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D·· Haftada bir 
~ya Siyasasına Toplu Bir Bakış 

liarp sebebi olabilecek 
birÇok ihtiJiflar var •.. 

f:'akat Büyük Harbin hatırası 
harbe mani oluyor 

::~na '::::;qinden 1Heyefimiz Cenevreye ;~~;:a;iJi;~;ileriııdeAtatürk 
,,~.~~. ;::::!:":";~.:~; B. Menemenciog.., lu'nun başkanhg., ındaki t= öğı!:ı:~:d;;0;:;~ür~.!: f= 

bir gezinti yapmışlar ve saat 

1 n gi ı teren i iı heyet bugün şehrimizde L .. ::..?.: .. ~~.:~~~ .. ?.?~~:~~~~:.· ........ J 
t S • ~ ~ h • Ankar~, 19 .(Hususi muhabirim fa. Heyet, şeflerden direktif aldık-

a tan ma Si den telefonla) ..-=. Hatayın kanunue. tan sonra pazar günü Ceneneye gi. 

""'''ika ~asisi hakkındaki müzakerelere işti- :-ektir. 
~·ı da 5 llhla_nmıya rak e~mel< üzere Cenevreye gidecek -------------....;. 
teşvik e ttı olan . Hariciye umum katibi B, 

A iM US 
(Yazısı 2 inci scıyıf ada) 

~uman ~ifat l\fenemencioğlunun baş

kanlığında bulunan heyetimiz bu ak. 
§<'\~. lstan bu la hareket etmiştir. 

Hariciye 
Vekilimiz 
Atinadan bugün 

gelıyor 
Hariciye \'ekilimiz Doktor Rüştü. 

ArM bugün :;ehrimize gelecektir, 

Atinn, 19 (Husu~i) - TürkiJe Ha. 
riciye Vekili 1evfik 1 iiştli Ara~ düıı 
hareket etmeden en·el buradaki Sô·v. 
yet elçiliğinde şerefine verilen bir zi. 
yafette hazır bulunmuştur. Türkiye 
elçisi Ruşen E:;.ref de ziyafette hazır 

GAZETECiLERiMiZ BUGÜN 
H AREK.ET EDiYOR 

Atina, 19 (Hususi) - Tenezzüh 
maksadile l\forada Vowpliona giden 
Türk gazetecileri bu akşam buraya 
dönmü~lerdir. Yarın Istanbula ha. 
reket edeceklerdir. 

1( f Z 1 L
K1ztoZ ordu l>iR'r geDçit resmu.fode N u N Atina, 19 {Hususi) - Başvekil 

Metaksas matbuat mümessillerini ka-
bul ederek demiştir ki 

Yunanistan da tıpkı üç müttefiki 
gibi, Balkan Antantı konferansından 

19 ıd •• •• •• tam.amile memnun olabilir, Balkan 
U 0 C U y) 0 n Um U Birliğimiz bu konferanstan her za. 

.~ mandan ziyade kuvvetli olarak çık-
\> U b nuştır, Yunan milletine bu teminatı 

at 23 te Sovyet Rus yada büyük vermek ve bir sulh ve nizam unsuru 
olan Balkan Antantının e'bedi1)2n sar. 

~askeri merasimle kutlulanıyor sılmıyacağı kanaatini izhar etmekle 
~ 1l a bahtiyarım. 
:~:~~h~g~üfü~~~~un ~~~====~--~~==========~~~~-= . 
~ ~ehri :Yı!dönümüne isabet ettiği i.

1 

L>ll'-
111
., 

t llıia b· ll'lt?.deki Sovyet konsoloslu
ıı-. ır kutlularna töreni yapılacak 

l !{,~il 
~'le Uordu.rıun yıldönümünü kutlu-
~l'lı){ı:re bütün Sovyet Rusyada 

~· ~\oy r Yapılmaktadır. 
ıı~ ~h-t~ R~sya müdafaa komiserli
~. hu h fkarı olan "Krasnaya Zvez-

1" azı lQ 11'keıı I\ rhklar hakkında malumat 
~~ ~tıhct ızııordu kumandanlarile bü
tı 14i, l{:Ylat'ın Rusya dahili harbi ta
~ talihi ı~ılordunun teşekkül ve inşa
' ~i lid ll~ V~ ~ıı tarihte P1ı;rtinin ve 

