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; içbt gittikleri karlı btr 4ağ' tepe. 
d lllde., Yollanm kesen kar1arm arasm- 1 

:rrı a kapait kalmrşle.rdrr. Karlar yirmi 
et etre Ytiksekliğinde bir duvar teşkil 
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ik· Hatay meselesindeki Heyetimiz bir proje verdi. Dün 
1 nıühim noktanın halli bekleniyor uzun celse aktedildi 

iki 

l-a ~ 1 
~ y atayda resmi dil olan türk- Cenevre, 26 (A..A.) - Havasa- Statüye müteallik oalrak komi- MVZAKERELER BiR HAFTA = 
~~ı~nında ikici bir dil kullanılıp "1 p d Il SQ - jansından: te, Sancağın tarifini ve hudutları- GERiYE BIAKILDI 
bıınllll l!!UYacağı ve kullanılacak ise S an ya a nra ~ İskenderun Sancağının statüsü m tasrih edeceği gibi, Milletlerce. Cenevre, 26 (A.A.) - Hatay 

'les~artıarı neden ibaret olacağı sıra lsviçreye geldi 111 
ile teşk~latı~asiye kanunu hakkı~- miyetinin zabıtaya, akalliyetlerin esas yasasını tanzime memur· eks-

4t fk· ı. AtuayYen ve mahdut ahval- " 6 da tetkıkat ıera.sma memur komı- himayesine.. ila.. dair olan huku- perler komitesi bugün iki uzun iç.-
%llı.a:~ci dilin Fransıca olması Diyenler varmış - te, dün toplanmıştır. Komite, B. kunu da tasrih eyliyecektir . tima aktederek konseyin kabul et. 

2 
1 vardır. Maurice Bourquin - Belçika - i reis Teşkilatıesasiye kanununa ge-- tiği resolutini tetkik etmiştir. 

~. h:dlia~y Ulkesinin statüye kona- I svicrede ve Lehistanda intihap etmiştir. lince, teşrii, icrai ve adli organlan Azanın talebi üzerine komite Me-
lıtı~ _. • ., Utları Türk murahhas heyeti, Sanca- intihap rejimini ve tilrkçenin ya- nemenciğlu tarafından tevdi edilen 
:~ b_ n tayini meselesi. Hudut Komu·· nı·zmle y tatil Ü ·ı kilA i . 1 k 1'ırıt 0~ylr. ve Bucak gibi ahalisi gın s s ı e teş ıs.tıesas yeeıne nında kullanı aca ikinci bir lisa- projeleri tetkik etmek üzere f aall-
~h~ an bır kaç nahiyenin vaziyeti d } _ müteallik tahriri bir proje tevdi nm mahiyetini ve istimali ;ıart.la- yeti:p.i bir hafta kadar talik ed~ 
"- "-1.l lrı.uc· mu· ca e e ~-== etmiştir. nru tasrih edecektir • sekiz mart pazartesine bırakmıı::rtno. 
"!! lliha ıp olduğu anlaşılmakta ise ;1u-· 

~dtı1tı~et bu yerler ahalisinin Türk Ce re yan 
1
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il'" Cib tnuhakkak olduğuna göre 
11ılt ~~~~n. de meselenin hallinde zor-

tn.iyeceğine hUkmoluabilir. 

ASIM US 
"ktJ tlltizın devamı 4 üncU ııayı!ada) 

Silah fabrikaları 
lngiltere, Japonya ve 

Amerikanın s iUlhlanma· 
sına yetişemiyecekl 

Bir l ngiliz gazetesine göre 

Akd nizin şar ında 
~I Ve Kızıl denizde 

11lıanya ile fa lya büyük bir nüfuz 
:sis edeceklerini ümit ediyorlar 
~~a, 26 (A.A.) - Manchester 
~ ~tırıa.n gazetesinin siyasi muhabiri .. 
~ ~~taly~ ile Almanya, 1:fabeşis
~ tııesa_. ISadı safhada sıkı bır teşri
(b~~e bulunmaktadırlar. Berlinli 
bıvı> ey g'rupu, Harrar havalisi ile 
-::!• baıtaletlerinde mevcut kömür, de
~"'! ~! +ır ve kıymetli maden kuyula-
~ıu;~ınek için 30 milyon liret ile ı' 

ııeı-rnnyesi 200 milyona kadar 

çıkarılabilecek olan "Afr ika maden 
şirketi,, sermayesine yüzde 40 nisbe
tinde iştirak etmiştir. 

Bu gazeteye göre, Almanlar, son 
zamanlarda İtalya ile imza ettikleri 
ittifaknnme sayesinde zamanla şarki 

Akdeniz ile Kızıldenizde büyük bir 
nüfuz tesis edeceklerini ümit etmek
tedirler. 

~ ,, i spanyada bazı cephelerde 

llkiimetçiler kazanıyor 
~de.nı ; M"' da ale Komitesinde 
enızden konlrol kararı verildi 

,~it 1Jarce1ona ıın ş;ddctli l>om barclmıa111nd{1 öZc11lerde11 bir kaçı 

Q bilitı'd 26 (A.A.) - Hnvas ajansı! Aragon cephesinde bu son günler-
~ 1t'tıat en: deki şiddetli taarruz Ü7.erine askeri 

'ıtı ~~ c~phcsinde askerl harekat, harekat başlamıştır. Asilerin Portal 
~~. liuk ctın lc>hinde 'nki~1f etmek Rııb·o mmtakasmda dün yaptıkları 

~takOınct kıtaları Sierra Neva. yegane hücum, geri pUskürtülmüştUr. 
llsında bir kaç kasaba işgal 

Batvekll ve Hariciye 
Vekilinin Ankaraya 
var.tından sonra 

Vekiller 
Heyeti 

Dün bir toplantı 
yaptı 

Aıikara., 26 'Husu t) ..:.. Bılşvekil 
İsmet İnönü, refakatinde lktısat veki
li B. CelB.l Bayar olduğu halde bugün 
hususi tirenle lzmirden şehrimize dön
müşlerdir. 

Hariciye vekili B. Tevfik Rüştü A
ra.s da bugün !stanbuldan şehrimize 
gelmiştir. 

T/EKILLER HEYETi TOPI;ANDI 

Ankara, 26 (A.A.) - İcra vekilleri 
heyeti bugün Başvekil İsmet !nönünün 
reisliği altında toplanarak muhtelif 
işler üzerinde 1 görüşmelerde bulunul .. 
muş ve bu işlere ait kararlar vermiş
tir . 

Arşidük Otto 
Avusturya ya 

davet ediliyor 

/ngiliz kralının taç merasimine · 

Nacaşi giderse ltalyan 
elç ·si gitmiyecek! 

/ngiltere Habeşistanı hala 
müstakil bir devLet tanıyor. 

Necaşiye davetiye gönderildi 

Ha-Oeşistamin Lmıdra elçisi . 
· · Bay ."rfarten 

İngiltere kralının taç giyme mera-o 
siminde Londradaki elçisi vasıtasile Ha-
beş imparatoru Haile Selasiycnin de ~ 
ğırılmasınm italyada büyük bir aMbi • 
yet tevlit ettiği yazılmıştı. 

Dünkü posta ile gelen İngiliz gazelo4 
tclcrinden Daily Express ve Daily He• 
rald; Habeş imparatoru gelecek oldu • 
ğu takdirde, İtalyanın bu merasime!& 
temsil edilmemesi ihtimalinden bahse • 
diyor. 

Fakat Daily Exprcss şöyle diyort 
"Lakin B. Mussolini, tngilt~ icra • 

lımn taç giyme merasimine italyamıt 
bir mümessilinin gelmemesi ıuretindlıl 
tehdit edecek olsa bile. Habeş İınpı!ıra
ton.ınu davetten vaz.geçilmiycceği Bl\ • 

laıılmaktadır.,, 

Sonu. Sa. 2 SiL 4], 

Milletler Cemi.gelinin fevkalade 
toplantısı Mayıstan Eylüle kaldı 

Habeş meselesi kati 
şekilde halledilecek 

Paris, 26 (A.A.) - Oeuvre gazete. 
sinde Bn. Tabouis, Milletler cemiyeti 
mahafilinde Başvekil Schuchnigg'in 
~rşidük Olto'yu davet edeceği zann~ 
dilmckte olduğunu yazmaktadır. Mu
hanir, Yugoslavya, Romanya ve Çe
koslovakyanm bu teşebbüse karşı cid-
.d~ bir muhalefe~ göstermiyeceklerini Mısırın Cemiyete kabulü de Eylüle kalıyor 
ılave eylemektedır. (Y ~ · · ı-.J-) 

ARŞIDUK i'OLA ÇIKTI /..!11 

Zurich, 26 (A.A.) - Arşidük Otto 
Von Habsburg'un refakatinde Uç kişi 

bulunduğu halde otomobille Buchsdan 
Lichterstein prensliğine gitmiştir. Ar
şidük Lichtenstein'da A vusturyadan 
gelen bir kaç kişi ile görüşmüştUr. 

Bunlar, görüşmeyi müteakip Avustur
yaya dönmüşlerdir. 

Çekosıovokqa ordusunu 
arttırıyor 

Prağ, 26 (A.A.) - Mebusan mecli
si, her sene silah altına alınmakta o
lan efrat miktarını "Çekoslovak ordu
sunun ihtiyaçlarına tekabül edeeek,, 

azısı /;.· ınoı sayı uuu 
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Bügük Okytınusfa kagbolnıuş definele1 

2 
Prenses lzabella (Tarihi bir ~k hikayesi) 

"I 

! bir se\·iyeye çıkaran kanun layihasını 
Sudete Almanlar müstesna olmak ü- i 
zere • ittifak ile kabul etmi3tir. Şim
diye kadar senede :silah altına alman 

3 

efm miıkt#'ı fAOOO idi. 
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Eki Fransız Başvekili diyor ki: Kı•a Harici Haberler J Milletler Cemiyetinin fevkaıada 
toplantısı Mayıstan Eyiüle kaldı Fransada diktatörlüRten 

korkuluyor 
* YUNAN Başvekili Metaksas sa

raya giderek kralla da.hiU ve harici 
siyaset hakkmda uzunca süren bir mü
liı.katta bulunmu.5tur. Bu arada kral 
gezdiği Sakız, MJditli ve Sisam adala
rında pek güzel intibalarla a)Tıldığ;. 
nı B~vekile bildirmişür. 

Habeş meselesi .kati 
şekilde halledilecek 

Pans, 26 (Hususi) - Mecliste da -
hili siyaset hakkındaki müzakereler es
nasında eski başvekil B. Flandin uemiş
tir ki: 

"Blum halk cephesi programmı sos
yalist programının tahakkuku yolunda 
ancak bir merhale olduğunu söyliyerek 
mayısta yeni bir program tatbik edile
ceğini söylemiıtir. 

Bütün Fransayı ezecek olan bir fe. 
Iiketi beklemek bir hükumet için ayıp -
tir. Blum hükumeti felakete sürükle -
mektel:fir. Para vaziyetimiz mali vazi -

yetim~z kadar berbattır. Diktatörlük -
ten korkulmaktadır. Diktatörlük dahili 
harp demektir. Eğer Blum, Fransayı 
tecrit etmek istiyorsa dostları kolay -
!ıkla memleketi 8ovyetleştirebilirler. İn 1 
gilterenin ve Amerikanın Sovyet aleyh
tarlıkları i~e malumdur . ., 

B. Flandin en son olarak da başve -
kilden umumi mesai konfederasyonu 
sekreteri Jouhaux'nun diktatörce hattı 
hareketini tasvip edip etmediğini ııçık -ı 
ça söylemesini istemi§tir. 

* ATlNADAKl Alman elçisi Ha
riciye mü.stesarı Mavrudis'i ziyaret e
derek Umumi harpte :Makedonya cep
hesinde ölen Alman askerleri için ya
pılan <'lyine Yunan hükumetinin iştira
kinden dolayı teşekkürde bulunmu~ 

tur. 

Mısırın Cemil}eie kabulü de El}lüle kafıtjOf 
Cenevre, 26 (A.A.) - A!man istih- manen kabul ed,ilmiş olduğunu "e ~~ 

b.lrat bürosunun muhal.ıiri b:Idiriyor: faatlerine halel gelmeden cemiyete Jıil 
Siyasi mahafilcle söylendiğine gö - surette kabullinün eylüle kadar tc ıl 

Sovyet Ağır Endüstri Komiserinin öıiimü dolagisite 

• YUNAN Maliye ve Ekonomi ve
kaletleri arasında husule gelen itilaf 
ür.erinc Mısırdan Yunanistana 350.000 
kilo pamuk ithaline müsaade edilmir
tir. 

