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ınizde bir içtima yapıyor Halkevı açılıyor 
Şükrü Kaya o gün radyoda 

Cenevrege gidecek lıegete Haiag bir söylevde bulunacak 
Önümüzdeki pazar günü memleke- rınclaki yüksek gayeler, bu milli ana' JJQSQSlna Ja· ı•r dı•rektı' ter tin 31 yerind~ yeniden Halkevi açılı- müesseselerin memleketin her tara· 3 Uı yor. Aynı giin geçen senelerde açıl. fında aranmasına sebep oluyor. Bu. 

mış olan 136 Halkevi, yeni evlerin a- gün yeniden :n Halkevi açılıyorsa, 

tesbl•t edı.lecek . çıhşlarını, kendilerinin yıl dönüm. bu memleketin her tarafından yükse
lerini kutlulayacaktrr. len isteklerin bir kısmına cevaptır .. 

Nafia ve inhisarlar 

Deniz nakliye 1 

işlerimiz 

vekilleri de bu sabah geliyorlar 

B ~kaç gündenberi fstanbulda , 
ulunan Başvekil ismet lnö

~i\I'\~ nünün deniz ve liman nakli· 
~ta" 

tıı, }ti Rint rnemnuniyetle öğreniyo-
detck tıe birkaç gün sonra lzmire gi

~~ta. ~tada dahi bu yolda tetkikler 
' &tru rnemnuniyet öğreniyo -

ıı.Jıı;~kikaij halde hükômetin denizi 
Y ~l\i~tı işlerini ihmal ettiği yoktur .. 
İçil\ bı.ı tı Yapılacak vapur siparişleri 
illan 

0 
Sette bütçesine ilave edilecek 

~ lni~ l\'\ilyon liralık tahsisatın on 
~rı ~0ha çıkarılması kararı hüku
\ if' u Ususta azmine ve gayre -

Bugün şehrimize gelen i1oi vekil 
Bay Ali Çetin.kaya Bay Ali R.ana Tarhan 

Dün sabahki Ekspresle şehrimize 
Müdafaa Bakanı General Kazım 

öea.Ip R'Plmist.ir Sehrlmizde bulu· 

nan ve gelmesi beklenen diğer Vekil. 
)erle birlikte naşvekil riyasetinde ... . 

(Sonu: Sc:ı. 2 SU. 5) 

l/3uU~e] bir delil olarak gösterilebi-

,'1-d nurda beraber diğer birçok sa- B Ik K • • 
~~·~:"!:::~:~et:c~~zn:~::~·~ a an onseyının 

~~~E~~ü·- resmi tebliği 
Ş~hir dahilinde eşeklerle lngiliz - ltaly~n 

• · • • anlaşması bıl-
~ lletklıyat menedılıyor hassa _ta_kdir 

Aynı gün Dahiliye YekiH ve Parti imkan elverdikçe vatanın her köşe .. 
genel sekreteri B. Şükrü Kaya, sa),_ sinden yükselen şuurlu seslere en la• 
sı 167 yi bulacak olan Halke,·leri ü. sa bir zamanda cernp Yerilecek, Par. 
yelerine ve bütün vatandaşlara karşı tinin yüksek himayesinde bulunan 
radyoda bir söylevde bulunacak, bi- Halkevl sosyal abide gibi her 
rer kültür kaynağı olan Halkevleri. e her köyde yU.kse-
nin çalışmalarından duyduğu derin halkm 
hazzı an la tac.'lktır. . ~ . 

Halkevlerinin memleket bünye~ine 
ne kadar uygun birer mües.c;;ese ol
duğu kısa bir 1.amanda sabit olmuş j 
bulunmaktadır. Halkevlerini hima. 
yesine almış olan Partiye yer yer vu
ku bulan müracaatlar, bu müeAAese. 
Jerin halk tarafından ne kadar be
nimsenmis olduğunun bir delilidir. 

Halkevler.inin kurulu~ maksatla. 

Kurbanlık koyunlar bu 
sene çok pah~ ı 

-,--·--

ş~kı 1 f · 1 . d ~ 1 edlldı 
~~ er ya nız say ıye yer erın e egen- Atin&, 18 <Hususi>_ Balkan An- HerK:.~~ b:;=.: k~~:::ı~:i 

\re binek VasıtaSJ olarak kulianılaca •,, tantı konseyinin müzakereleri nihay&- dolEU)tınlıyor. Bu sene kurbanlık ko

neye nazaran yüksektir. En ucuz ko. 
yun 13-15 liradır. İyi bir kurbanlık: 
koyun 20-25 liraya kadar satılmak
tadır. Anadoluda kardan yolların ke,. 
panması ylizünden fiyat yükselmiştir, 

te ermesi üzerine Türkiye Hariciye ve- yun İstanbul vilayetine civar vilayet-
, kili Tevfik Rüştil Aras, Yugoslavya !erden fazla gelmiştir. Fiyat geçen se-

- Başvekili ve Hariciye vekili Stoyadi- ---------------------------

noviç, Romanya Hariciye vekili Ant.o- Mekteplerı·m·ızde d·s· ı·n 
nesko bu akşam hususi trenle Sel8.ni- 1 1 P 1 
ğe hareket etmişlerdir. Oradan Tev. 

fik Rüştü Aras İstanbuıa diğerıerı de 14 l fa/ı·maf bugu··nu··n memıeketıerine gideceklerdir . ı Y.l eVC U 
Hariciye vekilleri istasyonda Baş-

vekil Metaksas bUtün vekiller, ordu ' • t • t • k lı 
kumandanları, sivil ve askeri erkan nencını ııe lŞ ırme u-

( Sonu : Sa. 1 Sü. 2J 4' \7 

Pasın balosu 
lstanbul Basın Kurum.undan: 

Basın kurumunun bu yılki balosu 
23 ııubat 1937 sah günü akşamı saat 
22 de Maksimde değil Tokatlıyan ote
linde verilecektir. Muhterem davetlile
rimize arzederiz. 

/Jiigük lıedigeli müsabakamizda 

KAZANANLAR 
listeyi yarır1 neşrediyoruz 

susun da çok kif ay etsizi 
(Yazısı 3 Uncü sayıfamızdadır) 
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1 Güze ve hailevi kadın ~ 

j ·Marl Aatavanet ! 
~ i I Fransa ihtilalinin bu muhteşem 1 
I kurbanını çıldırasıya $even 1 
§ genç Avusturyalı kimdi? ı 

! Yarın: KURUN ilavesinde ı ~ 1= 
) okuyunuz. l 
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~ 2 - KURUN 19 ŞUBAT 1937 

Batay'da para ile 
lğl~I ba,ıadl 

Vataniler siyasi menfilerin 
dönmesine muarız bulunuyorlar 

Halep, 18 (llusıJSi) - Gazeteler kararı alakadarları harekete se,·ket
her gün siyasi menfilerin affedilece- mştir, 

ğlni ,.e memlekete döneceklerini yaz. Memurlar köy köy dolaşmaya başla 
dıkları halde b~r tUrlU siyasi mnfiler mışlar, Ziraat Bankası kasasını aç. 
memlekete avdet edememektedir. mı~lar, mektepler yaptıracaklarını, 

Muahede Fransa tarafından kati su- halka ,·adetmeye başlamışlardır. 

rette tasdik edilm~dikçe siyasi men. Maksat Türk halkının Suriyeden ay. 
fiJerin memlekete girmesine müsaade rılmasına mani olmaktır. Bu \":itlere 
edilmiyeceği, affın ancak bu zaman kanmıyanlara para dahi \'ererek mak
bahşedileceği söylenmektedir, Haki. saflarını yerine getirmek istemcktt.>. 
katte ise vaziyet şu<lur: dirler. Halkın temayülü memurla-

Mevkii iktidarda bulunan Vata- rınkinın zıddınadır. 

nfler, mevkii iktidan kaybetmemek Sancaktaki Fransız delegfsl 
için menfilerin avdetine mümanaat Parise Cja§1rıfdı 
etmek.tedirler. 

Şam, 18 (llrumsi) - Bayır, Bucak, 
. Hazne nahiyeleri gibi Türk kesafe. 
tinin bol olduğu yerlerin mukaddt'. 
ratının konseyce yedden konuşulma
sı hakkında ittihaz edilen karar, Su. 
rfyeli ve Fransız m\?murları arasında 
bir takım yeni faaliyetlerin başlama-
8ma sebep olmuştur. 

MaHim olduğu üzere Bayır, Bu. 
eak mmtakası 921 den evvel Sancak
tan ayrılarak Alevi mıntakasına il. 
bak oloomuştu. 926 senesinde Türk 
ımntak881nın tekrar Sancağa ilhak! 
f pn kıırar verilmiş fse de bir türlü 
tatbikata geçilmiş değildir. Kon.CJey 

----

Antakya , 18 (A.A.) - Havas mu -
ha biri bildiriyor: 

Mandalar komisyonu sekreteri olup, 
halen Sancak müşahitleri nezdinde bu
lunan B. Anker, Hıalebe hareket etmiş
tir. B. Anker, oradan Cenevreye gide
cek ve Sancağın hukuki statüsünü ha
zırlamak üzere konsey tarafırldan vü -
cude getirilen eksperler komisyonun -
da çalışacaktır. 

Diğer taraftan, Suriye fevkalade ko
miserinin Sancaktaki delegesi B. Du -
rieux de eksper komitesinin ihzari işle
rine iştirak için hariciye nezareti tara -
fından çağmlmıştır. B. Durieux, pazar 
gUnU Pariste bulunacaktır. 

Atatürk'Je Selinik Belediye Reisi 
arasında teati olunan telgraflar 

Ankara, 18 (A.A.) - Reisicümhur} 
A~türk'e Selanik belediy-e meclisi reisi 

tarafından 12 şubat 1937 de aıa~daki 

telgraf gönderilmiştir: 
Yeni Tiirkiyenin BUyük Yaratıcısı 

ve meleketlrnizln aamimi dostunun doğ
duğu -ev.in hatırasını ebediyyen muha -
fasa etmekle bahtiyar- olacak olan doğ
dufunuz tehrin belediye meclisi derin 
tazimatının bir niıanesi olarak tarihi e

vin bugünden itibaren emrinize tevdiine 

karar vermekle ıerefyabchr. 
Atatürk ide cevaben ıu telgrafı gön -

dermiılerdir : 

B. Marcuriu 
Selinik belediye reisi ve belediye 

meclisi reisi 
Selinik 

Doğduğum ev hakkında Selinik be
lediye meclisinin cemileklr tetebbüıünü 
bildirmıek: için. Mn.-. eindudiğisaiz tel· 
graftan fevkalAde ~tebauia. qldum. 
Sellnik belediyHinin lGtilfklr diitün -
ceıi beni lderin bir tarzda mütehauis 
etti. Size hararetle teıekldlr eder ve bu 
doatane karan sizinle birlikte ilham et
mek l(ltfUnde bulunanlann hepıl nez -
dinde samimt sempatime tercüman ol -
manın rica eylerim. 

K.ATATURK 

Almangada }' ahudiler 
askere alınmayacak 

Berlin, 18 (A.A.) - D. N. B. ajan
IDU11 bildiddiğine göre, dahiliye nazın 

harbiye nazın ile mutabık kaldıktan 

aonra hizmetlerini yapacak gençlerin 
lillh altına alınmasiyle alakadar yeni 
bir nlsamname hazırlamıt ve neıreyle -
mittir• Bu y.eni nizamname, yahudileri 
flD hizmetten meneden yeni askerlik 

General Goering 
Lehistanda dört kart 

vurdu 
VIU'fOVa, 18 (A.A.) - Dlin Bialo

viıecga'da bir av partisi esnasında M. 
O&ing, 4 kurt öldünnüıtür. Kar ol 
madJtmdan av partisi pek o kadar 
enteressan olmamıştır. 

RelalcOmhur M. Moscicki ile 7.eV

ceei, Berlindeki Leh sefiri ve Alman. 
yanın Varşova sefiri, Leh ordusu mü-l 
fettişi General Sosnovski ve diğer bir 1 
takmı uwat, bu av partisinde hazır 1 

bulunmuşlardır. 

M. Smigly Ridz'in bu akşam, be
raberinde harbiye na.zır muavini ve 
diğer Uç general olduğu halde Bialo-1 
vteczaya gideceği söylenmektedir. 

Ankara klüpleri 
arasında turnuva 

Ankara, 18 (Telefonla) - Ankara 
Gicii tarafından bayramda maç yap
mak üzere çağnlan ecnebi takımlar, 
fala para istediklerinden getirilme., 
)erinden uz geçilmiştir. Bayramda 
Ankam Gileil, Kmkkale, Çanka)'B, 

kanununa ırkçı prensipleri intibak et -
tirmektcdir. Bundan böyle, polis, ıilih 
altına alınacak her gence "yahudi" keli
mesinin manasını anlatacak ve ıilih al
tına alınacak genç, ince bir tetkikten ge-

1 
çirildikten sonra, hiçbir zaman yahudi 
telakki edilemiyeceğini teyidcn beyan 
eyliyecektir. 

Bay Hitler 
söylüyor: 

"Yeni harp milletler 
için felaket olacaktır,, 

Berchtesgaden, 18 (A.A.) - Eski 
muhariplerin murahhaslannr kabul e -
den Bay Hitler, §Öyle demiıtir: 

"Ayni düıünceyi taşıyoruz : Yeni bir 
harp, bütiln milletler için bir felaket ~ 
lacaktrr.,, Führer ıu sözleri ilave etmit
tir: 

"Dahili sulh, teıevvil§e düçar oldu -
ğu takdirde Alm::ınyada imar tehlikeye 

ldüşcr. Fakat harici sulh tehdide maruz 

kaldığı takdirde Alman miJletinin ken
dine gelmek için sarfetmekte olduğu 
muazzam mesaiyi tahrip eder.,, 

Demirspor klüpleri arasında bir tur
nuva yapılacak, birinci gelene Spor 
Kurumu ikinci başkanı B, Halit Bay. 
rak tarafından bir kupa v4"ril«ektir. 
Maçlar 21, 23, 25 §Ubat tarihlerin
de olacaktır, 

Deniz nakliye 
işlerimiz 

(VayM&ı 1 incide) 

ispanya 
harbi 

nüniyet ve gayret göstermek, hatta 

bütün teşebbüslerin esası olan para Şiddetli boğuşma
ve tahsisat işini haHctmek kafi gel-

miyor. Onun içindir ki, hükumet lar mutat şekilde 
böyle bir taraf tan deniz nakliye i§ - • • •• 
lerini yoluna koymak için uğraşır - suru yor 
ken öbür taraftan İzmir gibi bazı ih
racat limanlarımızdan: 

- Mallarımızı vapursuzluktan 
sevkedemiyoruz. lkincikanun için -

de gönderilecek ihracat eşyası şuba
ta kaldı. Şimdi şubatta da göndere -

miyerek marta devredilmesi tehlike

si var! E tı dert yetişmiyormuş gibi 
bir de ecn'!bi kumpanyalar navlun -
ları yiizde kırk nisbetinde a!tırdı. 
Böyle yühek ücretlerle gönderile -

Avila, 18 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Neşredilen bir tebliğde hükfunetçi
lerin dün Jarama cephesinde yapmif 
olduktan iki taarruzun çok şiddetli 
olduğu, ancak hiçbir netice vermemiş 
bulunduğu beyan edilmektedir. 

Saat 5,30 ela htik\ımet bataryaları, 
asilerin Naciamadrid önündeki mevzi
lerile Maranosa üz.erine şiddetli bir a
teş açmıştır. Bundan maksat, Jarama
nın sol sahilinde bulunan Frankistle-

cek mallarımız yabancı fir~alarla rin arkasını çevirmek olduğu anlaşıl

nasıl rekabet etsin~ Bir taraftan sa- maktadır. 
tılan malları vaktinde göndereme -
mek, diğer taraftan navlunların 

yükselmesi ile maliyetin artması ne
ticesi olarak satış yapamamak he • 
pimizi mahvedebilirı•• 

Şeklinde feryatlar geliyor. ,.. 

Milisler, top ve mitralyöz ateşinin 
altında olduklan yerde mıhlanıp kal
mqlardır. Hüktlmet.çilerin iki tankı 
tahrip edilmiştir. 

Sabahleyin milislerin yeni bir hü
cum dalguı, Frankistlerin aiperlerine 
Wqmağa ça)Jf"'I§M da tevkif edilmf§ 
tir. Öfleye doğru Frankiatler, Jarama 

Bu feryatlann kalplerimizde u • mmta.kaamda hafifçe ilerllyerek vul
yandırdığı akisler o kadar derindir Yetlerinl mlah etmiflerdir. 
k" I I .. d b' f la b EecuriaJ mmtakumda Robledo de ı a e a e ır ert o rak ile kayıt - ChavaJa ö:ıUnde ll'ranklat kuvvetler 
tıtız durmak mümkün değildir. Kal - dün ijfleden eonra EıBcuriaJ& bAklm 
dı ki deniz nakliyat işleri devlet in .. olan mühim bir mevzii llgaJ etmioler
hiaanna alındıktan sonra deniz nak- dir. 
liyatmın tanzimi en mühim bir mil- Eecurialm pek yakmda aptedilece 
li vazife halini almııtrr. Bu itibarla fi tahmin olunmaktadır. 

hükumetin yeni vapurlar sipariıine lapanıaıa Alman ve l'ranaız 
verdiği ehemmiyet çok yerindedir. g8nUllUlerl gldentlıecek 

Vekiller Hey 
bir içtima 
yapıyor 

gün bir toplantı yapılacağı uJll 
tadır. 

Hu toplantı Hatayın ana 
tesbit hususunda Milletler 
tinde yapılacak içtima ile 
görülüyor. 

Bugün Ankaradan Haridt' 
leti genel sekıeteri B, Nuınal 
mencioğlunun riyasetinde bit 
heyeti de şehrimize gelecektir. 

\"ekiller 11c}et! muhakkak 
toplandığı takdirde, Hata)o'lll 
sasına dair, Cenen ~ heyetfatll' 
lecek direktifin bütün tefer 
tiyetle tesbit edilm:ş bulunabilit• 

Ceneneye gid;cek teknik 
miz, B. Numı.n l\fenemenciol 
başka Genel Kurmay namına 
kan General Asım, hukuk 
B, Mahmut E~t Bozkurt, B. 
l\faksudi, B, Yusuf Kcmılcla' 
rekkeptir, A} rıca yüksek d 
iktisat mekteLi direktörU 
AH Fuat, Hariciye genel 
bürosundan Fatin, Adliye 
hukuk işleri direktörü B. S-,V. 
Jiye hususi kalem <!irektörü B. 
de bu heyete iştirak edecekdt· 

Başvekilimiz General ts111et 
yann lzmire giclt!cektir. JC 
refakat edecek olau iktisat f., 
Celal Bayarla birlikte lzlll!:.ı 
hassa limana ait işlerle JlleJIJ .... 

caklardrr. .ı. 4 
Asri bir liman icin lUzUlll;.s 

her tUrlil tesisatın, İstanbul 
beraber İzmir limanına da JS 
anlaşılmaktadır. . .. ..ı 

Denizyollan idaresinin elinde aa· 
dece yirmi sekiz gemi bulunmakta
dır. Bunların mevcudu muntazam 
surette iılediği 1ıalde esasen deniz 

nakliyat itlerini idare edemezken 
içlerinden bir kısmının tamire git -
meti, geirisinin de hemen Her gün 

tamire namzet olarak işlemekte bu
lunması gözönüne getirilirse vapur
suzluk yüzünden Denizyollan idare
sinin maruz kaldığı zorluk derhal 

iş Bankası genel direklfl"'. 
Berlln, 18 (A.A.) -.Alman vatan- Muammer Eriş de cumartesi 

daşlarınm tspanyadakı dahili harp mire gidecektir 
için gönüllü yuılmalan ve İspanyaya · 

anlaşılır. 

Bunun içindir ki hükumet gemi 

vasıtasının tamamlanması için yeni 
vapurlar ısmarlamağa vaktinde te

şebbüs etmittir. Fakat Avrupa tez
gahlarının fevkalade meşgul olduğu 
için §İmdiye kadar kabul ettirilebilen 

siparişlerle ancak yirmi sekiz vapu -
run yarısını yenileştirmek imkanı 

temin olunabilmiştir. 

Herhalde başlanan işe devam e

dilecek ve mutlaka ba§arılacaktır. 
Bilhassa nakliyat işlerini inhisara 
almaktan mütevellit devlet vazifesi-

ni tamamen yapabilmek için icap 
eden fedakarlığı yapmak lazımdır. 
Aksi takdirde bu cihete ait devlet 

vazifesini yapamamıt olmakla da 
kalmayız; karadaki demiryollar ıe -
bekelerinden tamamile istifade ede

bilmek de deniz nakliyatının tanzi • 

mine bağlı olduğuqdan §İmdiye ka -
dar bu maksatla yapılmıt olan yüz 
milyonlarca liralık fedakarlığı tama

men değil, fakat kısmen akim hı -

rakımı oluruz. 
~SiM US 

Mıaır Mllletl•r Cemiyetine 
girmek lste§lnde bulundu 

· Londra, 18 (A.A.) - Mııır hükQ
meti, İngiliz - Mısır mukavelesinin il -
çüncil fıkrasına istinaden Milletler Ce
miyetine girmek talebinde bulunmu~ -
tur. Mısır hükUıneti mezkur mukave -
leye göre, tngilterdden bu hususta mü -
zaheret istemeye salahiyettar olduğun
dan İngiliz hükumeti Milletler Cemi -
yetinin fevka!Ade toplanmasını talep et-

mittir. Bu toplantının mayıs sonlannda 
olması muhtemeldir. Diğer taraftan tn

giliz hükGmeti birçok devletlere de mil 

racaat ederek kendilerinden Mısıra mü

zaheret .etmelerini rica eylemiıtir • ..... 

gitmelerini meneden kanun, ayni za- iki vekil bu sabah ee 
manda ya.hancılara da pmil olacak
tır. Yaba.ncılann İspanyada döğüomek 
Uz.ere Almanyadan geçmeleri veyahut 
Almanyadan çıkmalan menedilecek
tır. 

Paris, 18 (A..A.) - Nazırlar mec. 

Ankara 18 (Telef onla) -
VekiH B. A1i Çetinkaya, Gti 
İulı"'-.ı.1cıı Yt:hlll D, Ali J(B 

han bu akşamki trenle tstan 
reket ettiler. 

liai müzakerelerinin büyük bir kısmı K •• •• h 
Hariciye nazın Delbos'un izahatı üze- Omur 3VZ3SI 
rinde cereyan etmi§tir. 

Delboe, bUtiln limanlardan tayya
re meydanlarında ve İspanyaya gönut 
lU gidebileck bUtijıı hudut istasyon
lannda fili bir kontrol tesisine müte. 
allik bir çok emimame projelerini an
latmıştır. Çok itina ile huırlanmıı 
olan tedbirler bUttln lhümalltı derpiş 
eylemektedir. Hatt.A. oimendiferler de 
bile hususi bir "8.bıta teşkil edilmekte 
ve Franaa topraklarındaki bütün rad
yolar İspanyada harbeden orduların 
takviyesi için gönüllü davetinde bulu
namıyacak b:r hale getirilmektedir. 
Bütün tedbirler 20 şubat gece yarısı 
meriyete girecektir. 

---------.-~---------~-~ 

Balkan Matbuat 
Ko"seyi 

Galccek l~lm•ını 
Ankarada ıapacak 

Atin&, 18 (H\1M181) - Balkan mat. 
buat komeyinln gelecek t.oplantJaı • 
neye Ankarada yapılacakbr. K~ 
nin kararlan temenni kabilinden oı. 

malda beraber Balkan Antantı devlet-

leri tarafmdan kabul edileceklerine 
muhakkak nuarile bakılmaktadır. Ka 

rar tuDlardır: 

Balkan Antantma dahil bulunan 
devletler matbuatmm ne doğnıdan 

do~ya ne de ecnebi gazetelerinden 
alarak biribirleri aleyhine neşriyat 

yapmamaları, dört Balkan müttefiki 

guetelerine ait olmak tu.ere poata, tel 

graf ve telefon ücretlerinin indirilme
si, radyo servisleri, konferanslar ter
tip edilmesJ ve Türkiye başmurahhuı 

Vedat Tör'Un teklifi tu.erine de dört 
Balkan memleketi liaanile yazılmış iki 

ayda bir mecm11& Defl"i Ye Balkanları 

Avnıpaya tanıtacak en iı,ii. eeere mil

ki.fat verilmeeidir • 

Deniz ışleri 

allına alınıyor a 
Ankara, 18 (Telefonla) -

şirketinden satın alman liJll&°' 
yol ve madenleri ve Kozla. 

1 demiryoUarının işletilmesi .":ı~ 
daki deniz işlerinin inhisaf ~ 
hnması hakkında iktisat v~ 
bir kanun projesi hazırla11 • 

Projenin esasları şunlardır;, 
1 - H üktlmetle Ereği~ ~~ jj 

sında :ıktedilmiş 20 teşrıni~e~ 
tarihli mukavele mncibince il 
intikal eden madenlere, il 
demiıyollarma ait biluın.u• fi 
menafi emllk, arazi tesiBS~ 
eudat dotrudan dolroya 1 
nunu mucibince kurulacak 
ye devredilmiştir. 

2 - HUkftmet taraf~ 
mekte olan Kozlu n Kflilll l'
yotlan bUtUn mUşteınilA&I ~ 
bank kanonu mudblnee ~ 
dedeki mUeueseye devre ~ 

3 - Zonruldak UJD&Jllll ~ 
tahmil ve tahliye i~lerl ne J .-! 
hil) den Kllyos (dahiJ) a ~ 
za atır ve mevkilerinden~ ..... 
içinde yapılacak kömfir llP"""'. 
tahliye fşlerl fnhfsar al~ 
tır. 

' - Bu işleri yupmak 
bank sermayesine MaliY' ~ 
nin 936 bütçe~inden bir bUÇ '11"• 
lira tahsisat ilave oJunınuf 

5 - Hüktlmetle şirket e 
·bi11e münakit mukavele mucı Yıl: 

~e tediye edilecek milba eBf" 
taksitleri Etibank serlllaY 
sup edilecektir. 

6 - ı:urulacak .ııiiesset' 
~alı~an amele hirliğine 1D 

yıkları satın nlacaktır. .a 
7 - Amele birliğince Jeti 

rilen tahmil ve tahliye iŞ 
kalı tesisat ve vesait d~..1:'r. 
tarafmdan satın abna~-· 
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~ekteplerimizde disiplin 

4evcuttaÜ11latbugünün 
v fe11cini ·yetiştirmek hu- otobüs biletçisi M kt •ht• . . . 

.Sfl • . • / Klizım dövülmüş e ep ) lf aCJ JÇID 
" ~sunda çok kıfagetsız. Jandarm~ Siil~y: mühim tedbirler alınıyor 
~~ eweı mekteplerim~ ya- n1an tevkıf edıldı 
~ ~~ Z4ruret haline geWrı terl>i
~~~izdeki d.eğişiklik etro
t, ~-uQflnuz Hak"l.,-ı &ilM Gezgin 
'- bf, tıe.,.,.etmi§ti. Bu makaleler. 
~ !:;:tton bugilnkiJ. terbiye siste
~ t'Ufu1aoa.k kadar meydana 
'~##~lığı te§rih etmiş, d~ 
' '"un bu nizamsızlığa karşı a.. 
' 1'.t,~rlerin bir an evvel alın.. 
'~ Kültür Bal«mlığının 
t~ katini çekmi§ti. 