t"f~i!{e. ıerınl!l oynadı.~ı rolü ahika 
lı S ettik1er>ni yazıyor. 
~~~tıı et Rusyadaki tarihi harp sa.
~ ~ d('lti l\ızıJordu ziyaret edecektir. 

Ilı llı>Jt·larihi sahneler ve bugünkü 
"cı"~ ılleı; san'at mahafilinde gös 

' atını müsabakaları. Ski ko-

l Sonu Sa. Z Sil. 3) 

Asri yolcu salonumm maketi önünde 

Asri yolcu salonu 
(Yazısı 3 üncü sayı/ada) ,, 

~saba 'ahıızda Hediye Kazananlar 
~"' Biliyor m.:sunuz,, isimli müsabakamızda hediye kazanan ü~ yUz okuyu· 

" lal•lerım; b1191n 8 ın~ı · •aıufamızda nqrediıoruz. 

Mudanya miltarckıesinin im:xıuuklığı yün Başuekil IS'niet lnönü 
ra1ıhds1iı.rW., bugün 'milze ol.an binaaa . . . . ~ 

Muda~ya'{la Mütafeke 
.. . . . . 

Müzesi ün aç~ldı · · 
. 

1 üık tarıhinin çok değerli eserlerinden . . 
biri olan b~ bina dünyaniiı en 

kıymetli müzesidir 
Mudanya, 19 (Sureti mahsusada 

giden arkadaşımızdan telefonla) -
Bursanın bu çok g:izel kasabası bu
gün sonsuz bir ne:je içinde t.arihi bir 
gün yaşadı. Şehirde bütün evler, .dük· 
kalar kumızı IJayr<tklarla, ye;;il yap
raklarla süslenmişti. 

'fürke IstikJıllini kazandıran Lo. 
zan muahedesine' bir başlangı~ olan 
Mudanya mütarekesinin imzalandığı 
tarihi ev, bir zafer abidesi gibi, bütün 
azameti ile duru;or, her taraftan 
akın akın gelen halkı kendine çeki
yordu, 

Bursa \•alisi B. Şefik. Parti ve 
HaJkevi başkanları, Parti üyeleri, 

belediye reisi, mu:wlni, kültür, e111ıoı 

niyet ve' askeri ~müze dirt'ktörü, mü• 
zenin önüne gelmi~lcı di. Burada· me
rasime saat ı;; de l~tiklal maişı · ile 
haşlandı. Bundan sonra vali B. Şe.. 
fik mütarekenin imzalandığı erin ta• 
rihçesini anlatan bir nutkuunda Tü.rit 
tarihinin çok kıymetli eserlerinden 
biri olan bu evin biiyük milli değe~ 
ni işaret etti. Türk ordusunun dü~ 
manı memleketten attıktan sonra 
kuvvetini kabul ettiren ilk İnuahed~ 
nin burada imzalandığını ve bu bina• 
nın A t.atürkün çizdiği yeni t~rihiıı 
temel atıldığı yer olduğunu söyledi. 

(Sonu Sa.·2 Sil • .J), 

,1ıı11111ıın11ı11ııı11ıııı1111111ıııııı111111ıııııı11111ıımıı11111ıınıııı 11 ıııll'''''ıınıııııııuıııııtıııııııııııRııııııııııııııııııııııı111ıı1111ıııııı1111İuın' 

ı · Elinizdeki ilavede · 1: 

~ 

~ 
: 
i 
i 

Hi~ bir yerde okumak f1rsatanı bulamıyacağınız 
blr~ok merakh yazllar var 

1 
Büqük Okqanusla1 da aranan hazineler 

2 
Güzel ve hailevi kadın Mari Antuvanet 

3 
Yüksek kulelerin esrarı 

4 
Sigorta edılen kadınlar 

~yrıca: Çehoftan çevrilmit ~o~ gUzel 
bir hikAye daha 

'911ıt1011"""""''""'ııı......,·'llıleııı•m ı ırm & b b1UIKll11!11!1ltlllllffrtttıllli11P/M.....J 
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Haftada bir ·KIZILORDU Hatay' da Başvekil dün,, 
Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış <V81pnı 1 incide) vekillerle gör üşt~ 

§Uları ve diğer askeri spor tatbikatı Tahrikat devam •" 

Harp sebebi olabilecek 
birçok ihtHciflar var •.• 

Fakat Büyük Harbin hatırası 
harbe mani oluyor 

yapıldığı gibi, piyesler temsil edile- Başvekil İsmet Jnönü dün ~~ 
cektir. ediyor da kendisini muhtelif saatlerde 

lngllterede sulh için Halep, 19 (Husus[) - Sancaktaki ret eden Vekillerle görüşmüştii~,f~ 
neşredilen beyanname memurlar ve Suriye organları köy- Dün sabah şehrimize gelen .. # 

Jerde, kasabalarda tahrikatla bilhas- Vekili B. Ali Çetinkaya ile tnJıırııi b 
tngilterenin Man~ester şehrinde \ ' k'l' B Ra T h da sB Q 

sa Türklerle Türk olmı}·anların ara· lar e 1 ı na ar an halk büyt k bir toplantı yaparak Hit- d 
ler ve Mussoliniye kendi dillerinde bi.. sını açmak ihtilaflar çıkarmak eme. gitmişler ir. _...-/ 
rer mektup göndermiştir. Iini takip etmektedirler. Bu hareket. /e" 

Bu mektupta "Sulh ve diğer mil- lerin gayesi Sancağı Suriyenin par. /ngi/fere mÜsfetfl 
letıerle kard~e teşriki mesai etmek çası haline getirmek için esbabı . • J {ıad 
arzusu,, ndan bahsedildikten sonra, mucibe hazırlamaktır. ke/erını müaa 

Atina konseyinden 
sonra 

Balkan Antant.\ yeni bir 
teklmUI safhasına giriyor _____ ... 
Londrada verilen 
ademimudahale 

kararı 
lspanyol harbinin bitmesine 

yardım edecek mi? 

lngilterenin 
silahlanması 

Amerikayı da sillhlanmıya 
te9vlk etti 

Hazin bir 'levha: 

DUnyanm hemen her tarafında 

Jia.rp ve ·sulhtan bahsedildiği bir sıra
da Be.rlinde hazin bir toplantı Olm1* 
tur. Bu toplıl'ııtıda Büyük harbe işti
~ 8tı:n.1I olan her memlekete ve her 

' iifiıete m.ensup eski muharipler m~ 
meıasll.lerinin bir ara:v.a gelerek konUŞ
nialandır. ffitler bu münasebetle bu 
a.rSnıluaal eski muharipler şerefine 

bir l'Ö1eJ1 ;vermiş, ltaı:r.an heY.etine ri
yaset eaen harp malQlu Karlo Delkru
va ~ aôylediği nutka cevap vererek 
şöY.'JS <tem5şt.İr: 

•.Alınan milleti Umu.mi harbin· fe. 
lAlietlnt g6rüp geçirmiş olan her mem
lekete lca.rşr ayni sempati ile müte

lUi:Ssfstir. İçlerinde eski muharipler bu. 
Iunnan memleketlerdir ki sulh fikrine 
en ziyade sadakat ve hürmet gösterir
ler. Çünkü ancak bu memleketlerdir 
ki fili tecrübe ile harbin ne demek ol. 
duğunu bilirler. Alınan milleti biliyor 
ki Umunil Harp bilyük, fakat acı ve 
elim bir şey olmuştur. Almanyanm ye
gane arzusu harbin bir daha tekerrür 
etmemesinden ibarettir. Fakat bu ar
zu ne bir zaaf ve ne de bir alçaklık
tır; sadece muharipler ruhunun ve 
hissiyatmm bir ifadesidir.,, 

Hakikat halde bugün milletler ara. 
smda harp sebebi ola:bilecek bir çok 
ihtiüıflar vardır. Bütün ibu ihtiliflarla 
beraber harbin vukuuna mani olan 
bir şey varsa o da geçmiş Büyük Har
bin müthiş ve felaketli hatırası he
nüz zihinlerde pek canlı olarak y~
makta bulunmasıdır. 

Diğer l>ir iftihar levhası: 

Berlinde arsıulusal eski muharip
ler ve harp malulleri toplanarak sulh
tan bahsederlerken Atinada dahi Bal
kan Antantına dahil olan Türkiye, Yu-, . 
g'>slavya, Romanya ve Yunanıstan 

diplomatları ve basın mümessilleri 
birleştiler ve onlar da. sulh yolunda 
teşriki mesaiden konuştular; şimdiye 
kadar bu dört memleketin el ele vere
rek Balkan hudutlarını harp tehlike. 
sinden korumak için sarf ettikleri gay
retlerin yeni yeni semerelerini tesbit 
etmek suretile bütün dilnya milletle
rine karşı adeta Balkanları bir üti
har levhası haline getirdiler. 

Hakikat şudur ki Balkan Antantı 
seneler geçtikçe kuvvetini artıran 

bir sulh amili olmuı;:tur VI} BaJk,'Ul An
tantına karşr yegane şüphe noktası 

gibi görülen Bulgaristan ile İtalyanın 
vaziyetlerinde de heı;hangi karanlık 

bir kö.~ bulunmadığı bu son toplan
tıda tesbit olunmuştur. Bu itibarla A
Üna toplantısı Balkan Antantının ha
yatında yeni bir tekamfil safhası teş. 

kil edecektir. 

Başvekil lsmet lnönü'nün ilkbahar
!1& ~da. gitmesi mukarrerdi. Fa-. 

"Almanya ve İtalyanın Avrupada sul- Yeniden Türkler aleyhine tahrikat . /"'hl gof 
hun muzaffer olmasını temin husu- için klüpler. açılmaktadır .. ~erh~ni. lÇln Si Q anı ,1 
sunda İngiliz balkının arzusuna işti- yede, suretı mahsusada gonderılen Londra 19 _ Arnm Ka.mar~ tt" 
rak edeceğini ümit ettikleri,, bildiril- adam~ar tarafından bu klüplerin bir hükumetin' silahlanma siyasetin~~ 
mektedlr • şubesı açılmıştır. kid eden eski bahriye nazırına IJ 

Yapılan toplantı ve çıkarılan be- - veren Lord Inskip, lngilteren~n ;.,. 
yannamenin birer sureti İngiltere Baş Mudanyadakİ temlekelerini müdafaa için sıla sif' 
vekilile Hariciye nazırına gönderilmiş dığmr, bunun da hükumetin ,., 

tir. m Ü zede si olduğunu söylemiştir. tt~ llıı: 
Ondan sonra başka bir ıneb.US fıll' 

likcnin Almanyadan geldiğin•• djjtf ~~ 
nun için Almanyadan korkan ~ 
mlletlerle anlaşmak lazım ol.d ( -~ ~ 
ileri sürmüş: Başvekil de 111ıll t, it 
dafaa nazırının sözlerine iştira~ i!İ' dt 
rek Jngilterenin emniyetini teırıt~~ il 

kat dikkate değer olan cihet şudur ki (Ustyanı 1 incide) 
bugün lspanyaya yabancı memleket- Yali, nutkunun .sonunda bu binayı 
!erden gitmiş olan gönüllü muhariple- müze haline getirmeyi düşünen müze 
rin sayısı yüz binleri geçmektedir. direktörü B. Hayri lpar'ı tebrik etti. 
Bunlar ne va.kit ve nasıl memleketle- Ye kurdelayı keserek binayı açtı. Ya. 
rine döneceklerdir? Bu kadar kuvve- li H ondan .sonra diğer erkanla be· 
ti İspanyada toplamış olan yabancı raber bütün halk eve girdik. 
memleketler ihtirası Londrada verilen llk önce binanın mür.a.kere odası. 

Balkan Antantırım bu seferJ...'"i Atina bu kararla ortadan kalkmış olacak mı na geçtik. Burası muahedenin imza
konscyinc ba.'}kanlık eden dost Yttgos- dır? Herhalde Londrada ademi müda,. }andığı gün nasılsa öyle muhafaza e. 

Jgilterenin fedakarlık yapması ~ 
geldiğini ı;;öylemiştir. el 

'" il 
TatareskrJ 10 Mart -ar 

lav Başvekili Dr. St<n;adi!W'Viç . hale komitesinde verilmiş olan karar dilrnişti. Ismet Inönünün oturduğu 
bir muvaffakiyet olmakla beraber asıl sandalya, masalar, diğer murah· 

kat bu ziyaretin mayıs ayında olma. . sulh neticesine varılıp varılmıyacağı hasların sandalyalan o günkü vazi. 
sı beklenirken Atina konuşmala.rnıdan henüz malfun değildir. yetlerinde bulunuyorlardı. Burada, 
sonra mart iptidalarmda yapılacağı /ngilterenin ymıi teslihatı: müzakerelerin başından sonuna kadar 
anlaşılıyor. Bu hii.dise de Atinada.ki geçen vakaları anlatan belediye reisi 
Balkan Antantı toplantısının millet- İngiltere hti.kumeti bu hafta içinde ecnebi generallerin iskeleye çılarken 
lerarası teşriki mesai yolunda verdiği şimdiye kadar tatbik edilmekte olan Türk neferini ilk defa burada selam
hayırlı semerelere yeni bir delil gÖ&- teslihat programına ilave suretile ve tadığını işaret etti ve bu sözleri coş. 
teriyor. ı beş senede ikmal edilmek şartile bir kun alkışlarla karşılandı. 

Amerikada kanunue3Q.rl m.esele.ri: milyar beş yüz milyon İngiliz liralık Müzakere salonundan sonra milt· 
• yeni harp tahsisatı ka.bul etmeğe ka- tefik devletlerin murahha81anna, 

Amerika cümhurreisi Roosevelt rar vermiştir. Bu karan icabeden se.. tsmet lnönünün me.sal odasma, ya. 
ile yüksek mahkeme arasında başlıyan bep kat'i olarak ma.IU.m. olmamakla tak odasına Ye General Asrmm yatak 
mücadele de~am etm?k~.. Roose- beraber Almanyanm ~n talepleri ve odasına girdik. Bundan sonra Bursa 
v~lt geçen do~ senclık reıslık d~vre. teşebbüsleri vukubuldugu bir sıra.ya milze mUdilrfi müzelerin tarihçe.sini 
smde ekonomik kalkınmayı temin 1- tesadüf etmesi manalı görlllUyor. Bu- • dl •• le d di• 
· ald - +..vı'h· ı ...:ı. • lrr. çız ve fOY e • çın ı~ "l'l':."ı")'ır et.Vı~. ~ rntmlmt ~!!r.. 1,i.,·nunla beraber bu yeni teslihat hamle- ı · •Bu mUze dUnyanm en kiynit!tU 

nunuesasıye mugayıt ılan eden yük.; ı r siiıin aksi sadece Avrupa krtasına. da U idi TUrk -ıı.. 1n· ı d 
~ /': - . . . m zes r. 5 .. ueş ın par a ı-

ser; ~Akı:;w.ç ~)l\mlI ye~:ış.,~ münhasır kal.ıp.ıyor. !ngilız tesliha.tmm ğrin ebediyete gösteren yer burMJdrr 
dan ıtıbarcn tekude sevketmek, yahut :Amerikada büyük bir alaka ile karşılan B illt hisl rl u ·dl • 
d , ___ A d .. kk 1 b ah' .. Ur88t m e n m usı r.,. 

O.K.u;ı. aza o.n mure ep o an u m - ı , dığı anlaşılıyor. Son haberlere gore, MU ta ek Mü esi b tl n 
kemeye on beşi geçmemek üzere ye- Amerikan harp filoları başkumand~ d'kt r e kz ~- t udasuretl'el gez.· 

· b~ı.· 1 ta · 1 k t'l · . . ı en sonra me K"P e ve ı ere zı· nı d.ll.ım er yın ey eme sure ı e ıc- nr amiral Latay !ngilterenın yenı bah- . kl 
1 

d 
ra kuvvetinin salahiyetini takviye et. rl sililılanma programının Amerika-. yafet verildı. Gece ev ışı ara _ona. 

k · t' d So 1 h be d . . tıldr Halk bayram coşkunluguna me ıs ıyor u. n ge en a rler en lıları da yeni denız ınşaatına ve tay- • . . 
an]naıldıgm-a göre Roosevelt yu""ksek . lAt ked -· - te- devam edıyor. Sokaklar neşe içınde. 

'"':t ' yare ıma a ına sev ecegını ga7.e .. . . .. 
mahkemenin bir taraftan parlamento .1 .. 1 . t' Mudanya, mutarekenın ımzalandıgı 

, cı ere soy emış ır. k d 'ht bi .. . -
diğer taraftan icra kuvvetleri üzerin- Jar><m kabinesinin pogra.mı: o gün a ar tarı r gun yaşıyor. 
de hakim bir rol oynamasının önüne -

g~mck ic;:in yeni bir tedbir dü.şürunüş- Japonyada bir buhran neticesi ola- Kı•a Harlct Haberler 1 
tür. Ayan azasından iki demokrat ka- rak Hayaşi kabinesi teşekkül ettikten .._======--========-I 
nunuesasiye ait bir tadil teklifinde sonra Japon Diyet meclisinin muvak- • lSVIÇRI.; Hükumeti, Milletler 
bulunacaktır. Bu teklüe göre kongre kat.en müzakeratını tatil ettiği ma- Cemiyeti umumi katibi Il. AHnola 
yüksek mahkeme tarafından kanunu. lı1mdur. Diyet meclisi şubatın on be- bir nota göndererek Mısırın mümkün 
esasiye mugayir ilan edilen bütün ka- §inde toplanmış ve Hayaşi kabinesi olduğu kadar süratle Milletler Cemi. 
nunları yeniden reye koyarak kabul programını okumuştur. yetine kabulünü istemiştir. 

geliyor ,,_. 
Atina, 19 (Hususi) - Bur3 ~ 

teleri Romansa Başvekili Tatıl il' 
nın Hariciye Vekili Antonesi'0 

1 
p, 

birlikte martın 1:> inde AnJ<ar3Y 
yaret edeceklerini yazıyorlar. k 
Memlekette qapı/aca 

gemiler için ~ 
Ankara, 19 (Telefonla) - ~ 

VekAleti, Türk şirketleri ve-P ~'1 
sermaye.sile kurulmuş ecnebi ti",; 
ler tarafından satın alınacak; t 
gemilerile memlekette yapıı. l 
Ian1ar için getirtilecek eışyaJ1111 ji! 
rilk resminden istisn88lna ~~ 
kanunda bazı değiştklfkler yaıf'.." 

imtihanda kazana~ 
sorgu hakimleri>~ 

Ankara, 19 (Telefonla) - ti 
Vekrlleti sorgu hakimlikleri t9' f 
tihana giren ve muvaffak o~ 
kişinin tayin kararnamesini ti 
mıştır. Kararname bugünler~ 