"' MACAR - Yunan takm1ları ara
sında Atinada silah müsabakaları ya
pılmıştır. 'Mncar takımı olimpiyat ~s

liplerinden ve diinya şampiyonların

dan mürekkeptir. 

re, mayıs sonunda Milletler Cemiyeti- edilebileceğini ihsas etmektedir. J3~ 
nin fevkalade olarak toplanması der _ retle mayısta toplanma::ı derpiş e ı., 
piş edilen heyeti umumiyesinin bu ta- heyeti umumiyeden vazgeçmek ]ıab f 
rihte içtima edeceği şüphelidir. Heyeti lac~ktır. Burada söylendiğine göre tr 
umumiye, Mısırın Milletler Cemiyetine çen hafta Mısı:ın kabulünü çok arıll 
~abulünii görüşecek ayni zamanda Ha- tiğini beyan eden ve K.ahireye d; 
ıle Selasiyenin mümessilini uzaklaştı - mealde bir davetname gönderen ~ 
rarak Habe~ meselesini kat'i surette hükumetinin bu tarzı hareketi burl!ıi'' 
halledecekti. zı mahdil::le mevsimsiz addedilrnetct 

Hariciye Vekilimizle Sovyet 
Hariciye Komiseri arasında İtalyanın Habe§istandaki hakimiye· dir. ~ • d't 

tinin tanınması işinin hiç olmazsa eyliıle Bu mahafil, Irak tarafından \f\I ~ ~Q 
kadar tehiri için şimdi gayretler sarfe - bulan bu teşebbüsün Mısırı mayııt•ıtd" a(~ 
dildiği zannedilmektedir. Jetler Cemiyetine girmek arıu5U stl • ~Qş 

J\nkara, 26 (A.A.) - Sovyetkr Bir
l!ği ağır endüstri komiseri Orjonikice' 
nin ölümü dolayısile Hariciye . Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Arasta Sovyetler 
Hariciye komiseri Litvinof arasında te
ati edilmi! olan telgraflar: 

Ekselans B. Litvinof 
Hariciye Komiresi 

Moskova 
Türkiyeye avdetimde Orjonikice'nin 

ölümüyle komşu ve dost memleket hü
kGmetinin uğradığı elim matemi derin 

1 
bir teessUrlc haber aldım. Sovyetler Bir 
liğinin bugün iftihar ettiği kuvvetli ağır 
endüstrinin yaratrlışma en genis nisbet 
dahilinde hadim olan bu büyük ba~arr -
cmın ziyaı, kendisini şahsan da tanı -
mak ıercfiyle mübahi olmaklığım do -

layısile beni daha ziyade müteellim k~l
dr. 

Bu acı vesile ile derin sempatimin 
ifaJ:lesini ve en samimi taziyetlerimi ka
bul buyurmanız: rica ederim. Aziz doo;
tum. 

Dr. ROŞTU ARAS 
Ekse!ans B. Rüştü Aras 

Hariciye Vekili, 
Ankara 

Orjonikice'nin şahsında Sovyetlcr 
Birliğinin uğradığı elim .ziya münase • 
betile gönderdiğiniz taziyet telgrafın -
d.:n derin bir surette mütehassis ola -
rak muhabbet hiıılerinizden ve matcmi
mize iştirakinizdcn dolayı size samimi -
yetle teşekkür ederim. 

LITVINOF 

* YUNANİSTAN ile tsv~ arasın
da yapılan mukavelenin hükumetçe 
tasdik edildiğine dair kanun resmi 
gazete ile intişar etmiştir. 

• BULGARİSTA.ı."'l"DA, malikum 
edilen üç mevkuf dün sabah Straza
gora hapishanesinde, idam edilmiştir. 
!dam karan, yalnız siHihh çete teşkili 
suretiyle devletin emniyetine suikast 
ve tedhiş hareketleri irtikabından de
ğil, ayni zamanda üç katil ve mütead
dit katil teşebbUsleri gibi cürümler 
sebebiyle \'eritmiştir. (A.A.) 

''ÇEKİRGE ve diğer haşeratla. mU 
cadele ic:in Bakfı'da toplanan üçüncü 
Sovyet - İran konferansı mesaisini 
bitirmiştir. 

Son zamanlarda Milletler Cemiyeti- vazgeçirmeğe matuf, evvelden lı• ol' ijt 

ne girmesi için Mısıra sık sık vukubu - lanmış birtakım tezahüra.~a se~~ r· ~ 
lan dostane davetlerden maksat, anla - muş olduğunu ilave eylemektedır t 
şıldığına göre, bu memlekete cemiyete _.-/ 

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

lngiliz kra.ının ispanyada ~ 
taç giyrTie hükümetçiler 

merasiminde kazanıyor· ~ 
(Üsyanı ı incfde> ~ı d 

"Jl ,. ~~d 
Ayni g.:zetenin siyasi muhabiri va p Salamankn, 26 (A.A.) - pil blı" ~ · 

ziycti şöyle tahlil ediyor: redilcn resmi tebliğde, lfara.baJl~1;r tt 

(Vsyanı 1 incide) 

Balkan Antantı Konseyinden sonra 

"' BELÇİKADA kısa bir kargaşa
lıktan sonra te\·kif edilen Reksist li
deri Lcon Dcgrclle He taraftarları son 
ra serbest bırakılmışlardır. 

"İngiltere hükümetinin Habeş imp~- jotla hiikCımetçilerin bir muka.bıl ~ ~ 
ratorunu davet etmesi c1oğru b:r hare- ruzunun defedildiği, düşma.n~n l tı)l 
kettir. Bir Habeş mümessilinin de taç lü verdiği ve 60 hükumetçinıll ıdl 
giyme merasimine sağırılması hususu - yetpcrvcrlcr tarafına. geçtiği bl 

Hariciye Vekilimizle Yunan 
Başvekili arasında 

• 

* 1TALYA, bu ayın 8 inde Cenev
rede toplanacak olan iptidai maddeler 
konf eransma iştirak etmiyecektir:. 

(A.A.) 

nu, diplomatik adabımuaşeretten anlar mektedir. . 
salahi) ı~ sahipler:J:: uzun göriişmcler - Asturya cephesinde, hükUıil~~!f 
den sonra kararlaşmıştır. rin Grado yakınında yaptıkla.TI bl 

İngiltere, llabe§istıınm İtalyaya bağ an"UZ defedilmiştir. ~ 
lanmış olduğunu resmen tanımış de - Cenup ordusu Grenada vili)' • 

An.kar:ı, 26 (A.A.) - Balkan An·( 
tantı ko'l.seyi toplantısından sonra 
Hariciye Vekili Doktor Aras ile Yu
nan Başhakunı .Metaksas ara.4'ınd:ı 

teati oluran telgrafların metinleri: 
Ekselans B; l\letaksas 

Başbakan Ye Haricine :\azın 
Atina 

Dost \"e müttefik Yunnnistanr, ge. 
rck l\:raliyct hükumeti, gerek a.-;il 
Elen milleti tarafından hakkımızda 

gösterilen hararetli dostluk ni;:;anele
rinin tntibar altında terkediyorum. 

Mülahham hükümdarları Majeste 
Kral ikinci .Jorj nezdinde derin \'e 
hürmetkb ~ükran hi.qlerime tercü . 
man olmanızı ekselanıunızdan rira 
ederken hakkımızda ibzal olunan ('ol\ 
"geniş misafirperverlikten dolaY.ı bü

tün minnettarlığımı Kraliyet hüku. 

metine olduğu gibi Elen milletine de 

izhar ettiğime kaniim, 

Tazimatlmın Bayan Metaksa.qa ib

liğım "e samimi n sar~ılmaz do.cıtluk 

Hitler'in lsviçreye 
verdiği teminat 

Bem, 26 (A.A.) - İsviçre konfed,. 
rasyonu reisi, 'federal meclise eski reis 
B. Schultess'in geçenlerd~ Almanyaya 
yapnuş olduğu f:eyahat esnasında B. 
Hitlerle gorüşmüş olduğunu bildirmi§
tir. Httler, Alman hükUmetinin ve 
Milletinin kat'iyyen sulha azmetmiş ol
duğu noktasıııl::la ısrar etmiştir. 

Almanya - İsviçre münasebat.ından 

bahseden Alman başvekili, aşağıdaki be
yanatta bulunmuıtur: 

"İlviçrenin timdiki §ekli ile, Avru -
pa için vücµdü bir zarurettir. Biz, İs -
viçre ile çok iyi komşuluk münasebet
lerinde bulunmak suretile dostça yaşa
mak temennisindeyiz. Biz, daima ve he_ 
ne zaman olursa olsun, İsviçrenin ma
suniyetine, bitaraflığına riayet edeceğiz. 
Bunu en kat'i bir surette söylüyorum. 
Bunu hükUınetinize ve is·nçre milletine 
bildirebilirsiniz.,, 

Federal konseyin neşretmiş olduğu 
resmi bir tebliğ, konseyin bu beyanat
tan memnuniyetle malumat alllllf o!du
lunu bildirinektedir~ 

hislerimin kabulünü de ricaya içti
sar eylerim. 

·Ankara 
Ekselansınızın lütufkar telgrafın 

dan fe,•kalade mütehn...~is olarak 
dost Ye müttefik a.cıil Türk miletinin 
mümtaz mümessiline mülaki olduğum 
dan dolayı bilhassa bahtiyarlık duy. 
duğumu bir kere duha temin etmek 
b terim. Mesut neticeleri memleket-
lerimizi esasen birleştiren yalmz 
çok .sıkt bağları değil, fakat aynı 

zamanda müşterek muslihane gayret. 
}erimizde kendisine derin bir tarzda 
merbut bulunmakta olduğumuz Bal
kan Antantını da daha ziyade takl-iy~ 
eden do!'ltane mülfıkatı mızın samimi. 
yetinden unutulmaz bir hatıra ı;ıaklr
yorum. 

Samimi Yefakar hislerimin ifade. 
ıini kabul buyurmanızı \'e Bayan 
Aras'a tazimntımın arzını rica ederim 
aziz dostum 

!tfETAKSAS 

* GRAZİANİ'nin sıhhati iyileşmiş
tir. Mareşalin kanının zehirlendiği 

hakl:mda çıkan 5ayialar tekzip edil-
mektedir. CA.A.) 

* 1NGlLTERE ile Bclçikanın bita
raflığı meselesini görüşmek üzere Van 
Zeland'ın yakında Londraya gidece~. 
ne ihtimal V<'rilmektedir. ( A.A.) 

* VO'N RIBBENTROP dün !r.glliz 
Hariciye nezaretinde Eden'i ziyaret e
derek iki memleketi alakadar eden 

meseleler hakkında görüşmüı;tür. 

--------------------
Alman Harjciye Nazlrı

nın Viganaya gitmesi 

ğilclir. Bu sebepten, Habeşistan, hata, :t-.:Iotril'in 25 kilometre kadar d~f'J 
İngiltere b~~urundan müstakil bir dev - malinde bulunan Orgiva oolges;. 
lettir. Milletler Cemiyeti Habesistanın mizleme ameliyesine müessir bl 
ilhakını tanımndık~a. biz ingiliıler bunu rette devlll1\. etmiştir. 
böyle tanımağa ır.ecb:.ı:uz. Milletler Ce- KlıllLTiJR. NERELER/ KO'foı'Tfl 
miyeti asamblesi de sonbahara kadar EDECEKLER! b 
toplanmıyacaktır. Londra, 26 (A.A.) - Sovyet iıf 

İngiltere hiikumeti, davetiyeyi bil · rneti §İmdi deniz kontrolüne ~ I 
yük bir resmiyetle çıkarmış ve Habe - hnkkını istememektedir. Porte1' 
şistanın LondrJ. elçisi doktor Martine hi, bu kontrol işi İngiltere, Fr~-.J 

1'•10" 
vermiştir. Doktor Martine, hükümda · manya ve lta1yaya münhasır d• , 
rının merasimde uul:.!nmak nrzusund:ı müddetçe buna iştirak arzusu.P 
olup olmadığı sorulmuştur. ğildir. -· t",,. 

