balıkçı hikô.gesi 

suçlu Ahmet Nazımın arkadatı "ti! 

riyeli Salim, dün Karagümrükte .. 1'
0 

cü Mustafanın evine götürülııtUf• 
da yaptığı tahkikat mevzuu olan ııı ~ 
lıktan dolayı bir keşif yapıJrnıŞ~r. 
şifte müddeiumumi Hakkı ŞükrU• 
bulunmuştur. 

Kar1sını öldüren 

Reis: 

- Haydi bakalım, dedi; geç kürek
lere ... 

Ben küreklere sarıldım. 

Yalıköyünde reisi herkes tanırdı, ya
nında çalışıyordum. Balığa beraber çı
kardık; evlenmemişti; sadece, ah bir 
çocuğu olaayldı !. Beni çekirdekten bir 
balıkçı yetiJtirrnek istiyordu. 

İki senedenberi ayni oda içinde yatı -
yorduk; bununla beraber hayatının iç 
tarafını henüz öğrenmem.iştim. Kolu -
nun sakat olmasına rağmen ağları bü
yük bir maharetle kullanmasını bilir· 
bele onlan çekerlcerı, gö~ftıiyeceğini~ 
bir tarafına saklanmıt başka bir takım 
küçük ve gizli ellerle idare ettiğini zan
nederdiniz. 

Kendisine kolunun sakatlığından hiç 
bahsetmemiştim; çünkü bunu hiçbir va
kit hissettirmiyordu... Sadece öteden 
beriden işitmiştim: kolunu bir kaldın yii
zünden kaybetmiş; galiba, o kadın için 
başka birile bıçaklaşmış ... Bu vak'adan 
sonra, kadınlara o kadar düşkünken 
kendini birdenbire çekmiş, biraz uzak 
yaşamağa çalışmış, yahut iyiden iyiye 
denize vermiş. 

Ben, dalyanda çalışan öteki balıkçı -
ları lda tanıyordum. Sapına kadar bıç -
kındılar. Onu kadına karşı hiç bir va -
kit taşkın görmedim; yalnız Yalıköyü
nün yukarı mahallesinde bir Fitnat var
dı; ona uzun uzun bakardı; hele dalyan 
sahibinin oğlu Kadri çavuşla gördüğü 
zaman dişlerinin hafif kilitlendiğini du
yardım; sonra balıkçı kahvesinin came
kanı arkasında bir tek yuvarlarken gö
rüıi:iüm; seviyor muydu? Kim bilir!. 

Yahköyüne geldiğimiz vakit karşıda 
dalyanın adamları bir uyku içinde gi -
bi denize eğilmiş duruyorlardı. Deniz -

gün bu kadının (Bayan M.'nin 
bahçede ağladığını görüyor. Bel
li ctmcm~k istiyor ve onunla be- I 
raber içeri giriyor. l 

Gece Bayan M.'nin kocası ge
liyor. Söylediği bazı sözlerle, 1 
krınsının yüzü kül gibi oluyor. 1 
B. M. zengin ve kıskanç bir a
damdır 

de sesler kesilmişti, dalyan ağlarının ka.. 
pısı yanında, üstü beyaz ve geniş bir 
muşambayla örtülen büyük mavuna, bir 
çoban köpeği kadar bana mütecessis 
geldi; ve deniz!de ondan başka uyanık 
hiç bir şey yoktu. 

Sandalın ucunu karaya çevirdim; o • 
rada, Yalıköyünün büyük çınarı altın -
da, cam bir fener ölü bir gözle yanıyor • 
du. Işığı altında bir adam farkeder gibi 
oldum; belki de kahveci. Sabahın altı

sından beri bir "gün., gibi bütün pen
cere ve kapıları açık duran kahvesini ar
tık kapamak istiyor. 

Saman ve çöp kırıkları ile bir karış 
klaha yükselmit karaya yanaşır yanaş
maz. reis birdenbire atladı. Ben aanda
lın kaburgasını yarı y.arıya sahile çek .. 
tim. Ve henüz bir iki adım ilerlemiştik 
ki fenerin donuk ışığında bize doğru bir 
gölge kımıldadı, uzadı, ta yanımıza ka
dar geldi. 

Bu, Kadri çavuştu. -Reis onunla nadiren konuşuı:idu. Zor-
lu bir genç olduğu söyleniyordu ama, 
mert değildi ki... Denize çıkmamışken, 
gecenin bu vaktinde: burada, niçin do
laşıyordu.? Her vakit yaptığrmız gibi 
nüm üze dikildi; biz durduk. 

- Biliyor musun, ldedi. Reis yarın 
dalyana çağmDdık; öteki akşam da eğ -
lenti var .•. 

- tyi.. diye cevap verdi; başka hiç 
bir ıey söylediğini işitmedim. 

- Ece •.. söyle bakalım, sen gelmiye
cek misin? 

- Belki.. tstanbula inmezsem .. 
Ve hiç lüzumu yokmuş kadar basit 

isterniyerek sordu: 
- Kimi getiriyorlar? 

Kadri çavuş taşı tam gediğine koy
muştu: 

- Fitnatı ..• 

• düm... ı 
Ertesi gün, sabahleyin erkenden, 

sah~ede ''Canlı tablolar,, yapmağa çık- 1 

t k. Bu "Canlı tablo., dedikleri şey
ler, bir temsile hazırlıktı. Beş gün son
ra evin kii.çük kızının yaş günüyc!r:.i. 
Oynanacak olan piyesin şimdiden 

provaları yapılryordu. 

O sabahki provaya, evvelden habe-
rim olmadığı halde, ben de çıkt ·m. F-

Bununla beraber, B. M. kendi hu- sasen, bu provada sahneye, Moskova
suıi halleri olan ve herkesin arasında dan dav .t edilmiş olan daha yüz kişi 

göze çarpan bir adamd·. Hoşsohbetti; kadar bir kalabalık çıktı . 
mütemadiyen hikaye ve fıkra anlatır- Provanın sabahleyin böyle erken 
dı. Nereye girse etrafını bir alay insan erken yapılmasına gelince, bunun da 
~lırdı. sebebi şuydu: 

Hele o akşam salonda herkesi ken- Oyunu idare eden adam o gün Mos-
dine ~esilm·ş, etrafında çok samimi bir kovaya gidecek ve son hazırlıkları gö
hava uyandırmr~tı. Mükaleme açılmı~- 1 

recekti. Bunun için. o günkü provanın 
tı; o anlatıyor, herkes gülüyordu. 1 o gitmeden evvel yapılması clii?:.inül .. 

Yalmz Bayan M. hasta gibi sesı;iz müstü . .,. 
duruyordu. Yüzü ağlıyacakmış g=bi bir "Tah!o .. da ben Bayan M.'le yanya-
hal alm•ştı. na düştüm. Bu ortaaçğ hayatına ait 

Bu vaziyetle ben çok alakadar bir sahne idi ve "~atodaki prensesle 
olmu~tltm ve hayret içinde k;:ılm·~tım. US'"1Tı., adın• tasıyordu. 

Bu hMise ı.:iyama bile ~irdi: P:k Pa- Ken:Hmi B:ıy:ı:ı M.'nin yanında bu
diren rilya gördüğüm halde o gece sa- lunca sıkıldım. Düşündüklerimi gözle-

Yazan: 

Kenan 

muhakemesi Jf' 
Tahtakale karakolunıda karısı ~ 

' mideyi öldürmekten suçlu koca~ı et 
nünün duruşmasına, İstanbul a~r 
hakyerinde dün devam edilmiştır· )' 

Müddeiumumilikçe tehevviireıı dl 

den ceza istenilmiştir. Duruşııt8• 
faa yapılması için k:llmıştır. 

Huıusı 

. . • 1\,,"" •'\ . 

Çolağın yüzündeki hatları görmü -
yordum; bununla beraber vücudünde 
bir sarsıntı duyar gibi oıdum: bir şey 
söylemek istedi. Fakat sesi, bir rüya i
çinde olduğu gibi çıkmadı. 

Kadri çavuş C!garasım dudaklarının 
sol köşesine iliştirdi, ellerini pantalonu
nun ön ceplerine soktu; iki bacağını iki
ye ayırdı, omuzlarının sol tarafını biraz 
ileriye verdi, uzun uzun güldü; sarhoş
tu. 

Yokuşbaşına, Fitnatın evi önüne gel
miştik. Reis: 

- Haydi; dcl:ii, sana uğurlar olsun; 
ben birazdan gelirim! 

Yürüdüm; o içeri giriyordu. 
il 

Ertesi günkü hava yeni boyanmış 
beyaz bir kayık kadar parıl pan!dı. Ge
ce yarısından sonra birdenbire dalgala
nan deniz, öğleye doğru yavaş yavaş du
rulmuş, boğazın üstünde hiç kırışık yap 
mıyan ince bir rüzgar esiyo~du. 

Bugünkü av, Fitnatın şerefine ve ta
lihine tertip olunacaktı; yarın gece ya
pılacak eğlentide avın bütün kazancı o
na verilecekmiş. 

Çolağın nerede olduğunu görmi -
yecek kadar meşguldüm. Belki de ma
vunanın iç tarafında olacak: belki de 
direkten verilecek i!?areti bekliyor ... 

Birdenbire, yukarıdan, gözcü dire -
ğinden, reisin sesini bir, emir halinde 
!duyduk: 

Fakat, o, adeta beni görmem·ş gibi dav 1 

rcındı. Esasen benimle alfık::?dar olm"• 
dığı gibi, oyunla da alakadar olmuyor
du. Onun aklı başında değildi, gözleri 
bir (•'1:ünceye dalmıştı. Büyük bir en
dişe içinde bulunduğu belliydi. 

Sahnede rolilm biter bitmez hemen 
ko:tum, e)hi~e'erimi çıkardım ve baheçye 

fı .. lad·m. T - de baktım, öteki kapıdan 
Bayan M. de bahçeye ç•kryor. 

Fakat gene o sırada kocası da bah
ceden, kadınlarla beraber, iseri giriyor· 
du. Karı ile kocanın karşılaşması tuhaf 
oldu: Bilmem ne icin, Bayan M. bir
denbire bozuldu. Kocası kaııiısında a
zametli bir vaziyette durdu. Karısınm 
koltuğunun altmdaki kitabı ve şemsiye
yi işaret ederek: 

- Bahceye mi çkıyorsun, dedi ya'
nız başına? 

Bayan M .. beni i§<iret ederek: 
- Bununla beraber, dedi. Sabahları 

tek başıma bir dolaşmağa çıkarım za
ten .... 

s~si titriyordu. 
şu yordu. 