' lıGyatımızı en yakındatı aM
~ "'-~ ~ mü1ıim ter~e mesele
• ~.~ ikt;.sa., aahibi muallimler. 
il~~ .faydalı bulduk. Bu,güm 

' ·~ ccWmyat muallimi 1)6 

~ C1e ~ müdürü Agdh Sırrı Le. 
~: 1/0ptığımız kon~ neşre-

~;.~an zaman bir dert halinde 
~t 0~ böyle blr meselenin ha-/ 
~ 'u8'Una şliphe yoktur. Fakat 
~ bıl' le gençliğin memlekete fay
~~ b Uzuv olarak yetişmesi işidir. 
,""'dl:- k~lamamasmdan doğan er.
' te bu. terbiye iş ile alftkadar o
~~ed davısi çarelerini aramaya 
\ et Ve hatta bulup gösterirler 

~~.bana öyle geliyor ki bu der
J:ııı~.~a\'ıs· 
~~ \' ı etrafında araştırma ya-
~ llıeaeı e ~a:-eyi gösterenler çok ke .. 
~Or!ar eYi Yalnız bir bakımdan gö
~t; · lııese1a., bazılarına göre, ka
~ı..bazıı ~kta, bazılarına göre aile-
' ~ta. b~na göre mektepte veya sc .. 
"lııııa~ kısınma g-öre de program, 
liaıb . e veya nizamnamededir. 
et h:ı genç deddiğimiz kütle ce-

\v.,._., ~atı içinde bizimle birlikte 
~epe "'.el..'" ... .ı ..... hiitıı" aözlf'rimizi 
a·u 1'~?1izi fakip eden bir zümre~ 
lik~tı~ ailesi, mektebi, sokağı 

bır kül olarak tetkik edil-

~-<ıb~akkı Süha bu defa. meseleyi 
~~it,. b~kıından ciddi surette tct-

11~· ~ını~ bulunu-vor 
~~Ce .J • 

'ha h:rhangi fena harekette en 
~ 'k tlı olan çocuklardır. 
~~ on tan hUrmet beklemiyoruz. 
~1 ~. b~ı:ço~uğa telkin etmek şöyle 
tı 'h~.. . akıs bUytiklere karşı hür-
~ b .. ını •t. 

'r tnı gı tıkçe p:ı.r~alamaktayız. 
> ~:r Sal vereyim: 
~~: al'kada!iım g~en gUn anlatı-
~f!Ult 
}\ı~d babası olduğu anl:ı.şılan bi-

ııllıı ha tanıdığı bir muallime, çc
~ lıakkı~cası <ılan başka bir mual-

l'ilJı.ın a kırık not verdiği için ço
~-<!ltj . da ağız dolusu küfretmiş. 
_t~ 51:di; çocuk kendi yanında 
~ ~a~ abası tarafından bu baka
~ k z kaldığını görecek olursa 

~•-~ilce at'şı saygı hissi besler mi? 

~t et~Oc~k. çok hassastır. Kime 
ı t ~ E!del' esı ~azım geldiğini bilir ve 
~ l' ltıu ·

1 
~ıu:ncte muhatap olm:

"eı-.. ahın ıse hUrmet hissini co-
~ -~e~· . 
ı..~ttıı~ ış ve çocukta bu hissi 
~ :ı.ti:ıı iş. d:mektir. Şimdi bunun 

, ~ ttıı ı:ocuga mı yülcliyelim? • 
. eaııerı· - it k .. k" 
~ çoga ma mum run-

~<!l'bıl'e 

Bay Agah Sırrı Levent 

dan kalkar; mesele kendi kendine hal 
!edilmiş olur. 

Şüphe yok ki mektep ve nizam.na. 
me işi de bunun içindedir. Hususile 
ilk tahsilden orta tahsile doğnı yük
seldikçe muallimin mürebbilik vasfını 
kaybettiği, kendini yalnız dersi ver-

mekle mükellef bir muallim addetmek 
te olduğu muhakkaktır. Bunu ıslah 
etmek için elbette muallimi mektebe 
bağlryacak tedbirler almak lA.zımdır. 

Bu hususta elbette ki elde mevcut ~ 
limat bugüniin gencini l:iyıkı v~hile 

yetic;,tirmek hususunda çok kifayet. 
sizdir. 

Bütün gayrete rağmen ailenin ve 
muhitin bozduğu çocuğu ıslah etmek
te zorluk çeken idnre ve talim heye
ti kifayetsiz talimatnamenin hududu 

~-ıçıncıe 1.ıı.uw.lwahta.dn. Fakat hcrhnldc 
ne yalnız nizamname, ne yalnız imti
han veya müfredat programı bu işi 
halledemez! Behemehal tek bir elden 
hepsini kavrryabilecek kudret ve nü
fuz:ı. s:ı.hip bir teşkilatın bunu ciddi
yetle eline alarak halletmeye çalışma. 
sı lizımdrr. 

Liselerin leyli olması meselesine 
gelince; şüphe yok ki, leyli bir mek
tep nehari bir mektepten çok fazla 
talebe üzerinde işlemek imkaruna ma
liktir. Fakat !;urasmı da unutma.-nah
dır ki leyli mektep, talebeyi alelıtlak 
dört duva.r arasına hap~edcn bir mü
essese değildir. Ders harici talebeyi 
meşgul edecek talebe teşkilutını haiz 
değilse, leyli mektebin faydası kadar 
çocuğun ruhu fuerinde zararlı tesirle
ri de vardır. 

Bundan başka kemmiyetten ziyade 
keyfiyete bakalım: İki bin mevcutıuJ 
10 mektep ola.cağına beşer yüz mev. 
cutlu 10 mektep olsun. 

!ki bin çocuk içinde vazifesini ifa 
etmcğe imkan bulamıyruı mürebbi el
bette 500 talebe içinde daha kolay mu
vaffak olur ve 500 talebe arasındaki 
çocu kda; bir iki bin talebe arasındaki 
çocuk gibi gürültüye gitmeğe ve kay
bolmağa mahkiı.m olmaz. 

Bunun için de çare ilk mektepler
den itibaren ortaokullara imtihanla 
talebe almaktır. 

İlk tahsil mecburidir. Fakat orta 
tahsil hatt.'l ÜniYersite tahsili her va-

Otobüs biletçisi Kazrnun, Bakırköy 
jandarma karakolunlda karakol kuman
danı Ali Halil onbaşı ile Slivari jandar
ma Süleyman taraflarından dövüldük -
leri iddiasile, açrlan davadan ve ilk du
ruşmadan bahsetmiştik. 

Biletçi Kiizım, Bakırköyünden İl -
tanbula gelirken, Bakırköylden bir mev 
cutlu ile birlikte binen jandarma Mev -
lf1dun, kendisine bilet almamakta ıs -
rar ettiği ve şikiiyeti üzerine iş kara • 
kola aksedince, komiserin jandarmanın 
bilet parasını vererek işi tatlıya bağlC(
dığını, fakat MevlOt, Bakırköye dönil
şilnde olan biteni anlatınca, kendisinin 
karakola götürülüp oralda dövüldüğünü 
anlatryoıidu. Dövüldüğüne dair muaye -
ne raporu da alrnmı§tı. Şahit olarak da 
otobüs sahibi isnıa.ilin yanında çalışan 

şoför Hasanla gene goför Tevfik din -
lenilmişlerdi. 