Eğer Haile Sclasiye ve lt.1lya mu • n.euter ajansının öğrendigtnt ',!_ 
rahhası merasim~ gelecek olursa, bu iki !talyanlar Portbou ile Alicaııte >1'~ 
şahsın biribirile karşıl:ı.şmarnası için smdııki mıntakayı, Almanlar ~dJ t 

biiyük dikkat sarfedilc;ektir. taden Marbclla ile Malaga. ar"' w'41' \.41 
Diplomatik adnbımuaşerete vakıf bi- bir nokta ,.a kadar olan nıtll ıcofli' ı'\ 

Viyana, 26 (A.A.) - Kabine bu- J ıı.S 
. ,. . ri yapılması lazım gelen bir takım şe - Frnnsrzlnr ile İngilizler de~G _.ıtf· i 

gtin Ba.sbakan Şuı;nig ın rıyasctinde JV" 
killer olduğunu. İngilte:enin hareketi - körfezinde kontrolü yapacakl!l ' 

topbnmış ve Alman Haı iciye nazırı Jıı' nin dürüs.t ol.uuğunu ve ,d~rüst o .. la
1

rak _ fi 
Von Neurathın ziyaretile meşgul o:. - p · j /l fi muştur. knlmak nıyetınd:: bu}unuugU:lU Soy.e - ar 1 s su ar Q 1 1 

:Ma1iye nazırı Neumayer de Roma miştir.,, k / k f h / 'k iffll~ 
seyahati hakkında kabine arkadaşla- a ma e l es ~ 
rma izahatta bulunmuştur. Sovyetlerin artan Paris, 26 (A.A.) - aeçen ';':ti 

/Ki !ıfEMLEI\ET ARASINDA • fında Seine nehrinin suları! 4. tt'1f f ı ı o ı ar 1 re yüksekliğinde olan tehllke ~ 
Viyana, 26 (A.A.) - Kültür ko- siııi a..smıştır. Yağmurun dev8:"1 ııı~ 

Jngilterede misyonundaki Almanya ve Avusturya /aponyaqı endişeye si ,.e hava rasııtlarınm ga!'f
1 IJI'~ 

mümessilleri ilk toplantılarını bu sa- olması dolayısile suların ~~it· r Silahlanma bah yapmışlardır. düşürüqormuş devam edeceği tahmin edilebJ eıif~ 
HABSBURG MESELESi VE Londra, 26 (A.A.) - Daily Tele- yükseliş, beynelmilel sergi ~lfo 

tahsisatı ALMANYA graph gazetesi, Sovyetler Birliğinin nı tehlikeye koyacak mahiyet . 1 
halen bütün devletlerinkinden kuvvet- meliyat kısmen durdurulmllft~f \. b 

/( a bul edildi Berlin, 26 (A.A.) - Pariste çıkan li bir denizaltı filosu mevcut oldu~'U- Seine nehri üzerinde !E! I 'C\)'. 
Ön gazetesinin Almanyaya girmesi nu bildiriyor. Bu gazeteye göre, Şi- hemen hemen durmu.Qtur ı.ı /. · 

Londra, 26.(Hususi) - Avam ka- 'J • ı rltl"'._., "'t rvasak edilmiştir. Bu gazete son haftı?. ~al Pasifik denizindeki denizaltı gc- Rhome ve Garoune nehir e _.; ıv 1ıı.. 
marası milli mUdafaa için istenilen lar zarfında Alm"'n'-•anın harı·cı· sı'ya- o d · · d k'l d ··asi~ ., k " J misi adedi 4 a, Baltık enızın e ı er suları yükselmekte ise e~" • tı... 
fev ali.de tahsisat hakkındaki kanul)ı set sahasında hedeflerine dair bir çok de bir kısmı inşa halinde olmak üzere rk r d -·1d· ··~ 
layihasını 132 reye karşı 307 reyle ka 

1 
e ı egı ır. ıılC t ı yalan haberler neşretmiştir. en az 90 a baliğ olmaktadır. Her ay, ' ~ 

bul etmiştir. Müzakerelerin sonuna Almanyanın Fa.ı; hakkındaki proje- Pasifik filosuna bir gemi ilave edil- Ot;UncU U. Ml"fettlf d' ~~ı: 
dQğnı, işçi mebus Morgan'ın hükumc-1 leri ve Habsburgların tekrar Avustur mektedir ki, bu suretle sene sonunda- B U i 1 c;· e•11" ' ~ 
tin tekliflerine Qiddetle muhalefet et- af m f ilV r ı r aıı'O .. 

=-- yaya gelerek tahta çıkarılması mese- ki adedi elli olacaktır. '(Jç ~ ~- ~ 
mesi üzerine ı ... bakanı John Simon hü- Giresun, 25 (Husuai) -:- . at~ .~ I 

~ lesine dair g(ıya Viyana ve Romada Gazete, Japonyanın bu inkişafı bU- vif1' 17 1 
kumet adına söz alarak bilhassa ha,_·a mumi müfettitlik batmua /1 · w -ili 

yaptığı tcşcbbi.isler bu meyandadır. yük bir endişe ile takip ettiğini ve ô dut• • ,,. ~ 
müdaf aasmın acele kuvvetlendirilmesi ·-----mm-~------• zamettin üç gün evvel r 611 .J 1 c;ünkU buna ilaveten Sovyetlerin Vla- 1 d' A • ·· b b · de Ot .1.~ 't 
lüzumuna işaret etmiştir. er ı. ynı gun era erın . (ji!P d. · 

divostok bölgesi içinde bombardıman · d ld - h ld t obılle \ ~ 
Gaz maskelerine gelince, Sir John sekiz milyon lnbailiz lira.sına mal ola- 81 e 0 ugu a e om .. " )ft tayyareleri için bir çok limanlar inşe. 1 · ı d' ııv ~ 

Simon, günde 100.000 mask; imal e- cak olan Ü" yeni zırhlı kruvazörün in- ge mış er ır. 1 G t ~ mnı tasarladıklarını bildirmektedir. u• A.)t ~ 
dilmekte olduğunu ve bu miktarın da şası mevzuu bahistir. Bundan başka TRABZON FUTBOLC ~ \ 'l· 
kafi olduğunu beyan etmiştir. yakında. Dido tipinde her biri 5.000 /nqiltere japongayı Çine SUNDA bı011ııı 1d' ı' 

NEI,ER l'APll.1ACAKf tonluk diğer üç kruvazör inşa edile. lı_ •• f ·k d. Bayram münasebetile 'fra eeiter ı 
Londra, 26 (A.A.) - Bahriye br. cektir. ucuma eŞVl e lQOTlnUŞ bolcuları ber2.b~rlerinde gaı~~ef· ~c 

kanlığı, yeni silahlanma programı mu 1 Diğer siparişler arasında bir filo- l.ondrn, 26 - Avam kamarnsın- olduğu halde Giresuna getdı ,,/ 
cibincc, önümümeki aylar içinde en az tilla. anagemisi ile sekiz torpito muh daki müzakereler e:masında ~Iac Go_ bolcular iki maç yapttla~ I 
28 milyon İngiliz liralık siparişte bu- ribi ve beş ili 8 bin tonluk yedi knı- Yern hükumeti, A nı.stralyayı istilfıdan ------------. ·z11ttP 
lunacaktrr. vu.ör ve bir miktar gemilerle denizaltı kurtarmak h"in Japonyayı Çine sal- etmiş Ye hundan sonra ıstı 

Bilhusa her biri yuvarlak hesap gemileri mevcuttur. 1 dırmağa teş\·ik etmiş olmakla itham risi başlamıştır. 



AKAR SU 
Faruk Nafiz Çamlıbel'in 
şiir kitabı 

Ya.an: 
~eflk Ahmet Sevensll 

~ bir devre vermiş pirler 
"-!atı 1leee zamanı imzalyan in
lt ..,.:•bet~ bqkalanndan tiattin 

'-rt •111aak lizımdır. Onlaı 
tel denin haleti rubiyesinı 

lıl.ıaaerter; aralannda yaşadık 
ltJI lar, duyup söyliyemedik 

~f!tl bu şairlerin eMrlerinde 

IÖ fil •iislü, en ustalıklı bir 
Hennaış olarak bulurlar, se. 

~ "~: .,Hah, derler, işte ben 
-._

1 
•rlemek istiyordum!,, 

~ert okunurkt>n karilerine bu 
-.,.:ren yazıcılar, devi• ı~ 

sevilmişler, mısraları 

lt l'tlua haf ızalannda yer tut. 
~ 191r ~ düştükçe tekrar edilDIİ!;i 
~ "ria §Biri olmak mub;n· 

Jl bir mazhariyettir, kutlu 
tı"-lt 11ktır. 
~atlı Çamlıbelin aon gün-

lılr AKAR SU IBimU tür ki. 
d ---~danberi masamın Us~ 
~1or. Onu elime ilk geç

.... akşamı bqtan aonana 
...... lede okud11m; içinde 

; ..;.• bilınediğim manzumeler 
lana arasın da pek çok be. 

