
'1ekill~r Heyeti tlün 
toplandı 

1 Ankara, 'n (A.A.) - Icra Yekil. 
I~ heyeti bugtin Başnkil ismet 
lillihıün reisliği altında toplana

rak llSuhtelif işler üzerinde görüş. 
::ıerde bulunmuş ve bu işlere ait 

l'arJar ,.ermiştir. 

Sayısı Her V rde ~ Kuruş 
mnııııımmınmınmınmı• ıııunııımııunııııııııa-.unııınuıR1111 

00 Demir Gömlekli Hatay' da 
liatay zaferimizden sonra l Bazı kimselerin tahri-

liri yede aleyhimizde Türk köylerine 
tiralarda bulunarak... tecavüzler 

başladı 

/<alı üzerine 

bulandırmıya çalışıyorlar! 
sakim propagandaları anlatan bir maka. 
le neşretmiştir. 

Bu makalede ezcümle deniyor ki: 
"İskenderun meselesindenberi Arap. 

lar, gazetelerinde Kamalizmin kendileri 
için siyÖnizmden daha büyük bir tehli
ke olup olmadığını soruyorlar. Sancağın 
statüsü hakkında Fransa ile Türkiye 
arasındaki ihtilaf - ki halledilmek üzere 
Cenevreye havale edilmişti - Suriyelileri 
rahatsız eden bir şekilde tekemmül etti. 

Fransa bugünkü gür.de ismen Suriye. 
nin bir numaralı halk düşmanıdır. tn_ 
giltere Hariciye nazırı M. Eden ise iki 
numaralı düşmanı sayılmaktadır. 

Hakikat şu yolda ki, Orta Şark poli-
tikasına yeni bir amil karışmaktaıdrr. Arap 
ların "Kamalizm,, den maksatları Ana. 
dolu Türklerinin Kama! Atatürkün elek 
trik enerjisi altında yeniden kalkınma
larıdır. 

Türkiye bizzat fskenderunu bir liman 
olarak istemiyor. Fakat görünüyor ki, 
!diğer bir devletin orayı tehdit edemiye
ceğini bilmek, mütamain olmak istiyor. 

Fakat Araplar, Türklerin bu noktada 
kalmayacağından korkuyorlar. 

(Somı Sa. 4 Sü. 5) 

Müşalıitler Cenev
re1Je çağrıldı /ar 
İskenderun, 27 (Hususi) - Şam ve 

Halepteki Demirgömleklilerden 500 
kişi !skcndcruna gc!diler. Bunlar tr. 
kcnderun civannda Şekve köprilsün
de Vatani partisine mensup Araplar 
tarafından karşılandılar. Bunların Ha 
tay anayasasının Ccnevrede tesbiti sı
rasında gelişi çok manidardır. 

Söylendiğine göre bu beş yüz kişi 
sonradan iltihak edecek olanlarla Ha
tayda vaziyeti yakından kollamak, .
cabında tezahüratta bulunmaktır. 

ALEYHTEKi TAHRiKAT 
Halep, 27 (Hususi) - Hatayın ba

zı yerlerinde Türk olmıyanlar, Türk
lerin aleyhine tahrik edilmektedir. 
Bu tahrikler Kuseyri köylerinde fili 

.bir hal almıBtır. Türk köylerine teca
vüz edilmektedir. Bu hadiselere takad 
düm eden günlerde bazı ~ıslar bu 
mmtakalarda seyahat maksadile do. 
!aşmışlardır. Bütün bu hareketlerin 
sebebi Tiirkleri korkutmak, bu sureti<.' 
halktan davaları aleyhine vesikalar 
toplamaktır. 

1 'BlR EŞKIYA SERBEST BIRAKILDI 1 larlal ba'larlaa Şam, 27 (Hususi) - Kırıkh:ında 
bir katil hadisesinden dolayı hapse 
mahkfı.m olan Danayorgi namındaki toplasllllar 1 eşkiya serbest bırakılmıştır. 

Bu şakinin bazı Taşnaklardan çete 
lltj teşkil edeceği söyleniyor. Danayorgi 
t ·~eden her gün akıl ve ~an. nin bu samimi hissiyatı o kadar açık- şimdiye kadar bir çok Türkleri öldür-
~ Çerçevesine girmiyen ha- tır ki Suriye Vatani partisine mensup müş, Suriyeye kaçarak himaye gör
~ tl~r gelmekte devam ediyor. beş on kişi gözlerini kasden yummuş müş bir \'atan hainidir. 
~ kı Suriye Meclisi vüzerası olsalar bile milyonlarca Suriyelinin bu (Sonu Sa. 2 Sil . .J) 

'~e bir toplantı yapmış; Su- hakikati görüp hissetmemelerine im- ---------------
' 'rasında Türkiyeye ve Türk- kan yoktur. Seneeallı askerler 

~t ~ &ittikçe artmakta olan sey. Türkiyenin Suriye üzerinde gözü G k 
11, ecc\i}ı tehlikeli görülüyor, bu olduğunu şeklindeki evham ve haya. Demir Öm/e lilere ateş 

~Pli ~\'~cUhUn Türkler tarafın- lata gelince, bu hususta kendimizi mü- açtı/ar 
lı~ hır ,propaganda tesiri ol- dafaaya bilmem ki mahal var mıdır? Kudüs, 27 (A.A.) - Alevi devle-
:kınoıunuyormuş. Bu türlü Tilrkiye tamamen ahalisi Türk olan tinin merkezi olan Antakyada, Haler
~ aların tesirlerine karşı ted- Hatay ülkesi hakkında bile bir ilhak ten gelen arkadaşlarını karşılamağa 
'l'tırıcalt l~zumu duyulmuş. Onun emeli beslemediğine göre nasıl olur giden "Demirgömlekliler,. sokaktan 
~le . tnılletinin yüksekliğine, da ırk itibarile Türkten a)TJ bulunan geçerken kışlanın önünde bir kaç el 

lt tınin kuvvetine dair halk Suriye için bu tar:r.da me:,•l gösterebi- silah atılmış ve halk ile Demirgömlek
et S 

0

~U§malar yasak edilmiş! lir? Eğer Suriye hüktlmeti. yah.ut Su- liler Jlrasında bir müsademe olmuş-
e l1ıe ~1Ye hükumeti Türkiyenin riyenin Vatani partisi Türkiyenın miJ. tur. Neticede 4 kişi ölmüş ve 15 kişi 
bııtlltı rırıde gözü olduğunu, bir li hudutları dışında takip ettiği siya-

~U·l'rlern)eketin Türkler tara- ı:eti hala anhyamamı~sa bunu gerek 
t~_asnıa teşebbüs edilebilece- dil. gerek ırk ve din bakımından ken-

irtt:Y0rrrıuş! Alman kararlar disine en yakın bir komBu olan Irak
! de bu endişeden ileri geli- tan ve Iraklılardan öğrenebilir. 

~Jci ~~ •M us• · 
1 
°kuyucularımız arasında 

fı~'ru arı tebessümle karşıhya. 
~ıı "ardır. Suriye hükumeti- ---
~ ttı toplanarak bu kadar man

· .. evıu üzerinde nefes tükete-
ı.: - ·•e . 
~bil ırıanmıyacaklardır. Na-

t e hunları ga:zete sütununa 
l'U~l'eddütler geçiriyoruz. Su-

'~i Sek seviyeli bir memle
aı_I\ b' rııes'uliyetini ilzerlerine 

la._ t-r ır heyetin bu derecelerde 
'tı--~il' arı ar \'erebileceğine inan
' ltı~a~ıı.ı,.. ... Fakat bu türlü ha. 

' teıa d~<rer bir takım kav
hııtu11 ~arın ga:zetelere geld1-

~~ ~a <'I ~ütün kayıtsız!zkla kar-
' ogru bulmuyoruz. 

yaralanmıştır. 

Kudüs, 27 (A.A.) - Senegalli kı
taların Şamdan gelen Demirgömlekli. 
lerin üzerine ateş açtıkları bildirilmek 
tedir. 7 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralan
mıştır. 

~ k: Sunye!iler arasında 
~ diJ'rıJ. ~vgi ve teveccüh de-
idıı-. ~ı~~ buna hiç hayret Türk Kuşunun yeni tan nrelerinin mektedir. 

Yarınki sayımız 

18 
SA YIFA 

Ba.Jba'kan'k. l' ckillerimizin A nl.-ara ya d-Oııdill•1e1 .. ni yazmıştık·. Re.sim1erimi.: 
Anlcara ista.syoııımda 7.arşılama csna..s mda almmt§tır. 

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

Felemenk - Türkiye an
laşmaları dün imzalandı 

(Yazı.tt ! net Sa!/lfad.a) 

!"""'""'"'""""'""""'" O.kuyucu larımıza : """"""'"""'""""""'") 
J KURU her n 2· ı 
l sayıla ve 5 kuruşa! j 
ff • i 
= KURUN'un beş kuruşluk gazeteler arasından ayrılarak fiyatını E 

; __ -~_- indirdiği zaman düs\.indüğü şu idi: =_=-~ 
Daha az sayıfa daha öz yazı vermek ve günde beş kuru§ vere-

~ rek müşteri olacakların gazete satın almalarını kolaylaştırmak.. "\ 
\ O sırada Ank~rada toplanan Basın Kurultayının üzerinde [ 
ğ durduğu meselelerden biri de bu iai. (KURUN) Kurultayın tema- ~ 
;. yiili.ine ilk uymak fednkarlığını üzerine almıştı. İki yıla yaklaşan i I bir zaman yalnız başımıza yaptığımız bu tecrübeden bugün ) 
-=-=--~ dönmeye mecbur kaldığımız için acınıyoruz. \ 
. Biz fiyatonızı indirdiğimiz zaman kiğıdı 8 lngiliz 

lirasına ısmarlryorduk. Kağıdın ilk maddeıi harp malzemesinin de ilk 
maddesi olduğu için fiyatlar üç aydanberi aldı yürüdü. Aynı kağıdı 
bugün 15 İngiliz lirasına teklif ediyorlar. Yüzde yüz bir yükselit! 
Kendi fabrikamız gazete kağıtlannı ancak yeni yapılmakta olan 
kısmım ifletmeye ba!ladığı zaman yapacak.. I 

Gazetelerin yan masrafı satıştan çıkarsa, yansını ödeyen ilim 
iicretleridir. Halbuki piyasa ilan kaynaklarından birçoğunu kayb
etti. Bize iştirak hüsniiniyetinde olduklarında şüphe olmayan ar

~ kadaşhmmız bu yüzden fiyatlarını muhafaza ettiler. 
Yiiz para veya iic; kuruşluk bir gazete müvez7.i tarafını bir 

tiirlii tatmin edemedi. 
Beş kuruşluk gazete satan müvezzi müşterisinin yüz paralık 

=--=-= veya Uç kuru§luk bir gazeteye geçmesinden gocundu durdu. Bize 
göre beş kuruşluk bir gazete yerine iiç kuruşlu~ ik.i ta~e ~ata<:a:k: 
böylelikle kazandığını yine kazanacaktı. T ecrubc~ın. .umıt :_erıcı 
m~nzarnsmı tiirlii amiller örttü. Daha fazla satı§ umıdıne baglan
m~k ona elindekini kaybetmek gibi geldi. 

Elden el~ geçerken alanları söylemiyoruz. Yalnız beş kuruşluk 
bir gazeteden kırk elli para alan son e.Ie, üç. ku:uşluk bir gazete bu 
kAdM bir satlş hnkkı ayırıp veremezdı. Netıcesı bazı ye1lerde. K~- ' 
RUN aravanlarmın aradıklarını bulamamalan suretinde tecellı ettı. 

işte bunun ic;in, okuyucuya daha ucuz alınabilecek bir gazete I 
dan itibaren aayıfa1armı 12 ve 16 ya çıkaracak, eskisi gibi ve öteki İ 
arkadaslarımız gibi, be~ kuruşa satılmaya ba§layacaktır. v ) 

Okuyucuları.mız bü_tiin neşriyatımızın .. ~uhund~n ol.~ugu .~~d~r = 
fiyatımızda kendı lehlerınc olarak fedak< t .ık ta ılk gosterdıgımız ) 
;;;nekte:-t bizim bir ticaret gazetesi olmak i~ tcmcdiğimizi anlamış· ~ 
hudır. O 7..aman hükumetle" beraber bizi alkı!'iladılardı, şimdi de j 
mazur ~öreceklcrinde ,.e KURUN'u yirmi yıldır süren memleket -
hizmetinde arkalamakta devam edeceklerinde §Üphe etmiyoruz. \ 

:,,:=:_ Eski tarife üzerine kay~İf abonelerimizin haklan mah- J 
fuzdur; onlara sayıları bitinceye kadar gazeteleri gönderilecek, an- 'i 
cak yeni tarife üzerinden yenilencceldir. ~ 

~-~~ ~~ ~nkü 'IUrk milletinin Ege turu e\'\'e1ki gün Ankaradan ha-;:. Tayyareler dün Eskişehire n Bur 
~'.'ıı_ tiyeliıer hakkındaki nrzu lamıştı, Tayyareler yüzhası Zekinin sa~a gitmi;şlerdir; oradan lzmire gi
~ 1 •ıtdece onlann hakiki blr şefliğinde Türk Kuşu muallimlerin- deceklerdir. Resmimiz hu lo~·cuhıfa ~ık 

de! tam bir saadete mazharlden Yecihi, Ferit , AH, 'l'e,·fik. ~il an1~rı A~~ara.dan hareket etmek üze.J 1
bru-ettir. Türk milleti- kinist Faruk tarafından idare edı!. re ıken rosterıyor, 

: Y rni tarifemizi de İf 5ayıfa!ardıı bulacaksınız. s 
\ı.u1ııııı1 1 1111ıııııııı1111ıııııııı11111ıııııı11111ııııııı11111ııııııı1t1111ıııııı 1 1111111ıııııu1111ııııı111H ıllHll111111ıııııı1 1111ııııııı11111ııı1111111111ııııııı11J 
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ispanya Başvekili Largo Kaballero 
efkirıumumiyeye bir tebliğ· neşretti 
Oviyedoya hücum eden hükumet kuvvetlerinin 

12000 kişi zayiat verdiği bildiriliyor 
Madrit 27 (A.A.) - Askeri müşahit-ı 

lere göre, Madrit etrafında cephe bir 
istikrar hasıl 6lacaktır. Guadalajara 
mıntkasında asilerin yaptıkları §iddetli 
mukabil taarruzun akamete uğraması, 

yilksck kumanda h,eyetine müsait bir 
tekilde tefsir edilmektedir. 

HükOmet kıtalan, geçende zaptettik. 
leri mevzileri iyice tahkim etmek emri. 
ni almışlardır. Şark sahillerinden Mad. 
rlt cephesine takviye krtaları gelmekte. 
dir. 

Bayonne 27 (A.A.) - Bask hükUmeti 
matbuat bürosu Bilbao mahrecile a§ağr. 
daki notu neşretmektedir: 

Bundan iki ay evvel sularrnuzda bir 
'.Alman harp gemisinin dolaştığı sıral~r. 
öa Bilbao önlerinde toplanan mayinler 
Cikkatll bir muayeneye tabi tutulmuş. 
]ardır. Bu mayinler Almandır ve bir Al. 
man gemisi tarafından dökülmüştür. 

J..ondra, 27 (A.A.) -D.ıily Teleg
raph ve Daily Mail gazetelerine göre 
Felemenk \'İıo; amirali Degraaf, de. 
nizde ve Felemenk generali Baron 
\ Tan Voor.st de Fran.sız - Jspanyol 
hududunda kontrolü deruhte edecek 
lcrdir. 

Daily Ilerald gazetesi bütün plfı
nın ' tatbikatına lngilterenin eski 
'l'iran el~i.si Sir Robert Hedgsonun 
memur olacağını bildiriyor. Sir 
Jledgson, :\losko\'adıı ma<ılahatgü. 

zar idi, 
12000 KiŞi ()LJf()Ş 

Burgos, 27 (.A.A.) - Oviedoya 
hücum eden hiikiımet kUV\'<.'tleri, 
Şimdiye kadar 12.000 kişi zayiat ver
m~şlerdir, Bu kunetler, aynı za
manda mühim miktarda malzeme ve 
ezcümle birkaç tank kaybetmişler

dir. 
KRAL ılf ARŞI .HILLI MARŞ 

OLUYOR 

Bask hükUmeti yakında resimlere ve 
vesikalara müstenit malumat neşredecek 
ve Alman harp gemilerinin ispanya har. 
bma iştirak ettiklerini isbat eyliyecektir. Salamjlnca, 27 (A.A.) - Yeni bir 
JTALYADAN NE KADAR GöNOLLO kararname ile Kraliyet marşı milli 

GlTMlŞ? marş olarak kabul edilecektir. 
Londra 27 (A.A.) - Manchester Gu- iNFiLAK HAKK/ftı'DA TAHKiKAT 

ardiyan gazetesi, İspanyaya kanunusani Londra; 'Z1. (.A,A.) - İspanyanın 
içinde birçok gönüllü gittiğini yazıyor. şark sah11ler.ı açıklarında tlando 

Kanunusanide 800 kişi Napoliden ha. Ycry Castle İ.'lmindeki İngiliz vapu. 
rekct etm~ştir. runa evvelki gün hasar ika eden in-

14 kanunusanide 4500 ki§i ve üç tank filak hakkında Amiralhk '\'e ticaret 

nezareti tahkikat yapmağa karar 
· vermişlerdir, 

Resmi mahafilde söylendiğine gö. 
re, IRpanya sahilleri açıklarında ku
rulan torpil hattı dolayısile ortaya 
çıkan hukukudüvel meselesi hiç bir 
veçhilc halledilmi~ değildir. 

Londra, 27 (A.A.) - ispanyanın 
karadan kontrolü meselesi dün hal. 
!edilmiştir. Beynelmilel kontrol me
murlarının adedi gerek Fransa, ge. 
rekse Portekiz hududunda 130 ola
rak tesbit edilmiştir. 

BARSELONDAKI NU/JfAYlŞ 

Salamanca, 27 (.A.A.) - Sovyet 
konsolosu Oscenkonun şerefine Bar. 
selonda kızıl imdad teşkflatı tara
fından büyük nümayişler tertip edil. 
miştir. 

Amele teşkilatlarr, konsolosa bir 
teşekki.irname göndererek Katalon
ya işçilerine Sovyetler Birliği tara. 
fından yapılan yardımlardan dolayı 

şükran larrnı bildirmişlerdir. 

1\"ürtayiş esnasında nutuk söyll
yen bütün hatipler, her ne pahasıM 
olursa olsun, bolşeYik fikirlerini 
tatbik edeceklerini bildirmişler ve 
sendikaların beynelmilel luzıl yar. 
dım teşldhitınn bağlanmasını talep 
etmişlerdir. 

müfrezesi Napoliden Lombard~a vapu. --------------------------......:.. _ _:_ __ _ 
rile hareket etmiştir. 