dikten çıkacak ve tebliğ olun• 

B. Kemal Zaıtll 
/zmire gidigof ıi 

Ankara, 19 (Telefonla) - ~~ 
Dankasr Genel direktörü B. 

11 
pil 

Zaim yalonda Izmire gideccli :..l 
sat Vekili. H. C_eıal .Baya.rı~ t 1' t,_ 
ki iktL-;adı tetkıklcrıne ıştır9 

etniek salahiyetini haiz bulunacaktır. Bu programın esaslı noktası şun. 
Bu yeni teşebbüsün neticelendiği tardır: 

(A.A.) cektir. ~ 

• MUSSOLlNI, martın 9 unda Futbol federasyorııtflp takdirde Amerika kanunuesasisi mu- ı _ Asyada istikrarı temin etmek, 
cibince icra ve tc.~ri kuvvetleri arasın- 2 _ Japonyamn milli müdafaa kuv 
da muvazene temin etmek için yük. vetlerini yeniden teşkil eylemek, 
sek mahkemeye verilmiş olan rnüra- 3 _ Japon s:ınayiinin terakkisine 
kabe salahiyeti Oir nevi veto hakkına çalışmnkla beraber ı;ahsi teşebbüsleri 
kalbedilmiş olacaktır. Fakat son söz kırmaksızın bu sanayii hükumetin 
gene parlamentonun elinde buluna- kontrolil altına almak, 

caktır. 4 - Harici ticareti teşvik etmek. 
l.orpanya dahili harbi: ..... _ General Hayaşi :muvakkat surette 

vergilerin nisbeti artmış olduğunu, fa
kat buna mukabil Hirota kabinesi za. 
manına nisbetle sarfiyat bü~esinde 
270 milyon yen masraf temin edilmiş 
bulunduğunu söylemiştir . 

Trablusa gidecektir. Duçenin Şima. 
1i Afrika ı:eyahati 10 gün kadar de- yeni asbaşkanı fıJt.,, 
vam edecektir. Ankara, 19 (Telefonla) -ddd fi 

(A.A.) Se ~ f 
"' BOKS orta siklet dünya şampi. 1',ederasyonu reisi olan B. ııı" $ 

zadan inhilal eden Spor J{uttl .. t i ,1• :ronu Marcel Thil, bokstan çekilmiş- . ,11~ ,,.. 
ba~kanlığına Ulus gazetesı · ~ 

tir. Dünya şampiyonluğu Ün\'anı . , .. d .... D Nasuhi Baydar 
münhaldir. rı mu uru · / 

rniştir. btıl',; (A.A.) 
• ALMAN Hariciye Xazırı pazar. Birkaç güne kadar tstaflJJ ?İ1" 

decck olnn B Sedad Rızara ' 
tesi günü Yiyanaya gidecektir. Kr:ıl. hi Haydar ,.~kal~t edecektir. • 
lık mesele.c;i hakkında görüşeceği söy. 

Ienmektedir. Hukuk talebe/eft 
• SOVYET Hükumetinin 27 kanu- d- Jfiftf 

nuev,·eı 1936 tarihinden itibaren de. Ankaraya on ~I 
nizaltı harpleri mukavelesine iltihak Ankara, 18 (Telefonla) :;e ~,~~ 
etmiş olduğu resmen teyid olunmak- dahilinde bir tetkik seyahati ııı•t", 
tad 1 · den 4 rr. Ankara hukuk talebe erın. i e r~ 

"' SOVYET ordusu erkanı harbiye kep 30 kişilik kafile şehrı~ ı J~ 
reisi Mareşal Yegoref, dün akşam Ri. müştür. Talebeler Eskişeh r~. fi'; 
gaya gitmiştir. Bursa, Mudanya, Bandt~ ~re' 

~ 
~~. 
len. 
% 
1'te 
~ 

İspanyada dahili harp devam et
mekle beraber buradaki sağ ve sol 
çarpışmalarının bir Avrupa harbi şek 
!ini almasına mani olmak için ~hayet 
Londr:ıdaki ademi müdahale komitesi 
bir karara varmış bulunuyor. Varılan 
kararın hülasası şudur: İngiltere, 

Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz 
devletleri kendi topraklarında İspanya 
için gönüllü toplanmasını ve bu gö. 
ntillülerin oraya gitmelerini menede
ceklcrdir. Ayni zamanda İspanyaya 
gerek silah ve gerek gönüllü girme
mesi lıakkındaki memnuiyetin tatbi
kini İspanya suları ve toprakları hari
cindeki açık sularda ve İspanyaya hu

Arsıulusal sahada hükumetinin po
litikasını izah eden Japon Başvekili 

Çinin Japonyaya karşı itimatsızlık gös 
termesinden d~layı teessür ifade et. 
miştir. "Japonya Uzak Şarkta sulhü 
takarrur ettirmek için Çin ile sıkı bir 
dostluk ve teşriki mesai devresine gir
mek arzusundadır,, demiştir. General 
Hayaşi Japon harici siyasetinin İngil
tere ile Amerikaya karşı da tamamile 
dostluk temayülatile meşbu olduğunu 

• BlR 1TALYAN muavin zırhlısı kesir, hmir, l{ütahyayi ı•> 
Anti.qiter nda.c;r civarında batmıştır.. mişlerdir. 

Sıı ... Yunanistan Tahlisiye gemileri. dok. ktJT _J 
tor Ye ilaç göndNmiştir. Gemi mü- Köq muallim 'f)rY. ilave etmi~tir . dut olan memleketlerin civar toprak-

larında kontrol edilecektir. Eğer bu Fakat dikkate değer nokta şudur 
kontrol i~i gerçekten müessir surette ki General Hayaşi'nin programını izah 
tatbik olunabHirse İspanyadaki dahil~ eden nutku Diyet meclisinin liberal 
harbi besliyen harici yardımların kay parti~eri ~-rafından çok .sof;'Uk karşr
naklnrı kurumamış olsa bile hu kay- landıgı gıbı muhaf az.akarlar da bu 
naklardan İspanyaya yardım kuvvet- nAutka ka~~. rc:.ka!_ade kayıtsız ve a
lerinin girmesi artık bü7ük mü~küla-

1 

lakasız gorunmuştur. 
ta maruz kaln.c~ için harp ate;ıinin ASIM US 
yavaş yavaş sönmesi l:>eklenebillr. Fa-

rette batından biri kaybolmuştur. .Ankara, 18 (Telefonla) 'd,ıa ~ 
"' YUN AX Kralı bugüp A \'erof \'e l\fnarif \T ckaletleri tarafı.fi Jtlf ~ 

zırhlısile Sakız, Midilli ,.e Sio;am a. lüleri yetiştirmek üzere Esl'1~ .,.-~ 
dalarını ziyarete gidecek ve çarşam· teler çiftliğinde hir köy mustl ,-,,,,/ 
ba günü dönecektir. açılmıştı. 79 mevcutlu bU lı #'(' 

Atina, 19 (Husu.qf) - Kral, bera. sene 100 kişi okutulacaktı~ 1 
berinde Ila!'vekil Meta.ksas da bulun- okuyacak olan erbaşlar }.: tf'I~ 
duğu halde .. martın 6 sında da Giride buk, Polatlı, Ayaş ]':a_zal• "' 
giderek bUtüıı adaJ:I gezecektir,. çilecektir_. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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; Bııo"' , •• • • • 1 Karabük fabrikası-
B ir duruşmada meraklı bir saf ha: 

/ ;:,Uhı<uşartlar ıçmde a.tmışçocuKtan k . k . . 
ancak onbeşini yetişti rmek nı urma ıçın ,, 

1 

~ mümkün 0
1

uyor 
Onümüzdeki j~afta 

getıyorlar 

insaı . ı "Sairfilmenam,, 
ha line getiren cigara! 

'Crb' 
~eJ~r.· :!le sistemıerimizde yapılacak.! 
ı :. "e•er t 

~ "il k~lr· e rafında açtığımız ankc-
ı lı1ı. ur ,, ul "Ji • b .... k b. 
e~· vz İle . • ıı..;rmzde uyu ır a. , 
·,•f f ~ •• ,. karşılandığım memnur..ir·etl 
• ~ vrllz 

önümüzdeki hafta şehrimize İngil
tereden yüz kadar mühendis ve muh
telif makine mütehassıslarının gelme
si beklenmektedir. 

Şah~t, Noterde ifade vermediğini, 
içer içmez kendisini 

. 
cıgar ayı 

bu 

söy ü,or! kaybettiğini Ui' J, Durır.- :· . 
"'~c.ı, 1(; '..u sayımızda l sWdci.t iisc:s. 

lıı. IQ!· riı lJ A • 
• 
1
rr ıı fi•. • guh Sırrının bu husus 

Bu mühendisler hilkUrn.etimizle 
Brassert isimli İngiliz kumpanyasx 

lıı.,,ı t;ırleı·ini ı;•az11p.ı;;ıf • ~- • '·unün de 
"ll.•ıuuı • . ~ ... • v ~ 

1~ '44 \'e . erke/, lisesi öğretmenlerin. 
lıtı~ k•ıdırn .lfo.:har YüzaHa 11aptrğ1 

ıO' 'lzan 
f " ., lO!Jl ne,sıo::1iqoru::: 

arasında aktedilmiş mukavele icabın- İstanbul ağırceza hakyerinde, iki 
ca Karabükde kurulacak demir ve çe- buçuk seneyi geçen bir zamandanberi 
lik fabrikalarının inşaatile meşgul o- bakılan sahtekarlık mevzulu bir dava 
lacaklardrr. . son zamanlarda son safhasına yaklaş-

Hatırlardadır ki, 3,000,000 ster. mıştı. Herant Papazyan, Cemil ve Kc
linlik Karabük demir ve çelik fabrika- nan aleyhlerindeki bu davada, bu üç 
ları mukavelesi geçen yılın sonlarına kişinin duruşması, kendileri mevkuf 
doğru hükıimetimizce imza ve tasdik olrnıyarak yapılıyor. Davacı, Püzantj 
edilmişti. Fabrikaların iki buçuk sene ismindedir. İpotek edilen bir evin be
~ibi kısa bir zaman içinde kurulmuş delinin ödenmesi bah.!'linde, sahte bir 

ıe ,, 'O · 
,s '•%11 kunannı ı da meYCut olması 

Ilı• gelen d' ı· 
1
a. . '\cuı l.~lj) .n bugüıı maak.sef 

~·ı deır·J.1" 
l( \ ~i·>ı· ,.l uır. tlunclan kastet meli 
p l~ '>ltt ll1 
(~ ŞılabiJ· ·<lna ~o:\ ko!ay olarak an. 

1~ deıı~ ~r. Disiplinin ll.izumuna şid- . 
h~lık raftaı·ım Bizim ~ana tımız 
~l etııı~k lıı~a? yaratmak, insan te~. 
&~il~ Ya Ve insan vücuda getirmek 1 

~~ bit ~lllak, zannedildiği kadar ko I 
ttıııedi·· ış deği] dit. '\ı\uhit yardım 

bulunacağ.~ um~lmak~a~ır. muamele ya.pıldığt, da.va mevzuudur. 
100 muhendısle bırlikte Brassert Bu davada. evvelce dinleri.ilen şar 

Bq,y Nedim Mazhar 
kumpanya<sI direktörü B. Makenzi de hitlerden biri, ~yoğlunda Mektep soka 
gelecektir · ğmd.a otura.n İspanya. sefareti sa.bık mu 

ıt- ~~r /~~takdirde muvaffakiyetin im ı lik yaıurordum. Okulumuza her taı:ıf K d k •• 
,r I!~. d:h tur .• Öğre~menin eline veri- tan talebe geldiği ~ibi Alibey köyün. a 1 0 Y Su Şirketi 
Jt ~kların a d.ogrruu elimize geçen :;o. den de geliyordu. Sınıfta hiç otur-
~· 1>-ettııı d hıraz insan olabi!me kahi mak adetim değiliir. Taleb~ arasın. Satınalınma müzakere-

~~ 3-allnı e beraber getirmelidir. Bu. da dolaşırım. Dolaşırken hır çocu- • • • • 
1Qbal'en ak. it;in de doğduğu günd<'n ğun yanından geçlrordum. Çocuk be. ıerı lljl hır safhada 
~tL~itı<I l!\ınue, köyünde ve muhiti nim yanma yaklaşarak geçtiğimi gö Kadıköy Su şirketinin satın alın-
~1 e d' · 1 rünce birdenbire tl:ırakladı. Tam hi- ma.sı etra.fmda Nafia VekAletile gö-. 'tıırıı 1 'l ısıp ine alışmış ve onu 

,ı 'ı·<tıh. olması lazrmdrr. Çok yazıl\ zasma gelince; iki elini birden havı,- rüşmiye giden Şirket meclisi idare l-
~.ı ·et böy1 .:ı r k h' ya kaldırdı. Kenc•ini müdafaa etmek zasmdan Bay İsmail Hakkı bayram ı ııi~inı· t' ucğildir. .,_.ocu - 11e 

~ ı~a~ <l ız şelc!! d~ gelmez. Netice 0 isti}e•1 bir tavır t~kınd1. Kendisine müna.sebetile !stanbulıı dönmüştür. 
µ ' 01111 . a ~Ocuğa disiplini kavratmak ~ayd ihtiyari ne . ...-apacağını sordum Bir ha.fta. sonra tekra.r Ank.a.rayıı. 

L. 
1~1-ed•·· . - Beni dÖ\.·eceksiniz, dedi. gidip go··ruşmelere devam edecektir. "iltıl::t •gımil ş2kiJde yetıştirmelc 

~
·lj~i~1.nı bııh·mayTz, Halbuki bizim - Nereden tahmin ediyorsun?. Haber verildiğine göre ~irketin ~atın 

17. d' . . 1 k k - Yanıma get•liniz. alınması etrafında cereyan eden mü-
~1 ~'ii )· .. ı~ı. p, ne a ış ın çocu . 
"\ • -ı.!l \U •· ~ l eak b - Çocuğum bir insan bir insanın r..akereler müsait bir safha.ya girm~-

, ı • 1e o r~tmen er nn u 
, P"l ır ·· · d 1 yanma ge?irse mutı.:ı.kkak dövmek irin tir. 
'."l'ı ' ın uzerrn e ça ışır ve ~ 
~ · flhır mi gelir? Senin annen, baban yanına 
~h • 

.,,un ·- g·elmez mı? 
~ \'ok ıne!;teplcrimizde disiplin _ Onlar beni uövecekleri zaman 

l ııı: rnu dıJe sormağa pek ha. gelirler. Dedi. 
' «Sa "'e k H . . l . • nıa ,.., l'e · epımız pe < acıı-

: rak · ~ .. .. ' Çocuğa bu kadnr şiddetli davranıL 
1: b.;~I .:ok oldugunu goruyoruz. mamalıdır. f1'akat ıte yazık ki çocuk 
~l )lj~i \gotdüğumüz gibi, mek~eh!r böyle alışıyor. 
ı, da ı.' e alakacar olmıyanlar ve Anneleri babaları çocuğun yanına 1

,· H1.ı \alanJar ,Uı böyle görüyor-
~ ı;:,,l ancak dövmek içrn ~idiyorlar. Bu 
•>Ilı .ı 'f" iilcle disiplin tesis etnıelı: 
···~ "a h vaziy~t ltarşısmcla ceza olmahdır. 
ı, seı enıen hemen yoktur Bu 

tıı 1Jep1 Ben on üç yıllık oğretmenlik haya-
~1 ~ n. Jterini de öğ·retmen arkada trmda hiç bir talebeye ceza verme. 
,~ta~ aJ,tı:ı Süha Gez.,.in pek acık 
'l'~l \'er . . "" , dim, Fakat talebeye karşı ceza ted-

l'tıfcıtıA " -

Kayak sporları 
yapmak Üzere 
Öğretmenler bugün 
Utudağa gıdiyorlar 
Bayram tatilini geçirmek üzere 

öğretmenlerden müteşekkil bir kafile 
bugün Uludağa gideceklerdir. 

Bu kafilede ilkokul öğretmenlt:

haberat şefi 1295 doğumlu Hüseyin 
Ferit Aksoyerdir. Bu §8.hidin, hakye
rinde dinlenilirkeıı verdiği ifade, da. 
vacı ta.ra.tmda.n ka.bul edilmi§, da va e
dilenler ta.rafından da. reddolunm~. 

Fa.kat, .!'lonradaıı bu !!}alı.idin Beyoğlu 

beşinci noterliğinde, tersine bir vazi
yet ortaya. koyduğu, hakyerinde söy
lediklerini Püza.ntm zorile söylediğin. 
den, fakat .sonradan vicdan azabı du
yarak, işte noter huzurundaki ifadesi
le evvelce ha.kyeri huzurunda verdi
ği üadeden rücu ettiğini bildirdiği ne. 
ticesine varılmış. Ancak, bunu taki
ben de şahit a.ğırceza. reisliğine bir is
tida göndererek, ha.kyerinde vermiş 

olduğu ifa.dede ısrar ettiğini bildirmiş. 
Bunwı Ur.erine de, kendisinin tekrar 
~ğmlmasma. lüzum görülmüş. 

Hüseyin Ferit Aksoyer, dün akşam 
geç vakit dinlenildi ve dava edilenler
den Cem.ilin bir gün Beyoğlundaki 

"Merkez,, kırwı.thanesinde kendisine 
ma.hkemede verdiği ifadeden rücu et.. 
ınesi teklifinde bulunduğunu, reddet
tiğini, ertesi gün Beyoğlunda. tekrar 
karşılaştrklarmı ve yolda beraber yü
rürken Galata.sarayda Herant Papaz
yanm y&nlarma yaklaştığını söylemiş 
ve şöyle devam etmiştir: 

- O za.m.8.1'.I. Heran.t Papazyan rn ı 

kim olduğunu bilmiyordwn. Kendisi, 
Cemille konW}tu ve ikimize de birer 
cigara verdi. Cigaraları yaktık, içe i. 
çe yürüdük. İngiliz sarayı yanından 
Tepebaşına gelmiştik, ki Herant Pa.
pazyan yanımızdan ayrıldı. Biz, iki
miz tünele vardık. Onclan sonrasını 

bilmiyorum! 
- Nasıl bilmiyorsunuz'! 
- Gözlerimi açınca, kendimi evde 

buldum. Akşam olmuştu. Aradan ge
çen müddet zarfında ne oldu, ne bit
ti? Katiyen hatırlamıyorum! Hasta~ 
landım, yattım. İki doktor, beni mua
yene ettiler ve vücudumda zehirlen
me alametleri gördüler. Hila da bir 
türlü iyileşmedim. Bakmız, yürürken 
ayağım aksıyor. Bu yüzden ayağımda 
Arıza kaldı ! 

- Noterliğe gidip üade veren siz 
değilsiniz, demek'! 

- Ben, gitmedim.. Hiç bir şey bil .. 
miyorum. Tıbben sabit olmuş bir key
fiyettir, ki bana verilen cigarada ze. 
hirli bir madde varmış. Bu madde. be
ni "Sairifilmenam,. haline geti ''miş. 
Beni muayene eden iki doktor, böyle 
söyled;ler! 

_ ~inci noter Hilminin noterlik 
dairesinde, berber Agopla Sabrı şahit 
olarak hazır bulunduğu halde, ifade 
verdiğiniz bahis mevzuudur. Eu hu. 
susta. tanzim olunan evraka, resnıiniz 
de yapıştn-ılmış? 21 kanunuevvel 1936 
da?' 

- Katiyen! 
Bu şahidin vaziyeti ve ifailekri et

rafında, iki taraf avukatları münaka.- . 
şa.ya giriştiler. Riy'.lset, ihtarda bulu
narak, "Mahkeme, icabmı düşünür, 

takdir eder., dedi. 