l'e tilr gradosunu klfi 

'>1ikaek bulmaclıklanm ol
t.a,_lflnler içinde hı kitabı 
~ kanıtırarak evvelce 

~.:--.. olduğum manzumele. 
~en geçirdbn, kim15inin 

• Pılarak yübek seele o-
~~~nin ince tfirinin içim. 

lenlşlemeelni temin için 
Y&rdımmı kullandım. 

Kil ı!'m.. ~ bugtln Faruk Nafiz 
-~ada bu makalenin ba-

1Ula ihtiva ettlfl htikmü 
~ 1lstad, filrlerinde devri. 

tertnı en 111 stiyllyen sa 

• 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

sırada pir, bir yandan MVSflisiae 
bakarken fiyle düşünüyor: 
Dcyordum: "Gözlerime Yat detil, perde tue. 
Bu güzel yUz. gözümden kaybolamu bir ara; 
Senin &kain ıdltnmeı: bUUln e11& alUıuıe-" 

Fakat bu sırada gizleri llayandık. 
lan çınarın tisttlne çakı Jle oyulmuş 
ipretlere, isimlere ilipyor: 

Bu adların içinde ben, esJr:i ben de VardDQ, 

Unuttum, k1mdl ya1nJz o zamanki n.ergtatm ! 
Ben ki on bet yıl ence. ona candan tapardım, 
Şimdi, baktım, bana da bir 1111' olm'Uf o tam. 
.A.n1adım, qJmı izi .uda çtr.gQte bbm1f. 
On1&n duymamqmı fil kök kadar derinden. 
Anladım, hatıra.ya d&ba çok yer vertrmlf 
Çmarlarm gövdesi lflk ytıreklerbıdeD! 

Şairin bqka bir kıtasmı daha o
kuyalım: 

Blr titremedir ki utma denm~ . 
Her aevg1min bu11 bir büardlr. 
Balnmda benim blttp tmnıcnn• 
Blr taze )'Oz lbUyacı vardır! 

Faruk Nafiz Çamlıbel, kitabmm 
sonundaki ".Atk UA.hllerl,, batlıkh la. 
sımcla bilhassa bir dilşflnceyi tekra.r
Jıyarak bu işin fel&efeeini de yapma. 
ia çalışıyor: 
G&ıiıDmde her g1lze1tn bir gün oldum ahlbl. 

Tel duvak taktı her sQn gönlümde befka pUn. 
Her kapta ayn 19kle bUrUnen 1Aı1aı' sllıl 
ŞekUnl aldı gönlüm her ıön!Uto sa-ımı 
Naatbılm yer ytızOnde bir lJulu, bir 8LI olmak. 

Yeni tramvay 
tarifesi 

Pazartesi sabahından 
itıba7en tatbik edilecek 

Yeni tramvay tarifeai pazartesi sa
bahından itibaren tatbike batlanacak • 
ttr. 

Ririnci mevkide 1-2 kıt'a ücreti 
5,5 kurut. 3-7 kıt'a ücreti 7 kurut o
tuz paradır. 

İkinci mevkide l-2 kıt'a ücreti 3,5 
kuruı. 3-7 kıt'a ücreti 5,5 kuruttur. 

Mektepliltt için pasolu tarife de ay· 
ni gün batlamaktadır. 

Bu seneki sınıf 
m~vcutla7ı 

Kırk ile elliyi 
aşmıyacak 

Talim terbiye reisi Bay ihsan dün 
Ankaradan fChrimize gelmittir. Bay lh· 
san öileden .onra ıehrimizde buJunan 
orta tedriaat diııktörü Avni ile g6rüt
müt ve kWtUr direktörü Tevfilde kül • 
tür itleri etrafında milnkerede bulun -
muıtur. Bay Avni tehrimizdeld tetki -
katına birkaç ıün daha devam edecek-
tir. 

Bakanlık birçok terbiye ptemlerini 
ve terbiye kaidelerini gös önünde tuta· 
rak okullaı!da bu yıl 60-70 kiti tutan 
muf mevcutlanru ualtmak fikrinde -
dir. Bu yıl om okul uruf mncutlan 
40-50 yi atmJY&caktır. 

Jştanbııl içe7i&intle 

10,000 sırt 
bammalı var 

Sırt b•'Dllhinun bldmJmw etra
fında alibdar bir komisyoa tetkikat 
yapıyordu. Bil komisyon bir haftaya 
kadar tetkibtım bt1 aurctte netice -
lendirecek, bir ay aonra autta yi1k ta • 
pnak menedilecektir. Sırtta küfe ile 
yük tqmwun da menedilip edilmiye • 
celi hakkında henü.s bir karar verilme
miftir. tatıanbulda on bin lll't lıamaiı 

bulundup anlaplmııtır. 

' ~ - ~URUl't 27 ŞUBAT 1937 -

• 
ımza 

para 
taklidi ve 
çekmek! 

Bir mUba\urıe b.r leltlbln, 
Alırcezada ••Pll•n 

durutmaları 

Beıiktat ikinci sulh hukuk bakyeri 
hikimi Niyaıinin imzasını taklit ve bu 
suretle ••Emlak bankası" ndan para çek· 
mek davası, 1atanbul ağır ceza hakye -
rinde dün gönıtmüftiir. 

DuruımaJan yapılanlar, mübatir Ab
dullahla katip Esattır. Eaat, mevkuf ol
madan durupaya dahildir. 

Düşkünle' Evinde 

1100 kişi iskan 
ediliyor 

Diltkünler evinin sakinleri 1 100 il 
bulmuıtur. Bunun sebebi, zabtıa tara • 
fından toplanan dilencilerin ve fakir ih
tiyarların müesaeseye gönderilmeaidir. 
Dilfkünler evinin 9imdiye kadar bu ka
dar kalabalık olduğu görülmemittir. 

f Poli• Haberleri 1 

ışsiz bır amele 
Verilen ehlivukuf raporunda, taklit İf vermiyen patro

lnızanm. Abdullahıp el yuıama ben • 
zediği yazılıdır. • DD jiletle yarafadı 

Aywayda lastik hılw•e...&e 

çahfU Ahmet adında biri pa1ronu Le
- it venıwdiiinden clolaJ'I pek (ula 

lazanık jiletle yiizWtden ~· 
MEMUR SUSU VEREN SERSE • 

Rl - Beyoğlunda Y eniçarııda On dau 
aalonımP kendisine istihbarat memura 

Sorgularında, Abdullahla, tvvelce 
bu iti Esatla beraber yaptıktan yolun
da bir ifade vermediiUıi. bunun yanlıı 
bydedilmit olmuı lhımgeldiiini aöy -
lemi!. kitip Eut da. mühür ve sekle -
rin, kendisi hikim Niyuinin oduına 
gittiği zaman maaanm Uatüııde durdu • 
ğunclan. bunları orada huır bulunan 
mübatir AWulWıa etnJnet ettiiinden, sU.ü vererek bazı uygunsa harelretlecı-
onun böyle bir fırsattan istifadeye bat- de buJunan Hasan adında bir aeneri 
vurmUf olabileceğinden bahsetıniftir. zabrta tarafından yakalanll\lltrr• 

Durupna"lın devamı, phit dinlenil- ÇALINMIŞ KURŞUNLAR - Ka· 
mck üzere, bqka bir ıüne bırakılmıt _ aımpaıada Piyalede oturan hamal "Mi

tat adında birisi arkasında yük oldup 
tır. 

Japon Elçi•i 
dün gePdi 

Japonyanm Ankara y~ni büyük el • 
çiıi Bay Taketoml dün Romanya va -
purile takenderiydden tehrimiıe ıel • 
mit. elçilik erklnr ve baponaolos tara
fından kuplanmııtır. 

B. Taketoml hentb Cilmluırreiıdmlze 
itimatnameain.i vermemiı oldufu dhet
le beyanatta bulunmamıfbr. 

Okullar111 alacaklara 
tanarel• 

İstanbul okullarının bir araya ıele • 
rek bir (Okullar tayareai) almap ka -
rar verdiklerini yamuftık. Bunu temin 
için çalrpnaya baflammftır. Biltiln o • 
kullarda Hava Kurumu yardım unc!r 
lr kurulacak: sandıklar Han Kurumu 
kollan tarafından idare edilecektir. 

halde Kulaksızdan geçerken polis me • 
murfan tarafından çevrilmiftir. Yapılall 
arattırmada Haaköy elektrik fabrikam• 
na ait kurıunlar bulunmuıtur. Hamal 
kurfunlan İsmail akiında biri tarafından 
yi1k olarak götürülmek ilZ'ere kendine 
verildiğini söylemiftir. 

bmail yakalanmıt ve kurıunlan ken 
disinin çaldığını itiraf etın1ttir· 

EôLENEMEDtKLERf tÇtN - Şit 
lide oturan Hamdi ve Ali isminde iki 
arkac!q ıece BtlvU gazinosuna gitmit
ler, bir müddet eğlendikten sonra Bel· 
vO gazinosu sahibi Mitat\a, hanende • 
terden Ay.dayı hususi bir evde eğlen • 
eeye davet ctmiılcrdir. 

Ayda nhatsızhğmdan bahsederek 
gitınek iıtememİ§tİr. O sırada ses çıkar· 
mıyan Hamdi ve Ali ertesi güniı aa -
hah saat 6 da Aydanın evi önüne yanın. 
da başka biri ıdaha olduğu halde gelmit 
ve evin camlarını atağıya indlnni§tir. 
Suçlular polis tarafından yakalanmıt • 
lardır. 

Yo paraları 
lılademkl her ate,e bir kere secde Jaldmı. --------------

JUfllda bittin bir ebedlllfe na•r.et 
olmak slbl bir ıa..ı,ett tqryor: 

!çbıdeD tanırım beıa o ellerl 

Bel~lkanın t. nkara Elc;lllk 
MU.t .. ara t•llrlmlzd• 
Sofya c\çlliğine tayin edilen Belçi

kanm Ankara elçilik mUatepn B. 
Not'un yerine seçilen B. Rotc ıehriDıi
ıe gelmft. Parkote)e inmittir. 

Belediye tarafından ıubelere verilen 
bir emirde 937 senesi yol paralan ta • 
h~kltuk cetvellerinin hazırlanmaama bat 
lanmaıı bildirilmittir. 

Ne g61 oldum, ne havuz, ne çatlayan, ne umalı, 
Yatatmı bulmayan .ular ıtlıl 1&Jlldmll 

Bu ,.irlerl okuduktan aııonra ee
vimli pirin zamanımızda niçin her 
pirden fazla okundatunu, esberlen. 
diğinl, befenildllfnl eskisinden daha 
iyi anladım. Sevgi bahsinde pllba 
herkes bu dütuneede; fakat athllik, 
hercailik, karanızlık. vefasızlık it
ha.mlannclan korkmadan dtlflince.sinl 
açıkça söylemek ceearetini en öace 
Faruk Nafiz gösterdi! 

Bu kitap mtl.nuebetile ikinci mfl. 
phedem, yaşlanma tiziinttisflniln şa
iri blr mela\nkoli dalıuı halinde 11&1'. 

mağa batlamasıdır. "Alçıda• heykel,. 
18imll fevkalAde giizel şiir p mıera

larla bitiyor: 

BM topladım. renk topladım derinden. 
Oenı, bla ve bayaJ ~erlDdlD-· 
F&lc&t artık en görtlnmes yerinden 
Y&ralllDJIUI bir~ pbl bop1dım! 

Onlar ld saldrde wu olurlar. 
Ardıçlı dallan. çaınJJb6rt 
AfUl)ar fllrlne hayrUI oluıtar. 

• • • 
DakWQr Jc.öpQkltl llUlaı" ~. 
8abar1ar yaratır 1aflD kanııdıua, 
!çealer .wıu pmarl&rllldan 
flö1'• bir llllldldr, oeylln ohu1arı 

• • • 
Orada Y&fl1U erlerin içi 
Bir tasta 1'0l1n'lll' derdi, •Wıct. 
Onlar Jd ..,....., tulum çltlçl 
Daftn!S, k&vaı.ıs çoban olurlar. 

• • • 
Baflbot. 1m1ara AIU' ta)'llU; 
EUndeD dtlfOrmeS okla 1&)'1lll, 
Ellere bırakır ..ıer pepıı 
Memleket~ kUJ'tıea oludarl 

Amerikanm Ankara b6yilk elçiliği 
yeni aekreteri B. Brent de tebrlmize 
ıelmfıtir. 

Çellk c;omak owunu ı 
Bakırk6yde, tdria isimli on dört ya· 

tında bir çocuk yakalanmıftır. 

tdriain, bir meydanlıkta çelik çomak 
oynıyan birkaç çocufun, kendisini oyu
na aokmamalanna 6fkelenerek, bunla -
nn orınunu bomıak latedill aırada ç.. 
kan bvgada aralanndan birini tokatla
dıp ve relen polise de yumruk aau. • 
dtlı iddia olunuyor. Tahkikat yapılı • 
yor. 

Mahalle mümeuilleri ev ev dolap • 
rak mükelefleri tcabit edeceklerdir. Bu 
ce~eller belediye ıubclerine, ondan be
lediye muhasebesine gönderilecektir. 

935 senesi yol paralannm !da toplan
masına devam edilmektedir. 

1 Ur kk u,u tale bele rlnln 
u~uf g zilerl 

Türkkuıu talebeleri An1'aradan Bur• 
saya bir uçuı gezisi yapmap ktrar 
vermiflerdir. Gebn, Ankara. Eaki~bir 
yolu ile Bunaya olacak ve tekrar ayni 
yoldan Ankaraya dönülecektir. 

Hava müsait oldufu takdirde btm
bul ve brnire de uçuflar yapılacaktır. 

Kitabın başka bir yerinden de eu I•----... -• GUNL~RIN PbS'IND~ N 
kıtayı alalım: 

~ doğarken yolun bir utJwnd& 
Obtlr ufkunda bir gttnq batıyor. 
Seni gltUkçe genç eden ııeneler 1 
'sem gltt11'çe Uıt1yarlatıyor! 

Ve nihayet o harlku1lde ıtır.el yir.ı 
mi beflnd afk i1A.hl8inin şu ude ve 
basit oldafu kadar samimi ve kuv-1 
vetli, eski bir tabirle sehl • i - mtlmtenl 
hain deki mısraı: 

Ey gençlik, blr daha dön aa.çnnm aklarma!-

Şnka bertaraf, Faruk Nafiz Ç.am
hbelln son şiir kitabı bUyUk bir lez. 
zetle okunacak ve edebiyat kilttlpha
nemiz için bir kıymet sayılacak bir 