22 kanunusanide 6000 kişi Sannio ve 
Toskana vapur arina yükletilmiıitir. 

Aynı zamanda Pietromika, Narvale ve 
Delfine ve ismi b!ldirilmiyen diğer dör. 
düncü bir deniz altı gemisi İspanyaya 

lngiltere ve Fransa Faşizmin 
harp çıkarmasını körüklüyorlar 

hıırc ket etmiştir. · 
Z6 kanunusanide Lombardia, Sarde. 

nia ve Kalabria vapurları mühim hamu. 
l el~r il ~ hı::rcket etmİflcrdir. Lombardi2 
vapuru Napoliclcn 100 ton top ve 100 
ton da mühimmat yüklemiş ve Gaeteye 
uğrayarak oradan 4500 gönüllü almış. 

ttr. 
28 kanunusanide diğer bir limandan 

20,000 gönüllü hareket etmekte idi. , 
Aynı ~y içinde 2500-3000 Alman gö. 

nüllüsü Laspezfodan hava mukabil si
l§hlaril birlikte hareket etmiştir . 

Diğer Alman gönüllülüleri ayın sonu. 
na doğnı hareket etmişlerdir. 

Valancia 27 (A.A.) - Efk:Srı umu. 
miyeye hitap eden uzun bir tebliğde 
Largo Caballero, bazı teşekküller yolu
nun üstünde mandalar koymakta devam 
eyledikleri takdirde istifa etmeğe mec. 
bur kalacağını bildirmiştir. 

Bu tebliğ, dün sabah Caballero ile na_ 
zırlar ve parti §efleri arasında vukubu
lan uzun görüşmelerden sonra neşrcdiL 
miştir. 

Caballero, b~tün halk cephesi partL 
lerile Reisicumhurun emniyetirii kazan. 
mış olduğunl:lan istifası, büyük akisler 
bırakacaktır. 

Neşrettiği tebliğde Caballero, gözle
rini hını bürüyen entrikacı unsurlarm 
kendi saflarında yapmış oldukları ca
susluklara telrpih e<lerek, şu sözleri ila
ve etmiştir. 

"Faşist olmayan bazr 
0

devlet ricali fs_ 
panya harbmm bitmesi lazım geldiğini 

söylemişlerdir. Fakat bu zeva~. harbın 

Moskova, ,27 (A.A.) - Tass ajan
sı bildiriyor: 

!zvestiya gazetesi, Alman faşizmi
nin' Avrupada. zaferinin İngiliz yıldı
zını solduracağıru yazıyor ve diyor 
ki: 

Vinston Churchill'in yazdığı bir 
"Taarruza. karşı karşılıklı bir müda
faa cemiyeti,. Avrupanın selameti için 
yegane çaredir. Avru~adaki kuvvetle
I'.n vaziyeti göz önüne alınırsa, kollek
tif sistemi ihdasmın tamamen Sovyet
ler Birliğinin müzaheretine bağlı o~

duğu apaçık görülür. İngiltere, Fran
sa· ve Sovyetler Birliği arasında en 
sıkı tesanüt Alman faşizmi tarafından 
Avrupada bir harp vukua. getirilmesi
ne mani olmak için kat'i şarttrr. Sov
yetler Birliğinin Avrupadan tecridi 
kollektif sistemin ülası olacaktır. 

Gazete, İngiliz burjuva mahfille
rinde revaç bulan "tdeolojik blokların 
haricinde kalmak nazariyesi,, ne te
mas ederek diyor ki: 

Avrupa. barı~mı berhava etmek ve 
başkalarının tepraklarım ele geçirmek 
istiyen Almanya ile bu barışın muha
fazasını gaye edinmiş olan Sovyetler 
Birliğini ayni seviyeye koymakta olan 
bu nazariye, fa.~ist tezi için imtiyaz 
teşkil etmektedir. Zira mücadele bn.
rrşı bozanlarla müdafaa edenler arr
smda cereyan ettiği halde, bu naz:ıriye 
ihtilifm gilya ideôlojiler arasında ol
duğunu ima etmektedir. Banşı bozan
larla müdafaa edenler arasında batıl 
olarak orta bir yolu bulmıya çalışmak, 

ancak İngiltereyi idare eden mahfil. 
!erin kollektif sistemden vazgeçmele
ri demektir ki, bu da , Almanyanın 
tam istediği ~ydir. Halen, İngiliz ve 
Fransız hükumet merkezleriyle Sov
yetler Birliği hükO.met merkezini bir
leştiren barış mihverinin kollektif em
niyet ve tahkim siyasetleri arasındaki 
tıpkılığı inkar etmek imkansızdtr. Fa
kat İngilterede hakim olan. zümreler 
bu neticeyi istimzaç etmek istemiyor
lar. İngiliz mahfilleri bitaraflık müna
kaşaları ile, ''Hareket serbestliği,. hül
yalariyle hem kendilerini, hem de 
memleketler'W---:.in efkarı umumiyelcrini 
aldatmıya devam ediyorlar. Bu bita. 
raflık ve hareket serbestliği arkasın
da, barışın muhafazası için yegane 
zı1mandan yani kollektif sisteme mü
za.heretten vazg~mek gizlidir. Sovyet
lcr Birliği bu sistemin kalesidir. 

~zvestiya, İngiliz muhafazakarlar~
nm ve hatta Fransız sağ cenah parti
lerinin şu veya bu sebepten dolayı Sov 
yctler Birliğine kar~ı devam ettikleri 
mücadeleyi kaydederek makalesini şu 
suretle bitirmektedir: 

''!ster görememekten, i'ıter alaka
sızlıktan olsun, ı::urası aşikardır ki, 
İngiliz ve Fransız burjuvazisi, Avrupa 
barışının batıyı doğuya bağlıyan bi
nasının anaduvarını berhava etmek 
istiyen faşizme yardım etmekte ve 

kendi clile kendisini mahvetmek için 
fa.cıi'Zmin harbi çıkarmasını kol~l~
tırmaktadır.,, 

~~i~~i ~:~:~~m~::e~~~!:~~i ~!~
1

~i:::; Fransız gazete 1 eri Ha b sb u rg 1 ar 
zaman memleketimize hiyanet etmiş, 

1 
• • • 

1
• 

olanlarla uyuşmadım. Çünkü bu yolda' mese esını ınce ıyor 
bir hareket Avnıpa sulhu için mühim bir 
tehlike teşkil ederdi. 

6 martta ademi müdahale kontrolü 
tatbik edileceği zaman kati bir karar 
ittih.:z ctmekliğimiz lazımdır. Çünkü 
bu tarihte dahili harp pek nazik bir 
safhaya girecektir. Eğer pek kuvvetli 
bir vaziyette bulunmazsam, Ba~vekalet. 
ten istifa e<kceğim, 

Caballero, Franko ile sulh müzakere. 
lerine girişmek arzusunu izhar edenl 
but unsurlara da telmihl~rde ·bulun. 
mustur~ 

Paris, 21 cA.A.) - Matbuat, Habs-f 
burglar meselcsile meşgul olmağa de
vam etmekte ve Roma. - Berlin mihve
rinin· baki kaldığı noktasında ittifak 
etmektedir. 

Journal gazetesinin, Viyana nrnh:ı
biri şu satırları yazıyor : 

"İtalya, Almanyayı tutuyor. B:ıF
vekil Şuşnig'in Roma seyahati, bir ke
re daha tehir edildi. Ve bu suretle Al-
manya bir kere daha davayı kazanmLS 
oldu.,. -. 

Echo de Paris, ~u mütaleada bu
lunuyor: 

"Berlin • Roma mihveri takviye 
edildi, İtalyanın rakkası, Almanya ta
rafına meyyal olan vaziyetini muha
faza ediyor. Avusturyada saltanatın 

iadesi projesinin mevkii fiile getiril
mesi ihtimali hemen yok gibidir. Gudo 
Schmid'in yakında Parise geleceği söy 
leniyor. Bundan maksat, Garp devlet-, 
!erinin tavassutunu temin etmektir. 
Fakat bu teşebbüs, maalesef çok geç 

Felemenk - Türkiye an· 
laşmaları dün imzalandı 

Felemenk firmaları radyo, gemi, unr0~ 
inşası münakasa/arına girebileceklef 
'Ankara, '1:1 (A.A.) - Ankaraya 

gelmiş olan l<'elemenk hükumeti mü
messilleri ile hükumetimiz mümes. 
silleri ara.-;ında parafe edilmi;; olan 
anlaşmalar, bugün Hariciye Veka
leti büyük salonunda Türkiye Cum. 
huriyeti hükumeti adına lktisat 
müsteı;;arı Kurdoğlu, Felemenk hü
kumeti ııamma Baron de Harinxma 
Thoeo Slooten tarafından merasimle 
ve çok dostane tezahürat içinde kati 
olarak imza edilmiştir, 

c - Gemi inşaatı. -~ 
d - Deniz aşın 1''elemenk 

11 1: .... ' 
temlekatı menseli kahve tes u ... ı 

~ ~ 

e - Her çeşit devlet mil?'· ıJf 
ve de,·let sanayi, ziraat, nafıa P 
larına giren işler, ıııı• 

Gerek bu listenin, ge ek ttS ·
dilmiş 35 milyon florin pJaf o~~ti 
icabında her iki hükumetçe bı~ı ~ 
tadil edilebileceği prot.okoldıı t 

edilmiştir. • 
1 
~ 

Felemenk firmalarının üzer t 
de kalabilecek işler taksitleri 11 il 
tinde alabilecekleri mallartJll11 

şunlardır: ..J 

n vd d kUW. 

Bu anlaşmalar 23 eylül 1934 ta. 
rihH Türkiye - Felemenk klering 
anlaşması yerine kaim olacak yeni 
klering anlaşmru;ı metni ve merbu
tatile, Felemenk firmalarına kar~ı. 
lığı sekiz seneye kadar ı~zayan tak
sitlerle ve muayyen Türk mallarile 
ödenmek şartile 35 milyon florinlik 
bir plafon dahilinde 1'ürkiyedeki 
bugiinkü büyük işler münakas:ıları. 
na iştirak imkanı bahşeden mali pro. 
tokoldan ibarettir. 

ug ay, arpa, an, trl 
ve diğer her nel·i hubuhat, • ı 
tiftik, pamuk, şarap, likör, .. , • 
mer ve şimdiye kadar Feleıne~ 
hemmiyctli nisbette ihracatı (il 

olmıyart her hangi Türk ınalı ... tt 
1 

Yeni klering anlaşmıL~ınrrı -;; 
deti 1 mart 1937 tarihinde bafl 

Faiz yoktur. Taksitler mukabili 
mübayaa edilecek Türk mallarının 
alakadarlar tarafından Felemenke 
ihracı meşruttur. 

üzere bir yıldır. il' 
Ma~i protokol i.se protokol~ 1 

piş ettiği işler taksitlerinin ta ~ 
tcs,·iyesine kadar meriyetU ~ 

Felemenk firmalarının bilhaS..."-.'l 
münaka.c:ıalarına iştirak etmek iı:ıte. 

dikleri işler protokolda beneçhi ati 
sayrlmaktadrr. 

a - Radyo istasyonları inşası n 
P. T. T. ye ait işler Ye t.aannutler. 

b - Inşa.c:ıı veya ıslahı hükftmet
ce mukarrer limanlara ait inşaat iş. 
leri ve techizat, 

cakbr ~ 
1''eİemenke klering anlaşJll,,ı ,c' : 

ricinde mevcut 1934 tarihli ti~ \ 
anlaşmasına gelince, bu ali iJ 
aynen 23 mart 1937 tarihine ;ıı' 
meriyette kalacak Ye bu ta ,4 
sonra, metni Ankarada parafe Ol~ 
mtş olup heniiz Lahayden ~ur•1; 
Hollanda heyetine imza emrı ~ ' 
mi' olan metinle değiştirilecektir, l 

1, 

Hatayda Türk köylerine tecavüzler 
(Vstyanı 1 incide) GtlÇI,,ÜKLER NELERDJtı', 

!JftJŞAillTLER CENEVREYE Paris, 27 (A.A.) - Ana.dolıl 
ÇA0IRILDILAR sının hususi muhabiri bildiriY0% 

Cenevre, 27 (A.A.) - Havas ajan- Senbris, Le Journal ga.zet~ 
sı bildiriyor: Sancak statü ve anaya.saı::ınt ;-1 

Hatay mcselesile meşgul olan mü.. edecek Cene\.Te komitesinde çJ 
tehassıs1ar komitesi perşembe günü güçlükleri anlatarak diyor .k!: Jıf 
başladığı iptidai tetkikatı bitirmiştir. "Suriyeliler, Sancak valısınleel 
Komite, azasına Hatayın anayasası ve leri tayin ve ahalisinin Şanı n1

• 
·çıt! 

idari teşkilat kanunlarının icabettir- de hiç olma7.Sa tali meseleler 1 
11t 

diği derin tetkikatta bulunmak imka- sili surctile hakimiyetlerini te) 

mm vermek üzere bir hafta kadar tirmek azmindedir. .~ f 
toplantılarını kesmiye karar vermiş- Ayrıca Lilbnanm istemed1ği ~ 
tir. rasyon fikrini başka şekilde el~ct/ 

1 I• 
Diğer taraftan komite, Hatayda. bt:- larr ve Trablus Şam limanJJl .. t 

lunan "Millctl"r cemiyeti miişahitleri- leri muhtemeldir. t#'~ 
nin mütnlca1armdnn da istifade etmek Komite bu güçlükleri bsl Wf 
için bunların Cencvreye davetini ge- yaptığı iş ile bihakkın öviinet> 
nel sekreterlikten rica eylemiştir . 

Atatürk'le Litvanya Reisicürfl' 4 

huru arasında -1 : 
li b:~:~~·!~n<~~~tile ~!;~::i~~i~· Ras Destanın öıJııf jl ~ 
graflar alınıp verilmiştir: • t •• ,,Jıf 
Ekselans B. Antanas Smetona Litvan- mesı eessur uya ıJil ~ 

C mh k Roma 27 (A A ) - Jt3S ·ı"'~ ~ ya u ur Baş anı ' • · difl ,.. 
Kaunas nın esir edilerek kurşuna .,. ~ 

tıerde ,i Litvanya milli bayramı münasebe- olması, ecnebi memleke v 
tile, en hararetli tebriklerimi ve şahsi yük bir tee.."5Ür uyandırınıştır. -• 

• tbUıltJ .A 
saadetlerile Lltvanyanm refahı için c- dra, Berlin ve Paris ınıı t'°''' 
lan temennilerimi kabul etmelerini ek- b' · n-- D t n tı- · ı4 ha ırlerı, ı~ es .anı ~eti 
selansınıulan rica ederim. karşı m uka\·emet teşkilatı .,el 

K. ATATÜRK re '" t 

Ekselans Kamil Atatürk Türkiye 
Cümhur Başkanı 

Ankara 
Milli bayram münasebetile gönder

dikleri tebrik ve iz.har ettikleri temen
nilerden dolayı ekselanslarına hararet. 
le teşekkür eder ve bu nazik ihtimam
larrnm beni ve Litvanya milletini de
rin bir surette mütehassis ettığini 

kendilerine temin eylerim 

ANT AN AS SMETON A 

kalmıştır . ., 
Fiı;aro gazetesi şöyle diyor: 
"İtalya, ~rlin - Roma mihverini, 

Frans~yı tehdit ve İngiltereye mclişc 
telkin etmek için bir manivela gibi kul 
!anmaktadır.,, 

o;dre gazetesi de 1talya - Alman
ya anla~ması baki kaldıkça .Arı:ıidük 

Otto'nun tahta çıkanuyacağmı yazı-
yor. ' · . ... - ....... 

g etiren son Ras oldu.i{unu ..• :ilı 
bil'p "' sinin ortadan kaldırılması ıtilt'' ı 

l:lkadar .spekülasyonl:ıra 
·. r1•1• nrmiş olduğunu kaydedıyo l 

,ıı ' 
Dün limanı sis bil "(' 

,, ıı' f 
Dün öğleden sonra. :aoge. 1ş, y L 

k"d h'll . . . ka.pleJl1 t 'il u ar sa ı erını sıs ·dll ,, ~ 

altıya doğru sis kesafet pe~ıf.(!' 
rek denizde seyrüscf er gUçl . ~J) 

Ş. ıtetJ 
Bu yüzden Akay ve . ır rdit· ~ 

ye vapurları işliyememışle ._rŞıı 
Şirketi Hayriyen.in 63 nu~1'fl'ıf 

puru 7,35 de Köprüden ~8tif· 
saatte Osküdara gidebilr:Jll!l . ~ ' 

,, bil' ~ 
Sis saat on ikiye do~"i içirl 1, 

mıştır. Vapurlar iş1ernedıg 00Jıl 
dıköy, Adalar, Boğazın ,ı\nıı. b111d' 
!inde oturanlar geceyi tstsn d!I ' 

aııırı . 
rabalarmm dostlannnı Y._ • • 
tellerde g~irm.işlerdlr4 "' 
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6LK~M.İi'ZDE j 
ıgın bir manda .bir ka

dını çiğniyerek öldürdü 
'~h1an - Horan köyünde / 
... hir r ll1anda bir kişinin ölümü
'a ltbt Çok kimselerin yaralanması. 
~ P ol111uştur. l\la~da köy hal
'~ahJanınıdır. Yahya, diKer 
"- •iru rla birlikte bunu da sula. 

.. den ayrılmış, koşmağa baş. 
l•türnıüştür. Dönerken hay
lla~nııştır. Yahya, akşam 

11~• mandanın mandıraya 
11 zannetmiştir. f'aknt sabah. 

lal .. helayı meydanda göremeyin
\., trfae bakar&k tabike başl&mış. 

~·• ak"8m üzeri sürüden .ay
!'l ,1 • lonra bir çobana rasthya. 
~':- etbiş ve çobanı yarala
' leumundan kaçarken De
~l' B~ndan sonra çoban köpek. 
.. ~ kö1flne varmış, burada da 
:.- 'tıa~ Yarahyarak yoluna de
~ ~r. Mürtüler köyüne ge. 
~ lftrt nı açık bulduğu bir ev-'tl te rfrmiş, yatakta yatan 
~h.r kadını çiğniyerek öldür. 

" . ~11 haber alan jand.armalar 
~ ~ lllkibe çıkmışlar n yakala
~'llı olmadığından öldürme. 

•I kalmışlardır. Mandanın O, 11» olmadıiı araştırılıyor. 
1
""a kızan b;r ana 

ı...lr ile yapmış? 
~t te4. - ~mleket hastahane
:">'lt ~br lide bulunan hastalardan 
~ taya müracaatla Tepecik. 
'' bı.ı:ları evde oğlunun bir de
"'ııa~nu ihbar etmiştir. 
~ ! tarafından _Yapılan a. 