Reis Refik, aza Cihat ve A1'durrah .. 

man Şeref, duruşmanın devamrm, mü
dafaa için 12 mart saat 15 e bıraktı

lar. 
ı·et et !lok ~ıştır '. Yazılarmd~, ··Mek- birinin alınması lazımdır. ve tekrar 

• ~( tle lıi~: .. hahnı aldı,. diyor. Pelı: mekteplere bu koıırnalıdtr . 
rinden 15, orta.okul öğretmenlerin. ----- ---------....:.·---------------

den iki kişi olmak üzere 17 kişi V&I'- Asrı" y o,l c u s a ı onu J • <30Z 
te~. haıd · Leyli meselesin•! gelince: 
~ı .. · e ne k l ., D · '· ~·ıı~. l'\1 . yapın~ . zmı · .. Il~· Ben bu nokta.da Hakkı Süha ile 

dır. Sekiz tanesi kadındır. 
Seyahate bugün ba~lanaca.k -ve 

I~~ ~t_.ıek . ektep)enmızde disıphu birleşen bir adam ı<'~ilim ltikadım. 
I~ \·aıi}· hııe m"liteplerin taşan ta ca, talebe ('alrnma.k ;mkanrnı bulduğu 

\a . eti hu . l B .. . ~ 
~~ . ~t)'~tte . na manı o ur. ugun. muhitlerde nehari :.tarak del"am et-
~~ 1dareı .dtı;;ip!:ni te~-·ıı eden m~~- melidir Taleheyı ailesinden ayır. 

bayTamın dördüncü günii bitecekt ir. 
Kafileye i.spekter Muvaf fak başkan. J Ü ri 
hk etmektedir. 

ı~ ~Ilı ı,.,:ı-.ıni b !n kendi hesabıma mak, ~uhitten uıakla~tırmak doğru 
ı ıt· ''l\dır ·· .. , • Ankarada taksU l e m ' mur 

dün toplandı; müsabakaya 
40 mimar işt~ rak etti 

qit .ıııde goruyorum. \ asıtas•z . olamaz. Fakat, 03.zı aile muhitleri evi l n ta edecek 
t l~~llıııvarr bu~u ~)ı\şarabilme:k büyük 1 müsait olmadığm<lrt n hu itibarla B. 

~\;)tile !)'~~ıyetti.. Bir hora olmak Hakkı Sühaya ist.•n•ire ıstemiye hak /ngitiz Şırketi &ahibi 
: ~e e<liİ~~~t~·etinı şu tek l"ümle ile 1 veriyorum. tJg .. ır hasla 

~lttJl{ ~ır: H u1asa okullarımızda disiplin te-
r , ~r~ }'ll ALABALIGI, sis etmeli: ceza konmalı ve nizam. Ankarada memurlar için taksitle 

~~ ~11lıfı<ı 1 haşmrla çok kalabalık nameler yapılmalrdır. Bugiin okul- evler inşa etmek teklifinde bulunan 
~ %~ do.-;.~ar~:laşırrz. Fakat senej Janmızda ceza yll:ı:tnr; tard vardrr. meşhur İngiliz İnşaat şirketlerinden 
~i. ~eı. "'ıtu bu ~labalığı bulama· 1 Biz taleheve ceza vermedz verme. Somervil şirketinin bundan üç dört 

'il\r "l!t> e . . . • • 
~~i · ttı 11 ,. ı·ı de "oğu kaçar ve dah:ı yiz; nihayet tard t'P.ririz. Ta lehe tard ay kadar evvel hükOmet merkezimiz.. 
~ltııh~el'ler<tffak o'acağın ı tahmin d. ce?::ı~ı alınca afoJl:ı.r kalır Evveke' de temaslarda bulunduğu nıalumudur. 
~ '\.:ı' e . d • 1 ü ~:~ı~ 1 i~lt\i ~ı ~rler. Daha doğru~u vcrdi'{im.iz ihtar ve tc!'lcil cezalarınm Memurlar kooperat' inin şartlarını 
~ı\1 r. llı: "erıll.!n okullara akın {'-ı talebe için ne kadar kıy11;1. etsiz ol da alarak Londraya dönmüş olan ve 
\q~ ~1f içer"~· ~u "<ıziyeti orta.ya ko1 du~unu hlliriz. Fal,at bunlarchn üç dört ay sonra tekrar gelerek bu e-' s~~ \'e l.'stnde•n talebenin hang; ... f, sonra birdenbire tard ceza51 "·ermek saslar dahilinde müzakereye girişecek 
t ·~~1~; lıurıhangi:;inin üzerinde ç.a l•. rle talebe i~in bir iHUm cezası ile av.! olan şirket mümessillerinin gelmesinin 

eı ~e .ı ti hil•aeyiz Bunan neti· nıdır. B · .. ht bir müddet geciktiği görülmektedir. 
')t '<e ... • • u ışe guıı~ rr,,, 

Galat a.da gümrük bina.c;ı ittihaz e
dilen Çinili ve Merkez Rıhtım hanla. ! 
rı ara.sına yapılat!ak asrl yolcu salo-1 
nu projesi müsabakaya konmuş. bu. 
na kırka yakın mimar, mühendis iş-· 

tirak etmişti. Bunların gönderdikle. 
ri maketler ve projeleri tetkik etmek 
üzere dün FrndrkbJaki Güzel Sanat-
lar Akademisinde vali ve belediye re 
isi B. Muhittin Ustündağın başkan
lığında bir jüri heyeti toplanmrştır . 

Otuza yakın zattan te~ekkül eden 
jüride Emniyet müdürü B. Sa.lih Kı. 
hç, İstanbul gümrükleri başmüdürü 
B. 'Mustafa Nuri ve Denizyollan u 
mum müdürü B. Sadettin, liman iş

letme müdürü B. Raufi, muhafaM 
~~''l\lfta "•e..c:ıaı nıiz inlntaa 0 ;;.rar Şehrimizdeki İngiliz maha.filinden 
li,, ot " · H B UI başmüdürü B, Hasan ve mimarlar, 
'ti~ blııı .. llz talebe bul~ .. ı.k, hiç ol. · gen haber aldığnnrza göre, meşhur İngiliz 
~ l "n · inşaat ı;ıirketinin sahiplerinden ve par- mühend~Jer bnl.unmuştur. 
'Q~,' laıb Yırmi beşini yetiştirehi- - Dünkü toplanttda maketleri biri 
\~~ d~ U.kj aı tmış bu lu:roruz ve Ta c .. t e p? s o ' arı lamento !zasından B. Somervil ağır d • ik l d 
r ı~.1 • Sene 'h . eurette hMtalan~tır. B. Somervil i art, dığeri teknt no dalar an tet. 
'~ . 14 1ı>·1 • nı. ayetıl'~1 C yarr ya. ' k.k tmek a··z .. re ı'ki komıs' yon kurul •,,~ı~ "'ıı, ..... ... . Mektc.ı talebelerinin paso almak. b' k ı B Jd · V b · · ı· 1 e " -•, "-"!\ ot .,.oı U\ cruz. ş ·h~ıo:lz g~ , 1 ır aç ay evve a vın e ıs1m ı J 

, "ıı tız rı :r.'1rt b -- na kadar tamamlanmış o- hir d;;•er mebus arkadnşile bizzat An muştur. darl komisyona B. Musta. 
li ~l ~~· 01allıı .. ~oı;,ıkJa ~r.r.ı lıir sene lacaktır. karaya gelip memur evlerinin ön ml1- fa Nuri, B. Rafih Kılrç, B. Raufi, 
tııı<ı. ()n,.1• ~ J. or ız '\ l•h:ı. nda biraz tek ile k · G ·· ı S tı ':ı ">ıır İlk, orta, lise talebelerine verilecek zakeresini yapan zattrr. • n omısyona. uze ana. ar 

ı;. illıl,;ı,.. ırn \'i:·rni te -.ini ~-ctis · i • ·· · B T "h d' ~ Vb. ....,, " , pasolar evlerile mektepleri arasında, mımar proıesorü • ot, mu en ış 
~~-:ı~a.. Hll rl·t bu!amıyoruz. mektebi mimarf Profesörü B. D"t. ,1 ~ ., a 1 yü~~~ek mektep talebe pasoları da her ilk t~drsat is.,ekt"r leri 
~~ all~alt 11 ~ş.ılıyoı· ki a!tmrş tale l istikamette muteber olacaktır. 

b ~ıa
1~a~.ı. l.) 1 yetişiyor Halhuki• Pasolar münhasıran ikinci mevki topla"dı 

1 ~l! llık ')- . . 1 
t "~ ~o~ ~·.) ' yetı~ecektı. i('.indir. Birinci mevki tramvaylarda llk tedrisat ispekterlerl dün küJ. 
n~ ~qYI l?a ''! p ,-!.: lıa~Tm elan geçen 1 ilk ve orta. mektep talebelerine eski- tür dfrektörltiğünde bir toplantr ya-

).'()~ltı:ll.ht.ayım: si gibi tenzilat yapılacak, diğer tale- parak okullamı çalışma vaziyeti et. 
da hiı· okuMa öğretmen. beler bundan istifade ctmiyecektir. rafında görüşmüşlerdir. 

Güzel Sanatlar Akademisi profesörlE>· 
rinden B. Sırrt, belediye imar mü 
dürü B. Ziya. şehircilik miitehass1s1 
B. Prost, liman idaresi mimarı R. 
Faik ~eçi1miştir Ru komisyonlar he
men ~lı§maya başllyaeaklar, 10 mar. 

ta kadar raporlarını hazırlıyacaklal"' 
dır. 12 martta jüri toplanacak, ra. 
porlar üzerinde tetkikler yapılarak 
birinciliği kazanacak proje ayrıla, 

caktır. 

Proje kabul edildikten sonra h~. 
men inşa~ta .. başlanacak, ı:1onbahal"a 

kadar salon inşa edilmiş olacaktır 
Miis.'lh.'lkara altı- ecnebi de iştirak 

etmiştir. 

Arabado"usu s~gara . 
İsmail oğlu Mehmet isminde bir a... 

dam Silivr.den aldıi:'l 86 kilo ağırlı

ğında köylü cigarasını Çekmeceye ge
tirirken atlı gümrük memurları tara
fından yakalanmıştrr. 

Mehmet dün arabasile birlikte İs. 
tanbula get;rilerek ihtisas mahkeme
sine verilmiştir. Bir araba dolusu olan 
cigaralar müsadere edilmi§tir. 

Cocuk dliş'.irüp ölen 
Hasköyde Ncfiscnin çocuğunu dil

şürUp ölümüne sebep oldukları iddia 
olunan Fatma, Feride, ebe YefsimanJ 
ve Nefiseniu lııocası Kemal'in duruş
ınalarm::ı, İstanbul ağırceza hakyerin. 
de dün devam edilerek, Nefisenin kom 
şularından Kudsiye ile polis Kemal şa,.. 
bit olarak dinlenilmişlerdir. ' 

Duruşmanın devamı, başka şahit,,. 

lerin çağmlmasına kalmıştır~ 
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~ ÇARD~ • KASTA DlV A • BrrMEMlŞ • SENF~. KLO • KLO 
gibi yalnız en büyük filmlerde rol alan 

. , o 

Altm sesli, altm saçlı Macar yıldm • • 
B LBUL E Ö E KEN 

MACAR ve ALMAN oynak ve . e.ı. musikisile süslenmİ§ nefis ve görülmemiş derecede eğlenceli bü1~ 
yıldızın bugüne kadar çevirdiği en güzel filini Bayramın birinci giinü m"tinelerden itibaren M_arta Eggerth M K v v sinemasında 

Bedlyell •iisabaka· 
mızda kazananlar 

Gazetemizin tertip ettiği hediyeli müsabakamızda 
kazananların isimlerini neşredigoruz: 

Bir gram of on 
ka~anan 

J 

~li Enver Taksim Abdülhak Hamit! 
caddesi 152 numara. 

KOLSAATlKAZANANLAR 

Doğancılar Park karşısında; Saadet 
Unkapanı numara 9; Sevim Sirkeci De
mirkapı 60; Nimet Şişli Bono apar -
tıman 10 Numara; Refika Beyceğiz so· 
kak numara 5 Kadıköy: Gönül Osman 
matbaası Osmanbey sokak numara 1; 
Hayrünnisa Kadıköy Söğütlü çeşme nu· 

Acı aber 
Sovget Rusqa. Ağır Sa

nayi Komiseri Öldü 1 

Sovyet Sosya
list Cumhuriyet.! 

leri birliği Ağır 1 
Sanayi Kom~eri 

Uay Orjonekitlze 
Gregori kalp has
talığından 18 - 2 
- 1937 perşembe 

akşamr !'aat 17 de 
ansızın nfat et. 

~ mi~tir. 
U. Orjonekidze . 

~lYl~lYı ını m<aJtn lill~Deır<9Jeını ntn ı&?>aıre" 

i P E K Sinemasında 
Y almz 3 günlük büyük fırsat - 2 hu yük fihn birden 

ı.. alk ahramanları 
1 ürkçe Sözlü Büyük Film 

2 - Zigfeld 
Yıldızlar Kralı 1 - Şadan Üsküdar İcadiyede: 2 Be- mara 3; Peride Aysoy Gazi okulu be _ 

ria Erenköy kız lisesi dokuzuncu sınıf; şinci sınıf 124; Melahat Erem Demir _ 
3 Şermin Şişli Anadolu apartıman nu - ci Osman sokak numara 12. 

Sovyetler Birliği zengin ve emsalsiz revüler, nefis bir mevzu 
Ray Or1one7ddre .Merkez icra Komi F zl il 

mara l. PEMBELiK KAZANANLAR 
" ransızca sö ü. Ba~ ro erde~ 

tesi ve ,·ekiller heyeti azası ve aynı za. D 
CEP SAATl KAZANANLAR R f H kuk f kü"l · d s · h 
Ö 

.... au u a tesın ~; amı e-
zel ogretmen Turgut Canoğlu İne- k" . •. ""kl kik Anka 

mnnda komünistler fırkası merkez ko Mnırna lb.@y CI wnoyam P©WS 
.. 

1 
G .. h Ü k""dar Fı k .. S...... ımcı gumru er tet memuru ra; 

go; .. u .en 1 u stı agaç .. ogut Ferit Vezneciler Bozdoğan kemeri 16; 
sokagı 2 numarada; Ergun Ortakoy De- ç . .. uh ,__ . ..1 Nih Ö 

mit~i~~~büroammolup~~nft~:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Stalin yoldaşlnnn en yakın ve ~.alış. --------------------------ma arkndaşlnrmdandı. Sıhhat işleri bUtçesi geçen ı-------Cum--ar·te91-~r~; 

Sovyetler Birli6rinin ağır sana;>iini seneden noksan Takvim Şubat _ı ... ~hict! 
başaran beş senelik endüstri plfınla- Belediye bu sene Sıhhat i§lerine 8 Zilhicce 9 'IP'"

648 

bo 
129 

etingoz m aselTCcı og u; at z -

reK~BARA SAAT KAZANANLAR bay lstanbu~ ~rkek lisesi talebesinden; 

Çoban oğlu Fatih Fevı:ipaşa mahal· 
leli 25; Hakla Gürsoy Taksim Srrasel· 
vilerde. 

Tanayo Ferıkoy. 
YARIM LiTRE KOLONYA KA

ZANANLAR 
nnr amelde tatbik eden ve Sovyetler 843,888 lira tahsis etmiştir. ~en se- Glln csogu,u 5 50 ~ 
flinin her cihetten mii.c;takil olması ncki bütçeden 7156 lira noksandır. Bu oun bntııp 17,48 1~().' 

MASA SAA Tl KAZANANLAR 
Tevfik Fatih Keçeciler Nigah sokak 

1 S; Nermin 27 inci ilk okul; Arapkir 
kt:iltür ityarr; Muammer Güre t fen fa -

ve beynelmilel sulh için çalışıp cam. da sıhhiye teşkilat kanunu mucibince Saba.b oam&Zı 6 O!\ 19 ~s 
m e·irgemiyen Sovyet şeflerin elen bi· bazı doktorların maaşlarmda yapılan ogıe oamaz:ı 12 28 ısf 

:Vasfi Rıza Zobu Mecidiyeköy Yeni
_yol Şişli; Melahat Hafız Nuri Jazı; 

KOMPLE TRAŞ MAKiNESi 
KAZANANLA~ 

ri idi. indirme yüziinden olmuştur. lktndt nıı.ınaz:ı 15,~6 11 So 
B. Orjonekidze .'.ll inci yaşında Diğer taraftan fen heyetine bağlı ~~amn= :~·i: I~~ 

Öldi.i \'C daha Çok SC.neler ~.ahşabiJe. harita, yollar, in§aat müdür- lmaak 5 11 ~ S~ 
cek kudreti vardı. !erinin seksener lira olan asli m~· Yıtm g~eo günlen 51 ~l:J 

kültesinde; Nihat K~yiğit. 
ERGUN KOLONYASI KAZA

Ferihan Cağaloğlu 26 numarada; 
Taksim Feridiye caddesinde Ziya Yıl -

NANLAR 
Cevat Tezer Eminönü polis merke

zinde 1663, İffet Üsküdar Pa~alimanr 
caddesinde; Hikmet Çiçekçi Haydarpa
şa gümrük ambar memuru; Elhan Ser-

Sovyctler Birliği ile Türkiye Cum- lan d __ o_ksa_n_n_r_l_ira_y_a_çı_k_a_n_ım_a_kta_d_ır_. '-Y=-ıl•m•k•a•ıan_&11n_'.e.r1.:...-3.1•4-_.,,_ • 
huriyeti arasındaki iktisadi münase. fakültesi tarafından; Razi Pangaltı so- - IST ANBUL BELEDi~ 
betin daha geniş sahalara yayılması kak 5; S. A. Sirkeci Hamidiye caddesi t' 
kin ,.e il.i memleket arasında iktisad 76; Nihat Boğaziçi lisesi sınıf 11: Eren ş ehi 7 Ti 9 at r o s 

ınaz. 

BAROMETRE KAZANANLAR 
Fatih Nişancada 79 numarada Ulvi. 

met Muhtar. işlerinin claha genişlemesi için mer-
Saim Galatasaray lisesinde 579; Ka- -KREM METAMORFOZ KA· hum Orjonekidze çok çalışıyordu. 

aıköy Moda cadesinde Nükhet Eahri; ZANANLAR Türkiyecle yapılmı>:: ve yapılmakta o. 

JKl ADET PL..\K KAZANANLAR 

Lamia Neş'et Şişli Harzemşah sokak 5 Nejat Tepeköy İhtiyar sokak; Ali lan Kayseri ve Nazilli dokuma kom-
numarada. Sağan Erkek li!esi 1255; Hasan Acr • binalarının yapılmasmcla hüyük raa. 

BiR PLAK KAZANANLAR mt.ıiluk 22; Şerif Karaosman Topkapt liret göstermişti. 
Nimet Şişli Bono apartıman 10 nu _ Arpaemini mahallesi 15; Abdurrehman ---mm-Dmııs!-cm:ııım_mııı._ __ 

mara; Hakkı Talay telgraf muhabere Kubilay Kumkapı okul 55 ; Malül Cemal lefon dircktörlüğU muhasebesinde.: Ah -
memuru İstanbul; Mükerrem Erem Er- gişesi Balıkpazar; Mitat ;nhisarlar sicil duUah Üzek Bahsekapı numara 8 ko • 
baa inhisarlar ambar memuru:. Bayra - ~ube memuru Diyarbekir; Hayret Çil - misyoncu; Necmi Babaeski istasyon 
mıçh Beyazıt yeni Safa araptımanı 1 oğlu Divanyolu 11 ; Kemal Uysal Ve • müdürü; Soyda Cı:.il Şisli Halaskar cad
numarada; Ekrem Kocamustafapaşa No. fa lisesi 364; Fuat Gürler Harbiye desi; Berin Ora Beşiktaş köyici Bay 
'59. son sınıf; Ali Davutpaşa orta okul 1 iO; Haşim apartıman; Tamayo Feriköy; 11-

GRAMOFON tGNESl KAZA • Münir Tahtaminare Balat: Mazhar Ak- han Şişli Kocaman Sır sokağı numa _ 
NANLAR bul 27 Vefa lisesi; Dikran Çubukyan ra 51-2; Hıfzı Metin Ankara adliye 