eserdir. Bu kitaptan aJdıfımız "Bi. 
zim memleket,, isimli şiir işte gözle 
ııöriUUyor ki flllrln o bir gtinlilk ha
ft • ti • hevesine clalr olan tlh'lerlnin 

•• •• mlllalllal 
(KURUN) haftalık ilivelerindc verdiği fenni bir 

romanla ayın ortasından çatlayıp ikiye bölüneceihıi, 
fakat bu semavi hadisenin nihayet 1946 senesinde 
olacağını bi)dirmiıti. Halbuki birkaç gün evvel Ame
nkadan bir transatlantikle Avrupeya gelen birtakım 
yolcular ay üzeriftde bir çatlatbk kqfetmifler: 

Şimdi: 
- Ay ikiye bölünüyor ... ,, 
Diye ıazetelerle bütün dünyayı korkutmağa .... 

lac:blar. itin garip olan tarafı fU ki dün .ı..h (KU
RUN) Avrupa" poetall ile bu haberi verirken henüz 

1 

etmediklerini bilhaa8a kaydettiği halde akfam çıkan 
diler bir arkadapnız; 

- Amerika ruathaneleri ayın ikiye bölündüğü • 
nü bir tebliğ ile ilin ettiler!" 

Oemiftirl 
Eier mabat halkı telit ve h eyecana vermebe 

bu ~ hayalhaneaiıü biraz daha iıletebilir, biraz 
daha mübelijumda ileri gidebilirdi: 

- Ayın ikiye bölünmesinden Ameribnm yamı 
Ok.yanua denizi içerisine battı!" 

Di _L!l!--1! yC1JUUW ••• 

Amerika ruathanelerinin böyle bir mü~ ~t •~~---~---~-------~ 
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Haftada bir 

Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış 

Cenevre müzakeresinde 
Hatay meselesindeki 

iki mühim noktanın halli bekleniyor 
l'oa Nöyrat Viyaıuıda: 

Alman Hariciye nazırı Von Nöy
rat'm Viyana ziyareti cihan efkarı u-1 
nıumiy~sini hafta içinde en ziyade m~

1
ı 

gul eden bir hadise oldu. Bu ziya.ret 
haddi :zatında İtalya - Alman anlaşma
sının bir nevi tczahUrü, tabii olarak 
ayni ırkt.an iki memleket arasındaki 

rejim ihtilaf mm izalesine doğru bir 
adım mahiyetinde olmakla beraber 
işin içinde endisc noktaları da vardır. 
En ımühim nokta ise Habsburg hane
danınm Viyanada yeniden iktidar mcv ı 
kiine gelmesi lehinde olarak Avu.stur .. 
ya Başvekili Ş~nig'in ağzından ge
çenlerde çıkan resmi sözlerdir. Alman 
Hariciye nazırının ziyareti bu türlü 
~bl>üsleri dostluk yolundan berta
raf etmek arzularından mülhem ola.bi
lir. Bundan başka Von Nöyrat Viya .. 
naya indih'İ zaman Nazi partisine men
sup yüz bin kişinin büyük bir kala.ba
lık tef}kil ederek Alman elçisini Nazi 
selamile lt~ılaması ve alkışlaması, 

bu türlü tezalıüralr menetmek için A
vusturya polisinin kuvvet ile müd:ı
haleyc mecbur olması göze' çarpan ha
difelerdir. 

Herhalde İtalyan - Alman teşriki 
mesaisi için iki memleket arasında bi
tar:ü bir nüfuz mıntıkası olarak ta
yin edilen A vusturyanm bugünkil va
ziyeti henüz. istikrar bulmuş olmaktan 
çok u1,,ı.k görünmektedir. 

İsviçre komünizm aleyhinde: 

So:ı hafta içinde İsviçre hükumeti 
dikkate değer bir ~arar verntlşt.ir. B!l 
ka...~2.ra. göre dr;ğrudan doğruya Bolşe
vi.Jt partisine, yahut Sovyet Birliğl 
dQR,Uarı, Kızıl yardım, arsıulusal ser
bcı;t fikirliler, Proletarya, Espcrantiz • . 
mi, arsıulusal 1Kızıl spor gibi az çok 
Bol§evik sictcnıine mütemayil görü
nen t~kküllerc mensup memurlar ya 
bu teşekküllerden alakalarııu kesmek, 
yahut memuriyetlerinden çıkarılmak 

aiklan ar:ıaında muhayyer bırakılmı~-

t~ 1 Şimdiye kadar diğer siyasi cereya...>ı-
lar gibi Bolı;evikliğc karşı müsamah~
k:.ir göriincn İs\·i~rc hükfı.mctiııin böy. 
le bir §iddct siyaseti tutmasının sebc
bi.ni hükumet reis muavini M. Picot 
iz:ı.h ederek şöyle demiştir: 

''İsviçreliler Kızıl rejimin ne deme!• 
olduğunu pek iyi biliyorlar. Son za
manlarda İspanyadan sonra sıra İE'
viçreye geldi diycnlı>r çoğalmıştır. Ar
tık bu türlü söz!el·in tekrar edilip dur
masım iste~iyoruz.,. 

!sviı;re devlet adamının bu sözleri 
fapanya M.tlisclcrinin muhtel!f Avru
pa mcmlc!tetlerinde uyandırdığı ciddi 
endi:~lcrin bir delili olarak telakki e- l 
dilebilir. 

Bildhla"nw yart~&nın ilk 1ıetic.aleri; 

"!n.giltere hükömetinin he.zırladığı 
be§ ~elik teslihat programı ilk te. 
sirlerini Amerika. piyasasında göster
miştir. İngiliz teslihatına Iiı.zım olan 
Hk madd~leri bu memleket Ameriak-j 
dan tedarik etmek mecburiyetinde bu
lunduğundan demir ve çelik fiya.tlarile 
sil!h fabrikalarında çalışan amele üc
retleri birdenbire yükselmiştir. Pitts
burg çeliğinin fiyatı şimdiye kad&r 
;;:-örülmemiş bir dere<:eye varmıştır; 

demir ve çelik fabrikalarında i~liyen 
amelenin yevmiyeleri de gene emıali 
k':ı.ydedilmemiş bir rakam ile iafde e-1 
cı:Jmektedir. Fakat iş burada da ka!
ı:11yacAkt1r. ÇUpkil lngilJ,,; ve Japon 
l~::;lihatına mukabil Amerikanın da ye. 
niden teslihata başlaması ihtimali var
dır. 1~te o zaman demir ve çelik fiyat
larile amele ücretlerinin ne olaca.ğmı 
lıcrkcs biribirine sormaktadır. 

Bunun için Amerika ~yanmdan 

Ge.r&ld Ny. Yeni Dünyanın ekonomik 
nanyesını aıtust edecek bir kanun tek 
lifi hasn-lamımr. Bu Mt llyiha•m4A 
btiyük zırhlı ve büyUk harp mühim.ı 
matı yapan fabrikaların devletleştirn- 1

1 

mesini istemiştir. Gerald Nye'nin yap-

tığı hesaıba. göre bu .i§ için. hüktmıete 
sadece 4:00 milyon franklık bir senna
ye kafidir. Halbuki htikUmetin bir tek 
büyük zırhlı yaptırmak için sarf ettiği 
para 400 milyon franktan ziyadedir .. 
Bu suretle devlet bir zırhlı bedelilc 
şimdi hususi .kasalara akan büyük 
karları devlet hazinesine çevirmiş o
lacaktır. 

hıgiliz kcihinesi: 

İngiliz Başvekili Baldvin'in husu
si sebeplerden dolayı çekileceği altı 

aydanberi söyleniyor, hatta bunun i-ı 
çin tarih bile tayin ediliyordu. İngiliz 
kralının taç giyme töreni olup bittik
ten sonra bugilnkü kabine istifa ede .. 
rek yerine şimdiki Maliye nazın Çcm
berlayn'ın başkanlığı altında yeni bir 
htikiımet kurulacağı söyelniyordu. Öy
le anlaşılıyor ki 1ngilterenin yeni si
lahlanma programı kabinenin va.ziye .. 
ti üzerine de aynca bir tesir icra et
mektedir. Son haberlere göre Maliye 
nazın Çemberlayn silWanma. progra
mının tahakkuku iiçn zaruri olan pa
ra işine kendini vermi;,tir: Bu İ§ ise 
aylarca nazırı meşgul edecek derecede 
~etin· olduğundan Başvekil Baldvin'in 
istifasile yerine Ç-emberlayn'm geçme
si de taç giyme töreninin yapılacağı 

mayıs ayında değil, ancak temmuz a
yında olabiiecektir. 

Lehistan.da l>ir rejim tecrübesi: 

General Pilsud3ki'nin ölümüne ka
dar Lehistarun bir diktatörlük idaresi 
altında yaşadığı malumdur. Fakat bu 
diktatörlük rejimi bu memleketin milli 
kahraman ve bir halasktırı olan bu zat 
için şahsi bir nüfuz hududundan ileri
ye geçmediğinden bizzat General Pil
ısudski yeni bir intihap usulü Jiabul e
derek Lehistanda. çok gönüllü olan eski 
partileri ilga etmeksizin parlimento
dan dışarıya atmak projesini hazırla .. 
mıştı. La.kin bu proje Generalin haya
tında tahakkuk ettirilemedi; teşebbüs 
akiın kaldı; bundan pek az bir zaman 
sonra da Pilsud3ki'nin ölümü vukua 
geldi. İşte o günden bugüne kadar Le
histanda devam eden idareye hep ge
çici ve muvakkat nazarile bakılmı~

tır. Bu müddet zarfında . Pilsudski'yc 
halef olmak mevkiinde bulunanların 
bütün düşünceleri de hep eski dik~ 
tör yerine kendi arkada~lannda.n bi
rini ikame ederek sıkı bir disiplin ııis
temi kurmak noktasında toplanmı~tır. 

Son gelen haberlere göre PilsuW:. 
ki'nin istinat ettiği askeri parti Mare
şal Rydz - Smigly'nin etrafına topla
narak yeni bir harekete geçmiştir; bu 1 

parli Pilsudski'nin halefi olan Marc
eal Rydz • Smigly'yi tarumaktadrr; 
hükumet rcjsi mevkiinde bulunan mi
ralay J{oc dahi yeni partinin siyasi i
deolojisini memlekete ilan etmek üze
re mtihim bir nutuk söylemiştir. Bil· 
haısa. l\omünizme kaıgı mücadeleı fik
rini ileriye sürmüştür. Bu suretle Le
histan yeni bir rejim tecrübesine gir. 
miş oluyor. Fakat Pilsudski'nin yerine 
g~irilen ~ahsiyetlerin ayni yolda. bir 
otoriter idareyi yürUtebilecekleri he. 
nur. temin edilemiyor . 

Ha.ta.y'm anayQ.3481: 

Cenevrede Hatay'm statüsü ile ana
yasasını hazırlamak va.zifesile te.§ek
kUI eden komisyon ı;alışmağa başlamış 
tır. Menemencioğlu Tilrk teklifi olmak 
üzere komisyona. bir anayasa . projesi 
vernıiatir. Fa.kat bu hususta cereyan 
eden müzakerelere da.ir Wıilit alma. 
mamı§tJr. Tahmin edildiğine göre ko. 
rniıyon nihayet bir iki hafta içerisin
de vazif esinl ikmal edecektir. Şimdiki 
halde iki mühim nokta.nm halli bekle
niyor: 

1 - Hatayda. resmi dil olan türk. 
çenln yaıı.nıda. iklci bir dil kullanılıp 

kullanılJl\tYacağı ve kulla.ıulacak iııe 
bunun earUan neden ibaret olacağı 
meselesi. Muayyen ve mahdut ahval-ı 
de Utinci dilin Fn.ııaıe& olması 

f SPOR 

Finlandiyadaki 
güreşçilerimiz 

Yaptıkları hususi karşı
laşmada 4.3 galip 

geldiler 

" , -10 -

Fed~rasyona gelen haberlere göre, 
Helinski gebrinde yapılan karŞılaşma • 
larda: Kenan Kussediçe, Greko Ro -
mende sayı hesabile mağlup, Yapr Pih
laj Jamoki ile yaptığı masta kolu sa -
katlar.l:lığmdan minderi terketmiş, Yu
suf Aslan Greko Romende yine Ya -
şarın rakibi Jamokiye hükmen galip 
gelmiş, Saim serbest güreşte Leino:;-.ıyu 
sayı hesabile yenmiş, Adnan Nostling'e 
puvanla mağlup olmuştur. 

Yan ağırda Mustafa güzel bir gü • 
reşten sonra takrmın yegane tuşla gali -
biyetini yapmağa muvaffak olmu§tUr. 

Ağrr siklette Çoban Mehmet, geçen 
sene İs tan bul da kar§ılaştığı Yorgineye 
sayı hesabile galip gelmiştir. 

Bu müsabakalar milli temas mahi -
yetinde olmadığından bit' kısmı Greko 
Romen, bir kısmı da serbest olarak ya
pılmıştır. 

Fransa • Belçika milli maçı 
Fransa ile Belçika arasında yapılan 

milli maçların 31 incisi 21 şubat pa.ı;ar 
günü Briikselde elli bin kişilik bir se -
yirci kütlesi önünde yapılmıştır. 

Aylardanbcri merakla beklenen bu 
maç bütün ümitlerin hilafına çok zevk· 
ıiz olmuştur. Baştan sona kadar her 
iki takım da asabi ve sert bir oyun oy
narruşlaı:IJır. 

Takımlar ilk devreyi mütevazin bir 
oyundan sonra 1-1 beraberlikle bitir
mi~lerdir. 

Fakat ikinci devrede Belçikalı1ar 

rüzgara kar!jı oynadıkları halde ba.riz 