. ) d .. ıo Türk altını, 30 lngi-
-... •. -._~r@ f'ransız altını ve bazı mü. 

.. eydana çıka.rılmı•tır 
rı ~ • 
b,ı"tn .. u sene e\'Vel bulun-

rı ftluddet zarfında birçok 
~1
1 Bllrfedildiği, ancak yu. 
llliktarın kaldığı anlaşıt-

C rıın 
tlir. • nıtlunun son 7.amanlar. 

zacı Cemal, Dr. Halet, Tüccar Mek
ki, Ek.!per Nazmi bölge muhabiri. 
miz Baoııri Ahmet Tapu 1\1, Neşet, 
Tüccar lsm~il. Süleyman Akalın 
idare heyetine tekrar seçilmişlerdir. 
Her zaman temiz ve hayırlı çalışma· 

larına şahit olduğt:muz hu heyeti 
tebrik eder, ~ e:ti mm·affakiyetll'r 
temenni ederiz. 

il. A. Unal 

Ögretmen oku·u 
Şehl'imizde bulunan orta tedrisat 

genel direktörü B, A,•ni dün kültür 
direktörü Te\·fik Kutla birlikte 
Çamlrcadaki erkek öjretmen okulu
ntı gezmiştir. Okul hakkında alaka. 
dulardan izahat almışlardır. 

Bu yıl öğretmen okulu teşkilatı
na yeni bir §ekil ,·erilmesi düşünül. 
mektedir. Yapılacak değişmeler ta
til aylannda Ankarada toplanaak 
olan bir knmisyon tarafından tayin 
edilecektir. 

ö§retmenlere konaer 
İlk tedri.!ıat ispekterlerfnden Bed. 

,-i Akalınla öğretmen Şefik tarafın
dan dün Eminönü mıntakasındaki 

öğretmenlere btanbuJ erkek liaesin. 
de bir konser verilmiştir. 

Talebenin tetkik g ; zil eri 

Haydarpaşa lisesi son sınıf tale
belerinden bir ırup dün sabah Asa. 
rıatika ve Şarkı kadim müzelerini 
gezmişlerdir. Öğretmen lbrahfm 
kendilerine eserler hakkında tarihi 
malUmat vermiştir. Öğleden sonra 
gene aynı kalile Ayasofya müzesini 
n Mimar Sinan türbesini ziyaret 
etmişlerdir. 

K11dı1'öy ütüncü orta okulu· da 
bayram tatilinden istifade ederek 
Gazhaneyi gezmişlerdir. 

Aakere ~a§1rllanlar 
Eminönü Aakerlik Şubnindeıa: 

Yolcu salonu 
nasıl o'acak? 

Çinili Rıhtım hanile Merkez Rıh
tun hanı araamda yapılacak olan asri 

yolcu salonu maketleri hakkında Jü-I 
rinin tetkiki yakında bitecektir. Be
ğenilecek maket, aynca gümrük idare. 
si tarafından çok dikkatle tetkik edi
lecek, bilhassa yolcunun girit ve çrkı
ıının kolay olmaaı itin ica.p edene 
dahili inpatta bazı ufak defitiklikler 1 

yapılması istenecektir. Binanın kaç 
kat olaçağı henüz bilinmemekle bera
ber, bUtUn pli.nJ.ar' 300 bin lira esuma 
göre yapılm11 olduğundan pllnm he. 
yeti umumiyeei kabul edildiği eekilde: 
kalacaktır. 

Bina yapıldıktan sonra ecnebi Bel" 
yah ve yolculara kolaylık olmak Uzc
re vapura ~aha önc.e hamallar alına- 1 cak ve bu hamallar yolculann eıyala
rmı· vapurda teslim alacaklardır. Bu 
suretle yolcular, vapurdan eşyalarile 
nhatsiz bir eekilde çıkmıyacaklar, sa
lona geldikleri vakit eşyalan mUın
kUn olduğu kadar süratle muayene e
dilmif olarak hazır bir halde bula
caklardır. 

Binanın yapılması için istiml!k e
dilecek yerler ve yıkı~acak binalar he
nüz tesbit edilmiı değildir. Bu da an
cak binanın pllnı seçildikten sonra ar.. 
laşılacaktrr. 

Tllnel 'lrketlnln yzpmaaı 
llzım gelen y•pı 

Tünel ıirketi mukavelesi mucibince 
Galatada bir bina yapacaktı. Bu hu
susta hazırlanan proje Nafia veklle
tine gönderilmiş; tudik edilip gelmit
ti. Tam inşaata başlanacağı zaman ıx. 
lediye, tünelin Gala!&daki çık11 yerin
de bazı istimllk yapılıp buradaki yol 
genişletildikten sonra ineıa~ JDilsaa
de edeceğini biIClirmiı, yapı bu yüzden 
geri kalm11tı. · · 

TUnel ıirketi belediyenin bu tebli
ğini fına.t addederek inşaat yapma. 
maktadır. Nafia vekileti b~ komiser
liği TUneJ firketine yapıya başlanma
•mı aon defa bildirmiftlr. 

Bir Hakyerinda 

Mektepli lnaca§ızln ölUmU 
durutmaaına b•tlancıı 

Çapada ,·ukua gelen bir otomobil 
ka~na ai&- duruşmaya, · f.tanbuJ 
asliye üçilneü ceza hakyerinde dün 
sabah başladı. 

Duruşması )apılan, Hayri ismin
de gP.n( bir ıbfördür. Kendi8i mev. 1 

koftur. Kazaya kurban giden Sel
çuk kız sanat enstitUsU talebesln. • 
den on dirt yaşında Nimet Wmti 
bir kızcaltzclır. Kendisi vaka giinü, 
Çapada duran bir tramvayın . önün
den caddenin öb!ir tarifına geçmek l 
isterktn, toför Hayri, arkadan gel. 
miş. duran tramvayın önüne geç
meğe davranr.uş n bu sırada kızca. 
ğıza çarpmış. l!astahaneye kaldırı
lan yaralının hayatı kurtanlama. 
mı~. 

Duruşma kararnaıaesine göre, 
Hayri, bu suretle su~lu yerindedir. 
Fakat, kendisi duran tramvayın ö
nüne ıeçmete davrandığı doğru ol. 
madığı müdafaasındadır. 

Reia .Secip Nadir aordu: 
- Fakat. poliste verdiğiniz ifa

dede, bu yoldaki nal• miisbet ce. 
,·ap Tel'mişaiaiz? 

- Orada, komiser diledlfi gibi 
yazdırmı,. Karakolda beni kömlir-
1 ili• kapadılar, aonra çıkardılar, 

"lmzanı at?,, de1iler n bir krre o. 
kumama bile müsaade ~tmed~n r.or
la imzalattılar! Fakat, b.n milstan. 
tiğin yanına gütürUliinct', orada 
dotrusunu ya.zdılar. Ilurada ne söy
lüyorsam, müstentfklikteki ff:ldem 
de b3yledfr! 

Şoför delikanh. ülen kızın tram. 
,.a,.ın ranından birdenbire önfin~ 

çıktığını ve bir gözü sardı olduğun
dan otomobili rörmiyerek, çamur. 
)ufa çarptı:~ını, yere düşüp yara
landığını, bundan dolayı öldUtünU 
söyliyerek, havanın yağışlr olduğu. 

nu, krrdisinin tramvay durunca, o
tomobili durdnrdoğunu ilave etti. 

J Polis Haberl•rl 1 

Minare dıbinde 
altın bu undul 

Fatihte oturan Bahattin Te 1 
Mwıtafa adında iki kişi polise baş 
vurarak Sirkecide Reşadiye oteli 
karşısında kaldırılan cami minare. 
sinin yerinde eski dene ait paralar 
bulunduğu n bu paraları orada ça• 
lışan Saim Ahmet, Mustafa adında 
iki kişi aralarında paylaştıklarını 

söylemişierdir, 
Polis Saim Ahmet ve Mustafayı 

sorguya çekmi~ bunlar 1223 Te 122:> 
yıllarına ait lSO - 200 kadar ufak 
pönez altınları ve 300 kadar da ba. 
kır yüz paralık buldu.klanaı itiraf 
etmitlerdir. Paralar muadere tclil• 
miştir. 

•ALACAK YüZUNDEN KA'T· 
GA - Sanyerde Uzun Çetmede otu
ran 30 yaşlannda ekmekçi Bayram 
ile rüsumat muhafaza memuru Ah. 
met arasında ekmek alacağı yfiztin
den kavga çıkmış. Ahmet Bayramı 
bı~kla sol kolundan yaralamı§trr. 

• ÇOCUKLAR ARASINDA -
Beykozia Kavaflar caddeshule ota. 
ran 11 yaşlarında Hamza ile rene 
aynı mahallede oturan 15 yatlarm• 
da MuJaittin aruında oyu yiiıln. 
den kJJP çıkmıı Muhittin Hamr.a• 
n başından ta§Ja yaralanuftır. 

• TRAMVAYA ASILMAK ISTB. 
YINCE .. ~ Ortaköyde oturan An• 

di.s isimli çocuk Beşfktaştan plea 
:;ıo numaralı tramvaya udmak iste. 
miş, fakat mtinzenesfnf kaybede
rek düşUp yaralanmıftır. 

• BiR iSÇiNiN PARMAKLARI 
KES1LD1 - Ortaköy"de Narbyan 
teneke fabrikasında çalışan Artin 
elini makineye kaptırarak üç parma. 
ğını kesmiştir. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmıttır. 

• YANGIN - Dün Küçükpazar
dakl makarna fabrikasının yumurta 

---~ine bal\mam:ı.ı;md:ın muğ
·.,.•lıa. k bu ihbarda bulunduğu 

tıştur. 
1 - Eminönü askerlik şubesinde ' h 

kayıtlı 313 (dahil) 326 (dahil) ye. • lr Mecllainln yeni lzalar1 
- Çapaya nereden geldiniz? 
- Tophane nhtımrndRn kadınlı, 

ardiy~indtn yangın çıkmrı ve ardf. 
ye tamamtn yandıktan sonra gtiç 
halle söndürülehilmiştir. Yapılan 

araştırmada yangının soba borusun• 

daki kmlcım1ann tutuşmasından 

ileri geldiği anlaşılmıştır. o;,,,, istiqen bakkal 
~ Öldü1üldü 
)ea ·,:- DoJaphkuyuda da bir 

l C Uf, Esat isminde biri, 
~~-~li bıçakla öldürmüştür. 

\ fıtt. Cemal, gece dükkanını 
'9 t.;.._ 'il &onra evine giderken yol 
~ rasııamış, eski borcunu Is. 
"-"' IJl bıı Sarhoş bulanan Esad, 
~ lt .. Yüzden kngaya tutut
~~I~ aralık da bıçağını çek•. 
......... il karnına ve kalbine sap-

~~ 
~ ... :ıs lllUteakip katil yakalan. 
\ 'hraır olan bakkal, otomo
~ .... ~lteye kaldınhrken yol. 

110daki nehirler 
~~@ile qük seldi 

:; - Se) han ve Ce) han ne-
lo.:.. '• ..-····-~,, .rUl\Seldi. o,·ada mün 
's ~ 811lar altındadır. Nehir. 

lıı. ..:.-._ındaki köyler arasında 
l , ..._1~1ştir. Şimdilik Ad'ana 
,ftaft ike Yoktur. 

l:llıusi muhasebe 
~ "1iidürü 
\\ ~~ıeı) - lzmit hususf mu

«taaa lirlUiüne başkatip Mus. 
terfian tayin edilmiştir. 

~ . . ~600 Kızılaq 
~ ~ ll,.umunda 
~~ 'eaini Kızılay t!İneması 

~t.~"Pını~tır. Bir yıl lçin
"9 ıı olan 1326 lira 10 ku. 
~ ~ta.ı Genel Merkeze gön

._ lirası da kimsesizlere 
tttıe verilmiştir 
batiı.,&at sonu~da Ec. 

dek muhabere ve topçu )arsubayla
rı talim için celb edileceklerdir. 
Bunlarda muhabere yaraubaylan 
10 martta, top~u yarsüba) Jarı 1:> 
martta kıtalarında bulunacaklardır. 

Bu ikı sınıftan yukarda doianıla. 
rı yazılı yarsubaylardan ıube mın
takuında olupta kayıtlarını yaptır. 
mıyanların hemen ıubeye müracaat
tan. 

2 - Bu sınıflara mensup olan 
birinci maddedeki doğumlu yarsu. 
baylardan gümrük muhaf.aza teıki

latrnda Unlformah olarak çah~n. 
!arla, ecnebi iJterdeki hariciye me
murlarile ticaret ve tahsilde bulu. 
nanlar ve sitajları üzerinden iki se-

". ne ge~memıı olanlar bu davete ret. 
miyeceklerdir. 

Nı.,anblar 

~~,ı~~~: 
"", __ J{~J?/$~ 1 •. ~ 

17 ~~ .~x~~ 
~ . ;i ~,. ) ::....::-:;• ... ~ 

/ /~{ ::::-.:~-.~~ ~~ 
~ ' ttf. r· V-~ tb '7. 

fi·; ~ ~ 
-.~ ~'J: 

~ 

- Güzel arkıadafuu6 var mı1 
- Sizln var •1. 

Şehir mecliai izuından vefat eden 
Beyoğlu izuJ Sadettinhı yerine ıara 

itibarile yedek hadan Bay Fuat Re-' 
pt vazifeye çafmhnıtbr: ancak bu 
zat Suriyede daiml bir vlllıifede bulUi!· 
duğundan davete icabet edemiyeceii 
anlqılmaktadır. Sıra itibarile bundan 
sonra eebak Şehremini muavil)lerinden 
ve Cemiyeti umumiye ve belediye ve 
Şehir mecliiiniD eeki zalarmda.n Bay 
H. Raif gelmektedir. Bay Fuat Rqat 
gelmeue Bay H. Raif çajınlacaktır. 

Gene vcqt eden Sanyer lzumdaa 
Bay İsmail Hakkmm yerine de By 
Allç~. . 

••lithnlz• ıeıecık ••n•ll 
v•pur(•r1 

A.mrfka Te tarflteteclen Akdenlı 
psia"8in• rıkacak oa.n • •yyah 
np11n1ndan aaeak 1! 'blhım1111 ıeh. 
ri•fıe selecttt ötnail•ittlr. 

erkekli )edf müşteri a1arak Şe.h!'f. 

mfni•e ı;ötürtiyordum? 
MüdJ~illmumt Kimi1, şahaler•n 

(.a#ırıh11unu istedi. Necip ~dir 
Salim ~-.• 'f:ohlrte kurulan heyet, bu 
Jsttf~ ~öre karar \"ert-r~k. duru~a
nın tfe-mmrnr ba~ka bir gtfJ1t: 'bırak 
tı. 

Fatih noteri dUn ••bah 
aahverlldll 

Fatf!l noteri Mehmet Şükrü ile 
baıkltl' "il Ye daktilo •un·e
ria, bir .niddettenbert latanbql a. 
tıreem laakyerh:de durq111~1an ya
pılı1or. 

Banlar4aa daktilo Münevver ıe. 
~enlude serbest bırakılmıştı. nün 
Nbah tla neter Mehmet ŞllcrU ulı
Ttrihll. l\l~vkuf olarak bqkltip 
Fent llaJdı. 

Ba ihtllb n dmmet daruşma.sı. 

Fabrika 1~ liraya ldgortalıdır. 1 

• ARABADAN KAÇTI, TRAM. ı 

,. AYA ÇARPTI - Ortaköyde otu •. 
ran lokantacı Cavidin ottu beş yaş. 

Jannda Orhan, taddeden geçen ytik
lil bir ara1>aya takılmak istemlş4' fa• 
kat arabacının bağırmumdan kor. 
karak yere atlamış ve kaçmaya bar 
lamıştu. Bu sırada diğer taraftan 
gelmekte olan 2.U numaralı tramva. 
),n önünde kalmış, çarparak yara• 
lanmuıtır. 

nın şimdiki saflı1sıncla. ehli vukuf, 
t\ rak Üieriode tetkikat yapmakta, 

. r.oterlik muamelibna ait kağıtları, 
c!efterll'ri fÖzden J[eçirınektediı. Hu 
iş da~ bitmemişlır. 

Durç~İaaya. bafka bir güa de
'am ui\inacaktır. 

GUNL~RIN P~S'INDf:N 

Ne am bir llaklllat ı 
Dün dok.uz, on yqlannda iki çocuğu aralarmda 

konufurlarken dinliyordum. Çocuklardan biri önle
rinde duran oyuncaklardan birine i§llret ederek 
sordu: 

- Bu otomobil nerede yapılmıf},. 
Öteki cevap verdi: 
-Avrupada. 
- Ya ıu top} 
- Awupada. 
- Öt~ki ıimendifer? 
- .O da Avru.,.da. 
Suali IOl1UI çocuk o zaman dayanamadı: 

- H'lç bizim memlekette yapılmı§ oyuncalC 
yok mu} 

- Hayır yok 1 Bütün oyuncaklar Avrupadan 
gelir! 

Bir küçük çocuk ağzından çıkan bu son cümle 
adeta kalbimin İ<'erisine müthi§ bir ok gibi saplandı. 

"Türkiyede bir oyuncak yapılamaz,. fikri milli 
ekonomi terbiyesinin öldürücü bir zehri değil midir 

Ve böyle bir zehirli fikir dokuz, on yqmdaki çocuk· 
lann kafalanna girdikten sonra artık onun tahripkar 
tesirleri nasıl yokedilebilir} 
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Necaşi 
/nf[iliz K Talının taç . . 
gıyme me!"asımıne 

çağuıldı 
Daily Exp-res.s gazetesi yazıyor: S imon içeri girer J;!irmez dostuna 

seslendi: 

Fethedilmiş Habeşistanın impara. Artık korkma! 500,000 franga si. 
toru Haile Selasiye, lng:iltcre kralının gorta oldum. Bana bir şey olursa .• 
taç giyme merasiminde resmen temsil Odette hayretle gözlerini açtı: 
cclilıncsi için İngiltere hükumeti tara- - Allah saklasrn ı Hiçbir şey olmaz .. 
fınclan yapılan daYeti kabul etmiştir. - Bilinmez .. Kimin ölüp kimin ka. 