Bir ehliyetname imtihanı açılacağı 
gibi icap ederse yeniden yardımcı 

öğr~tmen alınacak • 

Hakyeri, duruşmayı dün bitirerek, 
süvari jandarma Süleymanrn suçunu sa
bit görmüş, bir ay, on gün hapsine ka
nr vererek, kendisini tevkif etmiştir. 
Ali Halil onbaşının beraetini kararlaş -

Orta tedrisat direktörü Bay Avni 
şehrimizdeki tetkiklerine devam e~ 
mektedir. Dün Gelenbevi ortaokullile 
Fatih ortaokuluna gitmiş ve her iki 
okuldaki çalışma vaziyetile ala.kadar 
olmuştur. 

Öğrendiğimiz.e göre gelecek yıldan 
itibaren Geclnbevi ortaokulu lise ola
caktll'. 

Diğer taraftan her yıl olduğu gibi 
bu yıl da ortaokul ihtiyacım tam.ami
le karşılamak için mühim tedbirler a
lınmıştır. Ayni zamanda. ortaokul öğ
remenlik ihtiyacmı gidermek için de 
çalışılmaktadır. Gazi Terbiye Enstitü
sünde muhtelif ders gruplarına ait ol
mak üzere ortaokul öğretmeni yetiş
tirmek için bir kurs açılmıştır. Bu kur 

sa 170 kişi devam etmektedir , 
Diğer taraftan Avrupa.dan geleceli 

talebelerle, Üniversite yüksek öğret
men okulu, İsmet Paşa Kız enstitüsü 
mezunlarile açık öğretmenlikler dol
durulacaktır. Ayrıca bir ehliyetname 
imtihanı açılacak icap ettiği takdirde 
yardnncı öğretmenler de alınacaktır. 

Diğer taraftan lise müfredat prog • 
ramlannda yapılacak değiımeleri tetkili 
etmek üzere Bakanlıkta bir toplantı ya
pıldığım yUlnIJtık. Toplantıda tabiiye. 
riyaziye, fiz~ kimya dersleri üzerinde 
esaslı deği}meler yapılnugtrr. Bu değiı
melerin gelecek yıJldan itibaren tatbik 
edilmesi için maarif tOrasınm ilk top
lantısında müzakereye alınmaSI muh .. 
temeldir. 

tırmıştır. 

tşin diğer bir safhasr da, mücideiu -
mumiliğin, Bakırköy jandarma kuman
danı Dursun hakkında bu hususta usu-

TALEBEYE PASO 
lüne uygun olarak tahkikat yapılmak p d 
üzere, hakyerinden, dosyadaki evrakın aso an 
bir suretini istemesidir. Tahkikat sıra-

hangi talebeler ve ne zaman 
istifade edebilecekler? sında tesbit cldilen bazı ifadeler üze -

rinc, buna lüzum görüldüğü anlaşıl -
maktadır. 

Mimarlar Cja§1rıhyor 
Türle Güzel San'atkır Birliği Mima. 

ri §U besinden: 
Şubemiz yıllık kongresinin 21.2.37 

pazar gühü saat 15,30 da Birlik mer
kezi olfl.11 "Alp.y KÇişkU,. nde topJana
cağı bütün azaya ilan olunur. 

Tramvay şirkctile yapılan yeni 
mukavele hükmünce talebenin yaşlan 
her ne olursa olsun kendilerine paso 
verilecekti~. 

Buna dair İktısat vekaleti tarafır.-
dan yapılan tetkik1er bitmiştir. Tram
vay şirketi bir marttan itibaren tale
beye paso verecektir. 

Şirketin p:ıso vermesi şekli etra-

Çata ca Ceza Hakim·nin bir 
avukat aleyhindeki davası 

Dün dinlenilen iki avukat, hakimin umum·yelle 
sert nıuamelede bulunduğundan bahsettiler! 
İstanbul ağır ceza hakyerinde, dün 

bir avukatın lduruşmasma devam olun -
muştur. 

Duruşması yapılan, Çatalca avukat
larından Hasandır. Davacısı, Çatalca 
ceza hakimi Ediptir. Hakim, bir duruş
ma srrasmda, inzibatı ihlal ettiği nok -
tasından, avukatı tevkif etmiş; bunu ta
kiben de, avukat, hakim aleyhine bir 
hakaret davası açmış. Ve yapılan tah -
kikat neticesinde hakimin muhakeme -
den men'ine karar verilinu, "bana ha -
karet isnadetti., diye hakim tarafınldan 
avukat aleyhinde iftira davası açılarak, 
bu dava ağır cezaya verilmiş. 

Dünkü duruşmada, avukat Hasan 
serbet olarak hazırdı. Müddeiumumiliği 
muavin Kaşif Kumral temsil ediyordu. 
Davacı hakim Edip, yoktu. 

Müdafaa şahitleri avukat Etem Ruhi 
Balkanla avukat Ali Nihat, şahitlikle -

rinlde, hakim edibin muhtelif duruşma -
Iarda gayet sert davrandığından, ihtarı 
ve tevkifi icap ettirir hiç bir sebep bu
lunmadığı halde, böyle vaziyetler or -
taya koyduğundan, gerek avukatlara, 
gerek başkalanna karşı umumiyetle 
haşin muamelede bulunduğundan bah
settiler ve hüliisa, hakim Edibin, karp
laştıklan bütün hakimlerden başka tür
lü hareket ettiğini söylediler. 

Müddeiumumi muavini Kaşif Kumral 
ihtar ve tevkif gibi muamelelere ne gi
bi vaziyetlerin esas olduğunu araştırdı. 
Şahitler, taraflarından kendisine karşı 
hiç bir hürmetsizlik gö::.terilmediği yo
lunda cevap verdiler. 

Reis Refik, aza Cihat ve Abdurrah-
man Şeref, duruc:manrn devamını, am
me şahitleri Asımla ismailin çağmlıp 

dinlenilmeleri için, başka güne bıraktı

lar. 

fmda üç madde tcsbit edilmiştir: 
ı - Talebe yalnız ikametgahı ile 

devam ettiği müessese arasında gidip 
gelebilir • 

2 - Tatil zamanı hariç olmak üze. 
re bütün tahsil müddetinde pasodan 
istifade edebilir. 

3 - Mekteplerde veya Üniversite
de usulü dairesinde kayıtlı bulunan ~ 
lebeler hakkında paso talimatnamesi 
tatbik edilir. Memur veya müstahdem 
sıfatile hariçte hayatını kazanan yük
sek mektep müdavimleri ve Üniversi. 
te talebeleri bu tenzilattan istüade e-
demezler. 

Paso almak istiyen ilk, orta, lise 
talebeleri luıriç olmak Uzere Üniversi
te ve yüksek mektep müdavimleri 
mektep haricinde başka bir m~li
yetleri olmadığına dair ikamet ettik. 
leri mahalden polisçe tasdikli bir te~ 
kere geitrecekelrdir. ~ 

Uyuşturucu maddeler 
hakkında konferans 

üniversite konferans salonunda ve
rilmek üzere uyuşturucu maJddelcr hak
kında bir konferans serisi tertip edil -
miştir. İlk konferansı evvelki akşam 
profesör Bay Mazhar Osman vermiştir. 
Martın üçünde Akil Muhtar, martın 29 
unda da Hayrullah Diker verecektir. 

Erkek lises;nde konser 
ilk öğretim ispekterlerinden Bedri 

Akalın 27 şubat cumartesi günü İstan
bul erkek lisesinde Eminönü mıntakasx 
dahilindeki öğretmenlere bir konser ve
recektir. Bay Bedri Akalına pi_yano ile 
Şefik Gürmeriç de refakat edecektir. 

~~ tııeı. ın~lesinde şüphe yok ki 
.,.~ lıatıa, lebın, nizamnamenin, tali
\ı ~İl'! Sokağın nyrı ayrı hi:ösE'
< e ~ "llrdır. 

tanda., için zaruri değildir • ı-------~ 
Liyakatliler tahsili tamamlar; mem 

leketin fikir hayatına kan~ır. Diğerle-

)\~'datı hep birden mütalea et
~ lt:ıe:· 1'1c yalnız nizaınname
t~~ be~ı 'ne de yalnız hürmeti ço-

ri de iş hayatına atılır. Bu suretle 
memleket de şimdiye kadar çok za

rarmr görmiiş olduğu yan münevver 
zümreden kurtulur • 

~ elrlekle bu iş halledilmiş 
lrtcı\ H . B. Ulgen 
~~lUıı l';zıla.rımda tekrarladığım ---------------
" ~ llıe(~çliği kucaklıyacak, eve Sırt hamalhğının 