bir hakimiyet tesisine muvaffak olarak 
iki gol yapmı~lardır. Bu gollerden bi -
rine Fransa kalecisinin hatalı bir çı -
kışı sebebiyet vermiştir. 

Her iki taktın da kendilerinden belc
lenilen oyunu gösterememişler ve maç 
1-3 Belçika milli takımının galcbesile 
neticelenmiştir. 

Almanya - Fransa ' millf 
fu1bol maçı 

Alman - Fransız milli takımları 21 
martta Studgard'lda kar§ılaşacaklardır. 

Efkarı umumiye bu maçın neticesini 
merakla beklemektedir. 

Pazar gUnü yapılacak 
lik ma~lar1 

Eminönü Halkevinden: 
28-2-937 pazar günü Evimiz spor 

tubesi himayesindeki klüplcr tarafından 
aşağtdaki programa göre futbol tik maç
larına devam edilecektir. Alakadar klüp
lere tebliğ olunur. 

Bozkurt sahası: 
Saha komiseri: Abdurrahman, 
Şark Şimendifer - A. Spor saat 14 

hakem Ki.mil, takrm B. 
Akınspor - Gençspor saat 15,30 

hakem Kamil takım A. 
Balarköy Sahası: 
Saha komiseri: Cevdet. 
Aksaray - Alemdar S. 14,30 hakem 

Can, takım A. 

Evlenme 
1ktısat V ckaleii başmüfettişi Bay 

llüsni.i Yamaıırn kızı Bayan Nüzhetle 
vekalet memurlarmklan Bay Sait Türc
hanm dün Beyoğlu belediye dairesin -
de nik~hları kıyılmıştır ve tö-

Cengiz Harun harpte huausl bir hi-ı 
lesi vardı. Bu taktik hile, kendisine 
harpleriniu bir çoğunu kazandİrmı~
tır. Bu hileye "Bayrak sallayış,, ta.bir 
ederler. Bayrak sallayış, çarpışmanın 
en hararetli safhasında ve son derece 
süratle tatbikine girişilen ve ayni za,.. 

manda noktası noktasmı sallayış isti
yen bir harekettir; bu suretle cephe
nin anide değiştirilmesidir; son dere
cede cür'etkarane bir sallayış ve ce
hennemi tempo içerisinde bir alaşağı 
cdi§! Bu hareket, düşmanı daima kav
rıyamayış:n ifadesi olan bir şaşkmlı
ğa uğratır. Düşman, Mongolların bir 
cenahının ansızın zayıfladığını, düşt\:

ğU bu z8.a.f m arttığını seı.er, Mongol 
askerlerinin o cenahta kaçıştıklarını 

seçer ve kendi üzerinde bir azf er so
IQğunun tatlı tatlı okşayıcı sıcaklığı

nı hisseder; fakat, gene ansızın, Mon
gollarm diğer cenahının beklenilmedik 
tarzda. u~dığını, uzadığını, uzadığını 
ve uzayışın birdenbire kendi cephesi
nin gerisine ulaştığını görüp, ~alar: 
Mongollarm düamam, dahiyane bir 
manevra ile sarılmış, kuşatılmıştir!. 

Bütün hareketlerih esası, harpten 
önce, harp sıi-asmda ve harpten sonra, 
hep aynıdır: Sürat, sürat, sürat! 

Bu at koşturuş . ve yürüyüş sürati 
sayesinde, dü~man yUrüyüşleri çok 
evvelden öğrenilir, g~itler tıkatıhr, 

köprüler yıkılır, mUstahkem mevkile
rin ka.pıları kapatılır, düşman piştar. 
lan yakalanır, di.işman dümdarları yok 
edilir ve harp ortasında da en meşum 
olan taktik orncmanları şekillendiri. 
lir~ 

Daima, • bunu katiyetle tesbit eL 
mek mümkündür - Cen~z han, cüz'ü_ 
taınla.nnm aayısı ba.kımmdan. düş_ 

manlann dunundadır. Onlar çokluk. 
tur, kendisi azlıktır: Askerin sayısına 
bakılırsa! 

Cengiz hanın ordusunun yığın yığın 
askerlerden müteşekkil olduğu doğru 
değildir. Ha.yır, onun askerleri, öyle 
deniz kıyısında kum tabirile ifade olu. 
nacak kadar bol olmaktan, hayli uzak. 
tı! 

Bir İngiliz, Sör Henri Hovert, Cen. 
giz hanın idaresindeki Mongol ordu. 
sunun hesabını. rakkam üzerine. şu 

şekilde çıkarıyor: 

lmparrıtorım 1ıas&a alayı 1,000 kişi 
Merkez · 101,000 1.'iıi 
Sağ cenah ft,000 ., 
Sol cenah 5~,000 ,, 
Diğer tıaıVLflar e. B9,000 n 

Tahmini olarak, topyekun 230,000 
kişi, diyelim; bütün ordusunun sayı 

bakımından kuvveti, işte, aşağı yuka. 
rı! Ve, ~u cihete işaret edelim ki, bu 
miktar, Cengir. hanın kumandam altın. 
da. cenkcdcn en kuvvetli orduyu teşkil 

f Yeni ne9riyat 1 J 

"Uyanış - Servetifünun,, 
"Uyanış - ServeWünun" mecmua.amm 

bu ha.Ctaki aaywn<la, "Abdülhak Ha.midin 
doğı1~unun 86 ncı }'lldönUmU vcsilC3ile 12 S"• 

ne evvelki merasimi hatırJalış!' ' scrlcvbnlı 

bir mal<ale varaır. Mehmet Selim ta.ralmdım 
yazılan bu maknlcdt>n başka Mehınct Se:lm, 
!sına.il Sata Es,gln, tıı~an Boran. ıı. Hul(ısı 
l)oııdol{ru, lttı§r-m Unan, V. G .. Utif Evrer.• 
~el, Nlyaa:i Ahmet, 1'ııdrct Cemil imzalı mulı 
t.ell! yazılar bulunuyor. Şilr, lılk~yc, blyog~ 

rıı.fi, tetkik J-;rltik, fıkra v. s. 

rende Vali ve Belediye Reisi Bay ....._ _______ __.......__-'--........ ------'--~-

Muhittin 'Ostiinda~ ile saylavlardan ve IST A.NBUL BELEDlYF.Sf 
aile dostlarından birçok zatıar hazır bu- Şehir T; q at r o s v 
lunmuııtur. iki güzide gencin kurduğu 
yeni yuvaya bahtiyarlıklar dileriz. 

Çin generali hasta 
Bir askeri heyetin başında olarak or

ta Avrupada tetkiklerde bulunduktan 
sonra şehrimize gelen Çin generali Şen
Tan, hastalandığı cihetle dün Ankara • 
ya gildemcmiştir. 

ihtimali vardır. 
2 - Hatay ülkesinin statüye kona

cak hudutların tayini meselesi. Hudut 
işinde Bayir ve Bucak gibi ahalisi 
TUrk olan bir kaç nahiyenin vaziyeti 
ihtilafı mucip olduğu anlaşılmakta ise 

TEPEBAŞI 

DRAı'1 KISMI 
Bu akşam ~mat 20,::r 

Ü 'JJI 1 T 
5 perde 

Ya1.a.ı1: Hcnry Bcrn 
tein. Tilrkçeye ı;cvi. 
ren: Halit Fahri 

Ozansoy 
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Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Bugiin saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
DOCAN'LA SELMA 

Yazan: Halit Fahri Ozansoy 

----------~------------------de nihayet bu yerler ahalisinin Türk 
oldukları muhakkak olduğuna. göre 
bu cihetten de meselenin hallinde zor· 
luk çekilmiyeccğin.e hükmoluabilir. 

ASIM US 

2--3-937 Balı günü akşamı saat 21 de 

Naşlt 
Tarafından: KILIBl~LA.R 

ve DEL/DOLU. 

~ 
edenlerin sayısıdır; ordusun~ bir 
la.balık olduğu zamanlara aıt dıl" 
saplayış! O, sayı bakmıındatl ~ 
aşağıda kalacağını biliy?rd\ıci 
mukabil, evvela, askerlerı oır ·s ıı 
recede disipline tabi ve ekZC~~ 
mÜ!J, mükemmel talimli muhaJ'I ~ 
sonra da kendiııinin, ordusunu 
yucu metoclları vardı. ~ 

Müstahkem mevkilerin ın \'t 
ve zaptı, bilhassa büyük zayiııt dj 
ği göze aldırma.ğa bağlı bul~ f'. 
dan ve mesela böyle bir kale)C c 
rış, kat kat fazla zayiatı DluclP ~ 
ğund:m bu gibi vaziyetlerde neP

1 takını esirleri öne silrer, oııls1 di 
·· d yU ·• t" d" B nlara ıterı on en ru ur u. u rsr 
cum taburları önünde bir au~·e ( 
siper işini gördUrürdU: I{a.nlr 
darane bir ta.bya. .

1 
ettil 

Sayı bakımından azlık teŞkı rP f. 
bildiği için, sefere çıkarken. lı~ı. 
lannı inceden inceye hazırll ~ 
küçük teferruata varnıcaya. .,ııtı 
Şu hale göre, artık "sayısız ' Jrf 
rülerin derbedercesine b~kınl ııi' 
biri, onun harplerinde yerırı~ ~1 
latış olamaz. Mongol seferıer1 •1 
bu mahiyette değildi, do~tiJl' 

Bilikiı, Mongol eeferleri, 
1 

jtt! 
ef 

. .....,.,}t t 
hazrrlanmış bir s erm o~..... ~ 

olunacak nümuneleriydi. BU ll~ 
itina. ta diplomatik hazırl!ltl ı;ste 
safhalarında da kendisiıll ~ııı 
Har:pten çok zaman önce, hıı.S ııJll 
veyahut bu zayıf noktaları u. ()fı 
dıya ara.stırıhr, tahkik eanird1dtrır 
so;ra, cengiz han. bir elçi g6~ ~ 
döğüşmeği, ezıneği tasarladığı~ 
ten, sulhan kendisine boyun ~n f 
isterdi. Bu ta.lep, çekingen \'e tııı' 
layaca.k derecede ürken bir JJ';ıı J 
rafından kabu! olundu mu: nıı ~ 
man,, bUtün mal ve mülkütl 1~ 
onunu, üstelik memleket. a.ıı: ~ı 
de bir bu kadannı, kendısın 1'·ı 
çckmeğe mecbur tutulur_du.'. (,;; 
gösteren bu memleket hükilt11 fi 
tenilir istenilmez Cengiz ha.J'l3 

'-' 

cı kuvvetler göndermek, J rıı r 
yollarının vaziyeti, uzunluğUıbp 
şı hususlarında tamatnile aJelt 
mutabık malumat vermek. l< ~ 
planlarını teslim etmek, ~ 
rehineler ve araziyi karış. ){~ijt 
yel göstericiler yollamak 'e 1 

raftan kalelerinde bir Mongo;t\~ 
kuvveti misafir etmek için tıı.ı 
lirdi! . ~~ 1 

Bugünkü görüşler itibarıl~·iı'· 
tahhk, barbarca bir har~.ke~sJI ~ 

Cengiz han, dünyaya ıırı iiJ'e 
}etini işte bu kaideler ust 
mll!ıtu! 
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~İz hayvandan da anlar mıımız 7 
IOl'du. 

- Bil . ....... ftlem; evet, galiba biraz anlıyorum ... latan· 
"' lılllruk tahıilimi yaparken Sipahi ocaiına da 
....._ 'haı~ttrm; biraz biniciliiim var... Bir aralık 
....... filiıı atlamağa da kalknuıtım .. KJüpteki arka· 
dit beienirlerdi ama belki de nezaket ohun diye· ... 
~ra ~endisinden fazla bahsetmiş oldufrunu z.."ln• 

IOzü deiiıtirdi: 
~ A~~ıda hazırlattığınız atlan çok beğendim; 
di._ b" ele bırer kere binip töyle ileri geri gidip ı:el· 

lrlz. .• 

~il -t kendinize en yumup!c huylusunu seçme'< irin 
tc..::.L._ B · -yi yaptınız 

0

galiba.-
lıtı· ~ •Özü Ahmet Turgut söylemitti; seıinde belli 

•rıız bir h"dd "b" d" G k d" ı et var gı ıy ı. çnç ız c~vap ver ı: 

~--: "'!ok, hayır, han~iıi olursa olsun, hepsi bir be-
F lf;ın ••• Aıağıdaki atların hepsi iyi ... 

"GdG -~ın kapm önüne gelmiılerdi. Hademeler 
letı tıin ıeçişini saygı ve selam ifade eden hareke t· 
'flt..ıe ~kip ediyorlardı. Seyialer asfaltin Üstünde eşin· 
...,.. ıst · 
~ •Yıp de muvaffak olamayınca aya!dannı hid-
ıı-,, Yere vuran beygirleri gemlerindcn tutmuşlar, O: Önünde yanı ya\'af gezdiriyorlardı. 
'brıi ~e müdür atına bindi; seyisi kendisine yardım 
ı. ftı· C"l k" b" 1 k 1 • °"h • u seren es ı ır a 1§ an ık neticesi olara!.t 
~ ~ıra dizginini eline aldıktan sonra bacağını çe· 
~d'~ hareketle birden kaldırarak Özengiye koydu, 
~ 11~ Yardım etmek için l<o§an hademeyi bekle· 
'-a;' 0~ür ayağını ltnldırıp beygirin Üstüne atladı. 
aG..~ ~~zo!, pınl pırıl bir kızıl attı bu ... Yalnı.-:: yü
l\fıı.11.ıkı. tarafınd:\ güzel, dik, küçüle kulaklarının et· 
~ ~ırer parça beyazlık var~ı; bir de ıair:sınd.ı 
~· hır kırçıllı!< görünüyordu.· Hayvan, üıtünde!<İ 
~e •lıtıncaya kadar başını bir iki defa yukarıya 
~ lca.ıdırıp sallıya~ak olduiu yerde sağa sola 
dı, lıoırale çalı§tı. Gülseren hayvanın yelelerini oh,a· 
llıe İlri ra dönüp ar!.casına baktı. T ekinalp'i iki hade
lr.,~ t.r.fından tutmuş, oğır bir çuvalı atın üstüne 
' la. çalı§ll' gibi beygire yüklemeie uğratıyor· 

.\Jı....._t T ··ıd·· ' , .• ,.. urgut gu u: 