Mümessili, yirmi beş yaşındaki oğ- 1acağı ne ma!Uml Ailem razı olmadrğı 
lu olacaktır. Kızı Prenses Tshai'nin del icin seninle evlenmemize imkan yok. 
merasimde bulunması muhtemeldir. Onun için, ben ölürsem seni dünyc:.lda 
Çünkü şimdi Kudüste imparatoriçenin beş parasrz bırakamazdım .. 
yanında bulunan veliaht İngilizce bil- Odctte gülümsiyerek ağzını burnuııu 
miyor. oynattı: 

1taly.a., tes'it merasimine veliaht ile - Teşekkür ederim .. Doğru hareket 
kansını ve Mussolininin şahsi delegesi ettin. Fakat senden ayrılırsam ben ya. 
olarak da hariciye nazırı Kont Ciano-' şar mıyım zannediyorsun. 
yu gönderecekti. - Manasız şeyler söyleme. IIele, 

Şimdi btmların geleceği şüphelidir. bir gün böyle bir şey olursa öyle hare. 
Fakat İtalya hükumeti adına konuşan ket edeyim deme. 
biri bugünkü çıkmaz vaziyetten kur- - Ne diyorsun? Neye böyle hep öl. 
tulmak iç-in bir yol mevcut olduğunu mekten bahsediyorsun? Buna sebep 
söyliycr~k demiştir ki: ne? 

"Eğer İngiltere hükiimeti, sabık - Hiçbir sebep yok. Bilakis, 
İspanya kralı Alfons ıibi diğer sakıt hayatrnı sigorta edince ölüme 
kralları çağıracak olursa, İtalyanın müdafaa tertibatı almış gibi 
kral - imparatoru da bir mümessil gön Hakikaten de öy!e: 

ins1n 
karşı 

oluyor.. 

derebilir.,, Sigortacılar öyle pek sağlam olmayan 
Bununla beraber, hadisenin İtalya- insanları sigorta etmiyorlar. 

da ne kıı.dar derin bir tesir yapmış ol- • • • 
duğu şundan anlaşılır ki, Romada şa- Hakikaten Simon çok sağlam bir 
ir Kats'in evinde toplanma.ğa gitmiş adamdı. Fakat, kaza bunu dinlemez: 
olan İngiliz şairlerine bir İtalyan a- Simonun otomobili bir gün yolda bir 
yan azası riyaset edecekken bulunma- ağaca çarptı. Araba parçalandı. Kendisi 
mıştır. ağrr surette yaralandı. 

Diğer taraftan Milletler cemiyeti Telefon ettiler. Odette koştu. 
mnhafiH Habeş imparatorunun taç · Simon hastahanede idi. Kadın, hasta.. 
giyme merasimine davet edilmesini haneye yakın bir üerde bir cl:ia tuttu. 
takdir ediyor ve "Bu hal İngiliz cen. Orada yatıp kalkmağa başladı. Fakat, 
tilmcnini en mükemmel derecesinde buna da pek lüzum yokmuş: İki gün 
gösteriyor., diyorlar. sonra Simon öldü. 

HABEŞ/STANDA KURŞUNA Simonun anasına babasına haber ver. 
DiZiLENLER mek ancak yirmi dört saat sonra Odet. 

Adlsababadaki İtalyan naibi Gene- te'in aklına geldi. 
ral Graziyani'nni yaralandığı suikast Simonun annesile bu münasebetle 
hadisesinden sonra Adisababada altı görüşmüş oldu. Ona: 
yüz Habeşin kurşuna dizilmiş olduğu - Oğlunuz benimle evlenecekti, de. 
sanılıyor. dl. 

Romada ilA.n edildiğine göre Idam - Hiç zannetmem t Evlenecek olsay. 
edilenlerin sayısı 300 dUr. dr şimdiye kadar evlenirdi. Odette şa. 

~ 

Hatay zaferiırıİZ' 
den sonra 

Hayat Sigortasi 
(Vsyanı 1 incide) t 

"ka''bt 
İskenderun ve Antakya, : eıa 

miş., arazi olduğuna göre surıY P 
Türklerin ikinci hedefi Halep 0111 

maya:ağım merak ediyorlar.. kı!l 
şırdı: 

- Siz müsaade et:nemişsiniz, dedi. 
Sim onun annesi vaziyeti anladı: O ğ. 

hı, O~ette'e yalan söylemiş olaczktı. 

Meseleden haberdar olnı::dığım söyler. 
se oğlunun yalanını meydana s•karmı1 
oc::Jc::ı.ktı. 

Su:>tu. Yutkundu: 
- Evet .. dedi. 
Sonra ilave etti: 
- Sizi daha evvel tammış olsayclını .. 
Kadının bu iyi hı::reketi karşısında 

Oclette kaynanazı olabilecek fakat ola. 
mayan k::ı.dma birdenbire ısındı ve he. 
men açıldı: 

- Simon kendini sigorta ettirmişti, 

dedi. Hem de 500,000 franga .• ı:::u pa. 
rayt benim namıma yazdır.nış .• 

O zaman, iyi kaynana birdenbire de. 
ğişti: 

Simonun anası babast hali vak~i ye. 
rinde ins:ınla:clr. Paraya ihtiyaç'arı yek. 
tu. Hele Odette'e nazaran pek zengin. 
diler ve buna bakılırsa parayt kızcağtza 
bırakmaları lazımdı. -

Fakat yabancı birisinin oğulları yü. 
zünden bu kadu büyük b:r "mira:a,, 
konmasını kabul edemediler. Mahkeme. 
ye itirazda bulundular. 

Odette parayı alamadı. Şimdi dünya. 
da yersiz yurdsuz kalmıştı. 

Fakat, talih kızcağıza yardım etti: 
Bir gün Simonun bir arkadaşt gelcli. 

OJette'e bir zarf uzattı. Bu, Simonun, 
ölmeden evvel yazdığı bir mektuptu ve 
arkadaşına onu Odette'e vermek üzere 
teslim etmişti. 

Odette, parmakları 
mektubu okudu: 

Sevgilim; 

titreye titreye 

''Sana hayatımda bir kere yalan söyle. 
miştim. Bunu ölümümden sonra bile 
itirafa çekiniyorum. Yalnız, ben ölür 
ölmez, ailemle temastan sonra, sen bu. 
nun ne olduğunu anlayacaksın. 

"Evet. Seninle evlenmek istemiyor. 

Vir Gül 

Suriyenin yukarı kenarları, ~ca 'fiıl 
olduğu gibi, halis Arap değildJC· erı~' 
!ere ve Türklerin tiplerine kes 
rastlanır. 111rı 

Irakı alakadar eden cephede!1 f. · 
lırsa, Şam:laki Arapların birçoğll•.tl
kiyenin ~ok sürmeden 192 5 de j(a;a 
miş ohn Musul ile al5.kaciar olma., 
)ayacağım söyliyor. 

İ~aret edild:ğine göre Irakt~~r' 
:,cniş mil;:yasta Kürdmüş .. Ve 1113~ 

d d Jr-'ı:rtan zı"yade Tu'"r!:r tebaası 01 
um. 1'Je en? Seni ı:cvmc:ii~imden ır.P · · 

Hayır. Seni seviyorum. Fak:ı.t, d:ıima terler. 
seveceğime emin ~:~ildim. 'ı Suriye B:ışvek"li Cemil N:r~i!.~t 

"B · · ı t ' llaric'}'e nazırı S2dullah Cabı!I· ,., unun ıçtn, e? cnmeye cec:re cc.::. f )" 
r:ı ... ,ı· E · cl'l t t ı rc.,•e Sancak hakkında son de ak . .uım. v en ı ;: en ı:onra unu ur:::::::ı J 

1 · me cliye ko:-kuyorcium. Bu bel!d b'.r veh'm. I mış olan an1aşmayı feshettır. ·r. 
c!i. Çünkü, seninle evli ı;(l:ıi ya~ıyorduı-ı, tazyii;tl bulunmak üzere gitırıı~tı 11 : 

f ı · ı <l - ·ı ı · L"' · ı S, u lahzada Suriyelil~r, Fransaıı~. 3..~::t, sevgı':ll a ~= "1'Ş cp aı. <..ınn, tw' 
. . d 1 h b" k r·ıve mu~hcı:lesı"nı" henüz tasdik es·•" ı~:m :.~j isten ır türlü ·ur tulamıyo:. J ~·-
dum. ı olduğu şel~lindcki bir ihtara ~e ad 

_, nı" '1 hcı1u·· z r." r"lletler cemiyeti o ın. _., "Rc:;men •k::-rm olrnatı·j-m i~in si"'cr. '.l ,. 

b d · ., · J ~· ·: .1 1 ~1 .ikkat etm~k meraldı:;r d::g~ndır ta c el.min sana vcrı.cmıyece~ını uc 
1 

"' - -

biliyordum. S:ına bunu söyliyerek b:r

1 

va-:'yette b~ılunmıyorl:ır. k ~ 
ü:nit vermi~ti:n. Fak:ıt, b::n öldükten Suriyeliler t:ırafrndan yapılaca i~ ' 
sonra senin J dünyada sefil bir vaziyette 

1 ha:-ın-i bir ~icldet gösteri~i Sı.trir:;ıır 
k:ıl.n:ı•11 da istcmcdi~i:n i~:n b3.;!~a b:rlı t;d •d•na k::r"ı olan iti:mıı:lı ka} ıer' 
şey dil§ündüm: bilir. Ve b:.ı hal Sur:yenin MiIIC\11 

'kıtleS• 
" ..... b::nkas:ntla senin namına ya tırıl. 

1 

m:yetitte ıı::;ı olma::ı:ım gec. 
mtş 1,000.000 frank var. Dunu hemen tac ey'.iyebilir. d~'~ (! 

gidip a'abilir::Lı. Sigorta bed:li olan Du iht:ırlar, Suriyelileri şaırı ·ırııl' 
500 000 frangı da ailem alaca!<:.. J s•ıl ~dıs:yetl :r tarafmd:n v~:~ıerı ı~ 

" Fakat, 0 gün sortjuğun gib!, ölece. j Fakat Sııriyelilerin bütün görd~ıterı 
ğimi nereden bi iyorclum? Bunu şimdi kenderunun k-ıybolu~u ve irH!'rıı {-
yine kendi kendine soruyorsun. Fraııo;amn Türkiye önünde serf 

"Fakat, cev:ır ve:emiyeceğirn. Bunu !eridir. ___...,,/ 
ben de biliyorum. Belki bir hissikab1e1. -----------~ 
vuku, dersin. Hayır. Ben böyle şeylere S p O R _/ 
inanmam. Bu, olsa olsa sana olan kuv. ~ 
vetli sevgimden ileri geliyordu. ( 

'Seni bir gün muhakkak kaybedecek. Dinarlı i e 
mişim gibi ge;iyordıı. Seni kaybedecek. 1 
tim. F::kat. seni ebedi b!r insan saydr. Tekirdağ 1 
ğım için, ölenin ben olacağımı hissedi. 
yordum. il Nihaget ka1 şılaşlı l 

Suikast bombalarmm patlamasını -------------------.,..---,.,..,....-------,--:---.,------ ---.,,...------,.---

müteakip husule gelen karışıklıkta öl- Atatürk köprüsü B 1 ç B'a ı. a lem D Mı Aylardanberi biribirlerine pi 1! 
okuyan Türkiye başpehlivanı el 

dağlı Hüseyin ile Dinarlı ~eıı~. 
hayet Ödemişte karşılaşmışlaf ~ 

dürülenlerin sayısı 100 olduğu söyle- Atatürk köprüsünün inşaatı çimen- A il~ 
niyor. Mütebakisi, yerliler arasında to bulunamadığı için bir müddet dur-

~~~~~~ı~~r.yapılan temizlemenin kur- muştu. Çimento bir müddet evvel gel- go·· rda·· aa11
• z mi 'J'CJ 

diğinden çimentodan yapılan kazıkk· 
- TJaily Express'ten - rın çakılma.sına evvelki gu'"nden itiba-

j~· 
rcş çok heyecanlı olmuş, . 

11
r 

kip berabere kalmışlardı~. ~·:iğ: 
güreş e~asında kolunun ıncıll ---------------

Veni neşriyat 

GENÇ ROMANCILARIMIZ 
VE ESERELERI 

llaydarpaşa lisesi Edebiyat mu
::ı ilimi Mehmet Behçet Yazar, geçen 
yıl deri.ı bir tetkik ve emek m1hsu. 
lü olmak üzere "tienç şairltrimiz ve 
l'~erleri,, isimli hir kitap yuıp bas
tı;·mı~tı: Değerli muharrir, bt~rün. 
idi edebiyatımız hakkın!iaki incele
mclcriııc deYam ederek '·Gr.llÇ ro. 
mancılarımrz ve escrlt.'ri,. isimii ye
ni bir c~er daha \'Ücuda gı firnı:ş ' 'e 
inti~ın sahasına koymuştur. l\leh. 
met Behçet Yazarın bu yeni kitabı da 
titiz Ye itinalı bir çalışma.,ın mah
sulüdür; esas kadrosunu ~9n sene. 
lerde çıl\an romanlar tcşkiJ etmek. 
le berijber memleketimizde edebi 
tanzimattanberi şimdiye k~rlar ya. 
ıılmış olan bütün romanlar lıakkm. 
da da umumi bir tetkiki ihtiva eden 
hu eser milli kütüphanemiz icin mii 
him bir kazançtır; diğer t~rafta~ 
lise ve Üniversite talebesi de btı 
cscrc1...en çok faydalanacaktır. 

························································s 
B markalı · 

Locadaki hayalet 
Londranın en büyük tiyatrolarm

d:ın birinde yapılan 

Mücevher h1rs1zhğını 
Polis hafiyesi ::i 

(Sivri sakal) MAKS . 
Nasıl megdana çıkardı?i 

Üstüste birkaç gün sürecek olan 
bu merak ve sürpriz dolu hikaye
ye yarınki sayımıula başlıyoruz 

Nakleden: HIM 

= i . . . . . . . . . 
i ....................................... ,. ................. . 

ren başlanmıştır. İki gün zarfında beş Her gözü ayrı şekilde hareket eden bu 
kazık çakılmıştır. Azapkapı ve Unka-

panr cihetinde temel in~aatı altı ay SÜ- hayvanlardan Londra hayvanlar hah
recektir. 

lstanbulun yaz eğlenceleri 
Belediyenin 937 bütçesine festival 

eğlenceleri için bu sene de 8.000 lira 
konmuştur. Bu seneki cğelnccler gene 
ağustosta başlıyacak, daha zengin bir 
program tatbik edilecektir. 

Dahilde Ye hariçte propagand3. i[
lerine bir ay sonra başlanacaktır. 

Osküdar Halk,vinde 

Üsküdar Halkevi üyelerine ~r. 
best musiki öğretme kursları a~nuş· 
tır. Bu kurslarda mandolin, keman, 
piyano, gitar dersleri ,·crilmektedir. 

Mimarlar toplanıyor 

Güzel Sanatlar Birliğinin mimari 
şubesi yılhk kongre.~ini bugün ~aat 
16 da birlik merkezi olan Alay köşkü 
salonunda yapacaklardır. 

Matbuat Umum Müdürü 
Atinadaki Balkan Basın birliği top

lantısından dönen Matbuat umum mü
dürü Bay Vedat Tör bu ak§amki tren
le Ankaraya gidecektir. 

Atina, 27 (Hususi) - Türkiye Mat 
buat umum direktörü Ye Balkan Ma'-1 
buat kongresinde Türkiye murahhas 1 
heyeti reisi Vedat Tör Yunan matbu
at müsteşarı Nikoludis'e ,ektiği bir 
telgrafta Türk heyetinin Yunanistan
da bulunduğu müddet,e i~har edilen 
yardımdan dolayı teşekkür c~·le·uiş

tir. 

çesine yenıden onbir tane getirıidi 
41;')8 ton hacminde bir lngi. 

Jiz gemisi olan Hesione"nin haş ka. 
rn arotu Svift, asabma hakim bir a
damdır. 

Madagaskardaıı Taymis nehrine 
kadar 11 baş belılsı getirmiştir. Bun
lar koraman bukalemunlar<lır Işte 
yukarda bunların en büyüğii olan 
Bilzelub isimli bukalemunu görüyor
s unuz. 

Bu hayvanın her gözü ayn şe· 

kilde hareket eder. Çenesinin i~in. 

de ditini katlanmış bir tarzda tutı.!r. 
Ucu da yapışkan bir halde::lir. Uöz· 
]eri aldatan bir ışık ı.ar!(>ısmcla bu 
dili uzatır, küı:iik bir kcrtenke!e göz. 
le kaş arasıntla onun ağZ1nd:ı kayıp 
oluverir. 

Ilu mada~askarlılar Londra hay
vanat bahçc.3inc, ı-ıtındıklar içerisi11. 
de batta11iyclcre sarrh olarak. kah· 
vcrengi kağıtlarla Ye si.iratle zahife. 
lcr salon una glitürülm üştür. 

Hindistandaki intihabattEJ 
Gandinin partisi ı<azandı. 

Dombay, 27 (A,A.) Yfütyet 
hükumetleri için y~pılan umumi in
tihabatta Gandinin milli Hind par. 
tlsi büyük bir zafer kazanmıştır .. 
11indistanın ayrılmakta olduğu on 
bir hükümetle milli pnr 'l ,ıtısmdıt 

kati bir ekseriyet elde etmi~. n di
ğer üçünde de nisbi ek.!"criyet temin 
eylemiştir. 

nun 1\abulü a leJhinde idi. Bugünkü 
toplandıda Gandi, e;1er mahalli hü
kümetler teşkili kabul edilirse bu. 
nun ancak bir şartla Japılma.sı yo
lundaki teklifi ten-iç cylemiştir: 

Yeni tcşkilfltıe!"a.siye kanunu muci. 
hince valilere verilmekte olan llUsu
si ~alahiyctlerin ' 'aliler tarafından 
lrnllanılml)acarrı hakkında teminat. 

1-\ati harar martın son haftasın. 
da Dclhide toplanacak olan mLle$e
san meclisi sırasmcla komitece itti. 
haz olunacaktır. 

Te~ki la tıe.":Lı;;iye kan un una rnüza. 
hir olan Hind partileri ancak J>en. 
ça bda Ye Sinci de ekseriyeti kazan. 
mışlardır. 

her verilmektedir. 
İki pehlivan buaün 1ztı1irde ._.., dı(· 

kam müsab:ıkası yapaca~ 

~e ~~ 
Şehremin 1 rlalkevirt

1
,, 6~ 

verilece\( konf zrart• gl ~ 
rt • 

Schremini Halkevinde ırııı ııS ' 
dan~ itibaren bir seri konf erıı 
rilecektir . u ~ 

Martın dördi.incle öğrctrııefl~rit-',. 
mal tarafından lstanbulun _,( ~~ ne Sıt) ~,ı . 
serleri, aym be!)indc Ma ı dll jl . 
rafından Jeoloji, ayın 16 sın .4 dC 

·rııı~ 
Cebeci tarafından memleketı ?J. l 

dil ı 
tısadi kalkınma, ayın 19 UJl ,,3 ~ 
mil tarafından musıki, ayın ~~ıe > 
R. Ekrem Koçu tarafından ~il~~ 
çocukları, ayın 27 sinde :Nııf 31 1 

taç tarafından okumak, a.yrı:t ...,j~.f 
cew ~ 

İhsan Konger tarafından .. Jl'le'·ı 
ülkü!er ve mürebbinin rolU ·r, 
rmda konferanslar verileceJttl 

'"µ f okaJdara asıta 
yeni ıam balar r" I 

Jtlll ~ ' Belediye tarafmdan soka. . f 
ıeıı1 ~ 

lacak 1500 lamba muka"~ ıoPI f 
ır.cdisinin pazartesi günkU te'-e 

1' ,·e • it' 
sında görüşülecektir. MU _a J:ıİfl 1 ~ 
re belediye şirkete yilz ell1 ~ 
diyecektir, • 500 ı:ı1'1 

930 senesinde konulan 
130 bin liraya malolmuştU· 1,,ı ~ 

Sayfiyelere gide" ~ı ~ 
kolayhk ıııı : 

')·e o 
Akay Ye Şirketi H:ı~-rı iJlde. j 

Tünel Şirketinin umu mi 
toplantıs• 

Yeni te~ldl[ıtı~asire kanunu mu. 
cibince llindL<::taıun muhtariyeti bir 
nisanda meriyetc girecektir. Parti 
komitesi Gan<li rle hazır olduğu hal

de Nehruncn ri~·a .... t•tinde toplanmış 
Ye partinin ill'ride takip ederdi si. 
y:ı.c;efi müzakNe c) !emiştir. Ynlilcr 
ek~ri)ef fırl,al:ırın ı mahalli hüku
metler teŞki line da n•t ederlerse par. 
tinin nasıl bir hattı harel<et ittihaz 
edeceği ve bu da\'C'fin kabul edilip 
edilmircrcı{i ha!,Jonda hi~ bir karar 
n•rilmemi'7tir . 

sayfiyelere giden ''e Bo~~~ ># 1 ~ 
Sırık hamalh!}ının ranlara kolaylık olmak uıe 1 1 ·l 

kalkmasına doğru rife hazırlıyacaklardır. ııdll ti j 
Tünel şirketi umumi heyeti mart 

ayında umumi bir top!antı yap1rak 
idare meclisile mürakiplerin rRpor. 
larmı, kar ve zarar hesabını tesb!t e-j 
decektir, 

!-$imdiye kadar milli partinin po
litikası yeni teşkilatıesasiye kanunu. 

Yeni tarife haziran aYl , \ 
Sırık hamallarının ı~alkması için edilecektir • C' 

Yapılmakta olan tetkikat devam et- d_,e - . jllr 
mektedir. Gümrük idaresi tarafından celer verdiği anlaşıtmrş ,e 
tatbik edilen usulün çok faydalı neti- rabalarıru çoğaltmıştır. 

-----------------------~------------~------------------....;...~----------------------~~--------------...:..._--~ 



Tefrika 

13 

~Şeker fabrikası müdürü kasabanın civarında ba

., . atla, hazan kendi kullandığı otomobille pek rok 
•tıuıtiJ 2' 
itle • .er yapbğı halde her nasılsa bu tarafa biç gel-
lerj hıittı; bu köyü bilmiyordu; esasen tabiat güzellik

' "~kapılarak gittiği baJka köylerin de dıfından 
'iııuı irle · · · t" ~ ·· k k b' ı. ke '~ % nne gırmemıt ı; çocugun ur c ır tavır-

Çbgını görünce sordu: 
- Buna ne oluyor? 

... ~uğun kaçışmdaki sebebi Gülseren de anlama
""'!tı· T k" ~ • e ınalp kazası7. belasız buraya kadar gclebil-
lb"t olrnaaına memnundu, hiç bir şeye ehemmiyet ver-

'Yordu· .. d ak 1 d" , soz e ş a o sun ıye: 

Y - Cehennemin dibine kadar gitsin ... dedi, domuz 
'V?ıııu, biz seni yiyecek miydik? 

1~•derne kendi atından inmiı, müdürün beygirini 
i'ı .nden yakalamış, çocuğun seğirterek geçmesi 

etine ü k ·· ı h • • dıı; .. .~ .~ut o ~ ayvanı yatıştırmaga ugraşıyor· 
lnudurun ıualıne cevap verdi: 

da - ~fendim, köylere bu mevsimde dışardan jan
l>it~ de tahıildardan ba~ka kimıe gelmez ... Çocuk 
~~~rgi toplamağa geldik ,andıı muhtara haber 