Vahan Zartyan Heybeliada; Meli· Kapalıçarşı; Bahri Özdeniz t:caret 0 • vekaleti merkez yurdu; Nezahat Ada -
hat Üsküdar Altuni zade 61; Feriha kulu; Hasan Kasnnpaşa Bahriye cad - pazan maliye tahsil şubesi tahsildarı 
Aksaray Katipçelebi -seçmeıi No. 5. desi 15; Vahdet İstanbul erkek lisesi Rıza Numan kızı; İbrahim Aktura Fa· 
TRAŞ MAK1NESl KAZANANLAR 1282: Nihat Boğaziçi lisesi l 7 l; Ah • tih Hüsambey mahallesi Çinili odalar 

Nusret Üniversite fen fakt:iltesinde met Erici Merc:ı.n Şık perüklir salonun- sokak: Necmettin İskender Anadolu sİ·· 
1465; Hamdi Uşaklı İstanbul Balıkpa - da; Anastasya Pavlido 178; Toprak Öz- gorta şirketi memuru; Mustafa Ersoy 
zarında 8 numarada avukat; çekin Unkapam Tepebaşr şair Velit so- Defterdarlık varidat memuru İzmit: 

KOMPLE CEP FENER[ KAZA- kak 26; Hikmet Kadıköy Kuşdi1i 61 ; Naim Etyemez 184: Bilge Bulyiten Bü-
NANLAR Sedat Osmanbey Ahmetbey Sokak 54 ; yükada Gündüz B. S.; Hakkı Talay tel· 

Kizım Şehremininde 43; Nihat Fosfor Nermin Kuyumcu İrfan sokak 38 : Ö7.· graf muhabere memuru İstanbul; Ke
Yefa erkek lisesi 3 oü sınıf. 1039; Re - can İzmir tramvay caddesi 698 ; Perin nan Şu1e kıraathanesinde; Hasan Biç
şit Halil Tunç telefon direktörlüğü ha - Ora Beşiktaş Köyiçi Bay Haşim apar - gin Satie elektrik şirketinde memur; 
sılat servisinde; Emine Ali Kumkapı tımanı; Niyazi Öç Davutpaşa o:::-ta okul Mahmut Nedim Sultanhamam Camcı 
Tulumba sokak 2 No. da; Fikriye Su - sınıf 3; Şaziye Şişli Perihan Sokak 91. sokak 13; Şecahattaş devlet demiryol -
ner; Alilettin Eyüp Topçular 6 No. da: ROZ MARl DIŞ MACUNU KA.. lan ambar n:•:idürü; .İhsan Seçkin 10 
Bayan Nuriye İstanbul 44 üncü ilk o- Z·ANANLAR Temmuz caddesi 83; Cabür Güney Kü-
kulda; Şerafettin Tahtakale U zunçarıı Suat Si tar Y etliler caddesi Y cdigün ~ükpazar Eczanesinde; Ahmet Cağal • 
No. 252; Haydar İstanbul san'at okulu sokak 10; Fehim Aksaray Çakırağa ma- oğlu Mollafenari caddesinde 21; Faruk 
ihzari sınıfta 555; HalCık İstanbul Hay- halleıi 18: Şehap Beyoğlu Panga1tı İn· Beyoğlu Sakız ağacı 183; Hüsnü Pan· 
darpap lisesi 523; Nihat Iıık Sirkeci önü mahallesi numara 53; Keorak Ga - galtı Kum sokak 17; Şahinde Beyazıt 
Hamidiye caddesi 37 numarada. lata Beyazıt sokak 28: Münir Uslan Lli Soğanağa 18; Taha Öztürk İstanbul 

YAGLI BRlYANnN KAZA- leli apartımanlarr 13; Necla Tirer Şük- lisesi 1056; Bayan Yurdanur İstanbul 
NANLAR rü Hazim yanında; Melahat Samatya Yenine!lil ilk okul yuva kısmında: Mür-

Nurettin Koska Kocaragıp sokak Bo- Demirci sokak 12; Rifat Biga doktoru: döglü Taksim Lamartin caddesi 36; Ha
lu apartıman 2; Hasan Salih yanında İz Necati Yedikule İmrahor mahallesi Di· san Düzgün evkaf idaresi odacısı;' H. 
mir Karabaş caddesi; Cavidan Sungur - bekçi sokak 4; Sabahat Çetin Sakrzağa- Erensel Şehzadebaşı Çeşme sokak 26; 
lunun Tuzla memuru Cemal kızı; Hay- cı Ekrem sokak 8; Bayan Nedime Fafh Miro Topoleti postn kutusu 1457: Sa -
dar Adapazarı maliye memuru Rıza oğ- Sofular 151; Nerime Gülken Bakırköy dun Pertevn'yal lisesi 369. 
lu; fstasyon caddesi 1; Şuuri Sular sıhhat SABUN KAZANANLAR 

YACSIZ BRlY ANTlN KAZA· müdürlüğü katibi Balıkesir; Etem Aker Nafia. Üsküdar Bulgurlu Mecçit 24; 
NANLAR istatistik umum müdürlüğü tasnif şu - Melahat Demir kız lisesi 819; Ali Rıza 

Uzun Özmen Nişanta§ vali konak besi; Nimet Yanıker Balıkesir lisesi son Emniyet altıncı çubede katip; Mustafa 
cadesi Yavuz apartıman 2; Hüseyin Ca· sınıf numara 17; İhsan Kastamonu in - Önyol Oelenbevi orta okulu askerlik 
ğaloğlu Silnbl:il sokak numara 5; hisarlar vezne dan; Daim İstanbul; Şah- öğretmeni; Güvenç Fatih İskendcrpaşa 
Sadık Karasu Kumkapı Ni,ancası Ya - sene İstanbul birinci okul talebesi 338: mahallesi 36; Ahmet Veznecilerde Boz
mk tülbentçi camii kar ısında 23; Nu- Sabri Ortaköy Ga:dosmanpa!}a orta o· doğan kemeri 35; :M. Altın Kadirga ta· 
riye Çemberlitaf numara 15; Rıza İs- kulu 877; Nuri Bostancıda miralay; Jebe yurdunda; Zişan Yenikapı ~eşme 
mail Cağaloğlu yokuşu 39-41. Hasan Maltene atış okulu ikinci bölük- sokak 5; Atıdülhak Galata Ekselsiyor 

ALLIK KAZANANLAR te; İlhan Söğo:.it kültür işyan Sezai oğ- Dl3ğazasında; Tevfik Payaz Çifte İmam 
Bayan Semiha Muratpa~a Tanburi lu: GUzin Zonguldak orta okul. • lar sokak Ortaköy; Ali Sağman 1stan -

Cemil sokak 55 numaradn; Nafia Eren KOZM1N DIŞ MACUNU KA- tıul erkek lisesi 1255: Vehap Tophane 
Fatih Nalbant Demir sokak 26; Sevim ZJ\NANLAR Mevkipasa 380; Ayhan Gazi okulu baş-
Rumeli caddesi 54; Diran Kazez Has - Fethi İstanbul erkek lisesinden 1188; ö~retmcni Zon~uldak: Mehmet Öksüz 
köy Hahcroğlu Kumbarahane caddesi TaU\t, Simon Kalfa apartımanında 9 Tirebolu Kaynak spor klübünde; Rıza 
151; Mlirvet Aker Kadıköy Yoğurtçu 1 numara; Eti İstanbul erkek lise!'\i sınıf Münip; Numan Ozeyk İstanbul lisesi 
Park caddesi 36; Nezahat Fen fakülte- ı 5 numara 914; Oktan Erginç Aksaray 847; Oı;mnn Nurettin Osmanağa mahal 
si talebeslnden; Fatma Saim Üsküdar Horhor numara 8; Saime Muzaffer te· lesi Osmancık sol:ak 85; Nezahat fen 

Özmc:n Nişantaşı Vali Konağı caddesi TEPEBAŞl "lfJ 
Yavuz apartıman; Mükerrem Bakırköy DRAM KISMI (ıı 
yeni mahalle 3 •:incü sokak 52: Sahire Bu akşam saat 

1 
ili 

Zeki Nişan taş Kodaman caddesi 52: Ali 20,30 da 

Rıza Kadıköy Sokullu sokak 11; Sadet· IJAIIAR TEMIZLlt 1 
tin İznıir Karataş tramvay caddesi ber· JJ Komedi 3 perde U 
her; Hakkı Ercün Edremit muhasebei Yazan: F. Lonsdale , 
hususiye nıuh:ı.sibi. Tiirkçeye çeviren: Avıu u 

:K1TAP KAZANANLAR (./_ 
(AY AŞLI VE KİRACILARI) Fransız Tiyatrosu Operet ı,rJ 
İsmail Şi5li Osmanbey Şair Nigar Bugün sa.at 14 de Çocuk Ti),. 

sokak 11 numarada; Metin Kasımpa~a TJOCAı"V'LA SEf_,Jlf A 
1 l{üçük Piyale camii numara 310; Le- Yazan: Halit Fahri Ozarı~t 

mnn Yalova Zeki J{arnı:,tY\izel kızı; :M. AkliRlll saat 20,30 da AŞK .J/ J') 
Biga Çavu~köy katibi; Yazan: Yusuf Ziya - Beste 

1 

KADER ROl\iANTNI KAZANANLAR Muhlis Sabahattin / 
Hayati Er eGlenbevi orta okulun - ~ L 

da; Vahdettin Darüşşnfa.ka lisesinde Şehzadebaşt (TURAN) 'fiyat 
sınıf 9; Paylgan Fatih Altay istasyo -
nu Fuat Bilal sokağında 9 numarada; Bugün 14,30 datalc-
ŞARK EKSPRESİNDE CİNAYET beye ve akşam saat 

R01U.NINI KAZANANLAR 20.30 da umuma 

Niyazi M. U. T. T. P. istatistiğin- I'.,AIIMET EFEND: 
de; kahveci Muharrem Küçükpazar 
Hacıkadın caddesi numara 39; H. lz.. 
mir Ticaret ve Sanayi odasında; 

KLERANS TERRAS ROMANINI 
KAZAN~"'LAR 

Hüseyin Sucuoğlu Milli Aydın ban ----------
kasında; Necdet Hocapaşada; Oğuz 
Şişli Osmanbey sokak 59 numarada; 

YUGOSl ... AVY.tlYA SEYAHAT 
KITA/111\'l KAZANANLAR 

Cihat Pcrtevniyal 1ise3i 1:>!!; Nuri 
Haydarpaşa gtimrük baş mümeyyizi: 
Hnnıfe 1'ahtalrnle Çadırcılar sokak G 
No. ela; Jsmail lskcnderpaşa mahal 
lesi 8S No. cia; l\lübecccl I\:aymakcı 
Devlet b:ısırnc\'inde: Erdoğan kardeş. 
]er İzmit Hacı Hasan mahalksind~ 

Hamam so!,al\ 7 No. da. 
OLIMPlı'AlJ OYUNLARI SJ>OU 

/(/1'ABIN1 /(AZANANLAR 
Sabahat Yerebatnn Hamit :ıpartı

manı birinci katta; Hüseyin Alp. 
ay Üsküdar: Vedat arabacı Cafer 
mnhalle.ı;inde 111 numarada; Cemal 
Çırak İstanbul erkek lisesinde No. 
1039; Jla1il Kazım Kksoyoğlu. 

"Bunu tanıyor musunuz,, isimli 
nıüt:abal.:am~=da hediye l.:a=anan okıı 
11ucıılarmıız hediyelerini her gün sa. 
lwlı saat doTm=dan akşam on dol:uza 
kadar lclanbul Anl.:ara caddesinde 
f;;Al(/T Fitabcı:inden alabUirler. 

lstanbul dmnda bulunan ol:zwzı 

rıılarmızzın lıcdi,,clcrini bir rasıla ile 
aldırmnlarını rica ederi=. nur.Zarın 

ııosta Uc aö:ır'erilmcsi lınkl;r"'r.'ll-i ta. I 
' le'Jlcrinin is;af cdil,.,r, ;-·cccğini maal i 

itizar şimdiden bildiririz, 

Fatih lcraS1ndan: ~ ~ 
Bir dcyinden dolayı ma.h ,~ 

raya çevrilmesin~ karnr ıı 
Uşak halr seccade 1 üzeri uış tt j 
1 salon mnsasr 2 bakır tenct! 4 
kır tepsi l aynalı elbise doll\.bfdJ 
saat 11 Fatih Malta çaJ1i1S1~ıı 
müzayede ile satılacaktır. 
mahalli mezkurda memurun' 

ca.atları ilim olunur. ~ z093'1)/ 
(V.N~~ 



Tefrika 
a 

, Fabrika muhitinde hayatı i§ dışında cazip ve sc
~i bir hnle getirm~k için evlerde ~~pl~n.~lar yapı-

Ol'du; gece geç vakıtlerc kadar yenılıp ıçıhyor, rad
)<>nun l12ak iklimlerden uctirdiği dam havalarına 
"Yularak kadın erkek göğüs göğüse çiftler hoplayıp 
~b1orlardı. Bnzı meraklılar da ufaktan başlıyan, fa. 

t •abaJıa kru"§ı uykusuz ve şişmiş gözlerle masanın 
ttra.Enıa toplanan kalabalığı, kesesinde nesi var nesi 
l'okaa ortayn dökmeğe mecbur eden poker ve briç 
Partileri tertip ediyorlardı. 

Al-ada bir fırsatını bulup iş icat ederek veya doğ· 
ttldazı doğruya izin alarak 1 stanbula ko§an memurla· 
t'rn dönüşlerinde bir zaman kumara ara veriliyor, rad· 
)o •uıturuluyor, dans duruyordu; mukaddes bir :ı:İ· 
~~ten geri gelen büyük ve iltıhi bir varlığın anla· 
b cagı harikuliidelilderi dinlcmeğe hazırlanmış gözler, 
u talihli İnsanı dünyanın en mes'ut ndnmı clarak 

'en-ediyorlardı. Kadınlar ve erkekler, lstanbuldan 
~ni Rclıniş olan kahramana bir mucizeye bakar gibi 
de ~lı~ bakıyorlar, onun kınk dökük cümlelerin-

~uthiı manalar, büyük değer, insruıı kendisinden 
!iırten bir tatlılık buluyMlardı; çünkü bu sözler 
~ enilen, istenilen ve bir türlü gidilemiyen lstanbula 
litti. 

~ker fabrikaaı müdürii Ahmet Turgut bu toplan· 
~ .. hiç birinde bulunmazdı. Onun memurlarile 
!na Roz olmak istemediği için bu eğlencelere karış-

dıiJnı aöyliyenler vnrdı. 
~ liukuk rnÜ§avirinin e\·indeki toplantıda bir taraf· 
l1ty 0 rtadaki masanın etnıfına çevrelenip kumar oy· 
d .. ~anlan uuıktan seyreden, bir tnraftnn radyonun 
:~ini çevirerek istasyon nnyan iln genç kadın 
tı ... ,llYager Yıldız ve muhasebe kakmi ~efinin ka· 
Ct~Yte - kimbilir nasıl bir söz selitile müdürün 

genliğinden bahsediyorlardı. . 
'Yıldız: 

ha - Bu adamın mazisini bilmiyorum, dedi, huıuıi 
~a~ına ait de hiç malumabm yok ... Fakat bana ha· 
ı,· . iade esrarlı bir hava ile ıarıh gibi görünüyor bu 
lıiın nı''d-u ur .... 

l.!tı1ıasebe kalemi tefinin karnı cevap verdi: 
~ - Öyle, esrarlı_. Ama bu esrar perdesini knlda· 

Pelc de güç olmasa gerek.. 
..... 1'aııl7 

t"Q ' Nasıl olacak, güzel bir kadının kendisine doğ
-~~fbğını hissedince kapılarını arkasına kadar 
- -nn hangi erkek gönlü vardırr 

'Ö:rle mi aanıyorsun; bu bizim ciddi, ağırbaşlı, 
h'h.._ çalııkan ve İ§ten baıka bir feY düıünmez gö
-,... Bay müdür de onlardan mı acaba? 

- liiç ıüphe etme. .. 

M Bilmem, bana öyle gelmiyor! 
9'p uluuebe kalemi şefinin kanu, bekar arkadaıına 

heli gözlerle bakb: 

~ - Kız, sen bu adamdan hayli umutlanmı~ ben-
orı"11; hele anlat bakayım ıu işi bana... 

-~Yager Yıldız kaşlarmı kaldınp omuzlarını 

~ok canmi, sende neler söylüyonun?_ Ne mü
"- ı,· ; zaten §U küçücük kasabada u dedikodu var 

A.~ tane de sen çıkar bakalım!.. 
~ Yte ısrar etmedi, fakat arkada,mın yüzüne İnan· 
'tdd~ gözlerle bakmakta devam ediyordu. Kimyager 
~ otuz yaşlarmda kadar görünüyordu; oldukça 

Refik Ahmet 
Sevengil l ______ ,,, 

güzeldi; hele düzgün ve temiz n~-ıalı yi!zü:::!:: fil di· 
şinden yapılmış gibi duran cazip çizgili burnunun 
heyecanla açılıp kapanan kaıuıdlan İnsana cinı bir 
kısrağın canlılığını, ihtirasını hatırlabrdı. Bu yüzde 
bu güzel burun çizgilerinden sonra biraz kalınca dı
şarıya doğru kıvnk, hafif etli, arzulu dudaklar ve 
ta içlerinde pırıltılnr ynnıp sönen arzulu gözler İnsanı 
ehemmiyetli surette me!f~ul ediyordu. 

Muhasebe kalemi şefinin gün görmüı, baımdan 
türlü maceralar geçmiş, tecrübeli kansı, kimyager 
Yıldız'ı alıcı gözile süzdükten sonra duygusunu aak
lıyamadı: 

- Kız, dedi, sen bu cüzellikle değil sade sizin 
müdürü, daha ba~kalarını, daha sağlamlannı, daha 
kuvvetlilerini de az zamanda baıtan çıkarabilirsin; 

sade istemen yeter! 
Yıldız'ın yüzünü hafif bir penbclik bürümüı ve 

bu, güzelliğine nyn bir mana ilave etmişti: 
- Neler söylüyorsun, Ay§C... Bu müdür4i ba§tan 

çıkarmak meselesini de nerdcn diline doladın; bu 
sözü telmırlama rica ederim; ba§knsı duyana ne der? 
Hem yn adamın kulo:ığına eiderse ben ne vaziyete dü
şerim! 

Ayşe cevap vereoekti: 
- Bana öyle geliyor ki bu sizin rnüdür ... 
Sözünü taınamlıyamadL Odanm ortasındaki ku· 

mat masasının etrafına toplanmış olanlar bir bir da
ğılmağa ba§laıruşlardı; ev snhibi, kazanmak ve hiç 
değilse o geceki masrafı çıkannak ümidile baıladığı 
oyunda mütemadiyen kaybettiğini görünce nezaket· 
le nuzıkçılık etmiı: 

- Kumar, kumar, kumar ... Bılcbk yahu! Misafir. 
lerirnizi eğlendirecek baıka şeylerimiz de var; bu 
oyun burada kalsın arbk. .. 

Diyerek ve kazananlann itirazlannr dinlemiyerek 
kiğttlan elinden abp ayağa kalkmıı, böylece OJ"DD 

bozulınuıtu. Hukuk müıaviri Bay Tekinalp, - kırk 
beşle elli yaş arasmda kadar görünen, gayet uzun 
boylu, sevimsiz yüzlü, manasız görünüşlü bir adam -
misafirlerini daha baıka suretlerle ağırlamak bahane
sile ve kanımı aramak \lı,ere anlondan dıganya çıkb. 
Kumar masasmm ba§mdan ayrılanlar köte bucağa 
dağılırken bir zamandır oyuna dalıp da dildidesi kim· 
yager Yıldız'ı gözden kaybeden ihtiyar dispanser he
kimi Hüseyin Şahin genç kadının radyonun önünde 
ayakta Ayıe ile konuımakta olduğunu görerek onla· 
rm yanma gitti. 

Kimyager Yıldız için yatlı hekimin dildideai de. 
dik; hakikatte böyle değildir, genç kadm bu geçkin 
doktordan hiç hoşlanmaz ama doktor bir zamandır 
kendi kendisine gelin güvey oluyor, bu işin böyle ol