S hatta fabrika ve tez- kaUımasına do~ru 
~ ~l' ~il kadar teşmil edilecek 

'~ 1
"· % bir gençlik teşkilatı 

~~~it~ . 
~:' ıı~~İlltcıden idare edilecek o-
~ lı' In dediğim gibi, her ta-
~ ~ te ~ :Yapacak ve her aileden 

<ıı- ttt"n . . . t -
""~ " ayıu şcyı ıs eme"e 

tır. O zaman dert orta. 

Sırt hamallığının kaldırılması et- I 
rafında belediye iktisat müdürü Bay 
Asım Süreyya dünden itibaren mın

takalan dolaşarak tetkikata ba,,lamış
tır. 

Diln de yazdıfımız gibi yakında 1 

bu hususta esaslı kararlar verilecek-
tir. 

Yeni bir musiki aletli 
M. Ekman isminde İsveçli bir mühendis yeni 

bir alet keşfetmiştir. Havadan bir memlekete taar
ruz vukuunda yüksek sesi ile ahaliyi tehlikeden ha
berdar etmeğe mahsus olan bu alet r mdiye kadar 
ayni maksat için yapılmış bulunanlara nisbetle on 
dört defa daha kuvvetlidir. O kadar ki, bu alet sa
yesinde pencereleri kapalı bir odada en derin bir uy
kuya dalmış olan kimse bir kilometre mesafeden 
uyandırılabilecektir. Uyanık bir adam da sekiz kilo
metre mesafeden tehlikeyi i~itebilecektir. Bu ale
tin diğer bir faydası da küçük olmaEıdır; hacminin 

küçüklüğü dolayısile herhangibir otomibile ta'kıla- ; 
rak kullanılabilecektir. Onun için lsveçli mühen· 

1 

disin keşfi her tarafta alaka uyandırmı~ ve ken• 
disine büyük bir mükafat verilmiştir. 

Gelecek harplerin en büyük tehlikesi hava · 
tnarnızlarmdan ibaret olduğuna göre yakmda he- • 
men bütün memleketler lsveçli mühendisin icat et- 1 

tiği yeni musıki aletini §Üphesiz sür'atle tedarik ede· 1 

ceklerdir. Yalnız ~imdilik meçhul olan ve merak · 
edilen şey bu yeni musıki aletini hangi memleke-

tin daha evvel çalacağıdır! Haaan KumCjay 
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Doktor köşeai : 

Geçen makalemde meme emzirme -
yi vasati günde beş defa ve azami 
6-7 defa olarak tesbit etmiş meme 
müddetini ide 10-20 dakika olarak zik
retmiştim. 

ÇOC'Uğa her meme verişte daima bir 
memeyi vermeğe alışmalıdır her iki me
menin birden verilmesi o memlerdeki sü. 
tün gayritam olarak boşalmasını b:ıd: 

olur ki bunun devamı sütün çel:ilmesi 
~likesi ve her iki memeyi birden ver-

, meği; ancak memelerde süt gayrikafi 
~duğu zamana hasredip memelerde sü· 
[tün kafi olduğu vakayi:ie söylediğimiz 
gıöi beher emzirişte yalnız bir meme 
verilmelidir. Eğer annenin sütü kafi gel
miyorsa ne yapmalı: 

Umumiyetle ikinci h2.ftanın nihaye -

iftne kadar muntazaman ve saburanel 
~cuğu muayyen vak"tlerdc emzirmeli 
ve beklemeli; bu müddet zarfında da 1 

arilt gayrikafi olarak gelecek olursa c 
vakit anne sütü ile beraber muayyen ta
lifat dairesinde inek sütü de vermeli. 
W'ani karışık emzirme yapmalıdır. Sütü 
~uğa şişe ile değil. kaşıkla vermeli -
tur. Çünkü, şişeden süt kolay aktığı ci
hetle, şişeye alışan çocuk meme almaz 
dlur ve bu suretle kendi, kendini meme
den keser. 

Yardımcı olarak süt vermeğe mec -
'bur kalacağımız çocuklarda görülen ba
zı hususat bize o çocuklara anne sütü 
niln kafi gelmediğini anlatır! Çocuğun 
k2.mırun içeriye çökük oluşu, muayyen 
ve muntazam artmaması sık, sık inkı -
baz ve hazan fazla kokulu amel. çocu -
ğun neş'esiz ve uyuklar bir vaziyette 
olması (halkın uslu çoçuk dediği bir 
tip) bu hallerin mevcudiyeti ve yukarı
da sayılan sebepler çocuğun gıdasının 

kUi olmadığını ve ona anne sütü ile be
raber yarldımcı süt vermemiz lazım gel
diğini anlatır. İnek sütünü; bir meme, 
bir süt ilfilı .. şeklinde ve günde 3 meme 
ve 3 inek sütü olarak veririz. inek sü -
tUnU çocuğa vermek muayyen bir usul 
ve kaideye bağlıdır. Bazı hekimler da • 
ha ilk aylarda inek sütünün saf olarak 
verilmesini teklif ederler. Fazla revac 
bulmıyan bu usul yerini sütü suland;. I 
maya terkctmi~tir. Sütü sulandırmak 
ve ona kalori kıymetini yükseltmek için 1 
feker ilave etmek lazımdır. Süte se -
kerden başka un ve yağ da ilave cı:lilir. 

ttk ayda sütü 1/ 3 rnlandırmalı, ikin-' 
a! ye üçüncü aydan sonra 1 / 2 süt ver- 1 

meli. Buna % 5 seker ve % 1-2 de un 
ilive etmelidir. Sütü sulandırmak ic.in 
ya su veya pirinç suyu ku11anılır ve ka
lorisi olduğu için pirinç suyu tercih edi
Ur. 

, Yardımcı gıdaların ldevamını diğer 

r yumıa bırakıyorum. 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Dr. tbrah.im ERDENiZ 

Pllnör uçuşlar1na 15 
Martte başlanacak• 

!nönü kampı için uçuş tecrübeleri 
yapmak üzere geçen yıl mayıs ayında 
Üniversite meydanında açılan planör 
uçuşlarına hazırlık kampı bu yıl 15 
marttan itibaren çahşmıya başhyacak 
ttr. 

Talebe kaydına devam edilmekte 
titr. 

HAFTALIK 
l-llKAY~LER 
Küçü r 
Kahr m n 

Yazan: Çeviren: 
Dostoyevski Vır Ciül 
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BUNDAS JWVEUU KISD\ILARDI' 
UOLASASI 

On bir yt1.7mda bir çocuk olan 
hlkA.ycn.ln kahramanı, Moskovıı ci-

n.rmda, yaz taWinl geçirm~ck için 
gWgt, akrabasmdan b1rlnin konağın• 
dadır. Orada saaıo ve gtlzeJ.rkadmlar 
.,._ Bunlardal1 Wıi - SarI§m bir 
ıe~ Jt8dm ,.. onu dalma 

T urgut ilk defa olarak Hava ku
rumu balosunda Feride ile kar 
şıla.c;tı. Genç ressamın bütün 

Türkiyeye yayılmış ve yabancı mem
leketlerde bile yer tutmuş şöhretini 

uzun müddettenberi duymuş olan Fe
ride, onu cumartesi çayına davet et
mek fırsatını kaçırmııdı. Yavaş yavaş 
Turgut Feridenin cumartesi toplantı
larının en munta1..am müdavimlerin
den biri oldu. Nihayet bir cumartesi 
akşamı bütün misafirler gittikten son 
ra genç kadının yanında uzun müddet 
kaldı. Böylece hayatlarını birleştirme
ğe başladılar. 

Feride Cebelibereketin en yüksek 
ailelerinden birine mensuntu. Babası
nın biricik evladı olduğu için daha kü 
elikten tahsil ettirilmiı:ı; henüz on do
kuz yaı:;ında iken Adanada mühim bir 
iş deruhte etmiş olan bir mühend"sle 
evlenmiş; mühendisin Adanadaki işi 

bittikten sonra da karı koca fstanbu
la gelerek Şişlinin en güzel apartıman 
!arından birini almır;lar oraya yerle;. 
mi3lerdi. Feridenin saadeti uzun sür
medi. Kocası menenjite tutularak bir 
knG gün içinde öldü. Dul kadın o sı

rada henüz yirmi dört ya~ında idi. 
Yurduna, anasmm babasının yanına 

döneceği yerde fstanbulda kaldı. Ve 
evini Beyoğlunun yüksek ı:ıosyctesinin 
toplantı mahallerinden biri haline sok
tu. 

Turgut'la münasebete başladıktan 
sonra Feride sosyete ile olan mün8.S(>. 
betine biraz fasıla \'erdi. Delikanlı san 
at aleminin dehfılarından biri olduğu 
"'ibi gayet yakışıklı bir gençti de ... Fe
r" de onn kalben tamamen baj;lanmıs
tı. Apartımanın bir dairesi Turguda 
tahsis edilmişti. Ressam atelyesinde 
<'alışmadı ~ ı zamanları Feride ile bera
ber geçirir; tahsil görmti-; kadının 

sıhhatinde muhtac olduğu dimn;;i zev. 
ki temine muvaffak olurdu. 

Feride Turgudun m"zisi h ... ı;ınnda 
kendisinden hiç bir ma}jmat isteme
mi§.ti. 

Onun bugünkü şöhreti, mevkii genç 
kadını lüzumu kadar tatmin ediyor
du. Turgut Ferideye olan merbutiyeli
le hariçte hiç bir bağıntısı olmadığını 
isbat ediyordu. Seven bir kimse için 
bundan fazlasını araştırmak manasız 
olmaz mıydı? Bir gün konuşurlarken 
Feride Dörtyol 1a'd malikanelerinden 
bahis R"mı~tı. Turgut genç kadının 
\'erdiği izahatı d rnıerken Feride sor
du: 

- Demek siz Dörtyola gittiniz! 
Turgut biraz durakladı. Sonra ta

bii bir tavırla: 

bulu'.'1.c!U'T'.''.l.!ttnı.lır. Bu kartının gayet 
~ -.,ımt nrkndaşı olan bir kadın dn· 
ha vardır. 

Bir gün bu !<adını ı Bayan M. yi ı 
b!ıhç"de atla görl\yor. Gere salon<l'l 
da, kıskanç bir adam o!ırı kocn.'lmın 
bazı şeyler söylediğini duyuyor. Ka• 
dm mutccsmr bir hıı.1 nimı tır. 

Ertesi sabah çocukla kadın barı• 

çcyc çıl{arken koensma rastlıyor ve 
ona çocukla bernber biraz dolaşmıı.ğıı. 
çıktığ"Tnı söy!Uyor. 

Adam ''hmmm ... ., diye söylendi, son 
ra kendi kendine söyler gibi devam 
etti: 

- Bunlarm ikisi de bahçeye N. yi 
görmek için çıkıyorlar... Biliyorsunuz: 
N. Artık gidiyor. Senin amcanın 

kızı (öteki güzel kadını kaste
diyordu) onunla güler, onunla ağ. 
lardr. Onu bıraktp gitmemesi Hlzımdr. 
Amcanın kızının söylediğine nazaran 
N.'le aranız pek iyi değilmiş... rr.ana
sızlık ... 

Bayan M.: 

- .laka edİY.:«1 dem. 

• 
ımzasız 

- iBr tatil zamanında oradan geç
miştim. Demekle iktifa etti. Feride 
Turgudun bu kadar kısa bir izahla ik
tifa etmesini biraz garip gördü. 

Fakat fazla ısrar etmedi. Turgu. 
dun dediği gibi herhangi bir tatil dev
resinde oradan geçmiş ve Feridenin 
malikanesini o zaman görmüştü. 

:(. :(. * 
Baharın güzel kokuları !stanbulun 

bağ ve bahçe1erini doldurmağa baş

lamıştı. Bir gün Feride Turguda dedi 
ki: 

- Nedir bilmem içimde derin bir 
heves uyandı. Baharın ~ giizel gün
lerinde Dörtyola gitmek orada birkaç 
hafta kalmak istiyorum. Fakat sen
den de a~Tılmak istemem. Nasıl bera
berce şöyle bir Adana yolunu tutsak, 
tst:ı.nbul ne kadar güzel olsa oradaki 
portak& !arın gü1..el kokusunu, koru
lukların ruhu okşıyan manzarasını bu 
]amayız. Hem sen de dinlenmiş olur
sun; belki orada yeni eserler bile ib
da edersin. 

Turgut Feridenin bu arzusuna ma
ni olmadı; Uç gün sonra iko genç To
ros ekı:presile !stanbuldan Adanaya 
ayrıldılar. 

~ :(. !ıi 

Fcnl:lenin b:ıb'asımn 

Dörtyolun en geniş ve en muhteşem 
malik:"melerinden biriydi. Burası Feri
denin dedelerinden olan Cebelibereket 
Beylerinden birine aitti. Malikanenin 
yamb:ı~ında derenin kenarında eski 
müsnhkem bir kalenin ankazı duruyor 
du. Şimdi oturdukları binaya gelince 
o Fcrldenin büyük babası tarafından 
otuz sene evvel yaptırılmıştı. O va
kittenberi burnya şehrin asri istirahat 
yerleri il:'ıve edilmiş ve tstanbulun en 
giizel a""artım{'nlannı aratmıyacak ka 
dar mi;l;e:rmel yapılmıştı. 

Turguda da ayrıca bir daire ayrıl
mıştı. O sabahleyin güne~le beraber 
dışarıya çıkar; kırlarda saatlerce do
laşır; hazan akşam gec vakit dönerdi. 
Yemekten sonra Feride ile ba.cma.şa 

kalırlar: ve bundan büyük bir lezzet 
duyarlardı. 

Bir akşam Turgut kırlardan biraz 
g~ döndü. Böyle ge~ döndüğü zaman. 
lar yemeğini kendi dairesinde yemesi 
adetiydi. Delikanlı yemekten sonra 
odasının önündeki bn.lkona çıktı. Bu 
sırada Feride odaya girdi. Kadının ren 
gi soluktu. Halinde bir gayritabiilik 
görülüyordu. 

B. M. , bana doğru iğilerek ve gü
l:imsiyerek: 

di. 
- Demek bu senin !tavalyen, ha? de-

Bayan M. yürümeğe ba•lıyarak: 
- Şöyle bir do!aşmıya cıktık, decli. 
Onunla beraber ben de yürümeğ.:: 

başladım. 

Kendi kendime düşünüyordum: 
Kocası sorduğu zaman niçin: 

"Tek başıma dola~mağa çıkt:m,, de
memişti de benimle beraber gezdiğini 

söylemişti? 

Bunu kendi kendime sorarken kor
ka korka da onun yüzüne bakıyordum. 
O bana dikkat etmiyordu. Yü,.,:i gene 
enclişeli bir halde idi. 

Birden at sesleri işittik: Asilzade bir 
adam olan N. konaktan aynlıyordu. 

Kadınlar, genç kızlar, onu uğurlamağa 
çıktılar. 

Bunların arasında o benim sarışın 

kadın da vardı (B. M. onun ağladığım 
sölemişti)_. Atar. >-:anımızdan geçerken 

mektup 
• ._, ,... ... -, el"".\ '" ·' 'P'' 

Yazan: 

Hasan 

Bedrettin 

Titrek bir sesle seslendi: 
- Turgut buraya gelir misin? 
Turgut odaya girince Feridenin so-

luk yüzü ile karşJla§tı. Genç kadın rcs 
sama söz söyliyecek zaman bı

rakmadan elinde bulunan kağıdı uzat. 
tı ve yeisle dedi ki: 

- Bak aldığım imzasız mektuba ... 
Turgut mektubu aldı. Delikanlı sa

tırları gözden g€:çirirken itidaline as
la halel gelmiyordu. Feride ise onun 
yüzündeki alıimetleri seçmeğe muvaf-, 
fak olmak için gözlerini bu sevdiği 
yüze dikmişti. Turgut mektubu bitir
di.Sonra masanın üzerine bırakarak 

tabii bir sesle: 

- Billlda şaşacak ne var Feride ... 
~edi MPktnrıt.!ln h::ı.h:ım1n Clİ7.in ma.li 

kanelerinizden birinde vaktile çoban ol 
duğu haber \'eriliyor. Bu gayet doğru-

dur. Ben de o vakitler şu pencereden gö 
rünen dere kenarında oynardım. Ba
bam öldükten sonra bir hayırsahibi be· 
ni Adanaya gönderdi. Orada yetiş

tim. Ve bugün tanıdığın Turgut ol
dum. Bunu sana ~imdiye kadar söy
lemediğim belki bir kabahattir. Fıı

kat. sen bana ve benim bugünkü ha
lime değil mazime göz dikerek beni 
öyle görüyorsan, senin muhitinde ya
~:ı.makhğımı aykırı buluyorsan yarın
dan tezi yok ben buradan ayrılırım. 

Üzülme yalnız hakikati senden belki 
de lüzum görmediğim için sakladığım
dan dolayı beni affet ... 

Ve genç kadını nazikane tutarak 
odanın kapısına kadar teşyi etti. 

• • * 
Ertesi sabah Turgut kıra çıkmadı. 

Öğleye doğru Feridenin ailesile bulun
dukları kameryeye gitti ve mühim bir 
iş için hemen Torosa harekete mecbur 
olduğunu söyledi. Bir saat sonra ara
ba hazırlanmış delikanlının bavulları 
yerleştirilmişti. Turgut e~ya arasında 
kendine yer bularak yerleşti. Araba 
hareket etti ve on d:ıki1rn kııdar yol a-

N. Bayan M.'ye şapkasını çıkarark se-
lam verd•, fakat hiç konu~madı. 

Kafile uzaklaştıktan sonra Bayan 
M.'ye baktım: Yüzü bembeyaz, gözle
ri dolu dolu olmuştu . • Ağhyacaktı. Be
reket versin benim kendisine baktığımı 
gördü: Gözlerini çevirdi. Elind~ki ki
tabı açtı: 

- A ! dedi, ikinci cildi almışım. Hadi 
git bana birinci cildi getir. 

Bu sözlerin asıl manasını anlamış

tım: Beni yanından uzaklaştrrmak isti · 
yordu. Elindeki kitabr aldım gittim, lıir 
daha gelmedim. 

Ondan sonra Bayan M. le karşılaş
mamağa çalıştım. Yalnız, merakım da· 
ha artmıştı. Onu ve kocasını uzaktan 
uzağa gözetliyor, tetkik ediyordum. 

N. gittikten sonra uzun bOylu. uçuk 
benizli bir genç geldi. Giden gibi bu 
gelenin de resmen o benim sarışın ka
d:nın aşıkı olduğunu söyliiyorlardı. 

· ft_.4.,.kaaı var), 

f 

_______________ ,,,..,,,,,/_ 

Yeni bir ~aqia tJa/ıl 
Mm. Simpsoıı 

1 
Acaba ev!enmiyecek ,,,,. 

. . t J! 
Fransızca Le Matin gazetesill V1 

dradan bildirildiğine göre v~sar"' 
künün evlenme meselesi benilS 
lml un mamıllrtadll'. 

Ati el kıy af eti11d
1 

do' aşan kadıO 
Ella Maillard garip bir Fra~:; 

yanıdır. Bu kadın atlet kıyafetı ~ 
ya olarak bütün Kafkasyayı geJ 
ral dağlarım açmış, Siberya1' tl 
başa dolaşmıştır. Bu fevkalade tılt 
macerası hakkında iki sene e\T\'el 
tap yazmıştır. Bundan son~ 
Maillard ikinci bir seyahate . ç~ 11 
Tibeti ve Türkistam gezmiştır• 
bi çöllerine kadar gitmiştir. ilk ~ f. 
ret !devrinin başladığı bu yeri# r 
müş, buralarda tetkikler y~prn·tlf 
yahati hakkında da ikinci bır Jclıı1 
mıştrr. Yakında bu kitap da (A 
fnterdites = Memnu vahalardı) 
n .. ""'9'"".:t11--.ı...:. 

Simdi Ella Maillard 
maktadır. 

Şüphelenince geriye.,",! 
istedUer; fakat .. 

• t<6 
Ba.lmköye tabi Ayayorgı JJ 

Mahmutbey köyüne giden d ,,. 
Mustafa, Ali, oradaki bir ağıl; 
terine kestirdikleri birkaç k01 1 

k .. 1 . . . l Fal<' 
rıp, oy erme getırmış er. . Jııl 

banhk koyun olarak seçtikleri 
l 

.. . t',Jf 
yunların aşırı ması uzerıne ur. 
başlanıldrğı ve kendilerin!den f 1' 
nildiğini öğrenince, Mahmutla ~ 
isimlerinde başka iki arkadaşl> 
yunlan teslim ederek "bunlııı1g, 
geri götür ve ağıllarına bıral< ~l 
demişler. Buna rağmen, i~ rneY <(l 

mış ve beşi birden yakayı ele 

ler. dl 
Dün bu beş kişi İstanbu~ 1 

t• 

verilmiş1erdir. Tahki~ 
·r şt~~ 

hnmca Turgut omuzuna bı U. v 
kunduğunu hissederek dönd 
lann arasında gizlenmi~ o~ıı' 
doğruldu. Delikanlının on'l 
nı koyarak: 

- Sen nereve ben de orsY" 
dedi. Hava açık ve güzeldi· 

Polis Haberleri 1 

no·andırı'3 .. 
plak"ar 

Cihangirde oturan Y~ks;1 
dis okulu müdür muavinı 
nin evine gündilz bir kadJll 
gramofon ve plakların Avııi 
dan istendiğini söylemiştir~ '.J 
bt4"la kanarak gramofonu fi'). 
gelen kadına vermişlerdi!· ~ 
şam Avni eve gelmiş; ~ 
yunca derhal polise baŞ ;/, 

Polis a~tırma. yaparsl' ;/ 
kalamıştır. Hırsız Maziyel" 
kadındır. 

Kadın gramofonu ~~ 
nın evine yolladığını si51 
bu eve giderek gramof ~n:ı, 
Ayni zamanda evin gizh 
evi olduğu da anlaşıla.tal' 
haldwı.da. tabkUtetA bafl 
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T.Erlia 
7 

Refik Ahmet 
Sevengil l ,, 

Yaz, kış; karda, yağmurda nehir 
kenarinda uzaklara da an 

Ahmet Turgut" bu da~ be ile unulmaz bir fekiJde 
hraiannu t dü. ·· •· d t ı; şunuyor u: 

.. - Onu bir kaç gün evvel gönnemiş olsaydım, yÜ· 
:ttirıdeki o korkunç ıztırap güzeJliği gözlerimi yakma
'-Ydı, 4'Ben hiç bir zaman hakiki surette mes'ut ol-

eteklerini, köyleri bir bir dolaşmış oldu; dere boyun
da sazlıklann arasında tathsu balığı avlamak ayn bir 
eğlence idi. 

Yeşilli kadının esı·arı .•• 
11\adını' .. l . . .. l . l d b b ·· ı ·· h. • ·., soz erını soy emış o masay ı aca a u o um 
~ heni bu kadar sarsacak mıydı? 

Hiç hir şey onu kederin korkunç ve karanlık uçu· 
~unu kendi içinde halkalana halkalana derinleşir 
10

'1-nekten alıkoyamıyordu. 
~ Ahmet Turgut, manevi hüviyetinin şimdiye kadal" 
~ kılıa · d•v• • h 1 • ,.a gır ıgını atır ıyor: 

1 le 1 - Yirmi yaşındaki deli. (Ondan evvelki çocuk
u Yıllannı, HAtice'yi tanımadığı, sevmediği yıllan
: ho,, manasız ve ehemmiyetsiz bulduğu için hayat-

i\ saynııyordu) 

"- 2 - Hatice'yi unutmağa çalışbğı yıllar. (Yukarı
da söylediğimiz gibi bu i~te bir zaman sahiden 

lrıtıvaffak olmuştu.) 
'- 3 - Son giinlerin trajedisini yaşıyan tahmin ve 

'-VVur edilmez derecedeki muztarip insan. 
~ir haftada bir şahsiyet değiştirmiş gibi idi. Bu 

1ttıı h .. . ı l ,. uvıyetile a?"tık stanbul ve Ankara sabn a:;ın:n 
;~l~nce muhitlerinin mihrakı, merkezi, daima ara
b , ıstenilen ve sevilen adamı olmak ŞÖj•l:! dursun 
li~;larda fevkalade iptidai ve gülünç bile sayılabi-

ı. 

l\.h. Kendisini önüne geçilmez bir zifa bırakın ş olan 
l"alt illet Turgut, o sırada mes'ut bir tesadüf eseri ola
i~ .~endisine teklif edilen ıeker fabriltası müdürlü
b~u minnetle kabul etmiş ve yan köy hayatı yaş·yan, 
b:ı Arıadolu kasabasının sükununa can atarak latan-

dan U7.akfaşnuşb. 
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t l' ahiat İnsanlar için yüz ,. llardanberi verim, hu
d uı-,_ ıefkat ve teselli ile dolu l:ir anne kucağıdır. Me

b;ı:etin baş döndüren gürül•üsü ile bunalan adam, 
•U .. ra çıkbğı zaman ağaçlan~ yapraklan arasından 
oı-tulerek gelen rüzgann kendi içine dolduğunu ve 
t ad_aki elemi bir sünger gibi emip çektiğini hisseder. en., .. r 1 1 bo l w •• l"' .. .. kı t lı b~ '4CU ı arın ;. ugu gon umuzun sı n ısını a r; 
lığ e düşüncesiz, basit ve iptidai insan olmanın rahat

ını "et' • .. ırır. 

0,. Ahınet Turgut bu kasabaya geldikten sonra ilk 
r ~.kendisini işi hiç de az olmıyan ıeker fabrikası· 
.- , 'llbir meselesine canla ha!la verdi; yalnız kalma
~ d .. 
c:.•. 11fÜnmcğc, kendisini dinlemeğe vakit bulamıya-
ka~ clereceCle çok çalışıyordu. Ayakta duramıyacak 
Yo ;r Yoruluyor, yatağına bitkin bir halde girip uyu
Ça~ u; sabahlan kalkar kalkmaz tekrar ayni hummalı 

''trı.anın girdibadına kapılıyordu. 

Yıllardanberi en kalabalık şehirlerde lüks bir ha
yatın konforu ve tür?ü eğlenceleri içinde ya§anuş ve 
galiba da bıkmış olan adama bu değişik manzara pek 
cazip gelmişti. Ahmet Turgut tabiati seviyordu; fa
kat ne kasabadaki insanların, ne de köylülerin gamlı 
ve uzaktan görünüşü hoşuna gitmedi, onlarla alaka
dar bile olmadı. Bazan fabrikanın işleri yüzünaen 
bunlarla temas zarureti hasıl oluyordu; fakat Ahmet 
Turgut bu karıılaşmalan mümkiin olduğu kadar kr5a 
kesiyordu, çok defa da bu nevi konuşmalan mernur
lanna havale ediyordu. 

Şeker fabriltası müdürü işten, tek başına yapt•ğı 
spordan ve tabiatten başha hiç bir şeyd"'n hoşlanmr
yan bir adam diye bilindiği i!;in kasabadaki memur· 
lar da kendisine yaklaşmak i~in cesaret duymadılar ; 

baıit, cahil ve aşağı bir hayat yaşıyan köyliinüıı ve 
işçilerin böyle yüksek sınıfta;ı bir adamın yanına çı
kıp söz söylemesi ise hatıra bile gelmezdi. 
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Şeker fal-rikasmın açılı§' Anadolunun bu dur,,.un, 
sessiz kasabasına o zamana kadc:r mevcut o'rr: ı•·ncı 

pek yeni bir manzara g:tirmi~ti. İğri büğrü soknlda
n, eski püskü tahta evlerile geri bir kumnu vusta 
~ehrine benziyen kasabanın d·ş:nda alabildiğine geniş 
boş toprakların üstünde şimdi hemen herr.en yeni bir 
kasaba ortaya çıl<mak üzere bulunuyor; geniş, temiz, 
parke dö~eli - hatta kimi yerinde a:o:falt - yolların 

iki tarafında akasya ağaçları, da!-a arkada da beton, 
temiz, zarif yapılar... Bunlar ~mur evleri, memur
lara ve işçilere mahıus disp&nser, isçi çocuklan için 
mel:tep ve saire gibi binalardır. Bu güzel, süslü 
yolun sonunda da yayvan ve u:;un, ol<lu:~ia uzun bik· 
cephesi olan, büyük fr:..:.:~;:ı :;; ·· :i:ıüyor; oldukça 
uzun ve yüks~k bacası ile şeker fabrikası ... 

Fabrikayı i~letmek için kurulan elektrik santra· 
lından alınan cereyanla geceleri bu yeni ~ehrin evleri 
ve sokaktan pınl pınl aydınlatılıyor; hatta son za
manlarda belediye ile yapıla."t bir anlaşma üzerine es
ki şehire de cereyan verildi, böylece Anadolunun bu 
kara ve karanlık şehri ışığa kavuştu. 

Bütün Paris halkını gün!erdenb:ri 
me~gul eden garip bir kadın: 

Seine neh:i ı:ahili!'lde her gün. aynı 
vakitte, ayni sıranın üzerine oturur. Ea
va yağmurlu imiş. soğ!.!l:muş. kar yağı
yormuş: Aldırış etmez. O. yine ayni 
yerde ve ayni şekilde oturmuş·~r: Üze
rinde yeşil bir manto, el;ndc b!r ç2nta, 
bir emsiye. Ayal:hrınc!a l;·sn be •az ço
raplar ve eski b:r isk:ırp:n. Bö.':_:ı:ıia bir 
bere. 

Gö·der uzaklara dikil!I';~ ve sabit bir 
şel;ilde b:kwakt:?dır. Benzi saps~rı Yü-
7Ü büttin manns·nı k<ıytlct...,i~ .. 

Merak edenlerden biri kendısine yak 
taşıp soruyor: 

- Bonjur. Bayan. 
O , gülüm!'üyor. 

- Sizin miltema-liycn b11r- ' a nt11r -
manız herl~esi !ır.yrete dr .;· ,.r ·•or r er· 
kese merak oldunuz Bir ~z iz .. hat verir 

misiniz? 
Daha fazla gtilüyor. 

- Sizi her gün buraya sevker!en b:r 
hatı;:ı mıdır? 

Te'ltrar güHiyor. 
- Uzakta mı oturuyors:.ınu .. ;ı 
Yin~ gülüyor. 

- üşümüyor musunuz? 
Giilüyor. 

- Fransırca bilir misiniz? 
Ayağa kalkıyor ve nehri scyretmeğe 

dalıyor ... 
Beş on dakikayı böyle ayakta, göz

le"İ l'f; . ., "\ahra!-: ge-i~en kadın niha -
yet, uykuda gezer gibi, yavaş yavaş ve 
sallana sallana ilerlemeğe başlıyor. 

Büyük bir caddeye geliyor. Dükkan
ların camekanlarına baka baka ilerli -
yor. Birdenbire bir dükkanın camekanı 

önünde duruyor. 
Burası bir kunduracı dükkanıdır. 

Camekandaki kadın iskarpinlerine uzun 
uzun, on dakika, on beş dakika bakıyor. 
Be!ki bunların içinlde beğendiği bir çift 

iskarpin var. 
Sonra camekanın önünden ayrılıyor. 

Caddede, dükkanlara baka baka yolu -
na devam ediyor. Biraz sonra, bir kun
duracı dükkanı daha. Onun da önünde 
duruyor ve yine on, on bes dakika, is -
karpinlere bakıyor ... 

Gezinti ter: 

Ya= l:t.~ ayni yerde oturan /,;adm 

Yürüyor, Bir üçüncü kun!duracı dilti
kanı. Onun önünde de on, o~ 'bet da'ktoe 
kalık bir tevakkuf. 

Bundan sonra adımlar sıklaşıyor. 

Hızlı hızlı yürümeğe başlıyor. Birden • 
bire gözden kayboluyor: Tünele bin • 
mek için aşağıya inmiştir. Orada bir 
fakir çocuğa yüz para veriyor VBiona 
biniyor. 

Biraz sonra, tünelin öbür ucunda !n
miş ve büyük bir caddelde daha hızlı giil

meğe başlamıştır. Nihayet bu caddede. 
yedi katlı büyük bir apartımanın kapr " 
sından içeri giriyor. Asansöre biniyor ve 
altıncı kata çrkryor. Burası onun evi ~ 
dir. O, burada, anası ile, babası ile otur

maktadır .. 
Esrarengiz kadının bir sırn çözül .. 

müştür: Bu, bir ailenin kızıdır. Anası 
babası memurdur ve orta halli bir ba -
yat yaşamaktadırlar. Beş senedenberl 
kızlarına garip bir şekilde giyinmek ve 
böyle tek başına dolaşmak illeti ~nz ol

muştur. 

Ana babası bunun önüne zorla geç
mek istememişlerdir.Çünkü.doktorlar, kı 

(Sonu: Sa. 6 Sil. .+) tı h~u, kendi kendisine karşı mücadele için kullandı
f- ~r taktikti ve Ahmet Turgut bu usulün ötedenberi 't: asını görmü~tü. Bu seferki tatbikinde Ahmet 

hi/~u~'la beraber fabrika da faydalandı; az zamanda 
)o)ı trıış bütün işler temizlendi, ıeker şirhetinin i§leri 
Çalııırıa girdi, yeni müdürün ismi etrafında pek ciddi, 

Fabrika memurlan sokaklardan temiz, muntazam 
kılıklarile geçip giderken yerli kadınlar onları görün
ce duvar diplerine çekilerek bol '81varlannın üstüne 
dökülen üç PceJlİ elbiselerinin bir eteğini kaldırıp 
yüzlerini yan örtüyorlar ve ~cydanda bırakbklan 

tek gözlerile garip garip bakıyorlar; yolda memurla
nn kanlan kızlarile, yahut son zamanlarda sayısı 

artmağa başlıyan kıldın memurlaı·la karşılaşan yerli 
erkekler onların zarif şapkalarını, lstanbuldan ge
tirttikleri roplarını, tayyörlerini gözlerini dört aça
rak seyrediyorlar; yüksek topukların üzerinde kıvn
hp dökülen vücutlann kıvnmlarına dalan bazı genç 
bakışlar dalgınlaşıp aptaUaşıyor. İstanbul görmüş, 

Beyoğlu kaldırımı çiğnemi~, ariaya gelmiş bazı tec
rübeli ve bilgiç kasabalılar i'?inde bu yaban karıları
nın kıvrık saçlarına, boyalı yüzlerine cesaretle bakıp 
sırıtanlar bile var. 

a.ay uyanı kız 1 daima 
. 

ç :n 
tkarı ve yorulmaz bir iş adamı şöhreti hasıl oldu. 

di. ~htnet Turgut daha sonralan kendisini spora ver
ili l a~n otomobil kullanıyor, hazan ata biniyordu. 

y ece kasabanın civanndaki kırları, ağaçlıklan, dağ ( A rlum vnr) 

Yapllacak bir kutup seyahati için 

Kocasına dt.nizaltı qem 'si 

~ ~drıı1a 
almak isligen kadın! 

~al:ltarııa rın hepsi ihtiraslıdır. Roman l 
~ lcr ar tı arasında, tarihi kahra -
b. t~lı. 1asında dünyanın en kıymetli 
~· ~r t . 
f:ıı lııtltrj r~e sahip olmak, en değerli 
~t "ardelıne geçirmek istiyen ka -

~ l.'a( ır. 
d,,. at, bug" . . 
·•~ada Un yaşıyan Amcnk&lı bir 
~d1,. r garip bir ihtirasa belki hiç 
~ " d" "l\ı ayarı uş.ınemiştir: 

~fııll.lıı b• wılkins kutup seyahatlerile 

'1<!% ;~ ~lirnin karısidır. Bu kadının 
tıq hras, bir denizaltı gemi!ıi ~1 

t t>t\q 
t.. .• t, b 

··ıı, ti' '°cYan Wilkins bu denizaltı 
:ıı • l le • 

lıtiy0r':ndısi için istemiyor, kocası 

....... 
'1t ·--•••• -•• ----------c., ···································· 
~ ltlıtı.:aı ~ f?tu ":t !I ~ne k u onu N ı::..1<l. '•torumuz Pazartesi gUnlerl 
~ ~ t~ buçuktan yirmiye kadar gn· 
~ li t hanl!31nde. cumartesi gUnlert 
~' ~ıa:.n 19 a kııdnr Ll'ılcll Tayyare 
~ flltı.ı~ l'ktncı da!re Uç numnrnda 

!\. lte.bıı e\ılıırımızı yedi kupo:ı mukıı· 
~ ı eder 

~~ ~~7lalıkıl\rı doktorumuz da bu 
~~~~ tan·~ını blrlkUrlp kl'ndlslne 