Tutuk tutuk konu-

' atil H;;ısamn kararı ,,,. 
güne b1raklld• 

Hasan isminde b:ri. karısı ile d 
aleyhinde dedikodu yaptığından.~· 
aralarında çıkan kavgada, Rıza 1 µ. 
de birini öldürmrkten suçJudU''dP.!' 
cezaıda duruşmaya dün devaın el ıl 
müdafaa yapılmıştır. Karar b8 / 

güne bırakılmıştır. / 

- Aaaaaaağğğ ..• Tuuuuttt.. ~ 
Köşede, elime geçen balık ç 

11 nı gözle kaş anısında atıştırır1't~t 
duğu yere bıraktım; ikinci açılı clt1 
naya atladım. Orada, Çolakla ~I r 
vuş yanyana duruyordu; bi~ ~ıdiltf 
sam parlıyacak bir barut gıbıY 1 

Dalyanın kapısı kapandıkt•:e tf!' 
ra, artık ağların içinde muhare • • , 
lamıştır. Filh:ıkika o günkü ç~1111 ~J 
oldu. Orkinoslar, dört bir tara 

111 
t*~. 

ran kalın ağ duvarlarına baş:•:• diİf j 
birer vuı:lduktan sonra, tuzag it,
)erini anladılar, ve ani bir haınleY 
gövdeleri su üstüne fırladı. f'1 

Balıkçılar orkinoslara karf ~1ıı 
manda garip bir kin de duyar· ;ıt 
çirmek için, Akdenizden Karad~ı ~ 
şa doğru da aksi cihete bar~ e 
bu hayvanlar önlerine ne gel~ııi' '' 
geçerl:!r. Onun içindir ki, bu~~ 
navarları. balıkçıları iyice kı dı: 

İçeride sekiz tane orkinos va~eril'1; 
si en büyük cinstendi. Gövd'fıfl' 
üstüne atar atmaz kancaları ~t ~ 
a~ağ:dan kalın bir ağla mahP~:r. 4' ... 
karr ·.,-ı hü:um edilen ha_yvan :ıı•" P 
suyunu bu:ıınlarınd:ın bır IIl tt•: . .t 
· ab~ !", havaya fırlatıyorlar. Eyep ç rô": 
nımdan şıpır şıpır ter danıhY0 ,.~ı 

·ı r· ı.
vanlar ço!c mukavemet ~t~ı ee 'ıc•Jlll 
hayet bir kan tab:?kasr ıcın~ . ·,e ~ 
niz üstün!:le. mukavemetlerı ıf ftf 
lınca vücutlcrini bır::>kt,lar: ya ııe~ıl 
vaş inlcmiye b;ışladılar. Artı~ııt 1"'.ııı 
bitmişti. O gün Fitnafın şeretcetli 
lan bu Orkinos avı eoey bere f 

ili dıJ~-.J 
Fitnatı iki senedir tanıY.0' edifJ 

. d' eının • nunla beraber şım ı Y ıc•' 
ki, bu son geceye kadar. onu ~ 
tanımamışım. 11ııı 

Üstü iıeyaz örtülü mavun~" ;ti 
Çek'"' • ...ıı karşımda oturuyordu. Y'"'",J 

yüzü vardı: sac;ları sarıya uıı~ ı 
gül demeti kadar başırı!da ın. ıf' 

· de· dı: gözleri denizin rengın ı 

yeşil... . ,~f' 
ikisinin, Çolakla Kadrı ç J 

r~sına oturmuştu. ınUte~' 
Çavuş biraz hırçındı; ğU -u'J 

gülüyordu; fakat asabi oldu tı>f,f J 
Jiydi : her halde icin için ~tu gır) 

Çolağı her vakit otdugıı 1 
, ___ ...._..._"-'..._..._,• .. .ı -Ar-,A--·rın..,...n-.an.hua~ aih,1..' -"'~LllC~ll..J'-----------.1.-LArllA&ı var) rsonu: so. 
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Refik Ahmet 
Sevengil 

' J 
Haydarabaı Nizamı 

Dünyanın en zengın, 
lce ~kiai ~ neye uğ~a~ıklannı bilmediler, ö~c.e 

0

bir ~ek 
lı.Jc lime aoylemek içın k:.ıdret bulmadan bırıbırlerme 

tılar; aonra gürültüsüz, gösterişsiz, hafif ve yu
~~k. bir sesle, sık sık buluşan, birlikte düşüp kal· 

ıkı arkadaı sükiinile konuşmağa başladıJar. 
la İki&inin de ıeıi görünüşteki sükuna rağmen ıak· 
.. nılnıasına çalı,ıldığı halde kendisini belli eden bir 
~tPertj taşıyordu; ıöz mevzularında hatıralann kor· 
b~l\ç Rİrdibadına yaklaşmaktan kaçan bir gayrita• 

lunmamak için yemeğini Beyoğlunun büyük lo
kantalannda yemedi, arka sokaklardan birinde 
l<üçük bir kabareye girdi; tenha bir köşeye çekile
rek gözleri getirttiği içkinin ona bir yangın ale
vi gibi e-örünen lamuzımtrak rengine dalmış, tek başı· 
na oturdu; saatlerce oturdu. 

f akaf agnı zama ıda 
en hasis adamı 

illik, bofluk, manasızlık vardı. 
. 1trldar tekrar sönmüş, filmin ıon kısmı da göste

~11\İt, nihayet ahali dağılrnağa başlamıştı; Ahmet 
Urgut iradesini kullanamadan, düşüncesiz bir ha· 

tekelle Hatice'ye uyup onunla birlikte ayağa kalk
::tb; filmin baş tarahnı görmek için ikinci seansı 
~~kten vazgeçerek kadınla birlikte sokağa çıktı, 

~tın hava yüzünü okşayıp alnının ateşini alınca aklı 
trı.e. gelerek hareketindeki manasızlığı anladı; ay

tı tnak lazımdı. 
kadın: 

l' . - Kirnbilir ne mühim işleriniz vardır, evet gitme· 
••ırıi:z; hakkmız var! 

Dedi. Boğazı yakarak çıkan, tok, buruk, acı bir 
•tatj bu. 

Turgut bu sefer kendisini tutamadı: 
•d - Nasıl olmasını isterdiniz? Dedi, siz ki sevdiği 
.. arnıa evlenmiş, mes'ut bir aile kurmuş bir kadınsı-
"~· .. 
tın' 1~2:.ı meşgul edecek yurdunuz, yuvanız, çccukla· 
'lc.r. it, ııleriniz vardır elbette .•. Bunlan saadetinizi krs
ti ~ıiırn için söylemiyorum; o günlerin bir daha ge· 
d dontnemek üzere geçmiş olduğunu benim kadar siz 
,: ~İlirıiniz. Saadetinizi kıskannuyorum artık... Sa-

etırıizi bozmamak için ayrılmalıyız! 
'- lia.tice'nin süzgün yüzünde masum ıztırap levha· 
li tı çizen kurunu vusta ressamlarının hayallerini süs· 
o~erı kudretli bir mana vardı. Seneler bu çehrede onu 
~:nlaıtırmaktan, düşündürücü kuvvetini arttır· 
l» tarı, tertemiz güzelliğini elle tutulamaz, maddi 
~r Varlıktan uzak ve ıeffaf bir ışık haline getirmek
il tı haıka hiç bir şey yapmanuş mıydı? .. Hani zama-

ırı RÖ •• 
tel runmez bir tığla bu beyaz alına işlemesi lazılT 
~en lorıııkbklar? Senelerin bu çehreye çizmesi la· 
ti~,t~len gölgeler nerede? Yoksa Ahmet Turgut, Ha· 
Ro .~1 hala yirmi yıl önceki çılgın aşık gözlerile mi 

l'\iyordu? 

~dırı sadece: 
d,~- Sen hiç bir zaman hakiki surette mes'ut olma-.. 

Düşünmekten korkuyordu. 
Kalabalığa girrrıel<ten, hele tanıdıklarından birine 

rastgelmekten, bu halini göstermekten pek çekiniyor
du. Her günkü hayatının sathi neş'e ve şetaretini ya
şamağa ise hiç tahammülü yoktu. 

- Garson, bana viski getiriniz! 
Ahmet Turgut, bu gece ne zamandanberi hatrrla· 

madığı bir şekilde, kendisini bilmez bir halde, ağır 
sarhoş olarak evine döndü. 

Ertesi gün öğleye doğru uyandı; işine gidemedi, 
içinde çalışmak için istek duymuyordu. Yıkandı, ye

meğini yedi, odasında aşağı yukan gezindi: 
- Adaaam, sen de ... Diye söylendi, hala yirmi ya

şında delikanlı mı sanıyorum kendimi? .. Bizden geç
ti artık bu işler! ... 

Bir iki gün, tenbel, isteksiz, neş'esiz bir halde işi
ne gitti geldi; ahbaplarının arasına kanşınağa kalktı; 
eğlenmeğe teıebbüs etti; fa!cat bunların hiç birinden 
tad almadı. Bu sırada bir gazete havadisi Ahmet Tur
gud'un sinirlerini alt;jst etti, gözlerini ve dimağını 
yaktı, kafasrnın içinde düşünce merkezini toz hn!ine 
getirerek hıwaya savurdu. Ahmet Turgut, görmez, 
işitmez, anlamaz, hissetmez bir hale gelmişti. Bu ha
vadis şudur: 

Eski vezirlerden Hacı llyas Pa§anın torunu Ba
yan Hatice'nin idare ettiği zengin bir tüccara ait hu· 
susi otomobil, Maslak yolundan hııda giderken direk
siyonu elinde tutan kadının acemiliği yüzünden yol
dan çıkmış, yolun kenarındaki ağaca çarparak par· 
çabnmış, kadın ölmüş, otomobilde bulunanlardan bir 
kadın hafifçe, otomobil sahibi olan erkek ağırca ya
ralanmışlar •.• 

Direksiyonda oturan !;:adının şoför vesikası olma
dığı, Büyükdere yolunda şehir dışına çıkılınca otomo
bilini kullanan ahbabma rica ederek şoför yerine geç
tiği, bu kadınla ismi söylenmiyen otomobil sahibi ara· 
smda bir münasebet tahmin edildiği, kazadan en ha
fif bir yara ile kurtulan kadının da otomobil sahil::. 
nin karm olduğu gazetenin ilave ettiği fazla malu
mat arasında idi. 

llaydarabat Nizamı, dünyanın 

en ze.ıgin aciamlarrndan biri sayılır. 
O kadar ki bir gün Niza111ın oğlu 

Londranın en bü) ük müce' hen:ilerin
den birine: 

Hamım i. terse Londranın en 
büyük bir cadde iııi incilerle d:;~e)e
bilir,., 

Demiştir. 

On dört milyon niiJ'usun l.ak··m
darı rnziyetinde olan Haydarabat . . 
Xizaminin bu sene yirmi l:e,şinci yıl 

dönümü olduğundan memleketinde 
biiyül, te1.a1ıiir yapıla<'a'>tır. Hunun 
için hüyük hnzırhklar \'ardır Hu 
müna"cbetle Anupa gazcte'eri Niza. 
mın dillere de tan olan .ser.etinden 
hazinelerinden bah. edi, orlar. Rirn
) ete göre hu seneki yıl dcniimü şen
lib.Jeri, dağıtıl~ ('ak hediyeler. gece. 

1 Jeri yapılacak tenvirat ve mehta.plar, 
büyük re.-;mi geçitler için sarfedilecek 
paranın yekunu be~ milyon frangı bu
lacaktır. Fakirlere dağıtılmak ıçın 

on bin öküz ve on bin koyun kesile
cektir. Zira ötedenheri me,·cut bir 
ananen.re göre. yıl dönümü merasimi 
vapıldr<'tı s:ırada pavitl"httrı hiç bir 
kimcenin arlıu?unmaması liizımdır. 

Yıl dönümü tebriklerinden sonra 
""";_"_' Y!ir-1; ·+"n ı•m••nı: Y:ılicini ka. 
bul eder. Ondan sonra gümüş işle
meli bir ar"ba içinde ~ehri dolaşır. 

halka yeni bası1mr: gümüş paralar 

işaretler: _ ..... _____________ _ 

lngilterede 

Haydarabat Nizaml 

dağıtır. Bu ~ene fazla olarak Nlz:aal 
her köy için bir radyo hediye edecek.. 
miş. 

Fakat dikkat edilecek bir nokta• 
dır ki, bütün bu sarfiyat Nizamın 
kendi şah.si servetinden ödenmez. Ha• 
zine~ine aittir. Kendi hususi varlda~ 
tına gelince, bunda hisseti ile şl)hrel 
bulmuştur. 