masmı istiyor, ''Herkes kendi meslektaılarile düıüp 
kallonalrf,, teklinde bir takım garip nazariyeler orta· 

'ya abyordu. Doktor Hüseyin Şahin'in ev sahibi icadı
nın bulunduğu tarafa gittiğini gören muhasebe lcitip. 
!erinden Demir de bunu fırsat bilerek Ane'nin yanına 
sokuldu. Demir, şefinin kansından hoılanıyor, kadmın 
müsait ve davetkar bakışları karannı elinden alır &ibi 
oluyor; fakat mesele duyulursa, tef itin farkına vanr 
da onu kulağından maşa ile tutup fabrikadan kapı dı
tan atarsa diye ödü kopuyordu; onun için Demir, 
muhasebe şefinin kan11 yalnızken, hatta yanında baş
ka er,kcklcr yokken onun olduğu yere gitmeğe asla 
cesaret edemiyordu. 

(Arkası var) 

:.011s ttaberleri Keçi eti ri nası, satıtacak? 
~lh . Keçi etinin satılacağı kasap dük-

Dün öğleden sonra 
şehirde bir 

gezinti yaptılar 
~ tıt fabrikaSID kanlarına "Burada keçi eti satılır,, 
"~ • !evhal:ırmm asılmasına karar verile-

n~ .. eşya ça anlar ceğini yazmı§tık. 
~"llteıı·llrkderede kibrit fabrikasında Kasaplar Mezbahadan et alırlarken 
\Q ıa bunlardan keçi eti alanlar tcsblt olu-
'~11tttiş, ll'anlarda eşya çalındı~ı nacak, isimleri belediye zabıtası mc. 

°"t \" fabrika tarafından poHst' 
\' Cti!rni ti murlarma verilecek, bu suretle kont-
~ al>ı] ş r rol edileceklerdir • . 
\ tııal\ an araştırmada fabrikadan 
~tt ad, marangoz l\fustafa Ye l\le!ı. Kızılay Fatih kaza kon gres; 
"-: litıs~da .iki kişi tcsbit edilmiş Ye Kızılay Fatih kazası kongresi şu. 
~clıkıarı de Yakalanmıştır. Bunlar batın 28 inci pazar günii saat 14 ele 

letdir 72 ıı:ırça eşya), itiraf et- Şchzadebnşında J,cfafct apnrtımanm-
4 .\tts · daki C. H. P. Fatih ilçesi salonunda 
\ı:~l ~ltAy l\lEYZlNlN PARA yapılacaktır. 
0Jrı S 4ksaı·:ıJ ela Valide camiinde 
~1>rı -d~:nısettinin 50 lirasını ç.alan Beşikta~ Halkevinde konser 
~~n.t. Seda .bir dolandırıcı yakalan- Viyolonist Sezen El'tuğrul ve ar. 
~ttıı%t' Yfıdc 43 lira bulunarak a. kadaşları tarafından sah ı.;iinii gece. 

ll;ı.ket Atanmada aynı 7.amandıı si Beşiktaş Halkevinde bir konser '\'e-

-1)' %1(0 eroin de bulunmu~tur. riJecektir, 

~-tde l? ltt PATLADI - Süleyma- Cadde üzeri mezarhk!ar 
bql~ Oglt\a nu~.arada dökml'cllik ya. Büyük caddelere tesadüf eden ve 
~ l ltıış ,: dokme dökerken döküm göze iyi görünmiyen bazı mczarlıkla
'tı". ~ Yaralanmasına sebep ol- rm kaldırılmasına karnr verilmi~ir. 

~~. aralı hastahaneye kaldırL ----------------
~ t.ı~l rak Beyoğlu caddesinde elinde rnan
,ll'~ilydt ?ıt~J\JNEYE KAPTIRDI tar tabancasını patlata patlata do!a. 
>, ,1,~irı S~ınento fabrika.qındn des- şan Cemal isminde biri caddenin in
~ltııı 1ta ~ınde çalışan Ali makine- tizamını bozduğu için yakalanarak 
~._1M\ ~tırrnış, parmaklannı kes. müddeiumumiliğe verilmiştir. 

0
*tt aralr hastahaneye lmldı· ÇENESlNl l\ESTI - füıntarcı. 

~ a ... ~t lnrda teneke fabrikasında çalışan . l 
lf~ lQı DlBlRlNE KATAN yaşlarında Rafcl teneke ile çenesini 

...... Son derece sarhoş ola. kesmiştir. 

Sabık Kral 
Balayını nerede 

geçirecek? 
Daily Expre8 ga 

zetesi yazıyor: 
Sabık İngiltere 

kralı Vindsor dü
k!i Madam Simp
sonla evlendikten 
sonra Avrupayı 

terketmek niye
tindedir. 

Kendisine Am~ 
rikadan vnki olan 
müteaddit davet. 
leri düşünmekte

dir. Belki de bala.
vını Amerikadn geçirecektir. Madam 
Simpson Amerikanın Baltimor §ehrin. 
de doğmuştur. 

Viyanada Vinclsor dükünü ziyaret 
ettikten sonra tekrar Londraya dönen 
Vindsor dükünün kızkardeşi ve kocası 
kralla birlikte yemek yemifilerdir. An
laşıldığına g8re, kraiı, ağabeylsinin ~ 
diva.ç ve balayı hakkındaki tasaYvur

larmdan haberdar etmişler ve vaziyet 

müzakere edilmistir . 
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Viyana sema 
• 

esrarengız 

Tayyare bütün 
heyecana 

Birkaç gün enel sabah erkende" 
Viyana ufuklarında bir tayyare gö
rünmüştür. Tayyare dört bin metr.! 
J;~dar yiikse'dikte -pr:ık Viyana st.>. 
m:ılarında dumanla bir takım işarc!
Jer resmetmiştir. Bazı harf şekilleri· 
ni andıran bu duman çi.::gilerindc:ı 

sonra t.'lyyare ;:imale dotru J·-çara1' 

gözden kaybolmuştur. Çünkü esra· 
rengiz tayyare görünür görünmez bir 
Avusturya polis tayyaresi ile iki as. 
keri tayyare takibe koyulmuş, ecnt
hi tayyare de bunları uzaktan farke. 
dince Bratisl:ıva iç;;tikametine doğru 
kaç.mıştır. 

Avusturya polis tayyaresinde bı.ı· 

1unan bir zabitin radyo ile verdıği 

verdiği mallımata göre esrarengiz 
tayyare iki Jmnathdır n küçük tip. 
tedir. Sürati fe'fkalade ziyade oldu
ğundan ne polis tayyareslle, ne de 
askeri tayyarelerle ycfü;mek ve yn. 
hancı tayyarenin hüviyetini anlamak 
mümkün ol:ımamıştır. 

Viyana semasında yabancı tayya
renin duman He çizdiği işaretlerin 

Sovyetlere mahsus bir a15..met oldu. 
ğuna hükmedilmesi Alman gazetele
rinde gürültülü neşriyata selıep ol. 
maktadır. Hadise Viyana ahalisi a· 

işaretler: 
.._._..~ -2-2 ~ ~ ~ 

Tiirk 

e 
1 

rasında büyük heyecan uyandırmış. 
tır. Bunun için Viyana hükumeti da· 

imi surette iki avcı tayyarenin bun. 
dan sonra her ihtimale kar;ıı hazır 

bulundurulmasını emretmiştir. Şa• 

yet yeniden yab:ıncı bir tayyare gö. 
rünccek olursa avcı tayyareleri bü· 
tiin siiratlerile h:ırel\et ederek tayya. 
reyi yere inmeğc mecbur edecektir. 

Sosyoloji için yeni bir s a 

Teşkilatıesasiye Kanununun son 
tadilatı memlekette olduğu kadar 
memleket dışında da akisler yaptı. 
Eli kalem tutar muhitlerden gelen 
akisler bence üzerinde durulacak, 
tahlil edilecek bir karakterdedir. Bu 
yazıların en tipik nümunesi Saint 
Brice'in makalesidir. Bu makalede; 
Türk T eşkilahesasiyesinin anahatla
n ile muharririn kafasındaki sosyal 
katagoriler arasındaki fark derhal 
göze çarpıyor. Muharrir bir türlü bi
zim Teşkilatıesasiye Kanununun ru· 
hunu kavrayamıyor. Bocalıyor. Mu· 
harririn mantığını altüst eden realite 
hakikaten bugün piyasada hakim o
lan fikir mikyaslarile tıpatıp teva -
fuk edecek bir halde değildir. 

Niçin? 
Bunun sebebini bugünkü Avru· 

panın, henüz sosyal meselelerde tam 
bir ilim yerine müteaddit felsefi te·, 
lakkilere ve ideolojilere saplanmış 

bulunmasıdır. 

Müteaddit felsefeler diyorum, 
çünkü, sosyal meseleler hakkında 

henüz sosyologlar değil filozoflar, 
ve politikacılar, ideologlar devirleri
nin ihtiyaçlarını, iştihalanm, hisleri· 
ni anlanyorlar. Fakat devrimizin her 
şeye ilim, her şeye objektiflik çeşni· 
sini veren modası her şeye hakim bu
lunmaktadır. 

Kendi hassasiyeti, ideolojisi na • 
mrna konuşanlar hep bu ilim mas • 
kesi altında yaşamaktadırlar. 

:{o :(.. Ji. 

Avrupada revaçta olan anafikir, 
Avrupanrn Rönesansım yapan te • 
mel teşekkülden gelen fikirlerdir. 

Bugiinkü Avrupanm fikir çerce· 
vesi, mantık katagorisi Avrupa d~ 
rebey)iklerinin saksılarında inkişaf 

eden ve nihayet demokrasiye daya • 
nan hayatın akislerini taşımakta • 
dır. 

Avrupa derebeylikleri, örnek • 
lerini feodallerden aldılar. Feodali 
hürdü. Feodaliteye isyan eden in -
sanlar hep birer feodal halinde hür 
olmak istiyorlardı. Hep birden hür ol-

S dri rtem 

mak istiyenler, şimdiye kadar alıştık• 
lan esirlikte müsavatı hürriyette mü• 
savata çevirdiler. 

Feodal onlara yepyeni hayat için, 
Endividüel hayat için de örnek ol -
muştu. Bu ideoloji Avrupanın sana· 
yileşme, ileri teknik kullanma işle -
rindeki kuvvetle birleşerek demok • 
ratlann Avrupasmı halketti. Demok
ratların Avrupası bu kadrolardan 
doğdu. Feodalitenin saksısında do • 
ğan demokratlar Avrupası kendi 
dünya görüşünü, kendi mantık çer • 
çevesini bütün dünya için ş~maz 

bir kaide sanıyor. Halbuki; feoda • 
lite bi.inyesinden gelmiyen, Röne • 
sanslan feodalitelerin gömlek değiı· 
tinnesinden ibaret olmıyan teşek • 
küller vardır. Bu teşekküllerin var • 
lıklan tamamen başka temellere da .. 
yanrr. 

Orta Asya Hint - Akdeniz yo· 
lu üstünde yuşıyan memleketler ta• 
rihin ilk günündenberi feodal teşek· 
külde de:Y'l, imparatorluk bünyesine 
sahip olmu!;hırdır. Bu tf'şekkül on • 
lara feodalitenin nizamt yerine bat· 
ka esaslar yarf;\tmıştır. Büyük impa
ratorluklar kültürii ile beslenen bu 
camialar da modem dünyaya çıkar, 
modem tekniğe snhip olurken feo -
daliteden do w nn mill t er r;ibi vasıf • 
hır göstenni~lerdir. F 1~ t bu vasıf • 
lar zahiri ve sonradan hasıl olma 
şeylerdir. 

Burrünl~ü Avrupanm tezatlan 
kendi bünycşinden doğan hadisele • 
rin, tnbii neticeleridir. 

Kendi fikir katagorileri keneli 
şartlarının mahsulüdür. Büyük im ~ 
paratorluklar halitası ve bi.iyük im· 
paratorlukların kültür bakayası üs • 
ti.ine istinat eden milletlerin hayatı • 
nı başka katagorilcrle izah etmeli. 
mantıfiını arayıp bulmak iktiza eder. 

Türkiye bu yeni realitenin ta 
kendisidir. ilim bütün iddialarma 
rnğınen emperyalist temayüllerini 
terkederne sosyoloji yeni Türkiıede 
~ok Y.eni sahalar bulacaktır§ 



t!!!!!!!! 8 - KURUN 20 ŞUBAT 1937 

Beyoğlu VakıflarDirektör,üğü ilqnları 

Sac.ılıK rnanıuııer 
u. 
409 

171 

Kr. 
55 

00 

210 80 

Li. 
30 

12 

Kr. 
72 

83 

15 82 

Firuz ağa mahallesinde iplikçi çılana
zı sokağında eski ve yeni 22 No: lu 
57 metre 87 santim arsanın tamamı. 
Beşiktaı Türk Ali mahallesinde U -
zunca ova caddesinde eski 30 yeni 26 
No. lu arsanın tamamı. 
Kasımpaşa Küçük Piyale mahallesin -
de Zincirlikuyu caddesinde eski 165 
yeni 201 No. lu dükkanın tamamı. 

lr=:
1 

RGAüDnıyükO \ Befediye
1
er Bankasından: 

1 J Ankarada Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan dd'' 
Programı diyeler Bankası için yaptmlacak Mobilya, m0efruşat ve Dekorasyoıı .. !t 

öclLE :NEŞRİYATI: aşağıdaki prtlar altında ve kapalı zarf usulıyle ve on bet gün ııı~· 
Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi. 12.50 eksiltmeye konulmuştur. 

Havadis, 13,05 Muhtelit pla.k neşriyatı. 14.00 1 - lşin muhammen bedeli 33. 000 Türk Lirasıdır. _ .~ 
Son. 2 - Eksiltmeye konulan mobil ya, tefrişat ve dekorasyon if'P~.--' 
AKŞAM NEŞRİYATI: I d 'b d ~ 'l 
Saat 18 30 Pl

,.,_, d 
1 

ne er en ı aret o. ugu eksı tıne tartnamesile, mukavelename pro 
, ouua an.ıı muslk at. 19,00 

Şehir Tiyatrosu komedi kmnu taratmdan ve bunlara ba:;lı plan, re:;im ve pro;e 'erde gösterilmiştir. ,._., 
"Yanardağ". 20,00 Tllrk musiki heyeU. 20,301 İstekliler bu evrak ve resimleri Bnnkanm lstanbulda Ga!atada .,...f",, 
ömer Rıza tara!mdan arapça söylev. 20,4~,I • h d b l l" 1 M" 
Münir Nurettin ve ark.adaşları taratmd"nl byar anın a u umm ·"ontro tımarı Bay Seyfinin Bürosundall 
TUrk musikisi ve halk şarkıları. Saat ayarı. lira mukab! inde ala.bilirler. 
21,15 orkestra... 22,lO Ajans ve borsa haber· 3 - Eksillme: 8-Mo.rt-937 Pazartesi günü saat 15 de ~ 
leri ve ertesi günün programı. 22,30 plMtla , 
sololar. Opera ve operet parçalan. 23,00 son. Belediyeler Ban msı lcıare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

---------------· 4 - İsteklilerde bulunması şart olan vruııflar. _ ı.t 

A 
A - El-siltmeye l:onubn Mobilya iş=ni yapabilecek kud,.et -ve.~ 

B O R S yeti haiz hali faaliyette mobilya F nb ·ika veyıı imalathane sahibi oP"':. 

19 2 937 B - Son üc sene i:inde bir defada Iaak"I 30.000 liral•'c bir • 

Y ukanda yazılı gayri menkullerin mülkiyetlerinin satışı peşin para 
ile on bet gün müddetle açık arttırın aya çıkarılmıştı. lhalesi 2';-Şubat-
937 günü saat 15 de komisyonda yapılacaktır. Yüzde yedi buçuk pey pa· 
ra1an ile mahlülat kalemine gelme!eri (79~) 

Hb.alannda Jılcln lfan"UI ulaıılıu ııu 

rta~ wuanıril' conııo.l~rcıu . K:ıkamlal 
~ıı l;l dl' kapıuılt ... lif rı,yıaU..rı 11r 

i!ini nizasız ve iti Afsız ohrnl· muvaf faf:iye~Je basannıs oL'llak. 1' 

Satılık hisseli ınalılilller 
C - t S""ari 30.000 liral k itibarı m l~i bu'unmak. 1' tl 
D - Muh.u'"Ilmen bedelin ao 7 ,5 u nisbetinde muvakkat tenıiııa1 lı 

Değeri 
Li. Kr. 

1140 00 

pey parası 
Li. Kr. 

86 

PARALAR m~ Q 

5 - fste ili'er tc'·'if mektuplarını ve ~..artnamede yazılı diğer V~ ~ 
lan azami 8-Mnrt-937 Pazar'esi günü saat 12 ye kadar Ankarads ff1' l? 
lediyeler Ban ~asma eöndcnniş olmd an ve eksiltme saatinde bizzat 

•Sterlin 

Tophane Karabat mahallesinde Top- • Dolar 

ı • Frank 
çular caddesinde eski 300 yeni 305

1 
• uret 

619 
12() -
117-

• Şilin AVia 
2250 

turya 
•Mark 23 
• ~lotl 22-

vekillerinin e':tsiltmedc bu'unmdan lazımdır. (381) (973) ___,./ No. lu iki kattan ibaret odalar bulu _ • Belçika P'r bi 

nan dükkanın 1 / 2 hissesi. • DrahmJ 22 -

• Pengo 23 
• Ley 14 

• lavıçre Fr 570 
Galatada Kemanket Karamustafa pş • Leva 23 -

mahaUesinde Helvacı sokağında estdll •Florin 66 •Kron Isvec 32 

6821 00 512 
• Dinar 52 

Yen 

, 
lstanbu 3 üncü ıcra memurluğundaıı.: 

Fatma, Münevver ve Mehmet Nurinin tasarruflarında olup ~. 
yet Sandığına birinci derecede İpotek li bulunan ve tamamına y~ P' 1 
ehlivukuf tarnfmd:ın ( 1200) lira kıy met takdir edilen Gedikpatacf, & ' 8 

• Kron Çelt. 76 • Altm 1030 
1,2,4,6,8,10,12 ve yeni 2 ili 14 No. Pezeta •Banknot 2'17 

lu dük5n ve mağaza ve hanelerin 8/ 9 •---------------
hissesi. Ç ~ K L E R 

. 234 81 Galatada Kemankeş Şeftali sokağın -
da 2, 4, 6, 6/1 No: lu odalı dükkan· 
ların 1 I 4 hissesi. 

Yukanda yazılı malların mülkiyetleri pefİn para ile ve 31 gün müd
detle açık artırmaya çıkanlmııtır. lha lesi 21-Mart-937 pazartesi günü 
eaat on bette komisyonda yapılacaktır. o/0 7,5 pey paralarile mahlwat 
kalemine gelmeleri. ( 939) 

Ziraat Vekaletinden: 