• · ıe gitmiş olmalı! 

?fted Atlardan indiler. Ne yapacaklanna karar nre-
1-., en karlar altında bomboı duran meydanda etraf
d~a bakınırken kar!ıdan bir ihtiyar köylü gözüktü, 
•trı~n .~kracını bırakıp kaçmıt olan çocuk da arka
lcencı· ~dı; çocuk şimdi pabuçlarını giymiıti; ihtiyan 
la.._ ••.•.ne ıiper ederek, ayni ürkeklik içinde, yabııncı
~ lcoye bir felaket getireceklermiş gibi yarı kor
l~e Yan dü;manlıkla bakıyordu; dışandan gelen
lcö ~ kendiıine doğru yaklaştıklarını gören ihtiyar 

Ylıı 1,·· ''k b" . l' h L_' Uyu ır çaresız ık içinde, onlarla konuıma-
"'llfladı: 

bi., - Bizim köyün virgiden borcu da o kadar çok 
ti~. değildir emme,_ hani bu yıl mahıul hiç iyi 
~ dı de ... Getirip veremedikse de ıiz kuıura bak· 

•ıttız ••• 

t.Jı ~•demenin tahmini doğru çıkmıştı. Gelenlerin 
•ıldar 1 d ~ ih · 1 1 ~l" .. oma ıgr tıyara an atı dı; bunun üzerine 

ı~nun .kırçıl, kı1?şık, .kirli yüzünde geni, bir gü
l'llenın aydınlıgı belırdi: 

ttçe"";: Buyurun, buyurun, bo' geldiniz; köy odaıına 
de le •rrı !Öyle ... Arbk her ne kadar ıize layık değilse 

1 "•ura kalmazsınız. 
hr ~ 'Yarın arkasında saklanan çocuk da pervaınzca 

~ı::a çıkmııtı; erkekleımeie ba,lamış, çatallı bir 

., ; l'ahsildar değillenniı be. •• 
~ ~~e bağmyordu. Bu ıeıin etrafa yayılmaıı üze· 
~ ırde.n .d~rt taraftan kiminin ıırtında pamuklu 
lelcı lan,. lcırnıntn arkaımda gocuk, kimi tiril tiril göm-
tlıj.:;. bır çok l<öylüler ıağdan ıoldan ortaya çıkank 
i)ıırıı.:I~~~ et~ı~ı aardılar. Köy od.,ına vanldı; ka
lcQ 1.. 

0 nunde ıkı baıamaklı taı merdiven vardı; 
'uler· b" k ' ın ır ısını dııanda kaldılar; yabancıları 
trlıyan 'ht' k.. ·· h ı · cı_ lcö ı ~yar • .oyun m~. ~an o malı ıdi • yanın-

~;., le'~ heyetmden bır kaç kııı ıle beraber miu.firler~ 
~e yer göıterdi. 

Refik Ahmet 
Sevengil 

JIJ J 
~-

Tek katlı basık tavanlı odada inıanı herıeyden ön
ce kesif bir dumanla kanşık bir eübre kokuıu kartı· 
lıyordu. Duvar diplerindeki kuru tahta sedirlere otur
dular; Tekinalp uzun bacaldannı altına almağı tec
rübe etti, olmadı, bağdaş kurmak istedi, beceremedi; 
nihayet upuzun odanın ortasına doğru uzattı; her 
ne kadar müdüre kartı saygısızlık oluyorsa da otur
manın baıka teklini bulamamıştı. 

Gözleri dumana biraz alı§tıktan sonra münasebet
siz kokunun odanın bir kenanndal<i ocağa misafirleri 
Ü§Ütmcmek için atılan te7c!l yığınından geldiğini far
ketmekte güçlük çekmediler. 

Muhtar, kibar kimseler oldukları ilk bakı!ta halle
l'İnden anlaşılan misafirleri türlü dil dökerek ağırla· 
mağa çalı§t}'Ordu. Merakla kapıdan baılarını uzatan 
köylüler birbirleri le konuşuyorlardı: 

- Bunlar kim ola ki? 
- Aha görmüyon mu, yaban İtte ... 
- Yaban emme neyin nesi? Bizim köyde ne işleri 

var ki? 

. . . . . . . . 
Bilgiç tavırlı bir köylü, ötekilerin saffet ve ceha

letlerine acır gibi bir tavırla bakarak söze karıştı: 
- Ulan, bunlar frenk .•. Dağları taşları ölçüyorlar •.• 

Buralann hartasrnı çıkaracaklar ... Geçende de tayya
reden resim almadılar mı ki? 

İki saf köylü, bilıiç köylünün verdiği izahatı pek 
anlamamakla beraber yine sustular; demek bunlar 
frenkti; lakin türkçe konuJuyorlardı; hem de düzgün, 
temiz, şehirlilerin konu§tuklan gibi İnce bir türkçe ... 

Misafirlerin muhtara ne söylediğini işitmek için 
cesaret edip içeriye bir adım daha atan bir delikRnlı 
birden pek mühim bir keşifte bulunmuş gibi heyecan
la arkasına dönüp ıeılendi: 

- Ulan Mehmet be, bunların biri avrat! 

- Hani be, hani? 
- Hangisi avrat? 
- Avrat nerede? 
Ağızlar, birer kanı açık bir kaç baş birden içeriye 

uzanmııtr: 

- Alay mı ediyon ulan... Avrat crkd< elbiıesi 
giyer mi? 

- Hem bunlar atla geldiler; Erenk avratlan ata 
biner mi? 

- Ulan, gözün çıkası ... Körpe Ufaiı avrat san dm! 
- Vallahi avrat be, billahi avrat... Ben tanıdım 

bunlan ••• Frenk değil bunlar ..• Bizim tarlatan yutan 
pavrikacılar bunlar ••• işte bu kan bir kaç ay Önce bir 
kere daha gelmiıti '6izim 1löye... Dinim halClii için_, 
Tanıdım ben bunu .•• O zaman otomopille gelmişti; ya
nmda baıka bir adam vardı; pancar tarlalannı gf!Zdi
lerdi, bana yol sordulardı da yolu gösterdiydim bun
lara .•• 

Muhtar adım adım odanm ortasına kadar ileriliyen 
köylü kalabalığına dönüp kaılannı çatarak bakmıştı; 
birden bir gerileme oldu; öndekilerin bir admı seri 
gitmesi üzerine kapıyı tıkayanlar dııanya döküldüler. 

(Arkası var) 

~~l"lar altında 
~Q,. 

~~Q:ı~ . Hava Nazırı 
~~ bı,. tehlike geçirdı 

lngiliz grupu 
neler yapacak? 

Eski krala nekadar 
para verilecek? 

Eski İngiliz kralının mali vaziyeti 
Londrayı hali meşgul etmektedir. 
Krallıktan çekilmesile beraber bütün 
servetini kaybeden Vindsor düküne 
nasıl ve ne miktar bir para vf'rilect
ği henüz tesbit edilememiştir. 

b~ları Jı liava nazın B. Cot ile ar. 
~"1!11 dağ kış sporu yapmak için git
~ tarıa da büyük bir kaza geçire
~"4 ~~rasında kaldılar; dağdan 1 

\ tı.tıel'iıı ı metre yüksekliğinde biri 
\ to~ e düştü; son gelen haber
~ ıtıu~ ~a.zırla bir çok mebuslar-
~-~tt kkit olan bu kayak!:ı gnı. 

\ "-llllda ~Urtulmuştur. 
~ ~. C:, ~Yi bir sporcu ve kayakçı 
~~: ~Un büyük bir rolü görül
\:'1~ le lerini yirmi metre yük
\~ lcaal>atan çiğin üzerine, ayak
\ıı~ Yaklarla çıkan Fransız Ha
,·~~~~kası:ıdan arkadaşlannı da 
~lttı ' çıgı aşmı§ ve arka tara

l', 

Birkaç güne kadar şehrimize gel. 
mesi beklenen İngiliz mühendisler 
grupu, buradan doğru Ankaraya, 
oradan da Karabüke gidecektir. 

İngiliz müessesesi tarafından Ka
rabükte inşası teahhüt edilen üç 
milyon liralık demir ve t;elik fahri. 
kalarından başka İngiliz müe~e.se

leri tarafından memleketimizde }·a. 
pılacak işlerin şunlar olduğu öğre

nilmiştir: 

lstanbulun bazı kısımlarının in. 
ası 1.500.000 sterlin, Ereğlide ye

ni bir liman 2.000.000, Trahıonda 

liman inşaatı 7.>0.00::ı, Diyarbekirle 
Türk - lran hududu arasında tek 
demiryolu ;),000.000, Ereğli - Fil. 
yos çift demiryolu 4.S00.000. Göl
cükte bahri liman 2.:iOJ.000, Mersin 
limanını asrileştirmek 2.:i00.000 ster~ 
lin, 

llükômetimizle Jngiliz müesse~~ 
Jeri arasında aktedilip beş <:cnelik 
sanari planımızın itmamına yarıya. 
cak olan muka,·efoler böylece 16 mil. 
yon lngilfa liraı;;ını bulmaktadır. 

Mıs11da -,:aoas grevr ! 
Kahireden bildiriliyor: Dünyanın 

en eski hıristiyan ibadethanelerinden 
biri olup Kahirc~den iki yüz mil me3a
fcde bulunan Saint - Marie kilisesi pe. 
pasları grev yapmışlardır. Papazların 
bu tarzda hareketlerine sebep baş ra
hip mevkiinde olan papazın tavır ve 
hareketinden memnun olmamalarıdır. 
Bu başpapaz bir ay evvel kiliseden <;:I· 

karak Kahireye gitmişti. Bunun üze. 
rine diğer bütün papazlar aralarında 

Londradan son gelen haberlere gö
re, kral VI inci Geo~e. karde~inin 

istif asile kendisine kalan Croukailles 
malikanesinin gelirinden bir kısmını 
ona bırakacaktır. Bu malikane, an'ane 
itibarile daima, tahtta bulunan krala 
geçer. 

Fakat, VI inci George, kardeşine 

bir yardım olmak için, bu gelirin 25000 
İngiliz liralık bir l:rsmmı ona vere
cektir. . 
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Tilrklycnln her posta ır. c:- ltczlndc KURUN'a 
abone yaz:lır. 

Telefon 
ldare: 21Si0 
Yıı.z.ı lı>lcri: 21413 

Posta Jrntuını : Mi 
Tcls;"Ta! r.drC'si : Kt'Rl' X İstanbul 

Eıuı1!dıtı yer : ls•anbul Ankara CaddeEI 
\' ~ItTT Yurdu. 
Sahil)!: ASIM r 

Neşriyat dlrcktiirll :Rrflk A. 8"\·eng-11 
._. ____ ,_,, __ mm!M•w..._...,_,..._.~...,.,.. ..... • 

sözb 'rliği ederek l· ili!:'enin kapılarını 

kapatmışlar, içeriye girjp çıkmağı me-

1

1 

netmişler<lir • 
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lngilterenin en bedbaht 
küçük kızı Rosena 

Bir haftadır derin bir matem 
içinde tek bir kelime söylemiyor 

Bu resimde sağ tarafta gördUğü- ı İngiliz gazeteleri bu resimleri, so-
nüz kucağında bcbeğile oturan dalgın kak kazalarının ne hailcvi sahneler 
bakışlı küçük Roscnn İngilterenin eni doğurduğunu göstermek üzere ibret 

bedbaht küçük kw olarak ilan edilmek için neşrediyor. 
tedir. Rosenn ve yan tarafta ayakta ---------------
gördü~nüz erkek kardeşi Kenet gr
yet iyi ar'kadaştfi~~. GCÇCn cumartesi 
günü evlerinin bahçesinde oyun oy
narlarken Kenet yola doğru atladı; 

Rosena da peşinden gitti. Ve az sonra 
Kenet'in bir kamyonun altında ezildi
ğini gördü. Kenet öldü. 

Şimdi küçük Roscnnnın acısı o lca
dar derin ki o gUn bugün tek söz söy
lemiyor. Yalnız b!r kere ~unu sormuş
tur: 

- Anne kardeşim nerede ? 

Gezintiler: 

Siyanı dünya güzellik 
kral1çesi öldürüldü 
Bnngkokdan yazılıyor: Dünya gü

zellik kraliçesi müsabakasında birinci
lik kazanan genç öğretmen Mis Siyam 

kıskanç:lık neticesi olarak ni§anlısı ta. 
rafından öldürülmüştür. Katil nişan
lısının son zamanlarda fazla Avrupa-

lılaşmış olmasından ve fazla flört yap. 

masındnn şikayet ediyordu. 

Sokaklarda zehir! 
Bilirim, yazımın başlığını gören

ler, gülümseyecekler. Sanacaklar, ki 
kinaye söylüyorum. Tozu, çarnuru. 
rqikrobu, pisliği hep birden anlat -
mak için .. zehir" sözünü kullanıyo
rum. 

Hayır, böyle bir kastım yok. Ben, 
gerçek zehirden bahsediyorum. Bay
ramda bir dostu görmeğe gitmiştim. 
Bütün aileyi bu şenlik gününde yas
lara bürünmüş buldum. Kadınların 

gözleri ağlamal>tan kıZfirmış, erkek· 
lerin alınları gamla karam1ıştı. Bi.i -
tün eve elle tutulacak kadar belli bir 
felaket çökmü~tii. Şa;?ırdım: 

- Hayrolsun, ne var? 
Dedim. Dostum: 

- Kederliyiz. Köpeğimiz öldi.i. 
Cevabını verdi. Bu güzel hayva

nı, ben de severdim. Benim de içim 
burkuldu. Fakat öliimi.in sebebini 
ogrenince, duyduğum acı kat kat 
arttı. Çünkü hayvancağız güpegün
düz köşe başındaki bakkala hizmet
çiyle beraber gidip gelirken, yolda 
zehirlenmiş ve titreye titreye, kıv -
rana kıvrana ölmüştü. 

lstanbulda bir köpek meselesi ol
duğunu biliyorum. Kuduzdan ko -
nınmak için bunlara karşı !lavaş açıl
~ığından da haberim var. Fakat bu, 
ancak başı bo~ sokak köpeklerine 

S. Gezgin 

karşıdır. Boynunda tasması, tasma· 
sında belediyeden alınmış markası 

olan hayvanlar yolda sahipsiz de gö· 
rülseler, zehirlenmezler. 

Dahası v::ır: 
Hizmetçi, bakkala gidip gelirken, 

ne bir çöp: üyc, ne de bir belediye 
memuruna rastlamamıştır.Vakit erken 

miş ve sokakta kimsecikler yokmu,. 
Hayvan, yolda yerleri koklaya kok· 
laya giderken, peynir parçalarını an• 
dıran o zchiri bulup yemiş olacak. 