(Sonll Sa. 7 Sü. 3)' 

dış politika 
0~di ve tetaılı telaıh ilave etti: 

Yo - Bunu sizden bir yardım istemek için söylemi· 
trı.e;~~. hiç bir maksadım yok ... Belki de hiç söyleme
be .1 ıdını. Doğru; biz artık biribirimize yirmi yıldan 

Ahmet Turgut bir kaç gün kendisine gelemedi. 
Hayatında yirmi yıl muazzez bir sır olarak taşı· 

dığı faciaıun kahramanını bu müthiş ölüme götüren 
bir kaç gün evvelki hain tesadüf müydü? Buna ihti· 
mal vermek İstemiyordu. işte gazeteler de açıkça 
yazıyorlardı ki bu bir kazadır; fakat ne olsa, yirmi yıl 
önce kendisine coşkun, hulyalı, acı bir ıekilde zevkli, 
tahammül edilmez ve doyum olmaz bir tekilde ıztı
raplı ve zevkli günler geceler ya;atmış o'3n ilk sev
gilinin - Ahmet Turgut bunu itiraf etmek istemiyor
du ama galiba da ondan sonra hiç bir kadını hahiki biı· 
aşkla sevmemişti! - ölümü ruhunda tasavvur edcmi
yeceği şekilde büyük bir sars•ntr yaptı; hele ölüm 
şeklinin tüyler Ürpertici hali bu fecaati bir kat daha 
arttınyordu. 

iç politikanın emrinde 

t~Yabancı inaanlanz, ayrılmalıyız. 
"t e Ahmet Turgud'un elini bile sıkmadan, selam 
ba:rrnı eden, veda etmeden arkaaını dönüp yürümeğe 

f adı. 

ltaı:'Yoğlu caddesinin akşam kalabalığı içinde yaya 
ıııc. 1~rnın Üstünde sağmdan solundan itip geçerek 
dirrı.~··n~ seli ortasında Ahmet Turgut tek başına, 

1\ ile, Yapayalnız kalm11tı. 
~ _hrnet Turgut o akşam davetli olduğu ahbapları-

~ R•ttnedi, kendisini tanıyanlarla çevrili olarak bu-

e r sene memleketin en büyük 
şa ' rini tanıtmak için 

F'ransada geni bir 
,ş.~kademi kuruluyor 
\ita 'Yerı1t' 1.9 unda, yani yarın Fran
~ >'etıi d bır akademi kurulacaktır. 
~tl"ıııe >..~e ebi mües.c:esenin adı "l\Ial
~ lbitıirı adenıisi,. olacaktır. Bu aka. 
~.ktıı- ~~a '.on iki kişiden ibaret o
tı/)Utı 1 1mcliclen bunun on biri 

: ~ltrıi tir Bunlaı· da .sonlar· J • • 
•ııı ~ .. >... 
~-d ı\tıd Jalbert, Rdouvard Dujar. 
~l~te c·tde Fontaina.-:, Paul Port, 
~~ tt ~; e, l\laurice Maeterlinck, 

~l \'aı 0ckeı, Saint • Pol Roux, 
~ ~llıhoı~l)·, l<'rancis Vicle Griffin. 

cıı ı:ı .. Ztrı devrinde büvük bir ede-
~rıa • 

.,. ., ıtıış olan Edom•ard Dujar_ " ,,, 
~. "•• ....... ----------._,, ........ --...... -.............. . 
'-~' ~ muayene kuponu 
~~ b.. doktorumuz Pnzartc~ gtlnlerl 

' ' ı;: buçuktan yirmiye kadar ga• 
~t l~~:~csınac, Cumartesi günleri 
~ ~ ıo a kudar Ulcll Tayyare 
bıı' tııtu~1 lktncı dnlre Uç numarada 
'1... ~· ltabııı cuıarırnızı yedJ kupon muka· 