)t ~u, biz Bayan Gülseren ata na5ıl binecek di-
l' . ediyorduk; halbuki aen •.• 

.. ~lp'in miidüre ricası Üzerine aeyislerden biri 

l.ir ·~ . müıavinnin yanı ııra citmek Üzere baıka 
hıldıaı..,l.ındi. Dört aüvari rahvan bir gidişle yola ko-

Jc. • 
.ı_~~ın sokaklarından çıktrktan sonra ilci tara• 
•• dırıne geniı bembeyaz karlarla örtülü bot 

'do( Ortaamdaki toıeılen ilerlemeie haıladılar. 
'-1 ıı. Q Yaylalarınm yaiıısız, parlak, aydmbkı gü
'-ı. ~ RÜnlerinden biri ... Beygirlerin aya!dan soğuk
~tılaşnııı karlara gömü1ür.lcen çıtırdılar çıkıyor; 
'1~ kocaman burun deliklerinden iki kalın 

'(ol •ııtunu fıtlnrıyor. Sert, fakat sağlam bir hava. 
'- ~·~~un ilk C:akikaları Tekinalp"in süvarilikte· 
' lıiıle ıakalaıılarak geçti. Hay\•anın ayağı 

llrı, Yere yuvarlanmıyaynn diye gayet ihtiyatla 

Refik Ahmet 
Sevenıil 

hareket eden hukuk müıaviri her adımda biraz daha 
ceride kalıyor, saygı olsun diye arkasından gelmek 
iıtiyen hademeyi yalvaran gözlerle yanına çaiınyor, 
arada bir ona tutunmak için çabalıyordu. 

Ahmet Turgut. bir aralık atını sürüp ilerlemiıti; 
kaaabadan çıkıldıktan sonra yolun bir dönemecinde 
guya hukuk müıavirinin ne halde olduğunu ı:önne!c 
için hayvanı durdurup atın üstünde arkasına baktı • 
Gülaeren, beaili, güzel, pırıl pınl atın üstünde genç, 
çevik, güzel bir eski zaman şövalyesi gibi görünü
yordu; kendisini uzaktan gören kadın mı erkek mi 
olduğunu farkedemezdi. Dizginlerini fevkalade hi\. 
ı,im, usta ve kuclrctli bir tekilde idare ettiği beyırir, 

genç kızın altında ıan!d esatiri bir mahluktu ve Gül· 
seren bu göz alan, gönül çeken kılığı içinde hemen 
efsaneler ülkesine, hayatın ötesine, metafizik bir ale
me doğru yol almak üzere bulunuyordu. 

Ahmet Turgut senelerce en inl:e güzelliklerle bea
lenmiş olan ruhunun kapılarını bir zamandır kalın 

k:ıle duvarfan arasmdaki ağır demir kapılar gibi 11m

sıkı kap~m·ştı; genç ktzın o zamana kadnr naıılaa 
ıı'!zcmediği harikulade yüksele bir gii:zellik sahibi ol
duğunu i~t'cn anlar bir mütehnssıs bilgisi ve kanıı.atile 
teslim etm~kle beraber kendi kendisinden emin: 

- Bu fÖ\•alye bu kaleden içeriye giremez! 
Diye söylendi. Bu sırada Gülseren Ahmet Tur• 

&'ud'a yeti§mİ§, atlar yanyana yürümeğe başlamııh. 
Dercde:ı; tepeden, tabiattcn, atlardan, binicilikten, 

spordan, Sipahi ocağ:ndan ve lııtanbuldan konuıtu· 
Jar. 

Ahmet Turgut konuıma mevzulannm nereden 
b:ışlayıp ne:-ede ve niı:in değiştiğini hemen o dakika
<!a unutuyor; fakat konu~tu~ça içinin hafinediğini, 
ru!1unda bir zamandanbcri biriken tortunun dağıldı· 
ğını hissediyordu; hatta istiyordu ki kendisi cevap 
,·ermcğe, söz bulmağa mecbur olmasın ve yol ark11· 
daşı ç:tır pitır, ıuradan buradan, temiz bir ırmak 
şrnltıııilc söylesin, konuısun, bir feyler anlatam, hiç 
ııusmıuın, hiç durmasın... Ve bu taze, temiz, canlı 

ıntlağın a!iışındaki tabiat musikisi Ahmet Turl'ud'un 
İçine dolsun, ruhunu battnn bata kaplasın! 

- işte Akpmar köy ... 
Gülseren parmağı ile ilerideki toplu bir tümaeii 

göıtererek bu sözü söylemiıti. Müdür bakmdı, bir fey 
göremedi. Ahmet Turgud'un anlamıyan gözlerindeki 
aorıuya cevap olmak ü:zere Gülseren izahat verdi: 

- Bu köyün evleri topraktandır; ·üatleri de düz. 
dür; onun için kar yağmca evlerin üstü örtülüp bü
tün köy dümdüz bir tümsek haline gelmit··· 

Biraz daha yaldattıktan sonra artık kar altındaki 
kulübelerin arasına kadar ıirmit olduklannr ~rkettİ· 
ler; genitçe bir meyclanlıia gelmiılerdi. On ilci on üç 
yaılannda ıalvarlr bir oilan, elindeki bakracı bu mey
danlıktaki çeşmeden cloldurmaia gelmiıti; fakat ıu ' 
donmut, çeşmenin lülesinden bilek kalmbjmda hir 
buz Sl\rkıyordu. Çocuk, yabancılara ıatkm gözlerle 
baktıktan ıonra hakracını çeımenin önünde brralıb, 
ayağındaki yarım pabuçlan çıkanp koltuiuna ıdoı
trrdı, karlann üstünde kalın beyaz yÜn çoraplarla ko
tarak uza.lcla~tı. 

( A rkMı t•nr) 

--· - --------------~l·· ... lhhk •. ~: uncu su u uk hakım-
~oııl! 

8, ~ :Seyoğlu Nişantaşında Vali 
~ d . numaralı apartımanın 6 

••re · 

ıstanbul ....-ramvay 
Şirket:inden : 

Adapazarı 

Türk ticaret·bankası 
iJtt tıınde Cafer Sadadiyan idare mecliaindenı 
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lstaobul Tramvay Şirketi 
31 Mart 1937 Çarşamba günii saat 15 te 
Umumi heyetin adt surette toplanmnsı 

İstanbul Tramvay Şirketi his!edarları 1937 martınm 31 incl çar. 
f;anıba günü !!aat 15 te Bcyoğlunda, Tünel meydanında, Mı-tro hanındc

ki .dare merkezinde adi surette toplanacak umumi heyete davet olu
nurlar. 

En az on hisse senedine malik olup bu toplantıda ha.zır bulunmak 
istıyen hissedarların Ticaret kanununun 371 inci maddesine göre, top
Jantıdl\n nihayet bir hafta evvel Yndclcri gelmemiş kuponlarilc beraber 
hisse 21enetlerini: 

1star.ı ulda: Şirketin idare merkezine 
Osmanlı Bankasına 

Sclanik B?-nkasma 
Brükseldc: "Societc Fina.ncicre de Tranzports et d'Entrerri~~s !n

dı..istricllc3,, e.~ 
t"Ydi eylemeleri ica b2der. 

ı~·E'.se senet1erinin tcvdiine miitcallik damga ve s:ıir resimler tevdi 
cdrtnlere aittir. 

MÜZAKERELER RUZNAMESİ 

1 - İdare meclisi raporunun okunm~ı; 
2 - İdare meclisi azası seçilmesi; 
3 - Murakıplarla heeap komiserinin tayini ve ücretlerinin tM'biU; 
4 - ldare meclisi azasına bizzat veya bilvasıta alakadar olabilecek-

leri şirketler \'eya tıcarethanelcrle lüzumu takdirinde §irket 
namına ticari muameleler yapabilmesi için Ticaret kanununun 
023 üncü maddesine göre mezuniyet ·verilmesi. 

İstanbul, 26 sonklnun 1937 
İDARE MECLİSİ 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Atağıda mikdar, tahmin, şartname bedelleri ve ilk teminat mik
darlan yazılı Battaniye ve kilim hizala rında gösterilen gün ve saatte kapalı 
zarf eksiltmeıile aabn alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu eksiltmelere girmek 
iıtiyenlerin pıtnamede yazıb veıika ve teminat makbuz ve mektuplan 
içinde bulunacak teklif mektuplannı eksiltme rünü belli vaktinden bir a-
at evvel komisyona vermit ohnalan. (1053) 

Cinsi Mikd~rı tahmin Şartn ame llk teminat ihale tarihi 
bedeli bedeli 
L K . 

Battaniye 4600 9 00 207 Kr. 3105 Lira 9 3 1937 Sah 
Saat 10 

Kilim (bey· 
lik) 4000 3 30 00 990 " ,, ,, 

" ıs 

Jandarma genel komutanlığı Ank.ara 

satınalma komisyonundan: 
1 - Aşağıda mikdar, tahmin, !&rtname bedeli ve ilk teminatlan ya· 

zılı battaniye ve kilim hizdannda ya zıh gün ve saatte kapalı zarf uaulile 
sabn alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan 
mek isteyenlerin tartnamede yazılı 

caklan teklif mektuplarını vaktinden 
maları. 

Cinsi Adet tahmin bedeli 

Battaniye 4500 soo Kr. 

Kilim 2300 330 
" 

alınabilecek olan bu eksiltmeye gir
belıe ve teminat içinde bulunclura • 
bir saat evvel komisyona vemıit ol-

Şartname 
bede!i 

205 Kr. 

(1054) 
ilk teminat Eksiltme 

L 
3037 

K. 
50 

569 25 

B 3 937 
P.ert.S. 10 

,, ,, 
~'-~ rrı.: ettiği alacak davasın -

~\' ~Uddeialeyh namına gön -
iltt 'tıyenin gösterilen adresten 

1937 yılının ikincikanun ayında 

tramvay arabalarında bulunan eşyanın 
müfredatlı listesi: Adet 

Bay - Bayan kullanılmış çift ve F evkal&de ve alelade toplanb " " 
davetnameıi: -------------------------------

15 

~hi~,t~~hmm meçhul bulun • 
ltde \ nıuba§ir tarafından· bila -
ttbı ~~ınrnası üzerine bittalep 
~r,lrıuddetle ilanen tebliğat ic -
tiirıut "erilıniş olduğundan mah
't ~ 01an 22-3-93 7 tarihine 
' ~h~ttesi günü saat 9,30 da 

"'1ı~lff 111 hizz<ıt veya vekili bilve -
'-~dır;lrıcde bulunması ve ge-lme -
~ llıt~ e rtıubakemeye bakılacağı 
\Ut 0~1na k_aim olmak ~ere ila

unur. (V. N. 20994) 

tek eldivenler 
Bay - Bayan kullanılmış çift ve 
tek ayakkabılar 
Bay • Bayan kullanılmış şemsiye 
ve bastonlar • 

Bay - Bayan kullanılmış eşya ve 
para çantaları 
Bay - Bayan kullanılmış iç ça
maşırı 

B:ıy • Bayan kullanılmış şapka, 
bere ve kasketler 
Bay - Bayan kullanılmış çift ço
raıılar 
Bay • Bayan kullanılmış boyun 
atkısı 

Yemek kabı 
Kumaş .parçaları 

Rop için kuşak 
Gözlük, çakı, cep feneri, 21igaralık 
Bua 
l\iı.at, kitap, defter 
Hırdavat 

Mekülat 

Sigara, enfiye kutusu, iplik, a
nahtar 
Eski ceket \'e pantalon 
Altın yüzük ve kUpe 
tıaç 
Çuval ve torba 

17 

90 

54 

24 

14 

4 

7 
18 

8 

7 
Bulunmuş para 2 

Bu eşya sahipleri Galatada Hayne
man hanında. Tramvay şirketi Hareket 
dairesine müracaatları. ı 

DİREKTÖRLüK 

jandarma genel komutanlığı Ankara 
-Adapazan Türk Ticaret Banka11 • k . d 

Hiuedarlannın bin fevkalade ve diieri S3tJnalma OmlSY00U0 30: 
ele alelade olmak üzere biribirini taki
ben iki toplantısı 31 mart 1937 çartun
ha günü saat 15 de Ar.karada ltııldar 
caiıldeainde Banka mericezincte yapıla -
cakbr. 

Esaı mukavelemmenin muaddel 24 
üncü madesi mucibince iıtiraki saJahi • 

yettar olan hiaaedarlu-m 26 ıncı macl -ı 
<'.eye tevfikan toplantı gününden liabl 
iki hafta evvel duhuliye vandca11 alma
lan Jaznndır. 

V ckillerin de hiaaeclarlardan olma11 
meıruttur. 

Hiaaedarlann duhuliye varakau al
mak üzere benka merkezine veya ıube
lerine müracaatlannı dileriz. 

Müzakerat Ruznamesi: 

A - F malide toplantı Ruznamesi: 

Bankalar kanunu dolayııile enı mu· 
kavelenamenin bazı maddelerinin tac:?i
Ji ve bazılanna yeniden hükümler ilive
ai (Metinler aynca ilin edilecektir.) 

B - Alelade toplantı nıznameıi: 
1 - 1936 aeneai mulımelitına ait ida

re meclisi ve mürakabe heyeti rr.porla
nnm okunmaaı. 

2 - 1936 teneıi plinçoeu w kir ve 

Jm'lll' heşaplarmın tetkik ve taadiki " 

1. - Metresine (275) kurut kıymet biçilen (63,000) Metre Kıtlık 
Erat elbiselik kumatla (295) kunq kıymet biçilen (42,300) metre ka· 
putluk kumq 3-3-1937 Çarıamba günü saat (10) da kapalı zarf ek
ıiltmeaile aatmalmacaktır. 

2. - Eksiltme prtnamesi ( 1491) kurut karşılığında Ko:nisyondan 
alınabilir. tik teminat (15691) lira ( 40) kuru,tur. . 