· İnsan. bu neticeye varınca, tüy • 
bri i.irperiyor. Sokaklara hiç zehir 
~tılır mı? Ya köpek yerine bir ço • 
cuk onu bulup yerse? Bu cinayetin 

cc7..asmı kim çekecektir? Kuduzla 
mücadele bi.iyle mi olur? Yurttaşla· 
rm comyla kim böyle oynuyor? An· 
]attığım vak'a, Bomonti caddesinde, 
pek İRlek bir yol üstünde geçmiştir. 
Öyle sanıyorum, ki ciddi bir araştır 
ma ile bunu yapan insaf sız hemen 
ele gecirilebilir. Semtlerin çöpçiileri, 
süpiiri.icüler.i bellidir. Bunlardan kim· 
lere zehir verildiği de elbette unutul· 
mamıştır. Bir hastalıktan korunmak 
i<,;in sokaklara üli.im ekmek, yarın 
minimini ynvruların cenazelerile de 
bizi knrRılaştırnbilir. Buna sadece 
dikatsizlik deyip geçebilir miyizil. 



19!!!!!!!!!1 6 - KURUN 28 ŞUUBAT 1937 

--Programı 
OGLE NEŞRITATI: 

"1memleketi2 kere zap
teimt?ğe vaktin yok!,, 

12,30 p!Akla Ttirk musiklııi 12.~ havadis 
13,05 muhtelif plAk neşriyatı 14,00 ııon. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30 variyete mUz!ki: Amba.sadörden 11&" 

kil 19,30 konferans: Ordu saylavı Selim 
Sırn Tarcan (Roma.) 20,00 Müzeyyen ve a.r. 
kadaşllln taratmdan TUrk musikiııi ve halk 
ı;ıarkılan 20,30 Ömer Rıza taratmdnn Arapça 
söylev 20,415 Belma ve arkadaşları tarafından 
Tflrk musikisi ve halk şarkıları. Saat ayarı 
21,15 orkestra 22,15 ajans ve borsa ha.ber
leri ve ertesi gUnUn programı 22,30 plAkla 
aololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. 

Cengiz Han, bül}ük bir devlet toplantısında 
kanunlar verigor: Olüm cezalı suçlar serisi/ 

- 11 -
Fakat, istediklerine mümaşat edilme

di mi, "suveren", yüzünü ekşitmezdi 
bile.. Cengiz Han, hasmının kahraman
ca cesareti kar§ısında en ufak bir hür -
met bile göstermezdi ; d üşmam, kendi
sinin dünyaya hükmetmek yolundaki 
saldırı§Ina kar§r, şöyle can sıkıcı birşey
den ibaretti, kendi nazannlda t Kendisi '= 

nin kanunları, bu hal muvacehesinde düş 
manın kat'i imhasını tesbit ediyordu. 

Bu imha bereketi, tüyler ilipertici 
bir şekilde ~rine getirilirdi. O, kendi -
sini memlekete sahip olmak mecburiye
tinde hissediyordu; orada yaşıyan in -
sanlar, bacağına dolanan bir zincir ma
hiy-etiDdeydi. Neredeyse gerisinde ka -
lacıak olan ınenıleketi, kendisi için teh
likesiz bir hale koymak isteğindeydi o; 
dolayısile de, sivil ahali, hakliam edi -
lirldi 1 

Her türlü canlı mahlıikun köküne 
kibrit· suyu ekilirdi; köpekler~. kedile
raı varıncaya değin, bütün canlı mah1Uk
larm mahvr cihetine gidilirdi; şt-hirJer, 

ta! ve tahta kısımları, "hak ile yeksan" 
edilerek, yakılrp yıkılır, tarlalar, siste -
matik olarak çölleştirilirdi. 

Cengiz Han, şöyle !derdi: 
- İnanınız bana, zorla altedilmiş, 

tJaskı altına alınmış bir hasımla, hiçbir 
.zaman, asla sulh ve sükfuı içinde alaka 
devam ettirilemez; o halde, o bizim ge
rimizde tehlikeli olamadan, biz onun 
fiıunu kazmz, daha iyi! 

Bu sözler, siyasi bir hikmet ifadesi 
mahiyetindeydi; öyle siyasi bir hile -
met, ki üzerinden zırıl zınl kan sızıyor, 
göz yaşlan ve nevmidi ile refakatleni -
yor, beddualarla ve ·hudutsuz yasla 
çevreleniyordu... Fakat, Cengiz Hana 
öyle geliyordu, ki bu hakimane bir dil· 
şünüştül 

Bu acr şeylerden bahis açıldığı va .,. 
kit, şu sözleri katardı: 

- Vaktim yok, hakikaten hiç vak -
tim yok, bir memleketi iki kere zap -
tetm.eğe! 

Zamanla, hep te!kilatım 
etti! 

modernize 

Mebhut edecek bir yenilik tatbik e.t· 

ti: Birdenbire, bütün vasıtalarla ve alel
acele muntazam yollar inşa ettirdi. Ve 
mükemel organize edilmiş bir mubabe· 
ıre teşkilatı tesis etti. 

Fakat, bu muntazam yollar, hiçbir 
veçhile zaruri ihtiyaç madıdelerinin ya
hut silahların veya cephanenin naklin· 
Clen istifadeye tahsis olunmadı: Bu yol· 
lar. sadece odrusunun harp faaliyetine 
hizmet ediyordu. Yiyecek şeyleri, ordu, 
eskiden olduğu gibi avından elde etmek 
zorundaydt ! 

Avrupa, o zaman Cengiz Han tara
fından bilinen bu yeniliklerden bir ka
çını, aradan ancak asırlar geçtikten son
ra, kendi toprağında tatbik sahasına 

ünvanlarıru başkalanna devretmeleri, ----------------· 
yasaktır. RSA 

27· 2 . 937 
5 - Hükümdarlarla, prenslerle yaHut 

milletlerle, kendileri itaat ve ink:iyat et
medikçe, sulh akdi, her ne s~etle o _

1
•-----------------ıı 

l llhalannda yıldız ip.retli olanlar, ııu 
ursa olsun," yasaktır. rtade muamele ıtörenlerdlr. RakamJu 

6 - Ordunun on, yüz, bin ve on bin Mat 12 de kapanq satıo ftya~n ın. 

kişi üzerinden parçalara aynlmasr esası, 
kat'i aurette muhafaza olunacaktır. Bu 
nizamdan maksat, orduyu en kısa müd
ldet zarfında seferber edebilmek ve ku
mandada vahdet teminidir. 

7 - Bir seferin başlanmasından ev -
vcl, her asker, silahlarını, bu iş için tav
zif edilen zabitin elinden teslim alacak
tır. Aaker, silahlanru daima iyi bir hal
de muhafaza etmeğe inechu~.dur, mu • 
harebeden evvel zabitler bu hususu tef
tiş edeceklerdir. 

8 - Yüksek kumanda makamr, ınü -
saadesini vermeden önce, yağmaya baş
lamak, ölüm cezasile yasak edilmiştir. 

Bu müsaade verildikten sonra: da, aske
re, zabitine olduğu gibi, ayni derecelde 
y&imadan müstefit olmak imkanı bah
şolunmalr, ve gaspettiği !Jey, kendisine 
bırakılmalıdır. Yalnız, imparatorun ga
nimet devşirici adamlarına düşen his
se, bu kayıt ve ıarttan müstesnadır. 

9 - Askerleri harp talimi vaziyetin
de tutmak üzere, her kış büyük bir av 
tertip edilecektir. Bu cihet gözetilerek, 
imparatorluğun tebaasından her ferde, 
mart ayınldan teşrinievvel ayma kadar 
geçen aylarda bayan keçisi, geyik. tav
şan, yaban eşeği v. 5. gibi hayvanları ve 
muayyen kuşlan öldürmek, memnudur. 

10 - Tagaddi maksatlarına hizmet 
eden ve yabani hayvanların boynunu 
kesip kopaTmallı yamı.ktn. Bu hayvan. ~ 
lar zincire vurwacakl!lJ, göğüşleii yarı -
lacak ve yürekleri avcılar tarafından 

dışarıya çıkarılacaktır. 

PARALAR 
•Sterlin G20 - 0 Şilin AVU! 

•Dolar 12:5- turya 23 -

•Frank l17- •Mark 28 -
•Liret i.2;) - •Zloti 22-
•Belçika Fr 84- • Pengo 23 -
•Drahmi 22.- •Ley 14 -
•İsviçre Fr u7::i - •Dinar 52 -
•Leva 23- Yen 
•Florin 66 -- • Kronlsveç 32 -
•Kron Çek. 75 - •AJtm 1037 -

Pezeta • Bıınknot 247 

ÇEKLER 
• ı..oncıra 616- • Viyana 05 
• Nevyorll 0792:> • Jıl.adı'lO l13960 
•Part. 17065 •Berlla 19730 
• MflAııO 15.0810 • V&J'IOft 4: 20 
•BrUksel 47523 •Budapqı. 43830 

•Atına 88 7175 • Bllkret 10860::> 
•CeneYn 848 • BelgraO 345775 
•Botya G-14480 • YokohaınA 2 7830 
• Amı!terdam 1 4492 • Moskov11 2490 

•Praıt 227613 •Stokholm 3,1485 

ESHAM 

1ş Bankası 24 40 
. Anadolu 2-140 
Reji ,-
Şlr. Hayrly -

Merkez Ranlr 99. 
U. Sigorta 
PODQmoub 

rnmva1 
* Cfmento 14 50 

Ubyon Del 

Şark DeL 
Balya .-
Şark m. ecm 
TeJetoa 

lstlkrazlar Tahviller 
* 1983 T.Hor. J 20 520 .ıı:tektrlk 

• • • • D 19 70 Tram.aJ ,-
• l!ı " 1ou:. " "m"19,65 Rıhtım b.,iV,!... 

latlk.DahllJ 
* Ergenf lstlk 99, 

Anadoln 1 39 GO 
Anadolu D 59 l.IO 

1928 A M .- AııadoJu m 
• S. Erzurum QO 25 • MOm~ 1A 42 40 11 - Her nekadar şimdiye kadar ya

sak idise de, hayvanların karuru içmeğe ;:::::::::::::::::::;! 
ve barsaklarını yemeğe, müsaalde edil -
nıiştir. 

12 - İmparatorluğun reislerine ve 
zabitlerine bahşolunan hususi haklara 
ait bir liste. Tafsilat. 

.13 - Harbe gidenlere katılmıyan her 
erkek, mua){yen bir zaman maaş almak
stzın devlet hesabına çalışmak mecbu -
riyetindedir. 

14 - Bir at, bir boğa yahut mümasili 

PAZAR Pa.sa.rtesl 

Takvim 8 Şubat 1 Mart 
=====:::::::! l 6Zilhicce l 7Zilhicce 

G11D doğu§t.ı 
Gün batışı 
Babab n.amam 
Oğle namaz:ı 

Odndi naıııazı 

5 87 6 35 
17,58 1800 
6,00 600 

1227 122? 
15,33 J 5,:--14 
17,58 1800 
19 27 19 29 
4.19 456 

59 60 Yılm geçen g1ln.ler1 
kxymette bir şey çalan bir adam, ölüm Yılın kalan g1lnlert ;106 305 
cezasına çarpılır ve gövdesi ikiye hiçi- -...._ _____ .._ ___ _. ____ ... 

lir. Daha az kıymette bir şey çalındığı ZAYİ - Yeni tebdil etmiş olduğum 
takdirde, ceza, çalman şeyin kıymet 2791 numaralı §Oför vesikamı ve as
derecesine göre sayr hesabile değnekle kerlik terhis vesikamı zayi ettim. Ye
ldayaktır. Sayı hesabile yedi, on yedi, nisini çıkaracağım. Eskisinin hükmü 
yirmi yediden yedi yüze kadar değnek yoktur, Kerim Zeki 
vurulur. Eğer suçlu, çalmış olduğu şe-- __ IS_T_ANB __ U_L __ B_E_I _E_O_IYF.S __ J __ 
yin bedelininin dokuz mislini öderse, bu 
bedeni cezadan vazgeçilebilir. Şehir Ti 'IJ at r o s v 

15 - Devletin tebaasından hiçbiri, 
bir Mongolu uşak yahut köle olarak koyabildi! 

• • • yanına alıp kullanamaz. Pek istisnai ah-

TEPEBAŞI 

DRAld KISMI 

Bugün saat 15,30 ela 
ve akşam 20,30 da 

111mm111m 

111...11~ Bilyük bir devlet toplantısmda;Cen- val hariç olmak üzere, yetişkin her er -
giz Han. devletine kanunlar verdi. Ka· · kek, ordu hizmeti görmekle muvazzaf

ÜMİT 5 perde 

11111111~ nun vazıının bu kanunlarınl:hn şimdi de tır. 
malum olan birkaçınmın bazı maddele· 16 - Ecnebi esirlerin firarına mani 
ıini, evvela şerhsiz ve tefsirsiz neşre - olmak gayesile yasak; onlara sığınak, 
delim: yiyecek içecek, yahut esvap vermek, 

Y a.?An: Henry Bcrn
tein. Türkçeye çevi

ren: Halit Fahri 

1 - İnanılması tavsiye olunur, ki ma. 
but birdir. Bir o1an bu mabut, gökle 
yerin halikıdır, hayatla ölümün biricik 
hakimidir, servetle zaruret hususların -
ela onun arzusu b:: şhbaşına müessirdir 
ve dünyada "Kdirimutlak" tır. 

2 - Din adamları olan ruhani reis • 
ler, vfüz]ar, nıhipler; her türlü ruhani
ler, camilerin mii ezzinleri, tabipler ve 
ölilyıkayıcılar, devlet vergilerinden mu
aftırlar. 

3 - Herhangibir kimseyi. o kimse 
kim olursa olsun, i::npa:-ator ilan etmek 
yasaktır. Cezası ölüml:Iür. Meğer ki o 
herbangibi:- kimse, tahsisen ~ongol 

l>~leri, hanlar, zabitler ve aEiller ta
rafrndan büyük mecliste intihap edilmiş 

bla. 
~~!;?ongol devleti tebaasından olan 

ltabileTe1)1 reisleri ile hanların, §eren: 

Ozansoy 

herkese ölüm cezasile yasak edilmiştir. 
' Fransız Tiyatrosu Operet Kısmı 

Her kim firari bir esire ustgelir ide o-
. Bugün saat 15,30 da ve akşam saat 

nu efendisine geri götürmezse, aynı 
20,30 da DF,TJDOLC. Yazan: Ekrem 

tarzda cezalandırılacaktır. 
Reşit, besteliyen: Cemal Reşit 

17 - izdivaç kanunu mucibince, her 
erkek, karısını satın alacaktır ve birin- KADIKÖY SÜP.g\·Y f!, T ' 1

\ 

ci ikinci derecede karabeti olanlar ara - Yarm akşam mC'.şh" 
sında 

0

bir evleniş yasaktır. Bir erkek, iki Tomakos'la 
hemşire nikihl:lyabilir ve birçok nikah· l(]RKYILDA Bir 
sız kadınlar da tutabilir. Kadın, mal, Operet 3 perde 
mülk işlerini iclare il~ meşgul olacak - 1 tablo, perde arr 
tır ve bunlarr dilediği gibi satın alabi - larmda Tomakos 
lccck ve sat•p savabileccktir. Erkek, tarafından türkçc 
yalnız av ve harple uğraşacaktır. Cari- rumca şarkılar 
yelerden ldoğma çocuklar, erkeğin ka - Salı Azakta KIRil.YILDA BiR 
rısının çocııkl!ırile müsavi tutu'iacak - _2_3-_ _ 9_3_7_s_a_l_ı -gun-•. -ü-a-k-şa_m_ı_s_aa_t_2_1_de 
]ardır. ilk karının çocukları, diğerlerin-
den daha it ibarda oıacak1ar ve bütün Naşi t 
mirasa onlar konacaklardır. Tarafından: KILIBIKLAR 

(Arkası var) ve DELi DOLU. 

T. B. M. l\1. de tarihi bir celse 

Anayasamıza geçen 
inkılô.p prensipleri ~ 
. - 4 --:- Vesaiti istihsaliyeyi kamilen koDI ıı: 

Halıl Me~t~şe (~ır) - ~kada..~ ze ederek devletin eline veriyoruıı1' edl 
lar~; Teş~ılatıesasıyede bır takım naenaleyh beni niçin muhakeme 

1 
(~O' 

tadil.at bugun mevzuubahsoluyor. Bir yorsunuz? o zaman ne olaca~tır · 
milletin hayatında bu gibi esaslı ted- münistlik istemiyoruz sesleri) ~ı 
birler alınırken halk içinde bir takım Ragıp özdemiroğlu (Zonguıd• 
süitefehhümlere meydan kalmamak j.. - o, beynelmilelcilik olur. ~ 
çin, mesele tamamile, sarahatle millet Halil Mienteşe (Devamla) -:_,dl:' 
kürsüsünde i~h edilmek .. ~azımgelir. lar hatrra gelebilen m~lih~J 
Ben ~rzedece~~ bazr mülahazala~la Benim zihnimi kurcaladıgı gıbı b ~ 
tahrık edecegım cevaplar vasıtasıle vatandaşların da hatırından ge'f r1 
bu gibi suitefehhümleri kamilen ber- cek suitefehhümlerdir. İnşallah btl fi 
taraf edebilirsem çok bahtiyar olaca- rı silecek cevaplarla karşıla.şf~~İ 
ğnn. C. H. Partisinin umdelerinin Teş- bende ne de ~kalannda bu suı~ J 
kilatıesasiyeye geçebilmesi için göste.. hümler kalmaz. Bu hususlards.1<

1 

rilen esbabı mucibeyi ben Varid gör- lahazalarım aşağı, yukarı budU~· ~ t 
mliyorum. ÇiinkU esbabı mucibede de- İstimlak meselesine gelince"ıifıl Ji 
niliyor ki, Teşkilatıesa.siyede Devletin zannetmiyorum ki Dahiliye ve~ı ıJtl 
tarzı siya.set ve idaresine ait esas hil- dediği gibi bizde muazzam bir. q ş 
kümler dercedilmek l&zrmgeilr. tion~air., olsun, yani çif~~Jl ~~ 

Teşkilatıesasiye kanunu, hepiniz de 81> i başkasının hesablJl.8. ça.ll ed 
bilirsiniz ki, hükumet fonksiyonlarını bulunsun. Bu vaziyet çok izs.ıll #_ 
tanzim eder ve Devle~ otor~teleri ara.. miştir. Ben çiftçiyim ve zirai ~11·ş~ 
sındaki müna.sebetlerı tesbıt eder. Ve içindeyim. Biliyorum. EvVe~ ~ 
amme hukuku denilen ferdin hukuku- söylemek isterim ki ben çiftGI.Y~· ,.,y 
nu ve buna müteallik prensip~e:i tes- lrtlak her vatandaşı, yuva ~ıb~~ 
bit ettikten sonra o~ları Teşkılatıe::ı~~ manm ve çalışma için vesaıt ~ (f 
siye kanununun temınat ve tekeffülu yapmanın tamamile tarafu.tl. d~ 
altına kor. Hükumetin tarzı siyaset bunun iktısadi ve içtimai b9.~~fll' 
ve idaresi Teşkilatıesasiye kanununda bunun iktısadi ve içtimai faıde.11, 
tesbit edilince, iben hatırıma gelen ba- de tamamile müdrikim. Tabii b~.(il 
zr suitefehhümU tevlit ~e~ilecek olan niz. Nitekim kendi arazirn~~ı:ı ıce~ 
mülahazaları arzetmek ıstıyorum. dönümünü yani yarısını bugilll ıJ . 