·~"~it Cdc>r. ~ l'~bılıktıın doktorumuz da bu 
~~~ lanesını biriktirip kcndlstne 
~' • 12 cuınartcst, salı, perşembe 
~,h. ~llta llraaı Al<ııarayda, Millet cad"'""llt ltı tp~ camii ktıl"§tsmdakl mu,.,:_e !:Ocuklannız.a bakacaktır. 

······································ 

din bu yeni Mallarme akademisinin 
ruhu me.sabe.sindedir. Bu zat yeni 

Andrc Jit 

edebi müe.~esenin teşekklilü hakkın 
da şu bl'yanatta bulunmuştur: 

- Yeni akademiyi te..Jdl edecek 
olan on iki azanın hepsi de Mallarme 
nezdine devam ,·e müHlzimet etmiş 

olan kimselerdir. Biz bu yeni edebi 
muhiti genç edebiyatçılara ve şairle. 
re de açacağız. Her sene bir edebi-, 
yat mükafatı \'ermek istiyoruz. Fa
kat bu mükAfat genç istidatları teş. 

( A rfam tıflr) 

-----------
Fıansada eşqa fiyatları 

yiikseil 1J or 

fngiltere de yakında 26 harp gemi

sini denize indirecek. İngilterenin 
son senelerdeki silahlanma faaliyeti 

dikkate layık bir şekil almıştır. İn • 

gilterenin silahlanma faaliyeti İn -

gilterenin iç politikasında sessiz bir 

deği~menin neticesi oldu. 

Korumaya ve silahsızlanmaya ta

raftarlık gösteren İngiliz efkarı umu-

miyesi bugiin filhakika silahlanma 

faaliyetini artırmış ve hatta komşu· 
lan arasında bile endişe ile telakki 
edilmeğe başlanmıştır. 

lngilterenin olsun, diğer memle

ketlerin ols1;1n silahlanma faaliyetleri 

bir başkasının silahlanması için, bir 

başkasının silahlanması diğerlerinin 
silahlanması için bir vesile olmakta

dır. Bu vaziyetlerin bilançosunu an

latmak uzun sürer. Bir Londra tel • 

Fransız milli iktısat nazırı M. Spi -
nasse ayan meclisinde beyanatta bulu -
nurken Frans.<ıda eşya fiyatlarının mü -
temadiyen yükselmekte olduğunu söy -
lem.iştir. Geçen mayıstan bugüne kadar 
tutulan istatistiklere göre toptan eşya 
fiyatlarında % 35,8 ve perakende eşya 
fiyatlarında % 23 nisbetinde bir yük -
seliş vardır. Bu hal bugünlerde Fran _ grafı dünyanın silahlanma önündeki 
sız efkarı umumiyesini en çok işgal e _ manzarasını göstermeğe kafidir: 
den bir hadisedir. Hadisenin ehemmi -
yeti bilhassa şu noktadandır ki hükfi _ "Dünya memleketlerinin gittikçe sa· 
metçe başlanan bütür. içtimai ıslahat . nayiJeşmesi ve silah yarış!arının gün 
teşebbüsleri bu yüzden tehlikeye maruz geçtikçe şiddetlenmesi, bu memJeket
bulunmaktadır. leri ham demir ihracatım tahdit etmeğe 

vik etmek maksadile olmıyacakhr. 

Tamamen o lgunlaşmı~ , .e her tarafta 
takdir edilmi;; kıymetlere ,·erilecek
tir. llu ımretle efkarı um umiye,Ye: 

•'Dikkat ediniz. Memleketin yeni 
bir biiyiik şairi yeti~miştir.,, 

Denilmiş olacaktır. Ilu mükafat 
ya füinciteşrinde, yahut birincika
nunda verilecektir. .Mükafatın mahi. 
yt'ti bir seyahat temin edecek nakid 
yardımından ibaret olmasını düşünü
yoruz. :\lallarme Fransanın en saf 
hüviyctlerinden biri idi. Hiç bir va
kit maddi menfaat rabıt.alarma bağ. 
!anmadı. Onun için çok meşru olmak
la beraber şahsi menfaat, siyasi ve 
içtimai iştiğaJlerle dolu olan yaşadı
ğ"ımız bu devir içinde Ma11armenin 
bu necip ananecini muhafazaya çak 
~acağız. l '"f l' hu~i:rıkü akadt'mininl 
tPsisine saik olan şey bu esa~ fikir
dir.,, 

ıevketmektedir. 

lktısadi mahafil, bu vaziyetin lngil
terede akisler bırakmasından endi~ et
mektedirler. Çünkü lngilterede madeni 
sanayi müesseselerinin büyük bir kıs
nu, silahlanma programının tatbiki do • 
layııile pek meşgul olduklan için, uzak 
tarihlerde teslim edilecek siparişler müa. 
teana olmak üzere halihazırda yeni si • 
parişler kabul edememektedirler. 

Bundan maada, Sovyetler Birliği ile 
Hindistandan yapılan ihracat hemen he· 
men durduğu için hurda demir tedariki 
hayli güçleşmiş, hatta imkanarz bir ha • 
le gelmiştir. Bundan dolayı fiyatların 

yükselmesine mani olmBk için yapılan 
itilafın sona erdiği tarih ol-.._31 mayıs
tan itibaren lngilterede çelik fiyatları • 
nrn yükselmesinden korkulmaktadır. 

Amerikada da vaziyet ciddi telakki 
edilmekte.lir. tstihsalatın, endüstrinin 
bütün kabiliyetine erişmiş olmasına rağ· 
men, fiyatlar gittikçe yükselmektedir. 

Sadri Ertem 
Amerikalı ihracatçılar, A vnıpada sipa • 
riı kabul ebııemektedirler. 

Amerikan deniz tezg&hlannın ken • 
dilerine lazım olan mikdarda çel* ted.. 
rik edemedikleri söylenmektedir. 

Japonya, kendi ağır aanayÜne la • 
znn olan iptidai maddeleri gerek muafi
yetinden istife. ettirmek suretile vazi • 
yeti ıslah etmek ümidindedir. Bütün tıı.: 
~ebepler dolayıaile demir ve çelik fi • 
yatlarının daha uzun müddet yükseJ.me.,ı 
ğe devam edeceği zannedilmektedir.,, 

:(. ,,. :,. 

lngiltere silahsızlanmadan sila~ 
lanmaya nasıl geçti? Bunu anlama~ 
için Etyopya meselelerini gözönüne 

almak, bu meselenin ortaya attığı 

vaziyetleri, bilhassa Akdeniz emni • 

yetini dikkatle tetkik etmek iktim 
eder. 

Akdeniz işi, Etyopya yollan, "'8 

Etyopyanın işgali İngiltere için 935 
başındanheri harici - dahili bir siya• 

set meselesi oldu. Evvelce böyle bir 
iş yalnız diplomasinin halledeceği 

bir dava telakki edilirdi. Halbuki, 

ltalya - Etyopya meseleleri bir ta • 

raftan lngiltere, ltalya arasında yeni 

diplomasi miinasebetleri ihdas eder

ken heri taraf ta lngilterenin içinde 

yüzde yüz bir dahili meselenin ko • 

nuşulmasına sebep oldu. 

Daha doğrusu ltalya - Habe§ 

hikayesi lngiltere için bir iç politi • 

ka istikametini değiştirmenin mer • 

kezi sıkleti oldu. Muhafazakar hü • 
kumet unsurları bu fırsattan istifade 

ederek lngiltereyi silahlanmaya sev

kettiler. Bu silahlanma ayni zaman • 

da öyle propagandalarla, ve usta fa. 
aliyetlerle idare edildi ki silahlanma. 

işi artık efkan umumiyenin gerçek • 

ten bağlandığı bir mesele oldu. 

Etyopya hadiseleri dolayısile h"a· 
rici politikayı iç politika hesabına is
tismar eden f ngiliz siyaseti paktlar 

ve muahedeler yerine silahlanm8Y.I 

birinci plana alını§ bulunu~or,/ 
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Çin imparatorunun sarayı 
meşalelerle kundaklanıyor: 

OGLE 1'"EŞRİYATI: 
Sa.at 12,30 PIO.kla TUrk musikisi.. 12.~0 

Havadl.s. 13,05 Muht~ut pldk neşriyatı. H.00 
Son. 

AKŞAl\1 NEŞRİYATI: 

Sıı.at 18,30 PIAkla dans musikisi. 19,30 
Konferans: Tayyare Cemiyeti nıı.mma Ba • 
yan Naciye Toros. 20,00 Rifat ve arkadaşla~ 
n. taratmdan TUrk musiki ve halk ı;ıarkılan 
saat a)'an 21,15 orkestra. 22,1 O Ajaruı ve 
borsa haberleri ve ertesi g11nUn progra.mt. 
22,30 PlAkla. sololar, opera ve operet parça•\ 

Pekin ateşler içinde 
-6-

Kendi.si bundan böyle şu ismi taşı
yacak: "Bütün Hanların en kudretli
si,,. 

1-Iongol dilince bunun söylenilişi, 

şöyle: "Cengiz Han,,. J 

Temuçin, bu son derecede tesirli ı 
yeni isimle, toplanan kabile müm~ 
sil heyetlerinin karşısına bizzat çıkı
yor. 

Daha ilk sözlerile, onları avucunun 
içine alıyor. ı 

Eğer, toplanan kabile mümessil 
heyetleri kendisini Cengiz Han olarak 
tanırlarsa, kendisi de onlara şerefli 
bir isim olarak "Mongollar,, nammı 

bahşedecek ve bir kristal gibi sert, 
temiz, berrak bulduğu Mongol milli
yetini dünyaya. hükmedecek mevkie 
çıkaracak! Böyle diyor aşağı yukarı! 

Toplananlar, kendilerinin hiç de ııi
§inası olmadıkları böyle bir kudret 
ifadesile, bu yolda ele alınış temposi
le adet& sersemliyorlar; teshir edil
miş halde, teklifi kabul yollu bağırı
şıyorlar. 

Bir dev atımı atıldı, bu suretle! 
Cengiz Han, Gobinin kum yığınla

rı arasında, atının bir nal vunışile ye
ni bir millet ayaklandırdı. 

Yeni devletin paytahtı Karakurum 
oluyor. 

Cengiz Han, memleket dahilinde in
tizam temin edince, gözlerini hariçte
ki rakiplere çeviriyor. 

Bu rakipler, önce en önce devleti. 
nin sınırlarında yer tutanlardır. Dev
letinin hudutlarını, alabildiğine geniş
letmek kararında olduğu için, ne y~ 
pacağım kestiriyor. 

Jf. 1(. Jf. 

Evvela Cenup garbine doğru yürü. 
yor. 

O tarafta, acayip, esrarengiz bir 
devlet olan "Hiya,, devleti bulunuyor. 

Hiya. devletinin hudutları içerisin
de yaşıyanlar, Tungunez'ledir. Bunlar, 
tehlikeli hırsızlar, katiller, haydutlar
dı. Bu şöhretleri,nden başka, sihirbaz 
olarak da §()hret salmışlardı. Din iti
barile Budisttiler. İşin kolaylığı bakı. 
mmdan, hemhudut memleketler arası
na akın ederek çalıp çırpıyorlar, yağ
macılık, çapulculuk ediyorlardr. Yakın 
yerlerde işlerini becermeği, daha elve. 
rigli sayıyorlardı. 

Cengiz Han, çarçabuk, adeta gözle 
kaş arasında., bu devlet arazisinin en 
ibüyük kısmını eline geçiriyor, bütün 
memleketi yakıp yıkıyor, taş taş üs
tttne bırakmıyor, hiç bir Tungunezin 
canını bağışlamıyor, tek kedinin, tek 
köpeğin, insan veya hayvan tek mah
ldkun yaşamasına göz yummuyor! 
Paytaht önündeki bir mağlftbiyet, onu 
çileden çıkartıp, heyecan.!'- ve tereddü
de uğratmıyor. Kral Riya, korku ve 
tehlikenin tazyiki altında, düşmanile 

bir ittifak im.zalama.ğa ıpecbur kalı
yor. 

Cengiz Han, sikin bakışlarını şim. 
dide Şimale çeviriyor. 

Orada Şimali Çin devleti kurulu
dur. Onun bu memlekete indireceği 
darbe, itina ile hazırlanmıştır. Çin sec
dinin boyunca yerleşmiş olan kabileler
le uzun müddettenberi el alt·ndan giz
li anla§malar sağlamıştır. Çoktanberi, 
Şimali Çin devleti hudutları içerisinde 
isyanlar, ihtilaller tutuşturup ltörükliye 
:rek, memleketi içten sars~tır. 1208 
de, Pekinde İmparator ölünce, çekin
gen davranan taht varisi, Cengiz H2.
na bir elçi gönderiyor. Elçi, Cengiz Ha
na yerıi imparatorun halisane selamını 
götüsecek ve Pekinin, yeni imparato
run saltanat devresinde de, Cengiz Ha
run ünvamm, llak ve salahiyetlerini ta
nıdığını söyliyecektir 

sindeki "Berzerker., ler gibidir; hid- lan 23,00 Son. 
detle mukabele ediyor: Çin imparato-1 ı---------ı-•P•l'•,...•P•m•be--ıı-•C•UM•.·A---. 
runun, hiç kimseden itaat talep etmedi- Takvim lB s·ubat JQ ~ubat 
yecek bir budala olduğunu ortaya atış ! 'l Zilhicce 7 Zilhicce 
yollu, ağır sözlerle karş·lryor Çin elçi- =======ı 

Gün doğ1ıt11 5 :; ~ ti !"i f 
sini! 

GUn batıtı 17 .4fi 17,47 
Handise öo:i patlıyacak derecede ~~ nl\mıu:. ô o." fi 0" 

ürken elçi, acele geri dönüp, imparato- Oğle naml\Zl 12 28 12 28 
runa, vukubulan müthiş >Şeyi, arzediyor. tk.ln.:tl naınax. 1 !"i,'24 1 :i,2 'i 

· H d' · 1(1 l Uşamnam!1.2:1 l7,4fi l7.47 Cengız an, ken ısınce mat p o an Vatın oıuna.zı IQ Tfi l9 f 7 

harp ilanını, neş' e içerisinde bekliyor. lmııalı 5 t .l 5.1 2 
Fakat, imparator, kılım bile kıpırdat- Yıım geçen günler! 49 :;o 
mıyor ! Yllm kalllil g11nter1 :'l 16 3 l .i 

Bir kaç hafta bekliyen Cengiz Ha-1;===============-i 
run sabrı tükeniyor. İki kere yüz bin 
kişilik bir süvari ordusile, Gobi çölünü 
geipç, büyük Çin seddinin önünde mız

BORSA 
17 2 . 937 

rak çatıyor. Duvar kalelerinin kuman- 1-----------------ı 
Blzalanncıa yıJctrı ttareUJ olıınlar, tıze 

danlan, dörtnala Pekine varıp, soluğu rllade muamele görenlercllı. Kaluunl&ı 
sarayda alınca, keyfiyetten malilmattar ııaaı 12 de kapıuuı ııatıı tl,yatıun.tır. 
olan imparator, fevkalade şaşmyor. ıı------------------1 

O, Cengiz Hana herhangi bir ıa- P A R A L A R 
man fena bir §ey yaptr nu ki? Asli. 

Hatta, yakışık almıyan hareketlere, 
hakaretlere bile sükutla mukabele etti, 
bunları bile hazmetti. 

Çih imparatoru, ne yapacağını bil
mez halde, etrafında sıralanan hudut 
generallerinin yüzlerine bakıyor, onla
rı süzüyor, sonra birdenbire bu gene
rallerin en iyi ve en aadıkını hapsetti