• LODcın 61T - •Viyana 42431 vanali mahalles:nde "tapu kaydında Mimar Hayrettin mahallesinde.'' ~ ,! 
• Nevyorı. 0 7932;) • lıladrtO 1137 _ !t..:hd r' 'V 
• Parta 17 Os.> • BerllD 1 9n 6 dikpaşa hamamı sokağında eski 17 yeni 57 No. lu bir tarafı ~ • lt 
• MJl&nc 150775 • V&rf099 .U87S tarafı Akif menzili arsası elyevm Boyahane ve bir tarafı Emine Sa~..,, l2 
• Brtıluıet -i 700 • BudaPtıft. 4 3i60 c;.:ül iO ,. ı~ ..., ·· cyman Reşat arsası ve tarafı ra bii yol ile mahdut kagir haneıı~ J.J <.J 
• Atı.na 88 575 • Bllknt 103 42i5 - IJO'P:ıı 
• eeneYn s 47i0 • aetgn.e M 52'25 safı aşağıda yaz1lıcl"T. Kapıd:ın içeri girildikte bir antre, iki oda, tıJ 13 
• Sot)'ll 64 ~ • Toıroham1t 2 785 harap bir mutfak bir kömürlük, birinci kat: Bir sofa üzerinde bir ~ .;' ~ 
• Anıaterdaırı 1 w • MoslrOYa 24 Si ı hela bir kiler. İkinci kat: Bir oda, bir dolap, bir çinko zeminli fi ? 
• PTaıt 22 U • Stnkbolm S H35 --------------•vardı. Umum mesahası 34,5 m2 dır. Bina kagirdir. E.".'J 

E 8 H A M yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gıbi ;i 
lş Bankl\51 2440 rr.un .... , - arttırmaya va z e d i 1 mi !l olduguw ndan 12 - 4 - 937 tarihine ~ 

• Anadolu 24 65 • Çimento 14 75 ':l' . ~d' 

ı 
Reji ,- Uhyon Del ·- aadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art~ 

1. - Kapah zarf usulile (1000} ton Kalsiyum Araeniyat = Aneni- Ştr Ravrty - IJ&rll Del - ra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 75 ni A 
yat dö chaux preparab ile 20 adet toz ilaç aerpen arabah körük satın alma- Merkez ll&nk 

99
· BaJya .- gwu takdirde miişterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en tofJ 

U. S!gorta - Şarlı llL eo.a -
cakbr. Ponom011tı .- reıetae _ tıranm taahüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle 

• 2. - Kalsiyum arsenikayat pre paJatmf} ~r ~u,m;~ 160 s•ık,..zt•r r ...... _ ~edilerek 27-4·937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16ya kddar 
lira araL_ı_ k'· ··kı · beh • · h b del 5 l ıt •h..-ılt... • • d 1 k 'kin · k ---msmd' 1

·" .ıll L _ _ı.:..ı,· ~ oaıı oru enn ennm mu ammen e i 3 O ira temm· ab mu· ıremız e ya"'ı aca ı et açı c...1.uı a anmm vcue • ıw T.Hor 21175 aeırtra 't' 

valdcate Kalsiyum Ariinat prepalab için 8800 lira, arabalı körükler için • • • • o 90 20 ~.., ,: hammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde sahf 2280 No.lu kanun M 
525 liradır. • • • m 2016 ıtıııtrm .- na tevfikan geri bırakılır. Satıı pe§indir. Arttırmaya iştirak emıei' 

3. - Arseniyat preparatmm ihalesi 16--3-937 de saat 1 S de toz =~=~ 98 50 =:~~ ~ ~~ !~ yenlerin kıymeti muhammenenin o/o 7 ,5 niıbetinde pey akçası ver' 
serpen körüklerin ihalesi 17-3-93 7 de saat 15 de Ziraat Vekal~ti bina- ıe211 A • - A..nadolu m - bir bankanın teminat me'(tubunu hamil bulunmalan IUımclır. Haid"' 
amda arttırma, eksiltme komisyonun da yapılacaktır. s. Enurum 962S • Mtımdlf(J" 422:> pu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaraJldi 

4. - Muhammen bedeUeri ayn ayn yazılan bu maddelerin ihaleleri irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve m~ 
de ayn ayn yapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona göre Komia- olan iddialannı evrnkı müsbiteleri ile hirl!kte ilin tarih;nden iti~ .a' 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Zahire satışı 1 hayet 20 gün zarfında birlilde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aldi ~ 

5 - Şartnamelerden kalsiyuma rseniyat preparatına ait olanı 8 lira ıı--/':""8-ta_n_b_u_Z_T_ica_r_et_v_e_Z_a_h-ir_e_B_or-sa--~~ de haklan tapu sidlli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin payl~ 
muka&ilinde, arabalı körüklere ait ol anı parasız olarak Ankarada Ziraat Buıda muamele gören hariç kalırlar. Mütera ·im vergi, ten viriye, tanzifiyeden mütevellit":, 
Veki1eti Satmalnıa Komisyonundm lstanbulda Ziraat Müdürlüğünden, (kilo) maddeler. diye rüsumu ile dell\liye resm,, ve Vakıf icaresi bedeli mü~~ 
lmıirde Mücadele Müfettiı;liğinden verilir. 1 - İTHALAT: Buğday 626 çavdar 50 tenzil olunur. 20 seneı.ik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittif~ 

6 ı arpa 1315 kten tohumu 115, mısır 74 1/4 
· - steklilerin teklif mektuplarını teminatlarile birlikte muayyen yapak 35,5. un 15 l/f, nohut 25, kıl 2 114 fazla malumat almak is"eyen!er 1-3-937 tr.ril inden itibaren • , 

günlerde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zikredilen ve· B. peynir 1 zeytin yağ 59, tilUk 1, kepek görebilmesi için d:lirede açık bulun duru1~ .. a~ artbrma ~--~ 
tikalar)a eksiltme saatinden bir aısat önceye kadar Komisv. on Riyasetine 1 57 

ton. Çakal 
1978

' kedi 
7915

' karaca 19
· 934/ 102 No. lu d:>syaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 

kunduz 127, ııan.sar 2, tavşan 112,5, Wki 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (204) (569) 8 1/f, varpJc ıso, zerdeva 4315 adet. görebilecelderi ilin olunur. (1022) 

Naf·ia Ve 
İHRACAT: Ra.zm.ol 100, karamuk 40, 

fuulye 49,5 nohut 24 8/4, mercimek 4 1/2. 
tL"Uk 156 1/4 ton. saru:ar 1597 zerdeva 486 
Wki 5037, kunduz 72, tavşan 40000, kokaı• 
ca 15 adet. r 

2 - SATIŞLAR: , 

Ti FOB i L _..,., 
1 Or SA Mi 

' 
f'ifo ve: parJt lo ha.;ıalık'arıııa ıutu 
nıımılı: ıçin ağızdan aııııaı •ılo harı 

andır • tiç rah u~ızhk v~rmc7.. 1 ler 
kec: alabilır 

1 
1 

1 - 20 Mart 1937 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Vekalet 
Malzeme Eksiltme komisyonunda üç gnıp 11 parça atelye tezgahının 
pup grup ve kapalı zarf usulile eklis tmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye konan tezgahların cins, muh2'.mmen bedel ve muvak
kat teminat mikdarlan: 

Buğday yumupk kilosu 6 kuruş 15 pa- 1 
radan 6 kurut 17 ,5 paraya kadar, buğday ı 
sert kilosu 6 kuruş 20 paradan 6 kuruş 

20 paradan 6 kuruı 27,IS paraya kadar, a·- 'l•••••ımm•li:!ll••lili•••li 

Grup Adet 

L 

D. 

Dl. 

2 
3 

1 
1 

1 

2 

1 

Cinsi Muhammen 
bedeli 
Lira Kı. 

225/1000 torna 
250/ 1500 torna 

20.000,-

1150X350 Ufki freze 11.000,-
1 150X325 Şakuli ,, 

200 Silindir honik 
tezgahı 

SOOX60 taknn zımpara 
tezgahı 13.000,-

SOOX200 Ünive nal taknn 

Muvakat 
teminab 

Lira Kş. 

1500,-

825,-

975.-

pa Anadol kilosu 4 kuruş 30 paradan 4 ku-
ruş 37,5 paraya kadar, çavda.r kilosu 5 kı.• 
nış 30 paradan 5 kuruş 35 paraya kadar, 
fasulye ufak kilosu 8 kuruştan, swıa.m ki• ı 
losu 18 kuruı 20 paradan, yapak Anadol 
kiloeu 62 kuru§tan 70 kuruşa kadar, yıı. ! 
pak Trakya kllomı 78 kuruştan, güz yünU : 
kilosu 83 kuruştan 96 kuruşa kadar, zere 1 
deva derisi çifti 5000 kuruştan 5200 kuru- 1 
şa kadar, sansar deriııi çifU 8000 kuru~ 

1 tan 4000 kuruşa kadar. kunduz dertst ç!f· 
t1 11500 kuruıtan 1700 ku~ kadar, tilki 1 
derisi çlftl 450 kuruştan 1200 kuruşa ke.da.r 1 
tav§an derisi adedi 22 kuruştan 26,5 kuru-

şa k&dıı.r. 1 
! - TELGRAFLAR 
Londra mum- Laplata şubat tahmlll kor"' · 

teri 24 !lf. o,5 peni. ki. 8 kr. 41 santim r 
J.ondra keten tohumu Laplata şubat tah• 
mlll 11 iter. 15 fi. ki. 7 kr. 12 san Um. Ar• 

b"l ~L- venı arpa Lehlatan şubat l:'art tahmil! 100 
ı eme tezgcuu. k008ll 121 B. frank ki. 15 kr. 13 ııantım. J •- ı : 

3 - Her gnıba ait eksiltme- f8rl name ve teferrüab parasız olarak An- verpul bu&dav mart tahmlll 100 Hbrest ~ 1 
1 fi. 4 8/4 Pe. kt. 5 kr. 70 ııantım. Rlkago 

landa VekiJet Malzeme Müdürlüğünden ahnabilir. 1 buıtdav Hartvlnter ma"'Tll tahmm bu.,e11 

4 - lateklilerin her grup için ayn ayn tanzim edecekleri teklif mek - 135 7/8 sent ki. 6 kr. 28 ııantım. Vlnlpck 1 
1 bu~dav Mıınltoba ma•"lıı tahmil! bu .. ell 

tupl.rmı Resmi Gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılı nüshumda ÇI -
1 

121 518 ııent ki. 5 kr. 90 santim. P.ıı.."'!lbut"f!' 
kan ...... tnameye göre Vı;'·aletten aJmmı' 1937 senesi Malzeme müte - iç tmdık Giresun dt'rhal tahmil 100 ktıosu ; 

ahhitliii n1ikası ile bir1;•,+e 20 Mart 1937 Cu"lle\rtesi günü saat 10 a ka- :~ rr:·d:~!\;::~ 7~e~~a~s t:::,11~·1:,a~:;: 1 

mr ~ Vekilet Malzeme Müdiirlüjüne vermeleri lizmıdır. (216) 148 R. m!U'k kt 74 kr. 93 8"nttm. 1 
(570) l 

Mılll Bira va Meşrub t 
TUr k Anun·m Ş rket nden. 1 

Şirketimizin Hisscdaran heyeti U· 

mumiyesi sureti adiyede 27 Mart 937 
tarihine müsadif cumartesi günü sa
at 10 da tstanbulda Birinci Vakıf ha
nında 32-33 numaralı dairede akdi 
içtima eyliyeceği hissedarların naza. 
n ittilaına arzolunur. t .. bu heyeti umu 
miyeye iştirak edecek hissedarların 

malik oldukları hisse senetlerini ni
zamnamei esasim"z ahktimma tevfi. 
kan tarihi içtimadan on gün evvel f ... 
tanbulda Birinci Vakıf hanında 32-
33 numaralı d'lireye tevdi ederek mu
kabiJinde bir makbuz almaları mukte
zidir. 

RUZNAMF.J ?v!ÜZA rERA T: 
1 - Meclisi idare ve murakıp ra 

porlannın okunması. 

2 - 936 sene~ine ait b"lanço ve 
kir ve zarar hesabat nın okunması ve 
tasdi1d. 

3 - Mecl"si idare ve 'murakıbin it-. 
rası. 

4 -937 senesi İ"in murakıp tayini 
ve tahsisatının tesbıti. 
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l - K1J!::JN 20 BUBAT 1937 ~ 

ie~ r,~. l'e .F.Ytarn Bankasından maa ~Jamu kırdırm~k isteyen zat ~aa,lan sahipleri Ma.Imüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri. 

' Eınınönü, Beyoflu, Betikta§; Üsküdar ve Kadıköy Malmüdürlükle rinden ...• 

~~ 
~Salı i: 1/3/937 Mülkiye askeri yetimleri. 

~ 2 ~ ha· : /3/937 ,, ,, ,, 
'~ 3/3/937 ,, ,, mütekaitler!. 

' : 4/3/937 " " ,, 
: : 5/3/937 " " ,, 

Mütekait, dul ve yetimlerin Mart; Nisan •·e Mayıs/937 üç aylık maaşlarının te\liye günleri... 

'rarlhi 

l(ı ' 

il1' "1937 Cunıartesi 
& '• '' Pa'"rt · ..... esı 

lQ ,, tı S:ı.Iı 

~l ,, tı Ca?'§am ba 
rd 1~ ,, •t P 

' el'§ernbe 
13 " tı Cuma 

- ıs IJ IJ c 
ıs ,, .. P tınıartesi 

nzartesi 
17 it tı Salı 

ıı 

ıı Carşamba 

813/937 
8 .. Cumartesi 
Q " t>a.,. ...... ~ • 

Lil • ıı --·~sı 
"" •O " Salı 
~ l ,, 

, 1 ,, tt Çal'?iamba 
~· ~ " Per- be q ıt tt C :."Wm 

ı. •ı unıa 
"1 .. Cuın 
~ ,, 

11 
p arte~l 

1, •t llıartesı 
, •ı Sah 

it 

" Catşa.'llba 

Eminönü Malmüdürlüğündcn 
Mülkiye yetim ve As. yetim 

~kafil ~~kaili 

1 - 350 1- 45'.) 
::$51 - 700 
701 - 105') 

1051 -1400 
1401 - 1750 
1751 - 2100 
20101- na 

~51 - 800 
s::ıı -1200 

1201-1600 
1601- 2000 
2001- 2~'.JG 

2401 - :rnoo 
Hid:matı vat:ı.niyc ve avans 3001-i'a 

-,-

Fatih Malmüdürlüğündmı 
yetim ve tekaüt. 

Malmüdürlüğü binasındaki tediye 
mahalli 
1- 250 

251 - 600 
601 - 950 
951 -1300 

1301 - 1G50 
1651 -1900 
1001 - 22r.n 
2201 - 2500 
2501 - 2800 
2801 - 3150 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

Mülk:ye yetim ve As. yetim 
tekaüt ve tekaüt 
O- 600 1- 600 
1-GOO 

601 - 1150 

1151-1550 

601-1150 

1151- 1800 

1801 - 2100 
2101 - 2700 
2701- 3000 
3001- 3350 

Ac:keri yelim ve tckaUtleri. 
Fat'h Askerlik şubesi yanındaki 

binada 
1 inci kişe 2 itıci kişe 
1- 250 2501 - 2850 

251- 500 2851 - 3200 
501- 750 0201 - 355!> 
751 - 1000 3531 - 3900 

1001 - 1250 3901 - 4250 
1251 - lf>O-O 4251 - 4600 
1501 - 1750 1601 - 4!l00 
1751 - 2000 "'901- 5200 
2001 - 2250 5201- 5500 
2251 - 2500 5501 - 5850 

Üsküdar MalmüdürlUğünden 
Hülkiye yetim ve tekaüt 

1 - 100 
101 - 250 
251 - 400 
401- 550 
551 - 700 
701 - 850 
851 - 1000 

1001 - 1150 
1151 - 1250 
1251- il:l 

Askeri yetim ve tekaüt 

1- 350 
351 - 650 
651 - 950 
951 - 1250 

1251- 1550 
1551 - 1850 
1851 - 2150 
2151 - 2450 
2451 - 2750 
2751 - ua. 

Kadıköy l\IalmUdlirliiğünden Beşikt.'l§ Malınüdilrlüğünden 

Mülkiye yetim ve Askeri yetim Mülkiye yetim ve Askeri yetim 
tekaüt ve tekaüt tekaütleri. ve tekaUtleri. 

1- 200 1- 300 1- 200 
201- 400 301 - 750 201- 600 
4-01- 600 751-1200 601-1000 
601- 800 1201- 1650 1001-1400 
801-1000 1651-2100 1401-1800 

1001 - 1200 2101 - 2550 1- 150 1801- 2050 
1201- 1400 2551 - 2850 ını- 550 
1401 - illi. 2851 - ili 551- il!. 

___.. 

\>lllt 
,a.tıda gösterilen numaralar liva numarası olmayıp kaza sıra numarası dır. Her r.ıaaıı cüzdanının i3im tablosunun sağ tarafındaki numaradrr ... 

ı ...... z 
2 ...... ~t ~aasıarı sahiplerinin muayyen gUnJerde ki~elere müraca~tla maaşlarını almaları 15zımdır. Aksi takdirde 

J ~ 'dırata .. bah saat dokuzdan • on ikiye, .• on üçten on ycdıye kadar devam olunaczktır. 

ilnb~I 3 üncü icra memur)uğundan:/1111- •· - wa 

. ~thi~de ve Mehmet Zekinin Uısarruflannda olup Emniyet Sandı - D en iz y o 11 a r 1 
c,;~~ l'lcı derecede ipotekli bulunan yeminli üç ehlivukuf tarafından ta - i ş L E T M E S i 
,"ıı !tı (920) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Anadoluhisarında 
~) ~.. '.hanesinde Niıanta§t sokağında eski 7 Mü. yeni 53 Ni. lu bir ta . Acenteleri: Kara köy - Köprü baş 
"t "~ fel. 42362. ~irkeci Mühürdar Zade 
~ı ~ 1 hane ve bah~esi ve Os-;nan Remzi Kaptan ve bahriye verese- a w Han t<.lefnn: 22740 --• 

Trabzon Postaları 
~ 'e e \.'e bahçe'i ve bir t, •.. :ı Bahriye kolağalarından Halil veresesi -
~~~ ~ "e hah~esi ve bir tarafı Ni met kerimesi Nimet hane ve bahçe -
ı.,,.~ ;_~ı rabii Göksu Ni§&J1ta§ı ca ddesile mahdut maa bahçe hanenin P~ar, Salı 12 c!e Pe:§embe 16 
~~ ~t~d~ Yazılıdır. Bodrum kat bir ta§lık, üzerinde bir oda, bir ocak Bu hafta pazar postası yapılmı-
f~llJcı · bır sofa üzerinde üç oda bir hela, mutfak, mutfakta sam!ç yacaktır. 
~~ ~ taraa.Birinci kat:yüklü dolaplı bir sofa üzerinde iki oda bir he- /zmir Sür' at Postası 
~~ " U taraa. ikinci kat çatı ar aıı üç göz çatı aralığı küçük bir taras. 