'"'' 11 •12 curnarte!!I. satı. rerşembe 
~-'tıı~~ nı- "ı A kıı:ırayda. Millet cad-
'~ ~ camii ltarşısındakl mu• 

Çocuklarınıza bakacaktır 

••-•••• .. •••-•••••••• ... ••••aa•-" 

Bayan Y illdııs ve 1roca..~ 

B. Wilkins gelecek sene yeni bir ke
şif seyahatine çıkacaktır. Kocasının çok 
ehemmiyet verdiği bu seyahatle ayni de. 
recede aHikadar olan Bayan Wilkins bu 
sey::ı.hııt için onun yapacağı masraflara 
ke:--disi de iştirak etmek istemiştir. 

Kocasına alacc:ğı en güzel hediyenin 
bir denizaltı gemisi olduğunu düşünen 
Bayan Wilkins bunun çok pahalı oldu
ğunu anlayınca yine fikrinden vazgeç
mcmiJ, onu almak için lazım gelen pa-

rayı kazanmağa teşeblli.iıı etmi~tir. 

Ş1mdi onu Nevyorktaki büyük tiyat
rolardan birinde akşamlan şarkı söyler
ken görüyorlar. Ayni zamanda iyi bir 
şantöz olan Bayan Wilkins para kazan
mak it;in en iyi çareyi bu yolda bulmuş 
olacak. 

Hakikaten, Bayan Wilkins, işe böy
le bir macera ile girdiği için, büyük bir 
rağbet kazanmış ve az zamanda meşhur 
olmuş bulunuyor. Şimdi tiyatrodan her 
ge:e yüzlerce lira ücret almaktadır. Bu 
gicli~le, denizaltının pek yakında alma -
cağı tahmin edilebilir. 

Baran Wiikins. kendi emcğile alaca
ğı bu denizaltında, kocası ile beraber, 
seyahate çıkmağa da niyet etmiştir. Şim 
di. tiyatrodl şarkı söylerken düşündü -
ğü hep bu seyahat imis. Şarkı söyleyip 
kazandığı paraları biriktiren kadın bu 
kutup seyahatinin kendisi için büyük bir 
saadet teşkil edeceğini ide söylüyor. 

Kutup seyahati, hakikaten, çok kişi
nin lrenrldığı bir hayaldir. Bu hayali Ba
yan Wilkins gibi. emeğile hak;kat ha -
line koyamıyanlar buna munffak olan
lardan istifarle etmefti dü~i.inüyorlar: 

Bugün. B. \Vilk;.,s'l~ beraber, ona 

yardımcı olarak. sefere çıkmak arzu!'mn· 
lda bulunup mektuo yazanların sayısı l 
4 bini geçmiştir. 

..Hntny" davası, Türkü, hak di
van"'~~a ve bi.itün milletlerin vicdan 
mahker.;esi huzurunda alnının akıyle 
dünyaya göstermişti. Bir toprak üs
tündeki kan, tarih, halkiyat hakları
nın bu zaferi, yalnız bizim kazancı
mız değildi. Bunda bütün insanlığın 
payı vardı. Belki çok eski çağlardan
beri, bir hak uğrunda insanlar böyle 
elele görünmemiştir. Bu yüzdendir, 
ki Sancak istiklalini müjdeliyen ha
berler, bizimle birlikte huzursuzluk
tan bıkan, didinmeden usananlan da 

se\'indirmişti. 

Davanın daha ortaya çıktı3ı dem· 
lerdc, zamanımızın karı~ıklığmdan, 

herkesin kendi derdile boğuşmakta 

bulunmasından istifade ederek, işi 

zorla kesip atmak kabildi. Ortada 
örnekler vardı. Bu örnekler, önce 
hırçınlıkla karş:lanmış; fakat sonra 
yavaş yavaş yelkenler suya indirile· 
r,ek "başa gelen çekilir!" denilmişti 
Biz de böyle yapabilirdik. Ne kuvve
timiz az, ne cesaretimiz eksikti. Hat
ta bütün o bahsettiğim örneklerden 
daha uygun bir halde, daha miisait 
tabyalar içindeydik. Fakat yapma • 
dık. "Makyavel" sisteminin iflasını 

vicdanların ufkunda yeni bir sabah 
gibi parlatmak istiyorduk. Bunun de
ğerini çok re~meden anladılar. A · 
vuçlarımıza cl'.'.>st eller uzandı ve bu 
~meklerle tarihin bir yaras? kapan -
mış oldu. İskenderun istiklalinin böy
le in~an ve kutlu bir y"nı \'ard•r. 

Fakat ne yazık, ki birkaç gündür, 
oralardan yine fena haberler alJY.O • 

' S. Gezgin 

ruz. Bir takım başıbozuklar, serM • 
ril~r. bu topraklar üstünde kendile• 
rine altın basamakları kurmağa çS • 

lışıyorlarmış. Çeteler yapmışlar, h~ 
dutları donatmışlar, halkı korkuta • 
cak küstahlıklara kalkışmı§lar. BÜ' 
yanda böyle "zor" a dayanırlarken1 
bir yandan da uydurma telgraflaı• 
düzme mazbatalar, yalancı mektup" 
larla ortalığı velveleye vermişler. 

Sevindiğimiz nokta şu, ki bütftıt 
bu saçma sapan işlerde komşumu1! 
Suriyeni~ parmağı yok. Birtakım 
mes'uliyetsiz, hesapsız kimseler, bu· 
lanık suda balık avlamak sevdasile 
ileriye atılıyorlar. Bir vatan davasın• 
da, bir memleket işinde bu türlü en· 
geller, yüri.imeği durduramaz. Onun 
ir.in neticenin bundan göreceği bir 
ziyan yoktur. "it üri.ir, kervan yü • 
ri.irl" diven atalarımız gibi biz de bu 
cırpnu~l~r karşısında soğukkanhlı • 
0-1mızdan hicbir şey kaybetmiyoruz. 
Ken'lilerini bizzat F rans•zlar da ikaı: 
etmislerd; ki bir büyi.ik devlete za • 
ten bund~n baska türlü bir hareket 
de yaraşmaz. Dün Anavatan, o top
raklar üstünde yalnız tarih ve millet 
hak larma dayanarak Hatay istiklali
ni istemişti. Buszün elimizde bütOn 
o eski haklarla birlikte, bir muahe<le 
~enedi ve yeni bir zafer bayrağı var. 
Orada kardeşlerimizin bir tek kılma 
dokunulmasına göz yumamayız. Ya• 
rın ortalığı tutuşturduktan sonra 'ka· 
cabill!ceklerini umanlar, yanılıyorlar. 
Artık kundakçılara bu topraklar ~ 

tünde Y:_er kalmamıştır. 
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Tekmil Mongolistan Üzerinde ebedi 
ve tehditkar bir fırtına: 

işte ,..., ' 1 
\Jenqız •• 
-7-

Cengiz Han, yüzünü ekşitip oli!fin
ceye dalmıyor. Çin imparatorile müza
kere kapısı açıp, şartlar koşuyor. Gü
lümaiyerek istediği ilk şey, ilki ve baş
lıcası, bir prensesti. Ona kavuştu. Bir 
çok rehine ile bir yığm da tazminat cı. 
de ettikten başka, Mongol askerlerinin 
ifgalini bir kaç Çin kalesinde devam 
ettirmek tartına da, razı etti Çinlileri ... 