•Sterlin 
•Dolar 
• i'rank 
• Liret 
• BelçlkaFr 
• Dra.?ımt 
•İsviçre Fr 
•Leva 
'F1ortn 
•Kron Çek. 

Pezeta 

620 -
120 -
117-
12:> -
s.ı -
22-

;:)j:J -

23-
66 -
75 -

-

•Şilin Avwı 

t_urya 23 -
•Mark 28 -
•Zloti 2-J-
• Pengo 23 -
•Ley U -
•Dinar 52 -

Yen 
• Kron lııveq 32 -
•Aitm ıoau -
•Banknot 247 

riyor. Ona, tamamile havadan bir ka- •------------------. 
ÇEK LE R bahat, bir ihtimal isnat ediyor; onun, 

Çin seddi önüne gelen Cengiz Hana 
karşı belki de dostça hareket etmediği 

yolunda, ihtimale müstenit bir kabahat 
isnadı! 

Cengi% Han, ilerliyor, §imal vilayet
lerini çiğniyor. O, her zaman olduğu 
gibi, dövüşmede, nisbetsiz fazla bir 
kuvvete karşı dövüşmek vaziyetinde: 

• Londnı 617-
•Nevyor• 0794:> 
• Puta 17075 
• J41.IA.no .UI 082;:) 

• B.rükael 47062 
•AUna 88 5737 
• Cene'ITt 34793 
•Botya 64 34.&> 
• Amaterd&m 1452;) 

•Viyana 42430 
• lıladı1C 1137 
• Berlln 19723 
• Varton 4.18BO 
• Budapeot.e 43760 
• Bllkret 1084275 
• Belgra.O 34 52l8 
• Yokohamit 2 7&43 
• Moeko't'a 249:1 

Ukin, meşhur "Araba muharebesi,, n- 1-----------------·ı 
•Prat 22 HU • Stokho1m 3143-1 

denberi, Mongollar, meydan muhare
besinde yenilmezle§mişlerdir. Çinlilerin 
koskocaman cenk makineleri, alev ııa

çan mmcmıklarr, gülle yuvarlryan top· 
lan, katapültleri v.s. leri varsa da, bir 1 

avuç Mongol atlısı, bu kompleks alet• 
teri ganimetler arasına katmağa elveri
yor. 

Tam dört sene, Cengiz Han esrarlı 
bir harple meşgul oluyor: Çinlilerin 
çokluğu karşısında, tekrar tekrar Çin 
seddi önlerine doğru ricat ediyor ve 
~ekildikten sonra, tekrar tekrar memle
kete saldırarak, vurup kırıyor 

Gayizle vurup kırıyor! 

ESHAM 

iş Bankası 2ı 40 
• Anadolu 24 50 

Reji ,-
Şlr. Bayrty 

Merkez Rank 99. 
U. Sigorta 
PonomoDb 

tstlkrazlar 
• 1933. T.Hor. ı 21175 

l'ra.ın\Pa) 

•çimento 14 50 
Obyoo Del 

Şark Det .-
BaJya • 

Şark m. ecf'.S -

Tel et on 

Tahviller 
ıı:ıektrlk 

• • • • D 20 2::> l'ram•&:J ,-
• ,. ,. ,. ID 2075 RıbUm 

t.tlk.08hlll Anadotıı J 59 35 
Ergen1 lstlk. 98 50 • Anadolu n 39 35 

192SI /ı. M AılaJolu m 
8. Erzurum 95 75 • MOm~ltO A ~ 15 

Bütün vilayetleri, şimdiye kadar ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hiçbir harpte görülmemi!} ölçüde çöle lST ANBUL BELEDiYESi 

döndürüyor; aıtmış şehri, kelimenin şehir T; 1J at ro s v 
hakiki manasile yerle beraber ediyor. 

Harpte korkunç bir tabya kullanı
yor: Kalelere &aldırış sırasında, Çin 
ahalisini, kendi hücum dalgası önünde 
yt:irütüyor. Müdafiler, nevmidi içerisin
de kendi vatandaşlan üzerine ok, mız
rak atmak zorunda kalıyorlar 

~u yoldaki harp, &üratle, bir isya
na yol açtı. Çinliler, artık harbetmck 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

20,30 da 
BAHAR TEMIZLIG 
Komedi 3 perde 
Yazan: F. Lonsdale 

Türkçeye çeviren: 

HfllJIJlllllll 

111..11~ 
llHlllll 

Avni frivda 

istemiyorlardı. İhtilal çıktı, imparator Fransn Tiyatrosu Operet Kısmı 
öla:irüldü ve generaller tarafından, Bu akşam saat 20,30 da Aşk Mektebi 
genç bir prens, tahta oturtuldu. 1 Yazan: Yusuf Ziya_ Besteliyen: 

Çindeki bu karıpkhk arasında ,ge• Muhlis Sabahattin 
ne Cengiz Han göründü. Dağılmış ---------------
olan kuvvetlerini rüzg!r gibi hızla bir Şehzadebaşı (TURAN) Tiyatrosunda 
yandan bir yana seğirtip, tekrar bir a- Cumartesi 14,30 
raya. tophyarak, Çin paytahtmı çepe- 20,30 da RAHMETLt ,...._..__,,,.,,...,......,.. 
çevre muhasara etti. EFENDl 

O kadar süratli hareket ediyordu ki; Pazar matine 14,30 
sanki ekspres trenler emrine amadey- da KIRK YILLIK 
dil B l R 

Emrine amade olanlarsa, yüz bin ta- Pazartesi ~üreyyada 
ne küçük, sıska, fakat çalak ve muka- Tomakos'la 
vim attan ibaretti; bunlar, arazinin ~ç L E B L E B l C l 
lüklerin~ haralarında oynaşır gibi bir 
halde, kalaylıkla yeniyorlar, engelleri 
aşıyorlardı. 

Cengiz Han, şehire hücuma cesaret 
edemedi. Askerleri arasında, onu acze 
dü~üren bir düşman ayaklanmıştı: A
lışkın olmadıkları iklim, muhariplerini 
bitkinleştiriyor, bunaltıp yerlere çöker
tiyor. türlü hastalıklar kıtaları mahve

Dr. Hafız CemaJ 
LOI<MAN HEKiM 

Dahiliye ~ütehanın 

Çekirdeksiz kuru 
üzümlerimiz 

·ıe 
Cihan piqasasında rakip memleket mahsuller~? 
müsavi tutulmaları için ne f{ibi tedbirler alınaca ır--

Ankara, (Hususi muhabirimizden) 1 
- Çekirdeksiz kuru üzümün standar

dizasyon için alınacak tedbirler hakkın 
da alakadarların mütaleasmı almak 
maksadile önümüzdeki martın onunda 
Ankarada bir toplantı yapılacağım ev
velce bildirmiştim. 

Toplantıya; A) Çekirdeksiz kuru 
üzüm ihracatçıları; B) İzmir borsası
nın •Uç murahhası; C) İzmir ve Mani- ı 
sa vilayetlerindeki üzüm istihsal mır:· 

takalannda toplantıya gelmek istiyecek 
bütün alakadarlar; D) İzmir ve Mani
sa mebustan ile üzüm ticareti ile ala-

. . . • k b 1 . 1-aıart• '" rıng sıtemını a u etmış o ••· sıııd··· 

gün her nekadar diğer ihra~a.t de~,. 
lerimiz gibi kuru üzümlerimızı~ ıtl-1 
yük bir kısım itibarile kleringlı ~ r 
ketlere ihracatım temin edebilıı':ıJ' 
se de üzüm rekoltemizin son seıı ıl'~ 
ki devamlı inkişafı ve ayni zarna~ 
ru üzüm istihsalatırun urnuınl ~ I 
evvelki miktar.nr bir misli te~ ~ 
miş bulunması kuru üzümlerıtn 
han piyasalarında rakip ınernl~ 
mahsullerile müsavi şartlar alt.ın Ja' 
rümünü temine matuf tedbirl~ 
ve ehemmiyetini ortaya koy 'I 

kadar veya vazifedar diğer zevat, da. Ankarada yapılacak toplantı~ 
vet edilmişlerdir . üzümlerimizin kalite evsaf! bakı 'Dl 

İhracatçı firmaların toplantıya mü- standartlaştırılması meselesini~ bit ı/ 
cehhez olarak iştirakleri bilhassa arzu alakadarların iştirakile sumü11ll ·Ji # 

edildiğinden kendilerine vekalet stan- kik ve münakaşasını is~ihdaf et~, 
dardizasyon mütehassısmm standardi- hetle tam manasile aktüel bir ı:rıe 
zasyon imkanları hakkındaki raporu mas etmektedir. ___/. 

gönderilerek meselenin şum:.illü bir ------------ J f10~ 
tarzda tetkik ve ~üta1eatannın temini Başkasının namına a t 
düşnülmüştür. Çekirdeksiz kuru üzü- $1 
mumuzı.ın standardizasyonuna, diğer piqango numa10 ? 
bütün ihracat maddelerine tercihan ilk Hırsızlık mıdır , M 

olarak başlanmak istenilmesinin mü- ,, 
him sebepleri vardır. Rakip memleket- ") ~ 

ı Kayseri, 17 (Hususı v-
ler cihan piyasalarına sabit kalite stan sile 

huriyet bayramı dolayı . J 
darlanna dayanan üzüm tipleri arzede- tıl' ., 

rada vilayet tarafından :er. 
10

0 Y 

rek kalite farklarından mütevellit her baloda bir piyango çekilmışt•· .uf 
türlü ihtilafları bertaraf etmekte ve bu y•'":-~ 

dar ufak kağıda numaralar _,,j v 
suretle m:istehlik pazarlar tatmin olur.• - da ev • 
maktadırlar. Çünkü standardize tipler Bayanlara dagıtılmış bu ara · )3'f1~ 

niyet direktörü Tahir de,, bır '-'~ 
büyük bir kolaylıkla sürülebilmekte- çin numara almıştı. İşte bu ~ !' 
dirler. ra1' 

müddeiumumilik hırsızlık ola 
Bundan baıka cihıı.n piyasalarındaki ~ 

k etmişti... e" 
rekabet şartlan gün geçtikçe ağırlaşma Uzun müddettenberi devıı" ~ 
tadır. İngiltere ve Kanada gibi mahreç- muhakeme neticelenmiş ve ""~~ı'I 
ler Ottava konferansını müteakip im- !ıll"' .ır 

hadisede sirkat cürmünün her fl' 
paratorluk mahsullerinin himayesi mak k rar 

unsurunun bulunmadığına ;Ja 
sa dile A vusturalya kuru üzümleri lehi-

rek Tahiri beraet ettirmiştir. 
ne mevzu himaye resminin bir kat art-

tırılması neticesi olarak Avustralya· ı Yeni ne,rlyat ] 
dan başka memleketler •tizüm ihracatı _ 
için eski ehemmiyetlerini nisbeten kay- V A R L 1 K 1' 
betmişlerdir. Serbest rekabet cari olan l5 ouba.t 1937 tar!h11 87 ınct ,sP' fi 
·diğer piyasalarda da müstahsil memle- §&r Nabi, Necip, Ali, Urfzırrahllla:t ?' 

1 
ketlerin teşkilatlanmış olan m:istahsil- Ali Nevzat, Refik Ahmet, MuSJ1l!ll .ı<111'J 
leri ve ihracatçıları tarafından tatbik e- Cevdet Kudret, Mehmet Ali Sel, '1 ı'J 

ri, S. Behzat, Stlreyya Baydargtl'lıl ,ı~' 
dilen sistematik ve muvaffakiyetli sa- hlkA.ve ve şiirleriyle, ingtlizce, çıııı' 
tış propagandası, bu usule baş vurmt• tran;ızca ve ruııçadan tercumelerıe 
yan memleketler için sürüm hususun- tır. Okurlartmtza. tavsiye edcriZ· ~ 

da ciddi müşkülat ihdas etmektedir • fet' 
· kl l'!.iJne• klUbUnde kort Büyük bir kısım memleketlenn e- "' .,. 

Güne~ K.lübünden: d''f /, 
20-2-937 tarihine tesa :t 15, 

önümüzdeki cumartesi günii ~a tfr'l~ 
Zahire satışı 

1 stanbuZ Ticaret ve Zahire B0rsG-
8tnda muame1e gören 

(kilo) maddeler. 

1 İTHALAT - Buğday 160, çavdar 15. 
tiftik 2,5 beyıı.z peynir 10 1/ 4 un 30 3/ 4 
yapak 212,5, yulaf 40 3/4 pamuk yağı 

46 3/4 zeytin yağı 73 1/4 mercimek 10,5 
pamuk 2 3 / 4 ton. 

lHRACAT: Kuşyemi 204,5 razmol 49 2/4 
iç tmdık ' Jç ceviz ı 1/4 ka.şar peynir 3/4 
ton. 

2 - SATIŞLAR: 

Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 13 pa• 
radan buğday sert kilosu 6 kuru§ 27 ,5 pe. 
radan 7 kuruş 5 parıı.ya. kadar, arpa Ana• 
dol kilosu 4 kuruo 37 paradan, çavdar ki
losu 80 kuruştan, auaam kilosu 17 kuru.t 
20 paradan 17 kuruş 21S paraya kadar, 
tiftik Kaatamonu kilosu l 70 kunıDtan kr• 
çl kılı kllosu ıs6 kuruştan 58 kuruşa kadar 
Yapak Ana.dol kilosu 68 kuruıtan 64 ku
ruşa kadar yapak Karayaka klloau ~8 ku
ruotan gUz nu kllosu 86 kuruştan 90 kuru. 
§a kadar, ıeyttn yağı 1. el yemeklik kilO" 
su 63 kuruştan, zerdeva derlat çl!U ıs200 

kuruştan 15600 kuruşa kadar, aanaar deria1 
çifti 2881S kuruŞtan 4500 kuru§a ktı.dar til• 
ki derlal çifti t!OO kurugtan 3000 kuruşa ke. 
dar, vat'fak derin çifti 1600 kuruştan 1700 
lıunı!Ja kadar, tav~n derisi adedi 23,15 ku• 
ruştnn 22,!S kuruşa kadar. 

3 - TELGRAFLAR 16/2/937 
Lôndra Mısır La.plata ıuba.t t.ahmlll kor

tert 24 ıt pen1 kl. S kr. 29 eanttnt. Londra 
keten tohumu Laplata §ubat tahmili tonu 
11 ster. 15 şi. kl. 7 kr. 12 santim. Anvers 
arpa Lehistan şubat mart tahmtll 100 k '• 
ıosu 122 B. frank kl. ıs kr. 11 santim. Li• 
verpul buğday mart tahıntll 100 libreai 8 
şi. 4,5 peni. kl. ıs kr. 68 santim. Şikago 

bu~day Hartvlnter mayıs hhınili buşell 

135 1/4 scnt ld. 6 ki. 25 santim. Vinlpek 
buğday Manltoba mayıs tahmill buşeU 127 
§I. ki. 5 kr. 87 santim. Hamburg iç fındık 
Giresun derhal tahmil 100 kilosu 149 R . 
mark ki. 75 kr. 23 11a.ntlm. Haınburg tı: 

fındık Levan derhal tahmil 100 kilosu 14' 

. G "krııl '1'. da Bayan Seniha Bedrı o . ) tfı' ' 
dan (Tenkitçilik ve Müneklcit ,,ttr· ~r 

·ı ce•- f ~ üzerine bir konferans verı e ere 
ve dostlmmmn bu toplan:y• l / 
malarını dileriz. ~ ~ 

Kulak, Burun, Boğaı 
MOTEHASSISI 

Dr. ŞEVKft'1 '( 
HCJSNC TA~.~iJll'! 
Beyoğlu, İstiklal caddesı f'IO- ' 
karşısında Saka çılanaZI 

illm• Telefon: 43242 

Yeni 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 63 

tvANTURG~ 
Silreyya Sami Eren 

LİZA 

A9yada her adam, Çin imparatorun
dan bilvasıta bir tebliğ veya iblağa mu
hatap herkes, bu sırada, binlerce sene
denberi Met olduğu veçhile, yere diz 
söker. 

Fakat Cengiz Han, Şimal mitoloji. 
diyordu. 

(Arlımı var) 

Pazardan başka günlerde öğleden sonra 
saat (2.~ tan 6 ya) kadar tstanbulda Divan 
yolunda (104) numaralr husust kabincslDde 1 
basta.ıarmı kabul eder. Se.lr, cumartesı gUn 

leri saba.?ı "9,5-12" saatleri hakiki fukaraya! 

mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: ----------------· ı 
22398. Kl§lık telefon: 210~~ 

R. mark ki. 74 kr. 72 santim. 