3. - Eksiltmeye girmek İsteyenlerin ilk teminat makbuz veya Ban· 
ka me!rtubu ve f&rlnamede yazdı belaeleri muhtevi teklif mektuplarmı 
belli günde saat dokuza kadar Komisyona vermiş olmalan. (350) (876) 

o .. küdar hukuk hikimliğindew: 
Göz tepede birinci orta sokakta ~O 

No. lu hanede sakin Mürvetin kocası 

ayni hanede sakin Osman aleyhine aç· 
tığı boş_anma da\'asından dolayı müd • 
daleyhe gönderilc.n dava istidası sure· 
ti tebliğ ilmühaberine mumaileyh Os -
manın mezkur ikametgahı altı ay evvel 
te:kcdip gittiğini ve nereye g~ttiğini 

bilemediğini ıerhile bili tebliğ iade kı-

idare meclisinin ibrası. 
3 - Müddetleri biten idare meclisi 

azası yerine aza intihabı. 
4 - 1936 senesi müriıkip ücre~lerinin 

tayini ve yeniden iki münıkip intihahr. 
5 - lc'are ~tisi azaamın hurtır hak· 

larmın teebiti. 

lDARE MECLiSi 

lınmı§ ve mahkemece de ·dava istidasına 
20 gün zarfında cevap vermemek ve 
tahkikat için tayin olunan 22-3-93 7 
pazartesi saat 14 de mahkemede bulun· 
mak üzere ilanen tebliğat icrasına ka • 
rar verilerek bu baptaki dantiye ile da
va isddası mahkeme divanhanesine ta
lik edilmiş olduğundan müddeti mez • 
kure zarfından dava istidasına cevap 
vermek ve yevmi muayyeride de mahke
meye gelmek üzere keyfiyet ilan olu • 
nur. (V. N. 20977) 

Z AY 1 

Akıehir ilk erkek mektebinden al ~ 
dığım 926 tarihli tudikna.memi zayi et
tim. Yeniıini alacağımdan eakisinin bük 
mü yoktur. (V. N. 20979) 

21 numaralı Mehmet RıRa 
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AMPUL 
PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZDIR 

IŞIGI UCUZA 
MAL ETMELiDiR .. . ... -

DAHA AZ CERY AN SARFİLE 
DAHA PARLAK IŞIK VERİR 

Türkiyede umumi Mümessilliği: 

Helios Müessesa ı. 
'll&nıtiul - Galata, Voyvada Cad. Ne. 124- 1Z6-128 (yeni binasında) 

lstanbulda Havagaz1 ve Elektrik ve fe.şebbii
sah Sınai ye Türk Anonim Şirk eti 

28 Mart 1931 Cuma günü 
Umumi he~etin adi surette toplanması 

:fata.nbulda. Havagazi ve Elektrik ve Tcşebbüsatı Sınaiyc Türk Ano
nim &iı'keti hissedarları 1937 martının 26 ncı cuma günü saat 15 te Be
JOğlunda Tünel meydanında Metro hanındaki idare merkezinde adi su
llltte ~planacak umumi heyete davet olunurlar. 

Bu toplantıda hazır bulunmak isti yen hissedarların toplantıdan 
Makal on gün evvel vadeleri gelmemiş kuponlarile beraber hisse senet. 
leırlnlr 

!&ta.nbulda Şirketin idare merkezine 
Osmanlı Banka.sına 

Selanik Banka.sına 
Brlikselde "Societ~ Financicre de Transports et d'Entrepses İndüst

rielles,, e. 
te:rol eylemeleri icabeder. 

Hisse senetlerinin teYdiine müteallik damga Ye sair resimler tevdi 
edenJen aittir. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - İdare meclislle murakıplar raporlarının okunması • 
ı - Mevcudat hess bile bilanco ve kar \'e zarar hesabının ta~diki 
~ - Esas mukavelenameye göre idare meclisi ı'lzası sec;ilme~i. 
4 - Murakıpların tayini ve ücretlerinin tesbiti. 
15 - 1cıare meclisi aza.sına biz?.at veya bilvasıta alakadar olabilecek

leri §irketler veya ticarethanelerle lüzumu takdirinde sirkPt 
namına ticari muameleler yapabilmesi irin Ticaret kanununun 
323 üncü maddesine göre mezuniyet verilmesi. 

İstanbul. 21 ikincikiimm 1937 
İDARE MECL1Sl ........................................ 

lstanbal •Ülhakatından Beyoğlu ile Galata bey
ninde tahtelarz Demiryo'u Türk Anonim Şirketi 

31 Mart 1937 Çarşamba günii 
Umumi heyetin adi surette toplanması 

ı.t&ıı.bul mülhakatmdan Beyoğlu ile Galata beyninde 'fahtelarz De
~ Tilrk Anonim Şirketi hissedarları, 1937 martının :n inci çar
~ günü saat 16 da Beyoğlunda, Tünel meydanında, Metro hanında. 
asi ide.re merkezinde adi ı:ıurette toplanacak umumi heyete davet olunur
Ju. 

En az on hisse senedine malik olup bu toplantıda hnzır bulunmak 
Jaıtıyeu hissedarlann Ticaret kanununun 371 inci maddesine göre, top
Juıtldan nihayet bir hafta evvel vadeleri gelmcm 'ş kuponlarilc beraber 
hWee eenetlerini : 

lstanbulda : Şirketin idare merkezine 
OsmaııJı Bankasına 

Sel:inik Bankasına 
Blıftkselde: "Societc Financiere de Transports et d'Entrepric:e!'; İn

dustriclles,, e. 
f.evd1 eylemeleri icabcder. 

Hi88e senetlerinin tevdiine müteallik tlamga ve sair resimler tevdi 
edeo!«e aittir. 

MÜZAKERELER RUZNAHESt 

! - ıtda.re meclisile murakıplar ve hesap komiseri rapı>rlarının 
drumna.sı, 

2 - Mevcudat hesabı, bilanço ve kar ve 1.arar hesabının tasdiki, 
'3 - İdare medi.si azası seçilmesi. 
4 - Murakıplarla hesap komi.serinin tayini ve ücretlerinin tesbiti, 
6 - İdare meclisi azasına bizzat 'Teya bilvasıta alakadar olabile. 

oek.leri şirketler veya ticarethanelerle lüzumu takdirinde şirket 
ıwumna tlcarl muameleler yapabilmesi için Ticaret kanununun 
m fnat maMellDI söre mezuniyet verilmesi. 

- lstanbul,26 sonkanun 1937 

·~~ 

I· 

,. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy - Köprüba11 
l'el. 42362. Sirkeci Mtihürdar Zade 

•••Han telefon : 22HO --•I 
1 rabzon Postaları 

Pazar, salı 12 de Pertembe 16 
da. 

/zmir Sür'at Postası 
~umartesi 15 de 

Mersin Postaları 
.Salı, Perşembe 1 O da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumarte11, 
Çarşamba 18 de. 

-· Pazar, Sah, Per
§embe ~.30 da. 

ludanya - Pazar, Salı, Perşem 
be, Cuma 8.30 da. 

landırma- Pazartesı Sah 
Çarş.ımba Per· 
ıembe. Cumartesi , 

20 de 

.,arabiga - Salı, Cuma 19 da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 

İmroz - Pazar 9 da 

fR ABZON ve MERSlN posta· 
!arına kalkıt günleri vük alın· 
maz. (1071) 

fl)..:Nii~a;tTö;;:1 
'f > 1 ıncl s ın ·f Cilt - Frengi ve dıQer (! 
~~ Zührevi nastatıkıar mutahassısı 1, 
<f ) ll•bıaıı Tan;:~.~~';'1:~:.~ .. ,,., No. u ,~ 
Gf Pazar ve Perşembeden başka hergün ~ 
<1 15,30 - 21 e kadar hastalannı kabul eder ~, 
<f.1 Salı gOnlerl parasız ~ 
~- ~~~~~.., 

~ ....... [)r ......... . 

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

yenehanesinde tedavi eder. 

--•ı- Tel: 40843 ---· 

---•Dr. İHSAN SAM!•--· 
GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 

fesisatı El~litrililye rürk Anonim Şirke 
;:O Mart 193 7 Sah günü 

Umumi heyetın adi surette toplanma•• 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi hissedarları. 1931 
tının 30 uncu salı günü saat 15 te Tophanede, Topçular, Neci 
caddesinde 428-436 numaralardaki idare merkezinde adi surette 
lanacak umumi heyete davet olunurlar. 

En az on hisse senedine mnlik olup bu toplantıda hazır bul 
istiyen hissedarların Ticaret kanununun 371 inci maddesine götf 
lantıdan laakal bir ıbafta evvel vadesi gelmemiş kuponlarile 
hi8se senetlerini: 

tstanbulda Şirketin idare merkezine ve yahut Selanik sanl< 
tevdi eylemeleri icab eder. 

Hisse senetlerinin tevdiine müteallik damga ve 
edenlere aittir. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
ı - İdare meclisi ve murakıplarla hesap komiserleri rapcrl 

okunması, 

2 - ~1:evcudat hesabı. bilanço ve kar Ye zarar hesabının eti 
3 - Esas mukavelenameye göre idare meclisi Azası seçillll ' 

4 - Murakıplarla hesab komiserlerinin tayini ve ücretlerinin .1~ 5 - İdare meclisi azasına biz?..at veya bilvasıta alakadar ota.bl~ 
leri şirketler veya ticarethanelerle lüzumu takdirinde 1 
namına ticari muameleler yapabilmesi için Ticaret ka.nuıı 
323 üncü maddesine göre mezuniyet verilmesi. rtJ 

İstanbul, 29 birincikanun 1 
!DARE MECLİSİ 

Türk Anonim ~~lektrik Şirketi 
30 Mart 1937 Sah günü 

Umumi heyetin adt surelte toplanma•• 
Türk Anonim Elektrik Şirketi hissedarları, 1937 martının 30ııı 

salı günü saat 11 de Beyoğlunda Tünel meydanında Metro h8.11 

idare merkezinde adi surette toplanacak umumi heyete davet olutl 
En az on hisse senedine malik olup bu toplantıda hazır bulıJ 

istiyen hissedarların Ticaret kanununun 371 inci maddesine göre ~ 
lantıdan bir hafta evvel vadeleri gelmemiş kuponlarile beraber 
senetlerini: 

1stanbulda Şirketin idare merkezine 
Sclanik Bankasına 

Brükselde "Societc Financicre de Transports et 
dustrielles,, e. 

tevdi eylemeleri icabeder. ıe 

Hisse senetlerinin tevdiine müteallik damga ve sair resiJXlıer 
edenlere aitttir. 

Ml7ZAKERAT RUZNAMESİ l~ 
1 - İdare meclisile murakıplar ve hesap komiserleri rs.pOr 

okunması. 

2 - Mevcudat hesabı, bilanço ve k~lr ve zarar hesabının 
idare meclisinin hesap senesi temetti.ilcrinin tevziine 

teklifi. . 
3 - F..sas mukavelenameye göre idare meclisi azası ~i~~ 
4 - Mur:ı.kıplarla hesap komiserlerinin tayini ve ürretıerının bil 
5 - İdare meclisi azasına biZ?..at veya bilvasıta alakadar olıı. ş 

!eri şirketler \'eya tıcarethanelerle lüzumu takdirindetıll~ 
namına ticari muameleler yapılabilmesi irin Ticarf't k3Il I' 

ilmi Fe1sefe -
l)iın \'e • nrın .Kitaplanndandn 1 

Fiyatı 40 kuruştur ' 3:!3 üncü madt'esine göre mezuniyet verilmesi. 
1

gs1 
İstanbul, 21 ikincikanun 

tDARE MECLlSİ 
............. www-.:saee:::aeua w: ww:s; 

KURUN 
Abone şartları 

\'ıll 1c 6 aylık 3 •>·iılc Aylık 

Mmılelıetımiıde 750 420 235 110 
Ynbancı )erl<'.rt 13SO 725 400 1 )0 

Posı~ Birlığine 1 l SOO C)SO SOO l 80 
gırnıı}·en yerlere J 

T urkıJcnın her posla merkez.inde KURUN't 
abone yazılır 

Telefon 
!~re: 24370 
Yazı işleri: 21413 

Poıla kutusu: 4& 
'lelı;raf adreaı: KURUN lu .. nbul 

aa~ıldığı yer : lsıanbul Ankara ~ddcıı 

V AKIT Yurdu. 

ı 
5.thıbi. ASIM US 

Neş1iyat d.irektörli: Refık A . S"U'8i1 
,_ ____ 111'""'11 ______ ~~--.... ~~~~~-------.... 

Lira 
Hace Hesna Pn~a Limanı 49 49 1 1500 

ihbarnamenin T. No. Cinsi 

İbrahim 
Hatice 
Elmas 

14 8 934 28 47 Kagir ardiye .; j 
Yukarıda mevkii ve aairesi yazı 1r 28/ 47 numaralı ihbarfl ı,.ıı' j 

İbrahim ve Hatice Elmasa yapdan ida ri ve polis tahkikabnda ~İ 
mıştır. Talimatnamenin 136 mcı maddesi mucibince ilandan 
gün zarfında bir itiraz yapılacak olur sa Üsküdar bina ve ar.zİ 

l murluğuna müracaab ilan olunur. (82_ (1080), 