Cengiz Han; tekrar memleketine, 
Gobi çölüne dönmek üzere, geriye çe
kildi, Çin seddinden uzaklaştı. 

Çin seddinden henüz uzaklaşmıştı, 

ki bütıJn Çin esirlerini, aldığı rehine
lerle beraber, kanlar içerisinde yere ser
di. l 

Demirleşen prensibi, ıu: Askeri dav 
raruşlanna engel olabilecek, hareketle· 
ırini felce uğratabilecek herkesi ve ber
§Cy.İ, yer yüzünden uzaklaştırmak! O, 
Gobi sölüne doğru giderken, büyük bir 
meydanda yüz binlerce Çinlinin ceset
leri yükaeliyor .. 

Gidiyor. Fakat, Çini, bir kaplan gi
gi pusuya yatmış vaziyette gözlüyor. 
Bu memleketi, hiç bir suretle, pençele
rinden salıvermiyor. Yarım sene sonra, 
Çin imparatoru, paytahtım Pekinden 
baıka bir şehire nakledince, Cengiz 
Han. btmu sulh muahedenamesini ih
lll mahiyetinde telakki ediyor! 

Bir saat ~risinde, mka, fakat ça
llk yüz bin atr, kuru ve san yüzlü bi· 
nicilerilc, gene Çine doğru yollanıyor• 
lar. Çin ordusu, ricat ediyor, paytahtı 

bbfaltıyor. Ancak, insandan üstün ce
saret sahibi bazı sivil kahramanlar, mu
lravemet gösterdiklerinden, Cengiz 
Han, şehre saldırıyor. 

Pekinde kan gövdeyi götilnlyor. Şc
bh: ahalisinden, hiç kimse canını kur• 
taramıyor. Şehir, yakılıyor; yer yer 
yangınlar, şehri tamamile viraneye çe
vinneğe kafi gelmiyor. Fakat, impara
torun sarayı, ta temeline kadar 'harap 
oluncaya kadar, oradaki yangın körük
leniyor. Bunun için, boyuna meş'aleler 
le kundaklanıyor saray... Sarayın yan
masr, bir aydan fazla bir zaman devam 
ediyor! • 

• • • 
Cengiz Hannı "Devasa,, olan mlı!

tik heyulası, tekmil Mongolistan üze
rinde ebedi tehditkar bir fırtına gibi 
boylanıyor. Çinliler, onun adını işitir 
işitmez titriyorlar. Bir türlil kavrana
mıyacak dereceQe çabuk olan yaklaş.

ma.sı karşısında, bir kaçış, hemen he
men imkAnsız gibi bir şey... Onunla 
beraber, mutlaka ölüm de akm edi
;,yordur. Bu cihet, ·herkesçe malfun! 

C-engiz Han, mükemmel yetiştiril
miş, disiplin altına alınmış askerleri
le, bir yıl kadar, Şimali Çinde dolaş1. 
yor; oraları dolaştıktan sonra da, yer 
yüzünün başka bir taraf ma gözlerini 
çevirmek üzere, memleketine dönü
yor. 

En beğendiği generalini, 30,000 ki
tilik bir ordu ve Çinli askerlerden teş
kil ettiği bir ka.ç ihtiyat taburla, ge. 
ride bırakıyor. 

Bu generalinin, en iyi generali ol
au fona kanidir. C-engiz Han, insanla
rı Uı.myı~.:ı. esrarengiz tir meleke sa
hiıbidir. Emri altındakiler hakkında, 

askeri bakımdan verdiği hükümlerde, 
hiç şaşmaz. 

Her cenkte, derece derece büyük, 
kUçük her çarpışmada, herhangi bir 
yUrüyüş hareketinde, herhangi bir te. 
~ste liyakatini gösteren emri al
tındakilerden biri. herkesin nazarında, 
mutlaka genern.l olacak biridir. Gene
ralliğe nam?.et bir adam !... Halbuki. 
Cengiz Han, böyle bir adamı büyük 
bir ordunun başına h iç mi hiç geçir
miyor. O adam, sonuna kadar küçült 
rütbede kalıyor. 

Cengiz Hanın dostları. hiç mi hiç 
Urfie lA.yık görmediği bu zabit hak
JCmda, dikkatini celp yollu bazı sözler i 
a9ylerJer. Zabitten bu suretle bahis acı 
lmca, o, ha)'Tetle yüzlerine bakar. Vel 
apğr yukan §Öyle der: 

•Sterlin 61~ - • Şlllo Avua 
•Dolar 12;) ;)() turya 23 -

Frank 117- •Mark 23 -
•Ltret 125 - •Zloti 22-
• Belc;:lka Fr. b-1- •Pengo 23 -

Drabm1 2'2 - •Ley u-
• laviçre Fr. 57ô.- •Dinar 62 -
• Le'fa 23- Yen 

:nortn 66- • Kronlneç 32 -
Kron Çek. 75 - • Altı:a 1088 -
Pezeta •Banknot 247 

ÇEKLER 
•Lond:ra 616- • Viyana 05 
•Nevyon o 794.5 • 11.adrtd 118920 
•Partıl 17,005 •BerUn 19760 
• J4ll9.Dcı 1510"2.> •V&rfOn 419:> 
•Brtlbel 4 7121> • BudapefU ' 8830 
• Atfna 88 7175 •Btı.kret 108303ö 
•CeneYN USM • Belgr&O Mô775 

•Sot1a 64U80 • Yokotıama 2 7883 
• A.materdam 1 ~25 • lıloekon 2490 
•Pral 2:.ı 7970 •Stokbolm 81480 

ESHAM 

• iş Ba.Dkası 24 40 
• Anadolu 24 50 
Reji ,-
ştr. Hayrty • -

lılerkeıs 8ank 99. 
u. Stgorta .-
Ponomonb .-

• 1933 T.Bor. J 21 12:> 
• ••• n 202~ 
• ••• mwl!> 

Llttk.DahlD 
Ergenl ı.tfk. 98 00 

1928 A lıl 

rram.,., 
•Çimento 

UDyon DeL 
Şark Del. 
Balya 

U.75 

'8rk m. ecr.a 
Tel et on 

Tahvlller 
Elektrtıı 

Tram'f&J ,-
Ralıtım .-
ADadoln J 89 S6 
Anadolu n 89 s.s 
Anadolu m 
KUmeaO A 4215 

Memleketine dömnliştü; yani Gobi ============== 
çölüne! 

Seferler sJraSmda, asil memleketi- ı-----Z_a_h_ir_e_s_a_t_ıı_ı __ _. 
le pek fazla ~l olamamıştı. Ol- lıtanbwl T~ ve ZaMre Boraa-
dukça karışıkhk g&ıe çarpıyordu. !o- aında mMamek görfnı 
ler hayli bozuk düzen gidiyordu. (kik>) maddek:r. 

Uzak ve geniş steplerde yaşıya.nlar, 1 - İTHALAT: Buğday 150, çavdar 71S, 

öyle lbir seneden bir eeneye yekvücut arpa so k.epek 65, B. peynir 1 8/4 un 
bir millet haline getirilip birleştirile. 29 3/ 4 mısır 24 yulaf 1ıs K. cevtz tuulye 
mezdi. Gene bir zamanki gibi, sefere 3 3/ 4 tiftik 2 pamuk yağı 64,5 K. tmdık 

2,5 ton. 
gitmiyen kabileler mensupları, çe~ İHRACAT: Buğday 200 raznıoı 335 1/4 
ler halinde çölde kum savuruyorlardı. tiftik 57 3/ 4 yapak M 3/4 tx>n. 
Eskiden neyseler, şimdi de oydular: 2 - SATIŞLAR: 
Katil, hırsız! Biribirlerile boğuşuyor- Buğday yumuşak kilosu 6 kllnlf 16 p~ 
lar, biribirlerini yakaladdar mı, kafa radan 6 kur\lf 2:s paraya k&da.r, yulaf ıu. 
kesmeoo5ine kmp geçiriyorlardı. Te. ıow ıs lrur\lf 2IO paradan 6 kuru§ 2:s paraya 

reddUtaUsl u..-kalannm -""-larından kadar, kuf)'.aıi ktıo.u 1' lrun.ıt ao para• 
.L-ıi' ~ dan 16 kllnlf& kader, tMUl)'e Ufak k1loeu 

kadınlar çalıp kaçınyorlar, çocuklar 8 kurtlf ıo paradan, nohut kiloau s kuru§ 
ve atlar çalıp kaçırıyorlar, bunu son zo paradan, •ueam k1108U 18 kurut 10 pe.
derecede faal ve normal bir varlığın radan 18 kunıf 20 paraya kadar, tiftik maı 
icapları sayıyorlardı. kilosu 155 lru.ıı.ıştan, yapak Anadoı kllosu 

62 lru.ıı.ıştan 66 kurup. kadar, yapak Ka• 
Paytahtı olan Karakuruma dönen yaka kilow 54. kuruotan. yapak Trakya ki• 

C-engiz Han, tam stiktin içerisinde bir !osu 78 ıcuru, 30 paradan 79 kuru,a kadar 

lahza. bu vaziyeti diifündü. Derken, Peynir beyu ıuıoau 4ıl kuru§ 20 pandan 

ne okumak, ne de yazmak bilen, yer- '2 >tunıo 37 paraya k&dar, aaııaar dertat 
çitti 2800 kur\lft&n 8300 kuruşa kadar, 

yüzündeki yüksek tefekkür esaslann- uıki derlli çitti '50 kuruotan 600 kurup. 
dan katiyyen malumatı olnuya.n bu kadar,. 
step adamının içinde, bir hülya ca.n- 3 -- TELGRAFLAR 17/ 2/937 
landı. Londra mısır Laplata §Ube.t tahmlli kor. 

teri 24. §L ki. 3 kr. •O santim. Londra ke
Bu hülyayı, gitgide inanılmaz bir ten tohumu Laplata ıub&t tahmill tonu 

hakikat kisvesine bUrlindürd.ü. 11 stor. 12,5 0ı. ki. 7 kr. 5 aantim. Anvera 
Göçebelerini gözden geçirdi, onla- arpll Lehistan oubat mart tahmlli ıoo kile• 

nn en öz taraflarmı emsalsiz asker, au ı22 B. frank ki. 5 kr. 18 aant.im. Llver. 
pul buğday mart tahmlll 100 llbreal 8 f!. 

emsalsiz muharip oluşlan teşkil etti- 15 peni. ki. 5 kr. 72 santim. Şlkago buğday 
ği kanaati, kafa.Sında perçinlendi: HUl Hartvtntlır mayr.a tabmill bU§eli 135 1/4 

yası için ilk merhalede en mühim <>- aent ıu. 6 kr. 25 8&Dtlrn. Vlnlpek buğday 

lan cihet de, işte bu cihetti! Manltoba. mayıs tahmill buşell 127 aent 1 
kJ. 5 kr. 87 aanUm. Hamburg iç tmdık Gl• 

Lakin, onlarla bUyük hülyasını tam reswı derhal tahmil 100 kilosu 149 R. mark 

bir hakikat olarak ortaya koyamaz, ki. 75 kr. 515 aantlm. Hamburg iç tmdıkl 
büyük hülyasını olgunla.5tıranıazdı: Levan derhal tahmil ıoo kilosu 148 R. 

Onların cesareti, delicesine atılganlı- mark ki. 75 kr. 3 santim. 
ğı. dayanıklığı, özverisi, fedakArlığı,. . .._ ______________ _. 

Evet, bunlar çok faydalı me'Liyetlerdi. Yeni yolcu aalonu 
!..ilkin, onlarda bu meziyetlerin bol bol Galata rıhtmımda yapılacak yolcu 
mev~udiyetine rağmen, bu göçebelerle salonuna alt maket, plan, proje ve aa.. 
dünyaya ün sala.ctı.k koca bir devlet ireyi tetkik edecek olan heyet ilk top. 
kuramazdı? lantısıru bugün saat 14: de Güzel San

(Arkası var) atlar Akademisinde yapacaktır. 

CUMA Cumamı.l 

Takvim 19 Şubat o Şubat 
========il Zilhicce 8 Zilhicce 

~ 51 6 50 GUD doğufu 

Gtba batlfl 
Sabah D&IDUI 

Oğle DADl&&J 

Ddndl naıııuı 
AJrpm namam 

17,47 17,48 
o.o~ 60~ 

12 28 12 28 
15,25 15,26 
17,47 17.48 
1917 1918 

Yılm geıçıea cQııler1 

Yılın kalan eünJer1 

5.12 5.11 
50 51 

315 314 

l~kl konferansı 

Kadıköy Halkevindcn: 
Bu akşam saat 21 de evimiz salo -

nunda Bayan İffet Halim Oruz tara -
fmdan "Gençliğimiz" adlı bir konferans 
konferanstan sonra evimiz mandolin 
takımı tarafından da bir konser verile
cektir. 

Şiıli Halkevinıden: 

Halkevlerinin ylldönümü münase -
betile 21 şubat pazar günü saat 15 den 
20 ye kadar Halkevimizde tören yapr -
lacakt:ır. Herkes gelebilir. 

Eminönü Haltevinden: 
Evimizde tertip edilen Fetaen ve iç

timat konferansların yedincisi Edebiyat 
Fakültesi Profesörlerinden Sadrettin 
Celil tarafından bugün evimiz konfc -
ran• salonunda saat (17,30) da verile
cektir. Mevz:u (KUltUrün manalan) ~ır. 

Bir noterin d urutmaaı 
Beyoğlu birinci noteri Sallhattin 

Ziverin, ihtilAsta bulunduğu iddiasile 
duruşmasına 1stanbul ağırceza. baky~ 
rinde dUn devam olunmll§tur. 

Elllivulrufun hazırladığı raporun 
müdafaa vekilince tetkiki için, duruş
ma kalınlfbr. 

KIZ ÇOOU<JUNA ÇARPTI - Ba
kırköy Ziraat okuluna ait aoför Hay
darm. idareeindeki kamyon, Samatya.. 
dan geçerken Ell..ze admda bir kız ço

cu~ ~arak çocuğu yaralamış.. 
tır 1 

Yeşilli kadın 
(5 inci !<1yıfadn.n deoom) 

ıın üzerinde yapılacak tazyikin daha 
fena netice vereceğini söylemif1erdir. 

Fakat, onu bu hale getiren hadise 
nedir? Bunu ailesi de bilmiyor. Nehir 
kıyısına oturarak uraklara dalıp ne bek 
liyor? Ne duşlinilyor? Bu da meçhul. .. 
Ukin, bu kadar büyük bir sım kalbin
de aaklamaaı için kendisine müsaade e
ldiliyor ... 

Kimbilir bu sır onun için _ne kadar 
kıymetlidir.! 

IST ANBUL BELEDiYESi 
Şehir Ti9atrosv 
TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 
Bu akpm saat 

20,30 da 
BAHAR TEMIZLll 
Komedi 3 perde 
Yuan: F. LolUld&le 

TUrkçeye çeviren: A\'m t.iivda 

Fransa Tiyatrosu ()pent Kııma 
Bu akşam saat 20,30 da Atk Mektebi 

Yuan: Yusuf Ziya - Besteliyen: 
Muhlis Sabahattin 

Şehzadebaşı (TURAN) Tiyatrosunda 

Yarm 14,30 da tale
beye ve akşam saat 

20,30 da umuma 

RAHMET EFEND: 
Paza.r matine : 

14,30da 

KIRKYILDA BiR 

San'atklr Naşit'le beraber pazartesi 
SUreyyad& Tomakos'la LEBLEBiCi 

Bilet ihtikarı 

Fazla ücret atan otobit 
çüler cazatandırıa!}or 
Bazı otobüs sahiplerinin, bel~ 

ye imtiyaz hissesi vermeye ~~ 
ları günden itibaren otobüs ilcre"'"' 
ne zam yaptıklarını yazmıştık · ~-" 

Alakadar bir zat dün bu blJJll"-

şunlan söylemiştir: . r 
"- Halkın şikayeti üzerine;:,,. 

hemmiyetle el koyduk. Bir kaç 0 _ ~ 
çünün filhakika fazla ücret aidJll 
bit oldu. Haklarında zabıt tutul~!,. 