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1ürnünden üçbuçuk asır sonra Haydariibat Alacağımız yeni vapurlar 

'1 - kl.JP.?JN 18 ŞUBAT 193'7 o 

Yıu ~uf Rez'sıtn kemı.klerı· Nizamı 
~ ( s inci 8CJ.yıfad4n devo.m) K E b • k 1• 1 e p 1 a 

Nfr.amın yer altında hususi bir 1Up a fi aSJ ya 1 Il mukavele 
kledl<ldı• haziııegi vardır. Burası altın külçe- lkt t v k•t• • f f d • ) d na ]eri, inci yığınları, elmaslar ile do. ısa e 1 ımız ara ın an ımza an 1 

ludur. En kıymetli kumaşlar vardır. Evvelce mukavelenamesi imzalan • ihtiyaçlarım karıılıyacak tertibatı haiz S d 1. •• _ l B •• •• k p• J 1932 senesinde Nizam bir Avrupalı mı§ olan ve üçü Menin, üçü de Mar - bulunacaklardır. an UKa tıırewe uyu ıya e mütehassıs getirerek buradaki eşya- mara hatlanna tahsis olunacak 6 va- Karadeniz vapurlarının her birinde 

P b k ıd nın bir list~ini yaptırmak ve kıymet- pura, Mersin hattı için dördüncü bir kesilmit 1000 koyunu istiap edecek Ce• 
aşa tür esine onu u ]erini tahmin ettirmek istemiştir. Şim. vapur daha ilave edilerek topyekun ye- samette soğuk hava depolan buluna .. 

diye kadar bu eşyanın ancak yansı- di vapurun kat'i mukavelenameleri ile caktır. 
na kıymet takdir edilebilmiştir, Fa- Karadeniz hattına mahsus üç vapurun Bunlardan ba§kl, Akay idaresi için 
kat ihtimal ki bunlar rivayetlerden ön mukavelesi dün saat 14 de Perapc. • (2), İzmir körfezi için (2) olmak üze • 
ibarettir. Çünkü Nizamın hazinesini bi Jas otelirl:ie hususi bir dairede 1ktısat re ısmarlanması mukarrer bulunan ve 
len kimse yoktur. Daha garip olan ci- Vekilimiz Bay Cel!l Bayar ile Alman • t eknik müzakerelerine devam edilmek
het, kendisinin de adeta. fakirane bir yanın Krupp fabrika11 salahiyetli mü • te cem'an (4) vapurun clahi bu grupa 

hayat geçirmekte olmasıdır. Fevkalade messili B. Hagemenn arasında imza e • ısmarlanmasmda mutabık kalınarak bu 
zamanlar müstesna, Nizamın giydiği dilmittir. hususta bir protokol imzalanmıştır. 
elbiM o kadar sefilanedir ki tesadü- Aldığımız malumata göre, bu 10 va- Dünkü imza merasiminde iktıaat V~ 
fen yolda rast gelen \."e şahsını tanı- purun mecmu bedeli, 9,000,000 Türk kilimiz ve K.rupp mümessilinden başka, 
mıyan bir adam onu bir dilenci farz lirası kadardır. Klering yolile ödenecek- Denizyolları direktörü B. Sadettin, mu
edebılir. Birçok defa Haydar Abada tir. Yani, bu mlkdar da Türk malı mü - avini B. Nihat, Akay direktörü B. Ce • 
uzaklardan gelerek kendisini ziyaret bayaası suretile tesviye olunacaktır. mil, Liman Şirketi reisi B. Haımet ve 
eden mühim şahsiyetler, altın yaldız. Para taksitleri faize tabi değilidir. B. Haldun bulunmuşlardır. 
Jı sofalar içinde zarnlh bir kıyafet ile Marmara tipinden ilk vapur (13) ay, KRUPP MUMESSILtNtN SöZLERl 
kar:;ılaştıkları zaman hayretlere dil· Mersin tipinden ilk vapur (12) ay, Ka- İmzayı müteakip kendisile konuşan 
şerler. radeniz tipinden ilk vapur da (17) ay muharririmize Krupp mUmessili Hage-

Nizamm emri ve mezuniyeti olmak. sonra teslim olunacaktır. Diğer vapur- menn demiştir ki: 
sızın eski bir ayakkabısını, eski bir es lar, bunları takiben biribiri ardınca tes- "Bu mukaveleyi 2ktetmek dolayısi • 

l> .. 
Yusuf Reisi,; mezan başında bir dakika ıükılt nbını değiştirmeğe imkan yoktur. lim edilecektir. le çok bahtiyarım. Mukavelenin, iki mil· 

Bir defa son derece eskimiş bir elbi- Marmara vapuru 1000 ton cesame • let arasında esasen mevcut olan irtibatı 
seyi atmak istediği için hizmetçisine tinde ve 18 mil aüratindcdir. Mersin daha kuvvtelendireceğinden fÜphcm 
şöyle demiştir: vapurları 3 er bin ton cesametinde ve yoktur. Krupp müesseıesi altı yedi ac. 

"ıtıt~un, lstanbulda tarihi bir hadise 
ttİalik ~tldi. TUrk denjzcilik tarihinde 
'çı( d ~"anını taşıyarak uzun seneler 
•ıq tnı.zlerde Türk sancağını korku• ' 

"e b"r· zıı.dan u un dü~nlarına göz açtır-
btıçıııt dalgalandıran Yusuf reisin, üç 
~ltt ~1rdır aapa bir yerde kalan me
biz. ih . ıldı ve kemikleri, görülmemiş 
~di. tirarn:ıa Hl.yık olduğu yere nakle-

\' 
~dr tıı~ reisin mezarı, Kasımpaşada 
htıi ~ın rn:zarlığında idi. Senelerden
dttııını ltıal YilzUnden mezar taşları kal
•iıı '- ! \re kala kala ancak Yusuf rei-

ıı:abri k 
llı·~al't • almıştı. Aaırlarca unutulan 
ll'ıi~ 1-1' 1lk <Snce değerli deniz tarihçi
ll>jr) ~dar Alpagut (Ali Haydar E· 
difirıi 1tııuş ve muhafazası lanm gel
ııe kıı 1

111
atadarlara bildirmişti. Üç ae-

1('.e!I •. r ar Önce Deniz müzesi müdJ.rü 
·~ı 

~llllak ~e~ar taı·ııın kırılmak ve kay-
\rın ıhtırnalini düşünerek müzeye 

lıt 11 ~.e rnuhafaza ettirmişti. 
' \' e dun, yol üzerinde kalan mezar. 'da tı&uf reisin kemikleri sureti mah
~ d hazırlanan bir sandukaya abna-
1\iıı ite?iz erlerinin ve polis müfrezesi
~,1~1rak ettiği muazzam bir törenle, 
lııi11 /"lada Büyük Piyale Paşa cam:. 

.ırbesin ··ru·· ··ıd·· San e go ru u. 
'~ duka, binlerce insanın arasında 
dtıı •- llıaf!ile tasındr. Dini merasim-
iL -vn • 
~bt'i lt ra deniz komutanlığı nanuna 
~ dlJt~a bir söylev verdikten sonra 

ıita &Uk\it edildi. 

Aydın yalılarında yetişerek Cezayir 
ocağına intisap eden Yusuf reis, Kılıç 
Ali Paşanın Cezayir Beylerbeyliği za
manında hükumet emrine girmişti. 

_ Fakat bu elbisenin nesi var? 13,5 mil sür'atinde, Karadeniz vapur - nedenberi, Türkiye Cümhuriyeti ile it 

Malta sularında Sen Jorj filosu ile 
yaptığı deniz muharebelerinde, Midilli 
sularında gösterdiği yüksek kahraman
lıkla kendisini tanıtan Yuıuf reis, Pi. 
yale Paşa gibi kahraman denizcileri de 
tanımı§, Kılıç Ali ile düşmana göğüı 

Ben onu daha uzun zaman giyebili- lan 5 er bin ton mcmirlde ve 16,5 mil görmektedir. Bugünkü mukavele ile 

germişti. 

Tarihin eıine güç rastlanır bir tesa
düfüdür, ki Yusuf reis dün tam ·üç bu
çuk asır sonra hayatında tanıdığı kah· 
raman denizci Piyale Paşanın türbesine 
ve onun yanına konuldu. 

Yusuf reisin ölüm tarihi olan 1006 
Hicri yılı: 
Hatif dua ile dedi tarihini anın 
Y uıuf Reiıo adeni mekan ede iferidunu 

Tahde 
Beyti ile mezar taşında tesbit edil

mektedir. 
D:.inkü törene, mezan bulan ve Yu· 

suf reise layık olduğu hürmetin göste
rilmesine sebep olan Haydar Alpagutun 
CJii Bayan Perser Alpagut da gelmİJti. 

Bir muharririmize şunları söylemiı
tir: 

rim.,, 
Nizamın büyük saray arabalarına 

mahsus mutantan bir garajı da var
dır Fakat kendisi en ziyade ihtiya
cı olduğu zamanlarda bile sadece bir 
Ford otomobiline biner. Bir defa bü. 
yük bir resmi geçit oluyordu. Asker
ler, zabitler, bütün büyük memur
lar en yeni üniformalarını giymişti .. 
Herkes Nizamı en mutena üniforması 
ile bekliyordl' .: Birden bire içerisin. 
de Nizam olduğu halde bir Ford oto
mobili çıktı. iptida iş bir dereceye 
kadar iyi gidiyordu, Fakat sonradan 
Ford otomobili birdenbire durdu. Ma. 
kine bozulmuştu. Nihayet kısa bir 
tamir ile yürütülemediği için garaja 
gönderiJmeğe mecb\triyet ha.qıl olmuş. 
tu ! Bu man1.ara yarım Mat sürmüş 
ve otuz bin kişi bü yüzden ayakta bek
lemişti. 

lşte dünyanın en zengin bir ada
mı olmakla <1Öhret alan Haydarabat 
Nizaminin b~ hasi!-l tabiati şimdi Av
rupa gazetelerine dedikodu zemini - Rahatsız olduğu için e§im gele

medi. Ban_a "Git, büyük merasimde bu· oluyor. 
lun. Yusuf Türk denizciliğinin kahra- ---------1------
man bir reisi idi. Ona 'gösterilen ihti- lngiltere A manya-
~~. g:;;;~mÜ•Ü kabartacak bfr hifac- ya neresini verecek 

ıür'atinde olacaktır. muhterem vekaletinizi memnun ettiği· 

Vapurlar umumiyetle her türlü kon· mi.zi sanıyorum. Sizi memnun ettikçe. 
foru ve tahsis olunacakları hatların tec- ileride diğer itler yapabileceğimizi u-
rübe ile teıbit cdilmig her türlü husuıi marım . ., 1 

Bir balıkçı hiklıgesi 
( 4 üncüMn devam) 

sakin görüyotidum. Zaten o öyleydi, için
de dağlar yıkılsa yüzünde belli olmaz
dı. 

Gece yarısından sonra Fitnatın bi -
}eklerindeki altın bileziklerin §tkırtısı, 

deflerin sesine ketıştı: Gazeller, yuka
rıya, Beyl{ozun yukarı mahallelerine j 
bir balon gibi uçtu; yukarıda pencere -
Jer açıldı; karşı sahillerlde Rumeli balık
çıları oltalarını sürüye sürüye dalyanın 
yanına kadar geldiler; mavuna sakin 
deniz üstürıl:ie devrilecek kadar sallan -
dı: ve iyice sarhoş oldular. 

O gece, deniz de sarhoş oldu; kuv
vetli bir rüzgar mavunamn muşamba 

perdesini dövmeğe başladı. Fakat onla
rın haberi yoktu. Reis: 

- Ey çocuklar, diye haykırdı, deniz 
kızına alnımızın terini verelim. 

hareket yaptı; titri yen parmaklan ara • 
smda bir sil§h ucu parıldadı; ve anide 
çolağı ayakta gördüm. Hiç kimse kat
iyyen bir aksi hareket yapmaya vakit 
kalmadan, bıçak bı~ğa gddiler; ve da• 
ha saniye isinde ve hamlenin arkum • 
dan: 

- Yan .. dımmmm .. 
Diye boğuk bir ses yükseldi; çolak 

düşmüıtü; ağzından kan geliyordu; 
Kadri çavuş reisin önüne yuvarlanmıt .. 
tr. 
• Ustamın yanma gittiğim zaman ba· 

gını kolarımla çevirdim; gözleri urun u• 
.zun Fitnatı ıaradr, ve: 

- O, dedi. yaşıyor değil mi? 
üstüne ve kollarına \doğru biraz cıa-

ha eğildim: 
1 

- Yaşıyor. dedim, o vurulmadı. 
- Yaşasın; ve hafif tekrarlaldı - Y• .. 

ıa .. sın .. 
Onu, sevdiğine katiyetle inandığım 

Abdülhamit 
tıbbi 

Dün gelen İngilizce "Sunday Picto
ria,, gazetesi yazıyor: ve Arabistanda 

keşifler İngiltere Almanyaya toprak vermek 
üzeredir. s~nt üç gün içinde böyle bir 
karara varılmı§ttr. İngiltere hüldhneti

yazmıı ve bunu Abdülhamide takdim nin önüne büyük bir sulh planı konul-

V-e ansızın, sarhoş gözler birdenbire 
açıldılar; çünkü klcniz adeti böyle idi; 
şerefine tertip edilen avda, kadın kimi 
seviyorsa paraların hepsini ona verir. 

Fitnatın da kimi sevdiği asıl §İmdi 
belli olacak .. En çok kimi ıeviyorsa ka
zancın büyük bir kısmını ona verecek; 
isterse hepsini verebilir; paralar onun ... 

bir fahişe için yapılan bir eğlentiden 
sonra, bir gece böyle kaybettim; altı• 
mızda deniz sallanıyor; rüzgar mupm
ba perdeyi uzun uzun dövüyordu. O ge
ceden sonra artık denizlde ç.alııma•~ 
Simdi ne vakit denize çıkacak olum. 
;alnız onu laatırhyorum: Beni çekir • 
dekten b!r 'bılıkçı yetiştirmek iıtiyen o 
adamı. O, mert bir adamdı. 

~ ( 4 ilncü sayı/adan devanı) ( 

~~da Arasibtan çöllerinde kul • 
~~tı ey yani yakma usulüne baJ -

~l'I·~~ Abdülhamit Key usulüne 
'1e • &lı idi. Peygamber Muham -
~ (:olunan "Ahir-ud-ded el Key" 'b " ton ilaç yakmadır) tavsiye -
~~ lsırda da yeri olduğuna inan-

~°bd ndır. 
dtbıı.: UUıarnidin bu inancını da izah e

~ ()!\Ilı\ 
~~ebe ~arnanında Avrupaya birçok 
~ ~~ il &önderilmişti. Bunlar Av -
t.. tttit~n terakkileri öğrenip memlcke 
~il ~ >'0rlardı. Abdülhamit de bunu 
'ti ... ~ e .. teıvik eder görünüyordu. 
...._ !lbbt böyıe görünmekle beraber a -" i' Araplarda ve ~ölde yaşadı • 
"ıı t '1 Yordu. Ve paldişah bu kana -
)\ tıa tibıill\t olduğu için Avrupaya ol
~ ~irı Arabistana da (fenni keşfi. 
ti ~tı:tı.J dolct.orlar göndermişti. Sonra· 
~~~~Ckttınüzde çok şöhret ve aevı
,i., tlt d 4 °lan fiziyoloji alimi Şakir 
~~ btr~Ctor kolağası Abdülhakim ve 
'l'""llt tt .. ~ doktordan mürekkep iki 
~ l\oıllat U ddcrek bunlardan birisini 
\ ~İd lrpta Fizan taraflarına, diğeri 
9- t' Ş~tntnclr'daki aşiretler arasr -
~d~~dı. Fiziyoloji ilimi Şakir pa
~: -.e tn emrini mecburen kabul et· 
la..~· .. '1 hu ~eyahati istcmiyerek yap· 
~ litıtOuJcı doktor Abdülhakim ATap 
't... t' leey diye bir usulün ya,adı
'·.~~ (~ bunu elektrikle mukayese 