tnu}ı ı Cumartesi 15 de 
1 6 

te İf meyva ağaçlan olup kumpanya suyu vardır. Umum 
~r 90 nı2 olup bundan 74 m2 bina 15 m2 bir kat mutfak kalanı Mersin Postaları 
~'çık. t\'aafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu Sah, Perşembe 10 da Kalkarlar 
~ ~l'tr~aya vazedilmiş olduğundan 12 4 937 tarihine m~ · , 
~,rt:sı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttınnası ıc· rl Diğer Postalar 
~ ~dir:ır. Arttınna bedeli layme ti muhammenenin % 75 ni buldu -

1 Bartın - Cumartesi, 
tis,ı"- ~h'·tn.~!terisi üzerinde hıra kılacaktır. Aksi takdirde en sen crt. · Çarşamba 18 de. 
\"~k ~i' udu baki kalmak üze re arttırma 15 giln ~iidd~tle temdıt lzmit - Pazar, Salı, Per-

~' da~937 tarihine müsa dif ıalı günü saat 14 ten 16 yaka · §embe 9.30 da. 
\'tte . •renıizde yapılacak ikinci açık arttırma bedeli kıymeti mu - Mudanya - Pazar, Salı, Perşem 
~~~'il % 75 ni bulmadığı takdirde sabj 2280 No.lu kanun ahkamı- be, Cuma 8.30 da. 

" ~~~ ~ &eri bırakılır. Satı! peşindir. Arttınnaya İştirak ebne!< isti - Bandırma- Pazartesi , Sah 
1 

~ ~Yltıcti muh~enenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçası veya mili.i Çar§Amba , Per· 
,~ u'11 tc:nin:ıt rnek"tubunu ha mil bulunmalan lazondır. Haklan ta - şembe. Cnmartesit 
~'it ~~ &abit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alaka.daranın ve 20 de 
' İdeli &ahiplerin!n bu haklan nı ve hususile faiz ve masarife dair Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

\~ı.~O~l'tnı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren n!- Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
~' l Rün zarfınd:ı dairemize bildimJeri lazmıdır. Aksi takdir - İmroz _ Pazar 9 da 
\ ~l} ... ı_'Pu sicilli ile sabit olmıya nlar satış bedelinin Rar.laşmasmdan TR AB7 0N MERclN 

~
~ ~· •cltlr il•.. . . . . . . .. 11. 8 I .... ve ı . 1 posta· 

· nıutcrakım vergı, ten v1nye, tanzıfıyeden muteve ıt e c - 1 k 'k .. 1 · ·· k 
1 f "'' \.t il d il l' . bed 1. d d .arına aı ış gun erı yu a ın-

' "'~ ~ e n ıye resmi ve Vakıf icaresı e ı müzaye e en (lOOO) ı 
t~ '1n ı.ır. 20 senelik Vakıf icare si taviz bedeli mü~tel'İye aittir. Daha maz. 

istihk:ıklnrr umum ted ty:ı tm hitanımd an Yerilecek tir. 

Istanbul Oefterdarlığındao: 
Muhammen Ktymeti 

Lira Kuruş 
Bü:,-:!kça?'~ı Kara~nlı oğlu sckağı Es. 33/ 35 Ye. 

33135 dükkanın tamamı: 
Beyoğlu Kurtulu, Y okuşb&!ı sokağı Es. 17 Ye. 19 

hanenin altıda iki hissesi: 
Yeniköy Es. Kiremitçi Ye. Bahçe sokak Es. 23/ 25 

Ye. 16/ 18 iki hanenin on be§te iki hissesi: 
Eminönü Hacı Mustafa T a§Çılar sokağı Es. 205 Ye. 

11 dükkanın 2400 de 468 hissesi: 
Büyülcdere Kalyere ve Elma dağı sokağı Es. 6/ 6m 

1400 

216 

20 

1998 

, 8/ 2 Ye. 6/ 8 / 10/ 12/ 14/ 2, 973 metre murabbaı 61 desimetrelik 
arsanın tamamı: 974 

Beyoğlu Tatavla mahallesinin Saka sokağı Es. 36 Ye. 
17 106 metre muıabbaı 42 deaimetrelik arsanın tamamı: 79 

Mercan Kürkçü hanı ikinci icat Es. 1 O Ye. 1 O tamamı: 350 

B"kirköy Kartaltepe Aksu Mısırtarlalan mevkii Es. 
4, 4 / 1, 2/ 3133 Ye. 33134135 iki oda iki ahın olan 689 
metre murabbaı 47 de:simetrelik arsanın 360 da 45 hiase-
sile 29875 metre murabbaı 54 desimetrelilc tarlanın 360 da 
12 hisseleri: 

Gala tada Y enicami mahallesinin F ermeneciler cadde
~i Es. 97 Ye. 97 No. lı dükkanın tamamı: 

Beyoğlu Kamerhatun Çukur Sokağı Es. 27 Ye. 43 
hanenin yan hissesi: 

Üsküdar Rumi Mehmet paşa Şemsipaşa Cd. ıi Es; 49 
Ye. 53 arsanın yan hissesi: 

Büyül<çarşı Çuhacı Hruı ikinci kat Es. 32 Ye. 32 oda
nm tamamı: 

Üsküdar Selami Ali Andonaki Sokak Es. 21 M. Ye. 
31 hanenin tamamı: 

Kandilli Kilise sokağı eski 17 / 19 Ye. 9/ 11 hane ve 
dükkinm sekizde bir hissesi: 

Tophanede Beyazrt Mh. nin Cerrah Mustafa paşa Sk. 
da Es. 8/ 10 Ye. 8 hane ve dükkanın 140 da 47 hissesi: 

1076 

1200 

720 

60 

250 

300 

75 

672 

00 

68 

00 

00 

()() 

82 
00 

66 

00 

()() 

00 

00 

00 

00 

()() 

Q~ ~\~~~t. alnıak isteyenler 1-3-937 tarihinden itibaren herkesin ı ·ı;;:u,IK KARGIR EV VE DÜK.KAN 

'~9ao ~~ın dairede açık bulun durulacak arttırma §&rtn.amesi ile Be~ilda.J Vakıf Al:ıarlar /dareshı.1 
''ı : lu dosyaya müracaatla mezkUr dosyada mevcut vesaiki dcıı: 

Fatih Hüsrevpafa Mh. si Hacı Üveys Sk. ğı Es. 1 Ye. 
9, 9/ 1 mukaddema maa kulübe elyevm 6689 metre mu
rabbaı 20 desimetrelik bostanın 120 de 24 hissesi: 668 92 

1( er1 ·ı .. 1 an olunur. (1020) Bcşiktaı:Jta Akaretlerde 14, 18, 29t 

A~"Y · 1 · M ·· d ·· l ··.., ·· d ~ ~. . ış etmesı u ur ugun en: 
.,~~ 
~it, ~;._ Bayramına müsadif 22, 23, 24, 25-Şubat-937 Pazarte • 
~ llı( ha, perıembe günleri Akay Hatlarında Pazar tarifesi 'tatbik 

• 996) 

30, 33, 45, 46, 4 7 numaralı evlerle 15, 
19, 20, 21. 24, 28t 43 numaralı dük
kanlar açık artırma suretiyle kiraya 
verileceğinden isteklil~-in 3 mart 937 
çarşamba günü saat 15 e kadar Be
şikta.5ta Akaretlerde 54 numarada 
Mütevelli kaymakamlığına müracaat
ları. 

(V. No. 20932) 

Galatada Beyazıt mahallesinin eski Mumhane yeni 
Şarap iskelesi sokağında Es. 11/ 13 Ye. 11/ 13 dükkan ve 
üstünde odaların nısıf hissesi: 1300 00 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti 5-3-937 Cuma günü 
~aat on dörtte satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde bet fair 
li hazine tahvilleri kabul olunur. T nliplerin yüzde yedi buçuk pey akçala· 
nm vakti muayyeninden evvel yatırarak mezkUr gün ve saatte defterdarldS 
Milli Emlak Müdürlüğünde müte~ekkil salı! komisyonuna müracaatlan 

(F.). (919).. 



- KURUN 20 ŞUBAT 1007 ±EZE!• 4 2lS@!!'. Q @ ıw 

PARA 
VERMEYiNiZ 

AMPULLA 

Türkiye Urnumi Mümessilliği : 

L i O S Müess·e atı 

İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. No, 124 - 126 - 128 
(Yeni binasında) ----,_.,_ ____ - . --

Devlet.:;Demiryolları ve Limanları işletme 
· ·>,. :.;,}; .. -:u;,,-;lm idaresi · .. ilanları 

. ' . ~ . 

Muhammen bedeli (24802.25) ura Oizın r_, __ .- o.ç:i~e 18::>0 adet 
flD' azman ve tomruk 1/ 3/ 937 pazartesi günü saat 15,45 de kapalı 
m usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu İte girmek istiyen1erin (1860.17) liralık muvakkat teminat ile 
iammun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7 / 51936 gün ve 3297 No. 
ir mı.hasmch inti'8r etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesika 
"b!ldiflerhıi aynı gün saat 14,45 ekadar Komisyon Reisliğine vennele-
.. llzımdn.. 

Şartnameler parasız olarak Ankaracla malzeme dairesinden, Haydar
pıırda tesellüm ve sevk ıefliğinden Jzmir ve Eskişehirde idare mağazala· 
riDc1uı dağıtılmaktadır, (869) 
"';s 

Bayram gUolerlmlzde seyrüsefer tari
femiz aynen tatbik edilecektir. Araba 
~vapuru seferleri pazar tertibi ilzerlne 
lera edileceğinden başka olarak saat 
8 de ve 20 de uskildardao Kabalaşa 

ve 8.30 da ve 20.SO da Kabataştan 
Üsküdara ikişer sefer daha 

ilaveten yapılacaktır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnnme ve nümunesi mucibince (30.000) tabaka beyaz tır . 1 

lıılll elemin yum kaadr pazarlıkla satın almacaktrr. 
1 - Pazarlık 26-2-937 tarihine raıthyan Cuma günü saat 16 da 
~ Leva~ ve Mübayaat fU besindeki Alını Komisyonunda yapı -

• J - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden alma -

4 - lıteklilerin pazarlık, için ta yin edilen gün ve saatte % 7 ,5 gü -
ww paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(927) 

-

1!!!11• Doğum ve Kadın 
Hastalıklara 

MüTEHASSISI 

Dr. Naşid Erez 
BEYOCLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet
miştir. Tel. 41572. 

Kape Açmak Derdlncte,, 
KurtullYlrsunuz. 1 Kapınızı elektrikle atmak terti~abO 
AT . 

Veresiye yapar ., ................................ ~ 

Sütün Bayramlıklarınızı 

a lar r arın • er ı aıı 

alırsanız k8rlı çıkarsınız _ .. 
BAYRAMINDA 
Y GA 

ÇIKACAKTI~ 
llinlarınızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardım olacaktır. Fiyab ;10 

fada santimi 40, iç aayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kul'Uftur. ~ 

M •• t J • • {yeni Postahane karşısında KIZILAY Satış bürosu Tele fon: 22 ~ 
UTaCaa yer eri• Ankara caddesinde VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon:' 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.. ---• Dr. ----• 
NIŞANYAN 

Hastalarını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 
Tel: 40843 

Birinci sınıf Operatör -

Or.CAFER TAYYAR 
Partıı Tıp FakWtest s. asistanı dimağ, 

estetik ve ber nevi erkek ve kadın ame. 
UyaUan, rablm haatalrklan ve do 

mUtehaaaw 
Her gün saat 

S•llekadar MECCANEN 
muayene 

Öğleden sonra UcreWcllr. 
Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han 

lsta~bul Belediyesi ilanları /,/ 
1 • ~ 

Otobüs sahiplerinin belediyeye vermeği kabul ettikl~ri ~dl'~ 
lardan alınmakta olan ücret tarifelerine zam yapılmak şartile ~ 
den tarifede ve biletin üzerinde yazılı olan mik~ardan fa~la uc:re~ / 
diği takdirde verilmemekle beraber en yakın polis merkezıne de 
rilmesi halkın menfaati namına ilin olunur. (B.) (1026) 

Ketif bedeli 7896 lira 47 kuruş olan Topkapı haricinde ~e~ J 
abidesi ilerisinde yapdacak çöp istas yonlan yollannda kull~,..ı 
ve tq açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnanıefl 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazıb 
bqka Belediye fen itleri müdürlüğünden alacaktan fen ehliyet r ~ 
592 lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile ber•~) (1 
937 Cuma günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar.( 

--• No. ı, Telefon: •H086 --il 
Neft sanayi şirketinin Belediyeye vergi ve rüsum borcutl~ 

22-2-937 pazartesi günü ihalesi icra kılınacak olan fabrİ~' 
vesaireye ait ihale günü 26-2-937 Cuma gününe çevrildiğı (1"1' 

ilmi Felsefe -Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

Dün ve Yann Kitaplanndandn 1 
1 Fiyatı 40 kuruştur bilinmek üzere ilin olunur. ( 8 ·) l 

1937 senesinde kullanılmak üzere fabrikalamnıza lizım olan 
...... sandıklan için kereste alınacaktır. Kapalı zarf usuliyle ihaleıi 
1mart1937 cuma günü saat 10 da lstanbuJda Bahçekapıda Taş 
Phındald Şeker Bürosunda yapılacaktır. 

~klilere şartname parasız verilir. Yirmi beş bin sandık veya 
dnrt yüz metreye kadar kereste venneğe talip olanların teklifleri de 
.-ı itibare alınacaktır. 

---·ı 

KURUN 
Abone şartları 

Yıllık 6 aylılt 3 aylık A)'bla 

Memklıetimizde 7SO 420 235 110 
Yabancı yerlere 1350 725 400 150 

Poıta Birlığine} 
ıirmiyen yerlere 1800 950 SOO 180 

Ti.ırkıyenın her po9ta merlıezinde KURUN't 
abone yazıbr. 

Muhammen bedeli tık 
Karaağaç müessesesi için lüzu- ıo,9' Jı 

mu olan 20.kalem eıya 145,75 o1'1' f J 
Yukanda cinsi mikdan ve muhammen bedelleri yazılı iJıl ~ 

ve aaire pazarlığa konubnuşlardrr. Şartnameıi encümen kalelll dl fTJ 
. h . .,ııı r lebiJir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesıka ve ız c.?' 

rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26. 2. 937 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1027) ~: 

Devlet Demiryolları ve limanları •~,e~eıeto;;370 Kocaeli Vil8yetind." 
Adapazarı - Hendek yolunun 25+ 000 - 28+460 .. 

arumda 1460 metrelik kısmın esaslı tamirab marbn dördüncıJ etil / 
günü saat on beıte açık eksiltme suretile ihale edilecektir. ~./ 
4658 lira 56. kuruıtur. isteklilerin 349 lira 40 kuruıluk nı.u 

91
e f: 

nat mektubu veya Banka makbuzile Vilayet makamına ket~~ ~~ 
mesini görmek istiyenlerin Kocaeli Nafia Müdürlüğüne aıürS (-

••d •• ı •• • J Yazı itleri: 21413 
•11111111 mu UT UğÜnuen: Poıta lıutusuı G 

11 1 937 tarihinden itibaren D. D./9 No. tarifede yazılı sahil Is- ı T elııraf adrui: ICU~UN lstanı,:ı 
c.ronJuma nakledilecek ıoya, aıpir ve burçak maddelerine bu tarifenin Bi.sıldıtı yer: !sıanbul Ankara Caddtai 

-1-# VAKiT Yurdu. ... ,,_ ve ç.avdara mahsus olan tenzilatlı iicretleri tatbik edileceldir. Sahibi: ASIM us 
JIMat ' "ll .... +'"rv..a..aüraca al edihnelidir. (398) (1007). \ j ..,._N..,e}-riy.•t_clir_e ... kt-ör-u =_R_e_fi•k_A_. _Sev,..vca ___ ._. 