Bundan başka bazı otob~ 
de aldıkları paraların kendi 
olduğu anlaşıldı. ,,rtl1__ 

Mesela Eyüple Keresteciler 
11 

., 
da yalnız gitmek veya gelme~ _ ... l 
rllijtur. Bu bizim verdiğimiz ~ tJ 
yattı. Fakat bazı otobüs sahiP~ 
bir kuruş yerine on kuruş aiı,_-• ..ııJ 
kendilerinden hnlk lehine fedaP'r 
yapıyorlardı. _ .... ı 1 

Fakat belediye imtiyaz bisııcı"'" Uf 
mıya başlayınca bunlar da. bil~ 
rinde yazılı bulunan parayı . ~ 
başlamışlardır. Bu, otobüsçüle~ ,1' 
lehine yaptıkları feragatin ~ p 
masmdan başka bir §eY değildil'~ 
!etlerdeki yazılı miktardan fss11 

lar ceza.landmlacaktrr.;, ~ 

MeUlhatin taaruza u§ra~,,. 
tahkikah, sonundadır O' 

Beyoğlunda Polonya sok~ f 
turan Meliihat'in, bir koııışu e\TİJI' ~ 
türülüp taarruza uğraması talt~ 
dördüncü müstantiklikçe son_}mıııd" 
na getirilmiştir. Kurban ba~·-ıııı.,ı 
sonra, hemen kararnamenin ysrJ 
kuvvetle muhtemeldir. ~ 

Bu meseleden dolayı Fa.tın~ , 
adlı bir kadınla İsmail adlı bıt 
mevkuf tur. __/ 

Edir nede 1 ü1 kkuşıı 
çalışmaları f 

Edirne, (Hususi) - Türk_aa;1. 
rumu müfettişi Emin Ali Yaşını ~ 
nü Edirneye gelmiş ve TrakY~' 
müfettişi General Kazım Dirile ~ 
müşaviri Sabri öney'i, vali O r ~ti) JY 
hinbaş'ı ve Garp hudut komu~eı' 
yaret ederek Türkkuşu, kadıtl f,ıt 
teşkil!tr ve uçak meydanı işleril' 
gul olmuştur. ~ 

Ayni gün içinde kendisinin de~ 
kile Edirne Hava Kurumu f~ 
bir toplantı yapılmış ve bu t0• ~. 
Türkkuşunun Edirne şubesi ilY~~~ 
seçimi başarılmıştır. Kurul ba~ .;, 
na kız öğretmen okulu jimnas I_ 
limi Bayan Zühre, asbaşkanlr~~ 
atlar mektebi !direktörü Ferit, u ~ 
re de Ali oğlu Rı~, Ali oğlu ~,ıi I' 
.maiyet memuru Fethi, dokto~11 ~ 
bul. erkek öğretmen okulu . 1""1 
biyesi öğretmeni Bahri ile, Jı:;, ~ , 
terbiyesi öğretmeni İsmail ~a pi' -
Bankasr muhasebecisi HüsnU ~ 

çilmiştir. . ~ 
Hava Kurumu müfettişı .. ~ 

Yaşin kurban geliri için biltlll1 p,, 
te alman tedbirleri kuvvetle~ f, 
yeni teşebbüslerde bulunmu~ ,re ;,(,( 
şamba günü sabahı "kurum ı:.,1' 
ti~d~n bazılarile birlikte ~a · · / 
mıştır. __.-/ 

DAVET )I~ 
lstanbulda. Sabuncu:ıade ~ 

Şakir ve mahdumu müessesat~ 
sınai Türk anonim şirketi b•

7 
ttf;,J 

heyeti umumiyesi 23 mart 9~' f'.J 
müsadif salr günü saat 1 S 11~ 
istanbulda Zindankapıda 43 '6~ 
mağazasında alelade ic;t~~a. ill s6-; 
den, nizamnamei dahıhrni' ~ ',ı• 
maddesi mucibince hissedarl~J 
asaleten ve gerek vekalete? t'JJ 
duklan hisse senetlerini iç~~t "'/., 
~en ISal:al 1 O gün evvel !'r l~ ~ 
sine teslim etmeleri ve tay)(1 ~ 
ve saatte içtimada hazır bulu 

olunur. / 
Ruzm.mei müzakerat: .. ~9 

1 - Meclisi idare ve ınur' . J 
larrnrn kıraati. ~~ 

2 - Ptıinço ve karu:ıarar "'"' 
incelenerek, meclisi idare 11e 

zimmetlerinin ibrasr. ·uııOI' 

3 - 1936 senesi temr.~ 
ine ka:ar. ': e tevzi için 
mezunıyet ıtasr. ~ 

4 - 1936 senesi içtı 
rek ücretinin tayini. I 

. .!.tE Ll5 



, 
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nakliyat menediliyor ~:~::~~.:;;!:~~:in 

1 - Kl~~ 19 ŞUBAT 1937 ~ 

Pazar _günü yeniden 31 
Halkevi açılıyor 

ti~ 1ttct.ıisi dün sa~t on beşte ikin- - bir vasıta olan eşeğin şehir dahilinde 
~ıı:~kiu Bay Tevfik Türenin baş - kullanılmasının men'ini düşünmekteyiz. 

'l'lJıan toplandı. Eşeklerin yazlık yerlerde, mesirelerde 
it, ~ lt ve aatış komisyonlarına bi- eğlence ve binek vasıtası olarak kulla -
~ 'dildf.ıeçUıncsi reislik divanına hava- mlmasına müsaade edilecektir. Bundan 

8ılıh. başka makineli vesait olmıyan yerlerde 
lııa 'e.ı t.nıUdür muavini Bay Sabri o- de eşeklerle nakliyat memnuiyete dahil 
dı'Jııı~tityi ldoldurduğundan tekaüt e - olmıyacaktır." Makamın bu teklifi e -
'r: ~endisine 1980 lira ikramiye hemmiyetine binaen tetkik edilmek ü -
' t ~ _1Çin bütçede münakale yapıl- zere mülkiye encümenine gönderildi. 
~. eıdıf d'l· 
"it ha e ı ıyordu. Bütçe encüme - Otobüslerden bilet satış bddellerin -

Pazar günü Şeref stadında yapılan 
Beşiktaş - Hilal karşıla.~ması hakemi 
Nuri Bosud'un maçı gündelik kıyafe
tile idare ettiğini işittik. 

Bu hareketin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu bilemdiğiınizden kaydi 
ihtiyatla yazıyoruz. . Eğer doğru ise, 
herhangi bir maçın ciddiyeti ilY.erinde 
aksi tesir yapacak olan bu gibi hare
ketin tekerrürüne meydan verilmeme
si için hakem komitesinin nazarı dik
katini celbederiz. 

(Vsyanı 1 incide) 
bir alaka duymuş, oralara girerek 
llalkcvlerinin çizilen maksatlarında 
hizmet etmeğe ve ideal saflarını sık
Ja;;tırmaya başlamışlardır. 

Merkezden beslenen eserlerle her 
Halkevinde birer kütüphane kllnll· 
muş, buralarda kitap sayısı 122809 
eseri bulmuşt·ır. Geçen sene Halkev. 
leri kütüphanelerinden feyiz alanlar 
bir milyona yaklaşmıştır. 

••· 'lale edildi. den yüzde on imtiyaz hissesi alındığına 
... YJJe kö ı 1938 dünya futbol kupası .,_11 Y erile diğer bazı köylerdeki dair makam tezkeresi bütçe encümeni -
' 1!12 ektcp binalannın tamiri için is- ne, keçi eti satan kasap dµIc- 1938 de yapılacak olan dünya fut-

Sıkı ve çok yakın bağlılık Balıke
sir, Bursa, Antep, Bartın, Diyar. 
bekir, Antakya, Mersin, Den'.zli, 
Adana, Mardin, Samsun, Konya, 
Kars, EHiziz, Ankara, Afyon, Ay. 
dın, Çorum, Eskişehir, Manisa, Ma
raş, Zonguldak, Uşak, İnönü, Ed. 
remit, Giresun, Inegöl Halkevlerin
de büyük işler görülmesine sebep ol
muş, bu evler çalışmalarında büyük 
muvaffakiyetler kazanmışlardır. Bi. 
na, bütçe darlığına rağmen diğer 

Halkevleri de birçok sahalarda bu 
evleri geçebilecek dt:recede hizmette 
bulunmuşlardır. 

Halkevleri geçen senelerde inlu• 
lap fikirleri telkin eden birer mües
sese hizmetini gördüğü gibi halkın 

maddi ıhtiyaçlarına da cevap ,·ermiş. 
!erdir. Kurslar açılarak birçok genç-
Jerin lisanlara olan ihtiyaçları da 
tatmin edilmiş, okuma çağındaki ço
cuklara, işsızlere yardım edilmiştir • .a. 400 ı· lık · bol kup•ası maçlarına daha şimdiden ~ )iııe .. tra münakalenin ıcrası kanlarına levha konmasına dair 

ltı..... ~tçe encümenine verildi. makam teklifi mülkiye encüme - şu memleketler yazılmı§tır: 
~"'taı belediye talimatnamesinin ka- nine havale edildi. Hastanelere mu- Çekoslovakya, Fransa, Yugoslavya, 
S,"e ~avukçular bendine yapılacak ayene için baı vuranlardan ücret alın - Norveç, Belçika, Finlandiya, İsviçre, 
~\1. ~ı: daimi encümen karan o - masına dair yine bir makam teklifi o - Holanda, Litvanya ... 
' d aırni encümen, kasap ve ta - kundu. Bunda da şöyl~ !deniyordu: 'q • • 
ıı.... ilkJcıı YUNAN/STANDA ..._ Satı <ınlarında akar su bulunma- "- Senede İstanbul hastaneleri p<>-

'Yordu. Terkos tesisatı bulunan Jikliniklerinde 200.000 kişi muayene e
~ıı~ dükkanlarda muhakkak terkos dilmektedir. Bunların ekserisi vakti ve 
de ~er ld _bulunacak. olmıyan yerlerde hali yerinde olan kimselerdir. Parasız 'b Ukkinda bir tondan fazla su a- sıhhiye servisi Avrupada kalmadı. Bc
tııJ.~klükte su depolan bulundu - Iediye hastaneler için zayıf bütçesinden 

Jt. ' · senede 860 bin lira gibi milhim bir pa-

Yunanistanın jimnastik ve atletizm 
federasyonu olan "S. I. G. A. S.,, in 
ellinci yıldönümü evvelki akşam bü
yük merasimle kutlulanmıştır .. 

q • • 
Yunan zengilerinden Koçikey i

simli bir zat Yunan federasyonuna bir 
milyon drahmi vermiştir. 
DVNY A SIRIKLA YÜKSEK AT LA

Halkevlerinin bulundukları yer
lerde spor kütlenin malı olmaya, 
klüpcülük rakabeti kalkmaya başla. 
mıştır. 

Köhne akidelerin 8İlinmesinde bü
yük bir yeri olan sahne, bir yandan 
m e f k Q re v i gayesine ulaşırken, bir yan 

Enelce açılanların bütün sahalar. 
daki değerli ,·erimleri göz önüne alı
nırsa, Halke\"Siz kusabalarm istek. 
]erinde ne kadar haklı oldukJan gö-
rüliir. 

Türk ruhundan doğan Halkevlerf, 
yeni direktiflerle, yeni hamlelerle 
gittikçe yükselecek, Türklerin inkı. 
lap kaynağı, mefk!ire ocağı olacak-
tır. 

Yekta Ragıp O nen 

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

dan da halkın bedii zevkini tatmin Ercüment Behzat Ankara 
etmiştir. Geçen yıl zarfında 136 Hal. • • . .. .. 

~lap "le tavukçuların dükkanla - ra vermektedir. Elimizdeki bütçe ile bu 
S terkoa tesisatı sular idaresi ta- mikdan aıırmaya imkln yoktur. Bu iti
" ~tlderhaı yapılacak, tesisat para- barla fakirlerden maada diğer bütün 

8.... e alınacaktır. kimselerden poliklinik muayenesi için miştir. 
k._ ....... _ 1 kl"f di Amerikalı talebe Gregorie Vertoff \lllhı...-n ıonra. o.ehir !dahilinde eıe- yirmibeıer kurut a ınmasını te ı e - Halkevlerinde, :neydanlarda, köy 

kevinde 1aoo den fazıa temsn veril- Halkevı reıısoru oldu M A REKORÜ KIRILDI 

llı.L. ~ ' ~ d kt la 4 metre 39.4 atlıyarak dünya sırıkla .., ~ "laııtaaı olmaktan men'ine dair yoruz. Bu paralar o or nn ellerinin kahvelerinde verilen konferans ve 
Ankara, 18 (Telef onla) - Ankara 

Halkevi temsil kolu profesyonel ele
manlarla takviye edilmektedir. Bu 
elemanlar gen~leri yetiştirecekler, 

kendileri de sahnede rol alacaklar. 
dır. 

~~ektifi okundu. Bunda ıöyle de- temizlenmesine sarfettikleri aabun, ka - atlama rekorunu kırmıştır. hashihaller i.;e dört bini bulmuştur. 
" · ğıt ve mürekkep bedeline bile tekabül Pazar gUnli yapılacak ma~lar HalkevJerinin musiki şubeleri hal. il..;;; SokaJtıan geni§ otmıyan ve ay- edecek bir karıılık değildir.,, B. 1. T. O. K. tan: ka musiki zevkini a,ılarken, öı ha\·a-

' •tlr'atte vasıtalann geçtiği ts - Bu teklif de sıhhiye cncümeninıc ha- 4 klüp arasında yapılacak mUsaba- ]arı da yer yer tesbit etmişlerdir. 
~kaklannda eşeklerle nakliyat vale edildi. kalar aşağıda yazılı §ekilde cereyan Birçok Halkevlerinin bandolan köy-
~llann tıkanmasını mucip Saldettin Acardan açılan daimi encü- edecektir: .:? Jere kadar gitmişler, hava müsait 
~dt · Birkaç sene evvel tramvay men azalığı için gizli reyle intihap ya - l) 2l şubat l937 pazar_ günu saat oldukça şehir parklarında, Halkevi 
,.. ttıııeı !rıanda arabalanrun seyrüre- pıldr. Ressam Cem ittifakla seçildi. Gö- 13•45 de Gala tasar~! - Beşıktaş, 15•45 bahçelerinde şehirlerin sevilir birer 
~'tini yasak etmiştik. Eşeklerle rüşülecek bir şey kalmadığından bir de Fenerbahçe - Guneş takımlan oy- ahengi olmuşlardır. Bu },l da 100 
11t ~ 'Olı tllnlcrde fulalapnı§tır. A- mart pazartesi toplanılmak üzere cel - nıyacaktır. kadar Halkevinde binden fazla kon. 

Ercüment Rehzat rejisör, Dtimn 
sahne memuru ol:ırak angaje edilmfr 
]erdir. 

Şadi Ankarada kalması llakkmda. 
ki teklifi kabul etmemiştir. Yaşarla 
Seniyenin de angaje edilmeleri muh• 

hrı "le inada dayatan sür'atsiz seye nihayet verildi. 2> Maçlar Taksim stadyomunda ya ser verilmiştir. 
pılacaktır. ---------------------------b Ik K • • 3) Her iki maçın hakemi baş ant. 

temeldir. 

oa an onseyının renör Mister Booth'dur .. 
, ~ • 4) İkinci müsabaka. mağlOplar a- Devlet Demıryolları ve Limanları işlet-ne 

Umum idaresi ilanları " resmı 
namda 23 şubat 1937 sah glhıtt, il-

t e b ı ı• gv )• çuncü rnüsaba1Ca 24 şubat çarşamba 
gUnU gene Taksim stadında yapılacak
tır. Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan apğıda yazılı ( 4) gu • 

rup malzeme her gurup ayn, ayn ihale edilmek üzere 4--3--37 Perıembe 
günü saat 1 O da Haydarpaşa.da gar binası dahilindeki 1 inci ifletme ko • 
misyonu tarafından açık eksilbne ile satın alınacaktır. 

.._, (VS'IJGnı 1 incide) 1 
~ il'Ye, ~omanya ve Yugoslavya 
~ e bUyijk bir kalabalık tara
~~ edilmişlerdir. Bir kıta 
~·~~u seıam resmini ifa et
~ ~ir vekillerle Başvekilin 
'' h Pek sa.mimi olmuştur. \ 'i ll.zır bulunan binlerce ahali-
'~! tezahüratı içinde istasyon 

et etnıiştir. 

,, ll~srni tebli§ 

tebı·~S C.A.) - Matbuata aşağı
~~ ıg \'erilıniştir: 
t\'~· A.ntantmın daimi konse
\ ~ 1Çtinıaını, 15 şubattan 18 
~e kadar Atinada, Yugos-
~ 'Ve Hariciye nazın ve, 

.~e'Vresi başkanı ekselans 

Daim! konsey, Bulga.riatanla Yu
goslavya arasında 24 klnunusani 1937 
de Belgratta imza edilen dostluk pak
tının aktinden memnuniyetle malumat 
almış ve bu paktın Balkan Antantı

nın gayesine tekablil ettiğini müşahe
de ve tesbit etmiştir. 

Buna binaen konsey, Bulgar - Yu. 
goslav paktını, bütün Balkan milletle
ri arasında dostane bir teşriki mesai-

nin teessüsü için kıymetli bir amil o

larak telakki etmektedir. 