'layı binnir) ~lı bir kitap 

etmi~tir. ( 1) 1 
muı bulUJmyor. A manyanın müstem-

İJ bununla da kalmamı§ ve padişah 
buyruğu ile çöllerde fenni keıfiyata 

çıkan bu heyetlerin raporları (Cemiye
ti Tıbbiyei O.ımaniye) yi de (ha iradei
seniye) işgal etmiıti. 

Memleketimizde ilim mefhumunun 

leke talebinin tanıması bu plinda mü- ' 
him bir yer tutmaktadır. 

Salihiyetli bir membadan aldığımız 
mall'.lmata dayanarak aöyliyebiliri.z ki, 
İngiltere, Almanyaya Şarkt Afrikadaki 
Tanganyika araziiini verecek değildir. 

uzun asırlarca teessüı edemediğine bun- Bunun sebebi basittir. Bu topraklar Al
dan ala phit mi olur? t manyaya verildiği takdirde Şimali Af

rikadan, cenubi Afrikaya doğru olan 
(1) Uniftl'lite, Yıldız kütüphanesi imparatorluk hava münakalatı sekteye 

numara 10370/145 yuma. uğnyabilir. 
Bundan başka, cenubi Afrika birliği 

hüki'.lmeti de, bu topraklann Almanya

Gözlerim benim de açılmıştılar. ilk 
dakikadan beri dikkat ediyordum; Fit -
nat, çolakla Kadri çavU§Un ortasıridaydı, 
falcıat bir §ey anlıyamanuştım; acaba.---·------..------, 
hangiıini ıeviyordu?... KURUN doktoru 

o, timdi yemin ediyorum ki tam bir i d At 
k k 1 Necaed in asaaun kadınmıJ. Omuzlarına kadar çıpla o -

1 
s 

larını çolağın boynuna dolamıştı; onu 1 Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
uzun bir öpüşle öpüyordu; keseyi de Lllelide Tayyare apartımanlarm· 
Kadri çavuşa verdi. Hangisini sevi - da daire 2 numara a de hastaları-
yordu, acab::.? .. Çavujun yüzüne bak - oı kabul eder. Cumartf!Si gUnlerl 14 
tım; dudaklarına kaldırdığı büyük bir i den 20 ye kadar muayene param· 
kadeh altında, iri bir patlıcan kadar 

dır. simsiyah duruyordu. Sonra, hiç kimse-
1
1...__, ____________ _ 

nin farkında olmaksızın elleri ani bir• Slaoga takımının 
cevabı ya ~dc~n~ katiyen muhalif ~duğunu ---~~~--~~--~-~~~~-~----~--~-~-~ 

bildirmiştir. Tu·· rk Ankara, (Telefonla) - Bayram- Bununla beraber, Afrikamn merke-
da maç yapmak U7.ere kendisine müra- zi Garp sahilinde, sevkülcey§t menfaat-
caat edilen Bulgar futbol takunları tere tesiri dokunmıyacak bir parça top- · k p • 
arasında cevap veren Levskiden son- rak vardır ki, burayı Almanyaya verip, B Ü y Ü 1 ya n g osu 
ra Bulgaristanm Slavya takımı da onun m:istemleke talebini kartılamak · • t• 

d 2 k Ş. d. kadar binlerce kişiyi zengın etmış ır 1400 lira mukabilin e maç yapma mümkün görülüyor. ım ıye 

fucre Ankaraya gelmeği ka.bul etmiş- Anlaı·ldığına göre, aon günlerde 5. inci keşide 11 Mart 937 dedir. 
tir. • Brüksel ve Paris, Lizbon ve Londra a-

8 ı r ıtaı9an prensi rasında yapılan ciddi istişarelerin m·ev- Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
d• zuunu bu mrntaka teşkil etmiştir. 

dünyaya gel ı Ayrıca: 15.000, 12.00000 10.000 liralık ikramiyelerle 
Bu ayın on ikisinde Napolide ltal· ıı Go··z Hekimi 20 000) 1· l k .k. d t ••k"f t d 

ya Kralının bir oğlu dünyaya. gel- (10.()(}Q ve . 118 1 l 1 8 e mu a a Var 11. 
miştir. Bu münasebetle Napohde ve Dr. Şükrü Ertan o·kk t· 
diğer İtalyan şehirleri.nde wbüyük şen-, Cağaloğlu Nuru"ımaniye cad. Nt• 1 1 ) a • 
Jikler olmuştur. Yenı dogan Prense (Cağaloğlu Eczanesi yanında) Bilet alan herkes 7/ Mart / 937 günü akşamına kadar biletini 
Viktor Emanüel ismi verilmiştir. Telefon. 22566 ldeğiıtinniı bulunmahdİr. Bu tarihten soma bilet üzerindeki balda salat 
lsim takma törenine Napoli kardinali illll•••••••ı••••••• 
Askalesl riyuet etmiştir olur. 