Şimdi yapacağımız tadilatla Cüm- ortakçtlarrma devretmiş bulunufl' ~e!' lıı 
huri yetin; devletçi, milliyetçi, halkc:ı Binaenaleyh Toprak kanunuJ11l ıı'" 
ve ilahiri... olduğunu tesbit ed.~ceğiz. . kesten evvel tatbik etmiş bıl~tJ:çi~ 

Devletçilik, mesela, devletin şe_klı rum.. Bu işte tama.mile çif gi 
meyanına giriyor. Şimdi ekonomıde toprak sahibi olmasını, ~ 
liberal taraftarı ferdiyetçi bir vatan.. iktısadi ve içtimai ba1<~l 
daş ~rtaya çıkar da propagandaya baş- çok faydalı görüyorum. AJnlll!l.ı tl/ 
larsa. . tiğim gibi. bizde diğer meın_ıeJte rl ~ 

Rasih Kaplan (Antalya) - Öbür olduğu gibi, hukuku med.enıYe i 
dünyaya gitsin deriz. . cinde insanlar yoktur. Ve ö~~~r 

Halil Menteşe (Devamla) - Şeklı yoktur. Müsfümanlık mülkiyet~ .. 
devleti tebdil cürmüne tasaddi etmiş kidei diniye olarak kabul et~ 
diye acaba onu polis yakalayıp da malı bizde ve bütün müslünıan Jil. ·ı~~ 
keme.ye verecek midir? }erinde herkes mülk sahibi ole.'ı>'. 

Sonra ~sbabı mucibede deniliyor alıp satabilir. Mesela Rusya.ds.l'~ 
ki; milHyetçiliği devlet~ şekli meya- usulü gibi bir usul bizde yokWf.:';~ 
nına koyarken beynelmılel cereyenla- da muazzam bir kütle mülk ~ti!~ 
ra karşı hükumetin eline bir silah ver- maktan, alıp satmaktan maJl.r":"~· 
miş o!uyoruz. Şimdi bir komünist, ko- Bizde halk az çok mal mülk salı~ 
münizm propagandası yapıyor ve ko- Simdi ciftciyı" toprak sahibi ya.PJ11 1 - d • - . l>B-b 
münizm propagandası yaptrg·mdan o- yoruz. Çiftçi, biilrsiniz ki. eS . 

layı, tabii devletin şeklini tebdil e~i- cibede de yazıldığı gibi, çif~. 11~, ~ 
yor diye yakalayıp mahkemeye verıl- gul olan halka derler. Çift sufC~p1 

diktep sonra hakim huzurunda bu ko- di arazisi yoktur, başkasının a a1 
münlst derse ki; beni niçin buraya ge- de ortak olarak çalısrr. yahııt. ııı tı. 

- : }el ~ 
tirdiniz ve niçin burada maznun sarı- arazisi vnrdır. Zannedıyoruıtı ; " 

11 
dalyesinde oturuyorum? lnlnlfı.pçıyık sat b.u nevi Giftçiler~ toprat~ tıııııl .J 

devlet ı,ekline dahildiı·. Ben en geniş yapmaktır. Zannetmıyorum ~ t,ı;İ gP~ 
ve en esaslı bir inkılap taraftarıyım. dan b~ka kimseleri de ve çtf 1< ııı~ 

Zahire satışr 
tthaUı.t: Bu~day 2ô8 çavdar 300 arpa l!'i 

un 30 kE'pek 60 yapak 102 mısır 15 keten 
tohumu 20 yulaf 15 bulgur 12 1/ 2 haşhaş 
yağ 7 1 / 2 ti!tlk 10 kaşar 3 1/ 4 B. Peyni r 
3/ 4 pıımu.k 8 1/ 4 suı<a.mya.ğ 27 1/ 4 Z. yası; 

20 1/ 2 iç ceviz 9 fasulye 33 3/ 4 mercimek 
16 3/ 4 suııam 17 1/ 4 pamuk yağı 153 1/2 
irmik 4 1 / 2 ton. 

1hraca.t: Ya.pak 124 çavdar 400 ton. 
2 - Satışlar: 

Bu,~day yumuşak kilosu 6 kuruş 10 pa· 
radan 6 kuruş 14 paraya kadar, arpa anP• 
dol kilosu 1 kunış 20 paradan çavdar kile· 
l'U 5 kuruştan 5 kuruş 5 paraya kadar, lrns 
yemi kilosu 14 kuruş 35 para.dan susıım k· 
loııu 18 kuruş 27 1 / 2 paradan afyon ince ' 
ldloııu 520 Jrnru5tan 500 kuruşa lrnd:ır, y :- 
pak anadol kilosu 63 kuruştan 67 kııruı;a 
kadar, ZE'rdeva. derisi çifti 5400 kuruştan 
5500 kuruşa. kadar, kunduz derisi çifti 1600 
kuruştan 1 iOO kuruşa kadar, tilki derisi 
çtrti 800 kuruştan 1050 kuruşa ka.da.r, por
suk derisi çifti 650 kuruştan, çakal deri.si 
çifti 250 kuruştan, kedi derisi <:itti 225 ku
ruştan 250 kuru-ıs. kadar, kurt derisi çifti 
400 kuruştan 5110 kuruşa kadar, tavşan 

dcrilfl adedi 25 kunu;tım 26 kuruşa kadar. 
3 - Telgrnflar 26/ 2/ 937 
J,ondra.: M1s1r laplata ııubat tahmfü kor

ten 28 şllln 9 penl kllosıı 3 K. 35 S. Lon• 
<lrıı.' kel.en tohumu laplatn ~ub:ı.t tııhmlll 
t onu 11 sterlin J !) ~ilin kilorr ı 7 K. 12 S. 
Am·ers: Arpa T.ehi:ı~:ı.n mart . nisan ta.hm._ 
li 100 kilosu 125 B. frank ki'osu 5 K . 30 
S. Livcrpul: Bu'·ı.!ny m:ı.rt ta'ımili 100 li't• 

re~I ~ ı;illn 4 .'i l !I P . kiloııu 5 re e!l S. 
!"ll;a~o: H nrhinter ro:ı~.,~ t:>hmll! bu~cli" 
131 3/ 8 ~ent kilosu 6 K. OS S. Vinlpelc 
Bu~day manitoba mayıs hhmlli btqeli 12·ı 
1/ 2 ııent kilosu 5 K. 76 S. Hamburg: l ç 
fındık GlrE'!'!Un derhal tahmili 100 ki'o31• 1 
154 P.. mark kilosu i8 K. 03 f; . Ramburrr: 
lç fınd1k 1,.van derhal tahmili 100 kilosu 
1/13 R. mark kllrımı 7i K. 52 S. j 

lesini de toprak sahibi yaptn& 01ııı· 
BÖ ·Je ! lesi mevzuubahis olsun. Jeae\'9 r 

o zaman hayvanın, alat .
1 
~~r 

evini tohumunu ve müteda"1 ·r ~ ' 1'tl . 
yesini de Yermek liı.zımgeıece ~~ 
rece<Yiı; sesleri). Müsaade bı.l~e'·JF~ 

" . k. b h' bir t- h. 7,.ı.nnedıyorum ·ı un~ ıç btl'ııf " 
hazinesi tahammül edemez ,.e lı~·~ 
yanın hiçbir yerinde böyle ele 1 ~r 
miş değildir. Fabrikaya a.:n dt ~ 
oldu&ru gibi, toprağı işleıneg~ tof1 ( 
le lflzımd1r. Bilhassa. ameleY~y ~ 
çivilemek ve onu toprak1:8' .tıı ııetıle'.~ 
zor bir meseledir. Onun ıçiJl tol''.:t 
verilse bile, dediğim gibi, on'\re f( 
bağlamak ço kzor olacaktır· eıef 
zannediyorum ki aradan S:~ş e~ 
çince gene bu toprakalr ~ lt~ııtl 
devrolunacaktır. Binaenale) g-0ıı 
mesi lazım gelen mesele, 'bıl ~~J' A 
de sapanı olan, çift süren ,·e "e/f. '~ 
nm yanında ortakçılık ya.~ııııtl ') (l 
arazisi az, kısmen var, ba.Ş1\1 to~:, 
nında ortakçılık yapan çift~~ ~ J 
sahibi yapmaktır. Bu ı:nese ritıl• ~ q 
riyet hükumetinin, ~nned~ğef v;. 
rin istirdadından baslar. ~tı:i)~ ~ t 
tan Ziraat Bankası da ~1 

11ctifıı1 ~' 
sahibi yapmak için taksıtleısflıı~/' 
sulünü ihdas etmiştir. B<-~1~ ue~~ı 
rum ki bu mesele Teşkıla.de,ğcl' 
yapılacak olan bu tadilıi\etitlde~ » 
para.~ını pesin vermek cı })il).\1 ~ 
tadili istilzam edecek ka.da.:iJ1'1di · f 
mesele değildir. Bilhassa "ıl~~~ 
lan tadilatta bedeli de, ya.~re· '; 1 
nunda tesbit edileceğine goı'1.'eel . ırıı ; 
da.!112.ra değer bahası verı 

mekektir, 1]6f) 
(A.rl«J.'1-
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I? - lt'JP.8Jrt 28 ŞUUBAT 1937 

Istanbul rpramvay Şirketi 
21 lkinciklıiun 1911 tarihli aıiırtnamenin 14. üncü ma.ddesme göre 

İLAN 
1 Mart 1937 tarihinden itibaren tekmil hatlarda 

aşağıdaki latifeler tatbik olunacaktır. 30 Kamer hatun mahal lesinde lnnak sokağmda eski 9 yeni 
27 No. lı 43 metre murabbamdaki arsanın tamamı, 

""" Lira 
~ 92 16 Hüseyin ağa mahal lesinin Macar sokak eski 91 No. lı 

~ 
Ü 

1 il 
Birinci me\•ki İkinci mevki 
Nakliye ve Köprü 

J33 
89 

121 metre 28 san tim arıamn tamamr. 
25 F erilc:öy mahallesin de ayazma sokak 6 38 No. lı 146 

y metre 44 santim ar ıamn tamamı. · 
"- 'ıt~kırda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile ve 30 ı 
~ tıddetle pazarlıkla satışa çı kani mı!trr. ihalesi 15 mart 93 7 pazartesi 
,.'-at 15 de komisyonda yapılacaktır. c;'c 7,5 pey akçeleri!~ mahlulat 

~meleri (998) 

~ d . 
......... r:>r ......... 

NIŞANYAN n arma Genel Komutanlığı Ankara 
S Hastalarını hergün akşama kadar 
atıiıa lma Komisyonı~ndan: Beyoğlu. Tokatlryan oteli yanında 

Lll 1 V Mektep sokak :-l.5 numaralı mua-
~ . - asıf ve örneklerine uygun (318) kilo ince, 355 kilo kaim, 210 yenehanesinde tedavi eder. 

'~ah kösele, 132 kilo kesilmiş z ahına kayııı, 36 kilo kesilmiş tartı ka- im-•- Tel: 40843 ---• 
t\ ~ 1 ~Io siyah Vaketa, 60 kiJo Balmumu, 82 kilo TutkaJ, 30 kilo çi· 
~ ı.. ~ıo yağı, 45 kilo küçük çivi, 11 kilo perçin çivisi, s paket Adapazarı 
'~;ICllka, 166 paket ba~lık tokası, 3014 tane tartı kayı§ı, ve kolan to · •• • k 
"-t (l Paket rnaıalı çiyi, 267 tane saraç bizi 4--3-937 Perşembe günü ] urk f zcaret ban ası 

~ 4> de açık eksiltme ile komisyonda satm alınacaktır. idare mecl •~nden: 
~ -. ı:Ümünün tutan (3520) lira (65) kuruş tahmin edilen bu saraç Fevkalade ve alelade toplanb 
(-.) 1~•ne ait şartname para.sız komisyondan alınabilir. ilk teminat davetnameai: 

3 ıra (5) kuruştur. 
~ - Eksiltmeye gireceklerin §ar tnamede yazılı belge ve ilk teminat 
' "tya banka mektuplarile birlikte belli gün saat ( 14) de kadar ko
~unnalan. (351) (877) 

Nafıa Vekaletinden: 
~M~ 937 pertembe günü aaat 15 de Ankarada Nafia Vekileti 
~ loıı ı._'kiıltme komisyonu odum da "1900,, lira muhammen bedelli j 

s..:ıııa demiri açık ekıilbne ile satın alınacaktır. 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 

Hiuederlarının biri fevkalade ve diğeri 
de alelade olmak ÜUTe biribirini hıki
ben iki toplanbu 31 mart 1937 çar~ 
ba günü saat 15 de Ankarada l ıdclar 
caddesinde Banka Jllffkezinde yapıla • 
cakbr. 

Esas mukavelenamenin muaddel 24 
üncü madesi mucibince iıtiraki salüü • 
yettar olan hissedarlann 26 ıncı mad • 
c'eye tevfikan toplanb ıününden la.kal 
iki hafta evvel duhuliye varakatı alma
lan 18.zrrndır. 

~~~e .ve buna müteferri eli ğer evrak parasız olarak Ankarada 'itti daıresınden ve Haydarpap da Vekilet tesellüm memurluğundan 
P.1 r, Vekillerin de hiuedarlardan olme.sı 

tJcs~\'akkat teminat 142 lira 50 kuru§tur. ' . meşnıttur. 
~~eye gireceklerin 11/Mart/ 937 perfembe günü saat 15 de mal- • Hiuedarların duhuliye varakım al. 

~nunda bulunmalan li.zmıcbr. (136) ( 410) ;::eü:7ra=~~: • .,.. tulae-

~ Jandarma genel komutanlığı 
1tıkara satınalma komisyonunda : 
~ kapalı zarftan pazarlığ~ . tahvilen satın alınması gerek olan ve 'iQ (280) kuru§ kıymet bıçıien yetmiıten seksen bet bin metreye 
~ !lık elbifelik ve metresine üç lira değer verilen otuzdan kırk bin 

~~~kadar k putluk kumaıa ait pazarlık 1/ 3/ 937 pazartesi günÜ sa-
~ tte Yapıl caktır. 
,, İoptaıı ve ayn ayn en az 

\. '!lıra. ait prtnarne (17) lira 
fiyat teklif edeceğe verilecek olan 

(90) kunıt kartılığmda komisyon-
a bilir. 

~)'1• l(t§lık elbiselik kumaı ilk teminab (13,750), kaputluk teminatı 
traclır 

~.. . 
~ ~ Pazarlığa kan§IDak isti yenlerin ~ili gün ve aaatte ilk teminat 
~ lctubu veya makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle komisyo. 

~an (1296) (768) 

liirk Hava Kurumu 
l:!lüyük Piyangosu 

Şillldiye l d b. 1 k · · · · · t" S . {a ar ın erce ışıyı zengın etmış 1r 

~:. l~~i ~eşide. 11 Mart 937 dedir. 
\,1~~uk ıkramıye: 50.000 Liradır. 
lto.OOÔ 15.GOO, 12.00000 10.000 liralık ikramiye'.erle 
J Ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

-~d 

Müzakerat Ruznamesi: 

A - Fevkalade toplanb Ruznamesi: 
Bankalar kanunu dolayısile esas mu

kavelenamenin be%! maddel-1nin tadi
li ve bezılanna yeniden hükümler ilave
ai (Metinler aynca ilin edilecektir.) 

B - Alelade toplantı ruznalneli: 
1 - 1936 aeneai muamelatma ait ida

re meclisi ve mürakabe heyeti ryorla
nnrn okunması. 

2 - 1936 senesi planç._J ve kir " 
zarar hesaplannın tetkik 'Ye tasdiki ve 
idare meclisinin ibra11. 

3 - Müc!detleri biten idare meeli.i 
azası yerine aza intihabs. 

4 - 1936 senesi munkıp ücretlerinin 
tayini ve yeniden iki murakıp ~hain. 