Matbuatın Balkan Antantı eserine 
yapacağı hizmeti hakkiyle takdir eden 
konsey, Balkan Antantı memleketle. 
rinin matbuat konferansı toplantıla

rında görünen samimiliği memnuni
yetle tesbit etmiştir. 

b,., ııı riyasetinde akdetmi~-
tı... ~ Daimt konseyin gelecek toplantısı 

ı..· ko""'- eylül ayı içinde Cenevrede Milletler ~ ı..t_ ~:~Yin en samimi dostluk S. ~~ cereyan eden müzakere- cemiyeti asamblesin~n mu:at içtima. 
~ ~eınJ.eket dış siyasalarmı i- lan esnasında aktedılecektır. 
~ ~, '1Jr arasmda tam görüş birli
~~· an memleketlerini bağlı. Su 

1-ıı\tıı U bir kere daha müşahc-

1 ~ ~~k ._.ernıiştir ... 
işlerinde kullanılacak 

borular 
~ ~taııt llnıunıi vaziyetini ve Bal
~ ~ 1 

devletlerini bilhassa ala
~~ t ll'teseleleri derin bir tet. 
~~lan konsey, Balkan Antan
~ ~!aaıiyetini barışın muha
~ 'lJtı olmak için inki~f et
~~- -a Un~ t~yitte müttehit bu. 
\.~ bne u ıstikamette vaki ola
. ~bı t Balkan Antantının tam 
~ ~e nan olacaktır. t ~ bucezniyetine sadık bir su
\._' ~bı lunan Balkan Antantı, 
~~· t;nüşkül ahval içinde, 
"-.~-~illi ifa edebilmesi için, 
tt..._"'~ine faal bir surette teF
~~ de"arna azmetmiş bulun-

..:_ 4!ıtantı konseyi, barış le-\ 
~~lel icraat çerçevesi 1- ı 
~~ ~ ltıUbafazası ve Akdenfr. 
l~ . l lnUhim bir !mil teşkil 

ı. ~ ta.lyan anlasmasmı bil-
tlırıi§tir, 

Ankara, 18 (Telefonla) - Dahili
ye Vekaleti belediye imar heyetleri 
tarafından viliyetlerde yapılan ve 
yapılacak olan su ;şJerinde kullanı
lacak çelik borular hakkında bir tali. 
rnatname hazırlamıştır. Bütün tesi
sat hu talimatnameye göre yapıla. 

caktır. ' 

Bükreşfe beqnelml/el 

bir kongre 

Ankara, 18 (Telefonfa) - Bük
reşte 1 - 8 eylül tarihinde on yedin_ 
ci antropoloji ve kahlettarih arkeolo
ji beynelmilel kongresi toplanacak. 
tır. 

Bundan başka beynelmilel antro
poloji enstitüsünün yedinci asamble. 
si cı. akdedilecektir. Her iki lçtimaa 
Türkfyeden murahhaslar gidecektir. 

5) Taknnlar berabere kaldıkları 

takdirde m~lar yanm saat temdit e.. 
dilecektir. 

6) Fiyatlar balkon 100, tribün 50, 
duhuliye 25 kuruş olarak tesbit edil
miştir. 

Stad gişeleri saat 12 den itibaren 
açıktır. 

ŞarköylUlerln bir dlle§I 
Şarköy kazası C. H. Partisi kaza ha~ 

kanı ile belediye, hava kurumu, ziraat 
odası. spor birliği reisleri ve halk mü
messilleri Büyük Millet Meclisi azaları
na birer mektup göndermişlerdir. 

Şarköylül;r, kendi kazalarından alı
nacak iki nahiye ile Müreftede yeniden 
bir kaza teşkiline itiraz etmektedirler. 
Şarköylüler 16000 nüfuslu kazalarının 

kalkınması için nahiyelerin ayrılmama
sını istemektedirler. 

Çocuğunun göbeğini 
kesmiyen ana 

muhakeme ediliyor 
İzmir, 17 - Yeni doğan çocuğunun 

göbeğini kesmemek suretile ölümüne 
sebep olan Parsa köylü Esm.anm du
ruşmasına ağırceza mahkemesinde 
başlandı. Kırk yaşında bulunan maz-· 
nun hakimin sorgusuna şöyle cevap 
vermiştir: 

"- Bir gün kasabadan köye gelir. 

Bu i§e girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve 

l:anunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilbne günü saatine kadar komir 
yona müracaatları lizımdır. Bu ite ait prtnameler komisyondan param 
olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 250 kilo dana derisi, 400 kilo kösele, 40 kilo kromlu kösele mu· 
hammen bedeli 1187 lira 60 kurut ve muvakkat teminab 8907 kuruftur. 

2 - 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 696 lira ve muvakkat 

teminab 5220 kuruıtur. 
3 - 390 M2 2. 5. 10 ve 20 m i m lik yün keçe muhammen bedel 

587 1/ 2 lira ve muvakkat teminab 4407 kuruıtur. 
4 - ( 500) beter yüz metre kınruzı ve yeıil tali bez muhammen b. 

deli 600 lira ve muvakkat teminab 45 liradır. (805) 

Emniy.et sandığı ilanları 

Taksitle mülk edinmek 
isteyeiılere 

Müeasesemiz pefin ufak bir te diye mukabilinde sekiz seneye bClar 
taksitli gayrimenkul sabıma karar v ermiıtir. Küçük bir taaarrufla latan
bulun her semtinde her çeşit mülk ed ıımek fırsatını verecek olan sabf 
ilinla'nmızı behemahal dikkatle okuyunuz. 

Sandığın kiralık mallarmm liate sini gönnek herkes için faic:lelidir. 
(991) 

ken yolda kö~kler sardı, o sırada bir -----------------------------------

çoban geldi. köpekleri kovdu ve beni zı·raat Veka"' letı.nden·. zorla kirletti, ondan gebe kaldım. Der 
kuz ay geçtikten sonra bir gün ço-
cuk ölü doğdu, ben de gömdüm.,, 

Esmanın sözlerinden sonra bazı 

şahitler dinlenmiş, duruşma başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumu temizleme istasyonu için 
satın alınacak bir adet yonca tohumu temizleme makinuınm 8-2-937 
tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan eksilbnesinde teklif edilen fiat had
di liyık görülmediğinden bu makinenin pazarlık ıuretile satın almmuma 

irtihal karar verilmiştir. 
Eski gazeteci arkada§larmuzdan Pazarlık 2~2-937 tarihine müsadif Cumartesi günü öğleden ev• 

Burhancttin Alinin annesi İsmet, irti- vel saat 11 de Vekalette arttırma ve ekailbne Komisyonunca yapılacak • 
hal etmiştir. Cenazesi, dün Şehzad~ t 

ır. 

başındaki evinden kaldırılarak, Top- Makinenin muhammen bedeli 8.000 ve muvakkat f ,.ıinab 800 lira· 
kapıdaki aile kabristanında Allahın -...ı_ ... 
rahmetine tevdi olunmu~tur. dır. Bu İte ait fa?lname Ziraat Umum Müdürlüğilnden ve~eu .... ~·· 

Merhuma rahmet, arkad8§ımıza liplerin teminat mektuplan ve 2490 sayılı kanunda yazdı vesikalarla bır • 
sabırlar dileriz. ' {lilde muayyen saatte Komisyona müracaatlan ilin olunur. (391)~ ,(978t 
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Bayrar1ılık 

HEDİYELERİNİZİ 
NECiPBEV 
Itriyat fabrikası Istanbul Eminönü 

deposundan alınız 
Muhtelif zarif şişelerde sabit kokulu limon çiçeği kolonyaları ve los· 

,aılan. 

Güzellik, Beyazlık ve gençlik veren yağsız gündüz ve yağlı gece 
NECiP BEY kremleri ve acıbadem kremi krem köpüğiinden yapılmış 

cildi bozmıyan sır olan NECiP BEY pudraları cilde tazelik, güzellik verir. 
NECiP BEY yağsız, yağlı ve likid Briyantinleri. 

NECiP BEY tırnak cilalan, dudak rujları, yanak rujları, esansları, 

tuvalet sabunlan, kirpik tuvaleti, kehlibar sürmeleri ve diş macunları bil -
c6mle tuvalet malzemeleri yerli ve Avrupa malları mağazamızda satılır. 

IKapo Açmak Deırdlnn<dleıril 
fKlUID"tlYIDYlrSYlli1lYl~a J 

Kapınızı eJektrikJe açrpaf< tertibatını 

AT 1 E 
Veresiye yapar 

Posta T. T. levazım müdürlüğünden: 
1 - Takım adedi Muhammen bedeli Muvakkat teminat münakaaanm tekli 

1475 
875 

190 } 
ıss 

Lira Lira Kuruı 

ı7700 

ı2250 

5020 

1327 50 

9ı8 75 

376 50 

kapalı zarf 

" " 

" " 

o 

BIRE 
1000 KUMBARA 

• •• JI'-. 

_, ~ -
- -~-. ,... . ~ ,_., 

----Dr.----
N l ŞAN YAN lstanbul 7inci icra memur .. uğun 

Hastalarını hergUn akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında Fatma Saniyenin Emniyet San dığma birinci dereeede • 
Mektep sokak 35 numaralı mua. nan ve tamamına ı &Oı lira kıymet takdir edil~n Olküc:lanla G 

2695 Y ekiln. yenehaneainde tedavi eder. ~ Azimıabmutefendi IO lcaimcta etki 54 yeni 42 NO. 
idare ibtiyaa için yulianda mDcclm, muhammen bedeli, muvakkat .. --• Tel: 40843 rafı Azizmabmutefendi cacldeü arkuı müteveffa celep Osman 

l•ı l•ta ile elmiltme tekli göaterilen cem'an "2695" talam elbi.e ve ku· / . . . bahçesi sağ tarah Hacı Huan hanesi sol tarafı Salih ~er 
ket .. tm • =......,•...&....... stanbul Asliye 5 ıncı Hukuk Malı• hazin .1 mahdut --L w da azılı L-L-eJi bir evill 

!!!!--aul" ke~irıden: çepe esı e ve evauı a ,agı y ,,_.I\' • 

2 - Eksilbneleri 27-Şubat- 937 Cumartesi günü saat ı2 de ve Davacı Telemak Usultüoğlu ile Ha- ıına karar verilmiıtir. Zemin katmda zemini karosimen ve gÖdl 

her kısmın eksiltmesi ayn ayn olarak Ankarada P. T. T. Umum Müdür - li.skln Gazi caddesinde 295, 297 numa. olan bir tatlık üzerine iki basamaklı bir koridora geçilir. Burada: 
lülü Satmahna Komisyonunda yapılacaktır. ralı hanede mukim eıki Defterhane na· bir oda olup ikinci bir sofa üzerine iç içe iki oda bir heli ~ 

3 - .istekliler, teminatlarını idare veznesine teslim edecekler, alacak- zın Refik arasında mütehaddiı fekki ci katmda bir sofa üzerine yüklü ve dolapb üç oda ve bir he 
haciz davasından dolayı müddeaaleyh bul b' •--1..I. 99 fan makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubunu ve p.rtna- Refik•a gönderilen dava arzuhali ıure- tum katında karoıimen ve bahçeye kapısı unan ır ~ 

mec1e yazdı vesikalarla teklif mektub bunu ihtiva edecek kapa • ti kendisinin mezkOr hanede oturmayıp mürlük ve içinde üç gömülü küpü o lan ve kuyusu bulunan 
k ve mühürlü zarflanru o gün saat"ı ı" kadar mezkUr komisyona tevdi Avruparun Montakarlo şehrinde bulun- döteli bir mutbak vardır. Bahçesi iki set üzerindedir. Çam, ayT8f 

eyleyeceklerdir. duğU ve ikametgihı da meçhul olduğu olmak üzere ıo ağacı vardır. Bahçenin sokağa ayrıca kapısı 
4 - İstekliler Reuni Gazetenin 7-5-936 Ta. ve 3297 saydı nüı- meınihatile bila tebliğ iade edilmiı ve rum kat beden duvarlan kirgirdir içinde elektrik ve terkoa 

'-nda yazılı müteahhitlik vesikumı bimil olacaklardır. :.a~: ıebke!~~- taleb! veçhile a~u- dır. Pencereler kimilen kafesli ve :temin ve bocL-um kat ~1e91;., 
5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazmı Müdürlüğünden la • ınk~ nen hatel ıgıb.neb akrar v~~ edn mir parmaklıklıdır. Oıtü alaturka kire!nitle mesturdur. UmUlll 

mez ur arzu e ır uçu ay ıçın e • • • .-__ l.tll 
tımbalda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. cevap vermesine, mahkeme divanhane- 27ı metre murabbaı olup 120 metre murabbaı bina zenımı ~ 

~304) (791) ıine talik edilmiı olduğu maIQm olmak olan bir evin tamamı tapudaki kaydında oldu~ gibi açık ..... hl'llf/M'~:.ıtıl 

lstanbul Belediyesi ilanları · 
-

Kqif bedeli 60ı 7 lira 32 kurut olan Floryada yapılan P.lij teıiaa • 
....., soyunma gardıroplarına ilivet en yapılacak itler kapab zarfla eksilt· 
..,. -.uhnuttur. Eksiltme 5--3-937 Cmna günü saat ıs de Daimi 
..,_...,wade yapılacaktır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. 
llmiltmeye gİıllnek istiyenlet 2490 N. h kanunda yazıb vesikadan bqka 
hile il,. fen itleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikuile 4Sy 
.. 30 lrurutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek • 
taplara havi kapalı tarflannı yukarıda yazılı günde saat ı 4 de kadar Da· 
imi !&6aene vermelidirler. ( B.) ( 922) 

üzere keyfiyet H. U. M. K.nun 140 ve dilmittir. 

142 nci maddeleri mucibince ilan olu· Arttmna peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müıterilerİll 
nur. (V. No. 20918) muhammenin o/o 7,S nisbetinde pey akçesi veya milli bir 

------------- nat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, j. 
viriye ve vakıf borçlan bor~luya aittir. Arthrma şartnamesi 1 

Dr. Hafız Cemal tarihine müaadif cuma günü Dairede mahalli mahsusuna talik 
LOKMAN llllKDI Birinci arttırmuı 5 4 937 tarihine müaadif Pazartesi ıfuıÜ 

Dahiliye Mütehaaaı.. saat ı4 ten ı& ya kadar icra ec:F.lecek. Birinci arttınnada bedel. • 
Pazardan başka günlerde öğleden eonra muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üıtte bırakılır. Alrl' 

saat (2,IS tan 6 ya) kadar lstanbulda Dlnn IOD arbrmanm taahhüdü baki kalmak üzere artbnna on bet SÜll' 
yolunda (104) numaralı busual kablneıdnde • edil k 

4 937 
&-...!L!__ .. elif b ·· ·· t ı4 tell ti 

bastaıannı kabul eder. Salı, cumarteat gtın dit ere 20. . UlrWllle musa aa gunu aaa · __ ~_. 
ıert aabah "9,5-12" saatleri hakild tukaraya dar Dairede yapılacak ikinci artbrma neticesinde en çok artar ... ··-_, 

=~':iık ~:ı:~=~h;:~._ ve 
8

" telefon: de bırakılacaktır. 2004 numarah icra ve lflis kanununun 1~6 
------------ deıine tevfikan baklan tapu sicillerile sabit ohmyan ipotekli ~ 50 lira kıymet tahmin olunan Kadıköyünde Ruim pqa diğer alikaclaranm ve irtifak hakkı u hiplerinin bu haklarmı .e ..,.._hinde Tepe sokağında e.aö za bıtai Belediye mevki ankazı atılmak K O R U N bare 20 

faiz ve muarife dair olan iddialarmı ilan tarihinden iti n ._.açık artmnaya konuhnuttur. Şartnamesi levazon Müdürlüğünde gö- fmda evrakı müabitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri ,.. 
rlllehilir. istekliler 3 lira 75 kmutluk ilk teminat makbuz veya mektubile Abone şartları takdirde baklan tapu ıicillerile sabit olmıyanlar saht bedeliDİll 
L_L __ ., .., ·937 --L gun·· u·· saat 14 de Daimi Encümende bulunmabdır Yını1c 6ay1ı1c 3aylılr Aylık .._ _ _!e ., 

umauer ~ .... Memleketimizde 7SO 420 23S ııo amdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve uuuuıye 
a (8.) (883) Yabancı yerlere 13SO 72S 400 ıso resminden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icareai bedeli 
P. T. T. Lavazım Müdiirlüg"' ünden: ;;:ye!3~~t:J 1800 9SO soo 180 den tenzil olunur. 20 senelik vakıf icareai taviz bedeli ID:tı ... ıi8Jl'tl'.ı ı,: 

· Türluyenın her poeta merkezinde KURUN'ı Daha fazla mal6mat almak İltİyenlerin 34/ 6113 numaralı 
L - idare ihtiyacı için açJk eksiltme ile (3400) lira m~men be- abone yazdır. cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 

Y.,. (B) lira muvakkat teıninath (100) adet manyotolu masa telefo- Telefon caldan ilin olunur. (972) 
DU a ..... kbr. fdareı 24370 

2. - E'l __ !'tme 7-Niaan-1937 r----L- günü saat ıs de Ankara- Yazı r,1eri: 21413 
l:.ıKBl1 ~,.....- Poeta kutu1aı • 

da P. T. T. Umum Müdürlüğü atmahna komisyonunda yapdacakbr. 1"elrraf .men: KURUN a.,..-ı 
3. - isteklilerin teminat mektuplanm idare vemeaine yabnp alacak- tfuıldıtı ,...: tatanbuı Anbıa Caddeli 

ı.n mekbm veya muteber banka mektubu ve prtnamede yazılı vesaiklej VAKiT Vurdu. 

tla Sahihi: ASIM US mı ' • .. u. .._,.,.ona müracaa n. 
4,, -~ Aakarada Levamn Müdürlüğünden, lstanbulca .,__Netri._.·,.. .. •_diıek_ıo_·r ... ü=-Re .. rı_.ıc ... A_._s...ı __ ....., 

. . . ~-ı (9751 

Göz Hekimi ,,,... .. " 
Dr S-k - Ert JDvkaftan aJd IS NW . u ru an cOıdınmı Ü~ 

C.plotlu Nuraoeımaiye cacl. No ~ 1 pma için etlriainin 
CC.ialoflu Ecsaneel yanında' N 

re1e1on. 2256• l f.V• 