Hava Kurumu 
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rfOe N 8A%i SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 
00 FUll rAZAllYOI 

Methor bir sinemacı: 
BugUn Hollvud'da 

J&loız klAslk gUzelllk 
kifayet etmiyor 

Bayrama Az Gün Ka dı 
GALATADA MEŞHUR 

o 
Elbise Mağazasmm tekmil dairelerin deki T E N Z i L A T L 1 

Satıtmdan istifade ediniz. Şu cetvel den bir fikir edinebilirsiniz: 

A ''' • • • ~, r 

Kwnaştan Pardesüler 11 1h Llra!Gabardin Pardesüler 17 1 ~ Liradan Erkek Kostümleri 14 t/2 Lira.ti' 
aen Mandleberg Pardeıüler 23 % ,, Kadm Mantoları 13 " 

Trençkot Parde.üler IS Yz ,, Mutambalar 12 ,, Kadın Muşambaları 10 ,, 

•-.........··:.- i pcrat suıac:a"s.inız:" 

KURBAN BAYRAMINDA YALNIZ 
KIZILAY G AZETESi 

ÇIKACAKTIR 
llinlamuzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya Jardmı olacaktır. 

fada santimi 40, iç aayıfalarda 30, dördüncü aaydada 60 kunqtur. 

lllDema stildyolarmda klisik güzellik 
diyor' ve illve ediyor: .. Zaıuaıwnızda 
pde 8 '1olar ve zeki 100 dolar kıy
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
flDGleemiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

M •• t J • • f Yeni Postahane kaJ'flSmda KIZILAY Satıf bürosu Telefon: 22653 
oln taravetıni vıkaye edebilirler. v; uracaa yer erı -"~ 

yana üniversiesi profesörü doktor ~~~~~~~~~~~·~l~~~~~ca~dı~des~~in~cle~V~AKIT~~P~R~O~P~A~G~A~N~D~A~S~ER~V~IS~f ~T~e~lef~o~n!: ~Z4-'*~~,_ 
Stesj tarafından keşif ve genç bay- : -- -

llnema artistlerinin yakıcı ve kur 
ntll projektörleri altmda çalışırken 
cın1arm yüzlerini çabuk eoldurarak 
...UeştireD ve buruşturan bu projek· 
tDrlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
dbaltmek ve güzelleştirmek için g11· 
.nık müesseselerinde bütün servetl~ 
rtnl feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessUJ ede
oefl basit bir tedbir sayesinde ciltten-

vanlardan istihsal edilen cildi besteyi' 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şi.ıır 

di pembe rengindeki Tokalon kremin
de mevcuttur. Gece yatmazdaD evvel 
kullandıkta. siz uyurken clldbıisi 

besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadm 
birkaç hafta zarfmda 10-15 yaş genç 
leşmeğe muvaffak olabilir. GtlndUzler 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· 
lon kremi kul!andıkta bUtiln siyah 
benleri giderir, ve açık meaamab kapa 
ttT vP dJdi bevadatm ~~~lrfr. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Llmekapı T olmaaktepede 15 tane 
..wt 

T emizJik itleri için t 000 kilo ırea 
18lı (beher kilosu 45 kuruştan) 

Ollrüdar tephirhane.inde yapıla • 
c:ak uçak tamiri (Belediye fen itleri 

Muhammen bedeli 

78 Un 88 K. 

450 

1lk teminab ..... 
5,75 

33,75 

mGc:lürlüiünclen vesika almak prttır.) 140,99 10,57 
Y ukanda cinai mikdan ve mu bammen bedelleri yazıL olan 3 türlü 

it •Jft ayn pazarbğa konulmuşlardır. Şartnameleri Encümen kaleminde 
a&GJebilir. istekliler 2490 numaraL kanunda yazdı ve.ika ve hizalannda 
a&lırııilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26. 2. 937 Cuma 
afhıü aaat 14 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. (8.) (956) 

Tftrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
13/ 2 ı 1937 vazıyeti 

a-ı 

BaııkDot. 

Ufaklık. 

,A\KTIP ~ 
27.741.141.4 

• • • • 11. 185.134. -
• • 1.09 ı .titi.3-01 

rtırlıt Uruı : . • 
BarlçaeJd IDlllaabtrler: 

Altm l&fi kllocraı 6.370.991 
Altm& t&hvW kabil eerbMt 
dö"r1&1er. 

L. .475.!>78 

8.961.308.26 
1 

44.172.79 

Lir• 

40.017.918.43 

.475.578.83 

Diler dövizler ve bOrçlu 

kltrtng b&klyelert • • • • 39.545.040.7l 48.150.521.77 

~ i-=" A~ıF 

&ırmaye , , , • , • 1 
lbayaı ak~ , • • • l 

ı-ectavUlcleıu li&Dkootıar: 

Deruhte edilen evrakı nakliye 1 11::8.748.~63-
Kanunun IS 'lf! ıı met madd~ 

l 
ıertne tevfikan baz1De tara.tm. 
dan nld tediyat. L. 12.404.056-

I Deruhte e<!ileo evrakı ;ıakUy• 
, oakıye.ı . . • L 14ti.244.~C7-

'
~ 

ı ·.000·~ 
l .5 5 l .l tflo""' 

....... lall'1llel'lı 
Karşıııgı uunameo altın oıara~ ı 
tedavüle llhetea vaudUen 19.000.000- J 
Reesk ,,nt mukabtll UAvetea ted. , . 2.0.1 00.000- 185.344 5(f• 

kU'fllJll. 158. 7~5&1-
Deruhte edilen enala nalrtlyet 

K&DUDUD ı •• a bld macs. 
cıeıertne teYftk&D Hutne w. IJ 
rmdaD nkJ tedl,at. 1, 12.404.056- 146.344.507-
llmıı•t ...... ı 

~~ • • •• iL - ·-
l'lcad ...u. . , .... N, 24.246.ip:25 24.246.728.26 
......... ~ ....... I 1 

ıl }tiyeDbl ll&rplJIJ eebam ye l.J7 .044.620.2.3 
SDerub• edilen nNJa .., 

1 S t&h'ril&t itibari kıymetle 

8 Sertıe.t eebam .. t&h.u&t L.. 3.958.9~.20 41.00J.564.~ 
&ftMları 

A.ltm .. dtm tmrtne ..... L 1.289.501.82 
Talı.Olt e.rtm anu. 7.862.35 l .85 9. l 51.853.6 

1 4.500.000-
8.4Hl .434. t2 

322. 77 l .12ti.8 I 

~I vazed. 
1 l'irk Uraııı MewdWltl 

1 
Dövts rullbi)dah: 

A.ltm tabvtll kabil döY1zler L 
~l~r dövizler ve alacaklı 1 
• lrınıt hnltlyeleı1 . . • . L.27.376.6.11. q 

2 .14 .1J 

AIWlselll 1 1 ı ı ı 

Tek8m 

2 Kart 1118 tarthlladell ....... : bkonıo ııad<ll ytı.ıoe 5 1-2 - Altu ftsert.• nıını vUzd~ • ı-ıı 

Senelik muhammen kirası 18 lira olan KapaLçarııda Duvrik soka • 
imda 21 No. lu dükkin 938 ve 939 aeneleri Mayıs sonuna kadar kiraya TUrk. M~·~~n . Şirketinden: A\- Birinci sınıf Operatör -· 
Yerilmek üzere açık artırmaya konulmuttur. Şartnarne.i Levazım Müdür- Ş~ketimızın ~lar um~ı f)r. CAFEH 'I' ~ V VA ti 
Jüiünde görülebilir. istekli olanlar 1 lira 35 kurutluk ilk teminat mektup heyeti Martm 25 mcı perıembe ıu· ı Parla Tıp Fakuıtest s. asistanı dimağ, 
ft1a makbuzu ile 2--3-937 Sah ıünü saat 14 de daimi Encümende nü aaat 15.- de Şirketin idare Mer- estetik ve her nevi erkek ve kadın ame. 

lııuhmmaLdırlar. (1) (959) kezi olan Galatada, Ahen ve Münihl Uyauan, rahl:u:=:::an ve doğum 

Devlet Demıryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Hanmm 4 üncü katında 1 ve 2 nu • Her gün saat 

marah yazıhanede adi ıurette topla· ı 8 • 11 e kadar M ECC A NEN 
____ ,_.._ V '-~' te ---'-t muayene 
IMKllllUT. eııuue n veya ...u:: en en 1 öğleden sonra Ucretlldtr. 

az 1()() hiueye sahip olanlann hisse 1 Beyoğlu Parm&kkapı, Rumeli han 

senetlerini İçtima gününden bir haf.1..... No. 1, Telefon: •4086 --· 

Muhammen bedeli (24802.23) lira olan muhtelif ölçüde 1850 adet · ta evvel Şirketin idare Merkezine ----• ·----
pm azman ve tomruk 1/ 3/ 937 pazartesi günü saat 15,45 de kapalı teslim ile mukabilinde makbuz al · D r. 
sarf usulü ile Ankaracla idare binasında .. tm alınacaktır. maları rica olunur. N 1 ŞAN YAN 

Bu ite girmek iatiyen!erin (1860.17) lirabk muvakkat teminat ile MÜZAKERE RUZNAMESi: 
bnunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7 / 5 / 936 gün ve 3297 No. 1 - idare Meclisinin ve müraki-

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıy.a.n oten yanmda 
Mektep sokak 35 numaralı mua.• nüahasmd" inti~ar elmİf olan talimatname dairesinde almnut ve.ika bin raporlarmm okunmuı, 

yenehaneainde tedavi eder. w tekliflerini aym gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vemıele- 2 - $ilkelin mevcudat defteri ile 
Tel: 40843 rl ilamdır. 1936 senesi bilançosunun ve kir ve İİll ... --

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar- zarar llesaplannm kabulü ile .kinn ------------
,., •• tesellüm ve sevk şefliğinden İzmir ve Eakitehircle idare mağazala- tevzii hakkında karar ittihazı ve ida· 
nadan dağtblmakhdrr, ( 869) re Meclisinin itiruı, 

3 - Müddetleri münkazi idare 
KURUN 

Abone şartları 

ISPOR- POST ASI 
Yeni Türk gençliğini tam ve kati muvaffakiyetlere erittire· 

cek biricik imil spordur. lıpor Poıtuı bütün gençleri spor 
çerçevesi içinde birlettirme ğe çalıımaktadır. 

Burün ıpor mefhumu içinde birleıen Türk ıençliği yannki 
ıeniı ve ıümullü hayatta da lain bir fikir birliği yapmağa 

alııacaktır. 
lapor Postası okuyunuz. O, aynı zamanda bir fikir mec· 

muuıdır. 

Her pazartesi çıkar. Fiab her yerde (5) kuruıtur. 

Mecliai izulllm intihabı ve 1937 Yıllık 6•yhlc 3ayhlı: Aylık Birinci sınıf Çocuk Hastı 
senesinde idare Mediai izalanna ve- Memıelıetimizde 7so 420 ZJS l IO mütehassısı 

Yabancı yerlere 13SO 12S 400 l.SO • 
rilecek aidat mikclarmm teıbiti, Pom Birlıtine l il aseki ve Çocuk hasıanelet1 

4 - 1937 senesi için bir mürakip girmiyen yerleref l800 <>SO SOO l80 I asistanı -
tayini ile tahıiaatınm le.biti, T urkıyenın her posta merkninde KURUN', Aksaray Millet Caddesi NO· IJI 

S - Şirket namma teferruğ edi· abone yazılır. Her gün saat 9 dan ıs e ~ 
Telefon det lecek maden ruhsatnamelerinin, İm· hastalarını kabul e · 

idare: 24370 ...- ..J 
tiyazlarmm gayrimenkul mallarmm Yuı it1eri: 21413 1 Of"~ 
takrirlerini kabule mezun idare Mec· Poata kutusu: 4S DEVREN SATILIK Til'l' 
)isi izumm tayini, Tclııraf adreııı: KURUN laııonbut DÜKKANI 

6 _ Ticaret kanununun 323 ve Basıldıiı yer: latanhul Ankara Cadd"1 ı Kasımpa~ada Deniz ma~~~a~11 
dd le • ahk 1 V AICIT Yurdu. j ölen Acem Mehmedin tut;Jıt 

324 üncü ma e n anuna tev • ., '- "-·• . ... "'iM us t'I 

1 
.-uu ,..., nr az 'bir mal iJe devren sa 

fikan due MecJiej azuma mezuni. Nqriy.t diıektöru: Refılc A. ~ l yenlerin yanındaki fotoğraf ÇS l yet ve müsaade itası. i ..,._._.._.,...._..~....,~~~~~ za müracaat etmeleri • 