5 - idare mecli&i azaınun huzur hak 
lannm tesbiti. 

iDARE MECUSi 

E)·iip lcra M"murluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi mu· 

karrer bulunan 1 adet 4 ıözlü ve mcr- , 
mer ta§lı mensil 1 adet ayna 3 adet A
yintap kilimi 1 adet 4 ayaklı yemek ma· 
sası 1 adet maaa CK'tüıü 1 adet duvar 
halısı 1 adet eski san karyola 1 adet ye
ni Antep kilimi 1 adet 5 kifilik kanapc 
ı adet merdiven halııı 6 adet undalya 
mn 11.3.93 7 tarihine müsadif perıem
be &•:inü Balat vapur iskelesi caddesinde 
5 numaralı hane önünde saat 13 den 
15 e kadar açık artırma ıuretile satıla

cağından iıtiyenlerin delllliye ruaumu 
müıteriıine ait olmak üzere mezkur gün 
ve saatte mahallinde ha~r bulunmala-stına Genel Komutanlığı Ankara, 

~1, .atınalma Komisyonundan: (V. No; 21003> 

~~~ (~lr .metresine (290) kuruş değer biçilen on ıekiz bin metre erat --------------

n ilan olunur. 

\ ~l 5) kuruı kıymet biçilen sekiz bin iki yüz yinni iki metre ka- 1LAN 
'! 4-3-937 Perşembe günü saat (10) da kapalı uıulile sa- İlk mektep tahsilini bitirmit orta 

\ ~ '- · · mektepte iki ıene okumut bir bayan 

S~ ~~amesi (391) kurut b edelle komisyondan alınacak kumat· valdesile birlikte ıpartıman kapıcıbğma 
11 ~~ tı (5 55) lir d taliptir. Devren de olabilir. 
'l'ı a 1 · a rr. 

) b.. ~&I Adre.•: Akıaray Horhor cadde.-
\ ""''1~~ .1 bneye girecekler ilk teminat makbuz veya banka mektlı · ıi Akarca $oknk Knrndr.ni::. 'i;"i teklif mektuplarını ek ıiltme günü aaat (9) za kadar komia- Men.,,ucat fnbrika.•ı kar~ı$ında 

0lınaıan ilin olunur. (352)_ (878), ~ JJumanr 13 
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Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınahna komisyonundan: 

1. - Kumaşı Jandarmadan vıerilınek ve diğer bütün malzemesi Mi
teahhide ait olmak ıartiyle Caket, Pantolon, Tozluk ve Şapkadan mü • 
teşekkil bir takımmm dilfun bedeli (155) kuru! tahmin edilen (21.200) 

takını kıtlık elbise 1-3-1937 Pazarte3İ günü saat (14) te kapalı zarf 
e~siltmesile müteahhide ihale edileceldir. 

2. - Şartnamesi ( 165) kurut kartılrğmda Komisyondan almabile • 
cek olan bu dikim eksiltmesine girmek istiyenlerin (2454) lira (50) im• 

rutluk teminat mektup veya makbuzu ile J&ri:namede yazılı belgeler için
de bulunacak teklif mektupların. belli gün saat (13) çe kadar komisyona 
vermit olmaları (282) (727) 

Belediyeler Bankasından: 
Ankarada Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan Bele • 

diyeler Bankaaı için yapbnlacak Mobilya, mefruıat ve Dekorasyon işleri, 
atağıdaki ıartlar altında ve kapalı zarf usuliyle ve on be.§ gün müddetle 
eksiltmeye konuhnuttur. 

1 - İtin muhammen bedeli 33.000 Türk Lirasıdır. 
2 - Eksiltmeye konulan mobilya, tefritat Ye dekoruyon itlerinin 

nelerden ibaret olduğu eksiltme p.rtnamesile, mukavelenaıfte projesinde 
ve bunlara bağlı plan, resim ve proje!~ gösterilmiıtir. 

İstekliler bu evrak ve resimleri .Bankanın lstanbulda Galatada Bah • 
liyar hanında bulunan Kontrol Mimarı Bay Seyfinin Bürosundan yirmi 
lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Ehsiltme: 8-Mart-937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Belediyeler Bankası idare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - lsteklibrde bulunması p.rt olan vasıflar. 
A - Elcsiltmoye konulan Mobilya İfİnİ yapabilecek kudret ve kabili· 

yeti haiz hali faaliyett-. mobilya Fabrika vey:ı imalithane ıahibi olmak; 
B - Son üç sene içinde bir def ada Jaaka.I 30.000 liralık bir 111obilya 

itini nizasız ve itilil:uz olarak muvaf(akiyetle ba!UDllf olmak. 
C - A. sgari 30.000 liralık itiban maliıi bulunmak. 
D - Muhammen ~delin o/c 7 ,5 u nisbetinde muvakkat teminat ver 

mek. 
5 - lıtekliler teklif mektuplarını ve fU1m'lnede yazılı diğer vesika• 

lan azami 8--Mart-937 Pazartesi günü saat 12 ye kadar Ankarada Be
lediyeler Bankasına göndenniı olmalan ve eksiltme ıaatinde bizzat veya 
vekillerinin eluiltmede bulunmalan lazımdır. (381) (973) 

Istanbul Rel~diyesi '. ilanları . · 

Miktan Cinai 

100 adet tulum elbise 
Çöp iıtuyonlarmdaki amele için 

Beht;rinin 
Muhammen bedeli 

· 3 lira 
1lk teminab 

22,50 

Yukarda cinsi miktan ve muhammen bedelleri yazıh olan tulum · 
pazarlığa konuhnuılardir. Evrakı Encüınen kaleminde görülebilir. lstekliler 
2490 numaralı kanunda yazdı -vesika ve hizasında gösterilen · ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 3/ 3/ 937 çarpmba günü aut 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. · 

Konservatuvar için lüzumu olan bakır kalıp, matris ve nümune plilC· 
lan açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1269 lira bedel tah
min olunınu§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ıörülebilir. istekliler 
2490 No. lı kanunda yazdı vesika ve 95 lira 18 kurutluk ilk teminat mak· 
huz veya mektubile beraber 16 3 937 salı günü aut 14 de Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar (1083) • 

lstanbul GUmr~ğU BaşmUdftrlUğUnden: 
Gümrük Abfllldan: 12200 kilo şekerin aabf ilim Açık Söz gazete

ainin 7/ 2/_937 pıılü nüıhumdadır.1 (711), 
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Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinde!,] : 
1 - Tasfiye halinde bulunan Feniks dö' hayetine kadar yukarıda sözü geçen 

Viyen ve Türkiye Milli sigorta şir- Devir Bürosuna müracaatları ilan 
ketlerinde Türkiyede sigorta edilmiş olunur. 
olanlardan sigortalarına devam sure- 3 -- (Lankr) sigo(ta şirketine 1,iirkİ)'ede 
tile zarardan korunmak istiyenierin sigorta edilmiş olup da işbu şirketin 
şirketimiz tarafından yeni Postahane Tiirkiyedeki faalivctini tatil etrnesi 
arkasında Türkiye Hanında (12) nu- dolayisile sıaorta~:ını l1 eniks döVi,ren 
m~rada teşk~! olunan Devir Büros~~a sigorta şirket~ne hususi zeyil name .ve-
muracaatla sıgortalarının halen Tur- ya siO'orta poliçası altına şerh verdir-
kiyede çalışan Hayat sigorta şirket- kt:> ·ı d · · · 
ı · d t ·h t ·kı . b. nıe suretı e evr ettırı11ış veya sıgor-
erın en arzu ve ercı e tı erı ır · 1 · · 1...., · k d ·· \ T' · . k t d. d d . . 1 tasının prım erını 1 enı rs o ıyen sı-
şır e nez ın c evamı ıçın yapı ması . l . ı .. . : . 

1.. ı ı ı · · tt• l · gorta şır \:etının 1 url{I)'edekı şubesıne uzum u muame e erı ıcra e ırme erı A • •• 

ilin edilmişti. ~~esmı. mak?uz mukabılınde usulen 
2 - Bu iki şirket nezdinde Türkiyede si- odemış ve sıgartaları halen mer'i ve 

gorta edilmiş olupda doğrudan doğ- deva~.n etmek~e bulunmıiş olanların 
ruya bu şirketlerin tasfiye heyetleri (fasfıye h~yetıne ka~rıt edılıniş olan· 
tarafından yapılan ilanlar mucibince l~.r~_a dahıl .?lınak . uzere) Yukarıda 
kanuni müddet içinde tasfiye heyet- soz.u ~eçe-n Buroy~. nıhayet 12-~-193~ 
lerine müracaatla alacaklarını kayıt tı-ırı~ıne kadar muracaat eylemelerı 
ettirmiş olanların halen mer'i ve sıgorta vaziyetlerinin Büro tara ... 
sigortalarının Türkiyede çalışan şir- fındaı1 tetkik olunduktan sonra hak-
ketlerden birine devrini arzu ettikleri larında karar itt?l1az olunacağı ilan 
takdirde bu gibilerin 1937 

Çünkü ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
' tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmi~tir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen mar-
kasına dikkat ediniz. 

Tilrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2012 t 1937 vaziyeti 

&...ı 
A K T 1 F' Ura P A S ı P 

Aıtm ııatt kilorram t9.7JS. L 27 7 •2 80l 4• • • .. • • :> 
Banknot. • • • • 12.520.221.-
Ut&klık, • • • ,. 1.124.848.58 41.387.871.03 

Sennaye, , , • • • 
lhtt.rat akoeal , • • 1 

Da.lılJdekJ llubblrler 1 

Türk liruı: • • 
Bartt:tekl muhabirler: 

Altoa eafJ kllo&'J"&1 6.370.991 
Altına t&hYi.U kabll MrbMt 

1 

dövizler. 

L • ~96.650.97 .396.650.97 

8.961.308.26 

l'edavilldekı Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakUye rL 158. 748.563-
Kanunun 6 vr 8 IDcl madd• 
lerine tevflk&n baztne taratın. 

47
•
459

•
98 

dan vaki tediyat, 

1 
1 Deruhte e<!llen evrakı oalltıy .. 

L. 12.404.056-

41 944 001 48 50 952 769 7l ' baktyuı. • • • • il l46.344.5(i7-

~ 
11.00o·~ 
ı .ss ı. ı8v.' 

Diğer dövizler "• borçlu 

kllrlııg bakiyeleri • • , • 

llu1ne tUrillel'lı 

Deruhte edilen nrakı nalıtfye I • • • • • • Kartıhğı tamamen altm olaralı 

tedavüle lll't'eten vazedllen L.. 19.000.000- ~,' 
n Reeskont mukabllJ ll&veten t~.ı .. 20.(00.000- 185.34' 

k&rfllıfı. L 158.748.563-

delerine tevfikan Hazin• t&r .. 
Kanunun t " 1 lnct mad- ~ 

tmdaıı nkl tedlyat. r 12.404.056- 146.344.507-
Senedal cftzdaaıı I 

Butııe bonoları, • • • iL __ 
Ticaı1 eenetıer , • • • • • ,. 24.241 .98.;:s ı 24.24 l .983.61 
l'Abam Ye TahYUlt ctızdamı: 1 

• ptyenln karttlığı uham •t L.37•044.S20.2.3 
ıDeruhte edilen eYrakı na~ 

1 J tabrillt ltfb&rf kıymt'tıe 1 

B Ser~ıt eabam •• tah•lllt L. 3.958.427.31 41.C03.247.~8 
A•aııaJar: 

Aıtm •e dt/nz Ozertnt' nuı L .178.64 l.34 
Tabvlllt ll:z:erine uaııa. L. 8.034.478. 10 8.213.119.4.ı 

BJMfldartar 
Mu.ltwllt 

4.500.000-
8.~3.61 1 .49 

325. 723. 762.84 

•ue~ ~ 
Terk Lirası Mndab 12.9J8· 

1 
Oövla faallhDdab: 

i 
Altın tahvili k&bll döv!.zler iL 1.35 l .3 . il 
Dlğt'r dövizler ve alacaklı 11"'-ı 

kllrlnıt hl'lt lyelert ••••• L.26.131.36.1.6.-1 2ff.l~JOIJ 
Huhteill , , , , , 84.1 

• 

Yf'kiht 

2 Mart 1933 tarthlnden ltHıuen; llkonto oaaru yUZde O 1-2 - Altı:r 0.ria• uan.t yUzda t 11 

Dr. L~~!~~ "~Ke,,ı:ıaı Jandarma genel komutanlığı 
Dahiliye Mütehcuıı11 l k 

J>ıızardıtn başka günlerde öğleden ıonra satına ma on1isyonundan: "' .J 
ı- Birinci sınıf Operatör - Raı\t (2,5 tan 6 ya) ){adar btanbulda Divan ~. 

1 O C AF V H 'I' ,4 y y A u ı yolunda ( 104 l numaralı husust kahlnl!'aind'! Jıt',Jı r; r. """ ·"' 1 \ tııuıtalarını kabul eder. Salı, cumartesi gUn Kumaşı verilmek diğer malzeme ve dikimi müteı.hhide ait ~IJJ~ , 
'i .~. ·~~· · 
~ .. ,1 '-t ..... . . . ' <. ' 
;f:::cıreıoo ':.: Operatör 

·~/ô»:: OSMAN ÖNER 
/ıc:kl~ · yollan~ Belsoğukluğu 've 
, 'ERKEKLiK !:.'"u .. ,~~'ak~~~~. 

· Muax~ehane, Hab~t'ı.ap1 Annılolu ilan 
'. .' ku\'~ı !lıru!lında ı\rpaf'ılar tf11n !"o. 16 

-f!": ı .. tıklAI t"&ddr-sl '\'ılchz Slııcn111sı 
, · yanında Tokat Apertımanı S'o. 3 ' 

Parla Trp FakUltesl S. asistanı dimağ, lert sabah "9,5- 12" saatleri hakiki fukaraya re (6080) takını kıılık erat elbisesi 10-3-1937 Çarıamba 4•.-
estetlk \'e her nevi erkek \'e kadın ame. mahsustur. Muayenehane ve ev teleton: 
llyatıarı, rahim ha.stalıktarı ve doğum 2239~. Kışlık telefon: 21044. (10) da kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. f 

mUtchaasııı • 1 ,. F f f (9424) lira fiat tahmin edilen bu dikim eksiltme1inin eri" ~ 
~~rıf1e0 ::::r MECCAN~N -ı 1 mı e se e -ı parasız komisyondan alınabilir. Eksihmesine ginnek isteyeıdile fJ 

muayene Dün ve Yarın Kitaplarındandır lira (80) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektub~ cı ~' 
ö~lerl,.n sonra Ucrl'tllıllr ... -.~ • 1 Fiyatı 40 kuruı1tur mede yazılı belgeleri içinde bulunacak teklif mektuplannı eksıltd' 

illl•ee•yog-~:_P;.~:~:ı:~~· :4~~:11 ~ l den bir ıaat evveline kadar komisyona vermiı olmaları. (tOSS),. 



K 

emmuz 1937 
azartesi 
~s -ah 

5 i2 19 26 
·- -- - - ---· -
6 13 20 27 

7 14 21 28 

1 8 15 22 29 

2 9 16 23 30 
Cumartesi 3 1 O 17 24 31 

1 18 25 
l\u~lJN """'"-=GAZ~ETES~=ı = v=AKIT==--MA=TB===AAS::::az=l'==-t 

' --==== '==-===----==-= 
~, t~ lc:adm. ·~ damaammn bahmduğu 
~ltiit~l~ ukerlik, her badoya inanabil.ininiz 

~ =====-----
Yi da bunlardan baş Emniyet, silr'at. doğruluk 
~ ilbelet' buradadır 

5 12 19 26 
6 13 20 21· 

1 14 21 28 

1 8 15 22 29 

2 9 16 23 30 

Türkiyeyc renkli basan 

rotatifi ilk sokand:T 

--~--:.== ..--- -
İşi çabıık yetiştirmekte 

eş~iz bir kurum 1 

Gazetesinin Karilerine Hediyesi 

K 

-ustos 1 37 

Pa. er. 2 9 16 23 30 

Sah 3 10 17 24 31 
Çarşa. 4 11 18 25 
Perş. 5 12 19 26 

' 

Cuma 6 13 20 27 
Cu.er. 7 14 21 28 
Pazar 8 ~15' ·22 29 

• 

KURUN GAZETF.Sl 1 V AKIT E~ 

{ 

ASIM US 
Hiç bir haberi ~ Sahi · (Çoruh Saylavı) 

geri bm-r-tt:Jr • ._. . TARIK US 
(Giresun Saylavı) 

--= -
Hiç bir hahl:ri i.:.-;: c~ 1 · İstanbul - Ankara ana-

larmı ..Udatmamıştrr. ! yolunda kendi malt yapı 

-ı 
• 

lkinciteşrin 937 
. 

Pazartesi 1 8 15 22 29 
' 

Sah 2 9 16 23 30 

Çarşamba 3 10 17 24 
·--

Perşembe 4 11 18 25 

Cuma 5 12 19 26 
Cumartesi 6 13 20 27 

Pazar 7 4' 21 28 
KURUN GAZETESi V AKIT EVl 
·-======::;==< =~ 

tlan yapmalda ne istiyor
sunuz? Tesirini gönnc.k 

! değil mi? tlan büromuzla 
j görüşmeyi unutmayınız. 

1 Kurun okurlanna kÜ!;Ük 
ilanlarını parasız besar 

htanbul Belediyesi 
hudutları dahilinde afiş 

itlerini ve h'!I' türlü 
ilanları yapar. 

Bu i~lcr icin hususi res
samları da vardır. 

D 

yl ""I 9 

Pazartesi 

Sah 

Çarşamba' 1 
Perşembe 2 

Cuma 3 
Cumartesi 4 
Pazar 5 

Hergün 
8. 10. 12. 16 

Sayıla 

Kurunun gezintileri, balo
ları okurlarına parasızdır 

irn 

Pazartesi 

Sah 
1 

Çarşamba 1 
Perşembe 2 
Cuma . 3 

Cumartesi 4 

azar 5 

6 13 20 27 

7 14 21 28 
8 15 22 29 
9 16 23 30 

1017 24 

11 18 25 
2 9 6 

--- '--= 

V AKIT MATBAASI 

Kartvizitlerden; mdrtup 

başlıklanndan en büyük 
kitaplara varıncaya kadar 

Sizin emrinize asıktır. 
Tclyazısı : İstanbul· Vak·t 

. 

6 13 20 27 

7 14 21 28 
8 15 22 29 

9 16 23 30 

10 17 24 31 

11 18 125
1 

1 

2 9 26 

a=K=-==U=RU===N=G=AZ= E=TES= l ==V A=-=-KIT EVİ -=-=ı 
El ne itiliyor? Onu duyar lş1erini her deb yenı 

El ne diyor? Onu söyler El dökülmü§ yazı knhplarile 
ne görüyor? Onu gösterir. basmaktadır. 

Kar~ıla§tınmz: ka .. anacak En son yazı dizme 
gene sizsiniz. makineleri buradadır. 
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er 

Salonunda 
biricik okuyucusu 

· AYAN 
• 

.; '\ l· ~ .• - ~ .. ·. ı' ~ .... -. ~ ~ . l, ~ •.• •:>- -:""' .. . . 

Bütün Avrupa sahne ve stüdyolarında 
.... 

büyü~ muvaffak·ıyetler kazanan 
H 

TORK FiLM VILDIZI 
" -

BAYAN · 
, . 

ZEHRA AHME 
Taksimde ,, 

BELV 
. 

Salonunda 

Pek mahdut zaman içifl ::ı 
l · l 

FiV '' yı 1 

akşam dinleyiniz 
Telefon 40099 seanslarına haşlamıştır.~ 

~,~;: :~- ,!f!l.lBı10{~1r~:: ____ : . 
BiR ELEl<TRl/.tALETI EN zAf:IF. EN k/YMETLI HEDiYEDiR 
ŞAYRAM""vi!Y/LŞAŞl~/1DNASEBETiLE'PEŞİff ~ATIŞ ', . içih 
'/AlNlrJiinci KANUN AY/ rARFINDA HUSUSi TENr/LAT. 

VEI<E.fitf,.'P-._Tlf FİATlAf]l/!1 iZ: 
. ,, ~ 
UTULE ~-5- ,,.

5
. 

·- (}. 
1 OCAKL 4.=? _.
3
, _ 
.so 

BUYOTLAR: 
ô.5o 

1Ekmek kızartma 
aletleri~·"' 5. so 11 

'PLOffJORLER: 
2. 60 - . 

1Saç kurutma aletleri: 
13. 

·~ qnlanf~skin eden 
elekfrikli yastık_l -

7. 50 
SAATLER: 

9. ~ 
CElVElER:, 

3 .90 

ıSOBALAR: 
. . 4.50 

ÇAYDANLIKLAR~ 
- 12.50. 
SEMAVERLER~ 

30~ 
._ MASAJ af elleri :ı 

38. 
ı "YUHURTA ÇIRP/'1A ~ 

~ HAKİllElERİ: __ 
. . 4-. 5() 

. ELEKTRiKLi TRAŞ 
6 ' AYlfALAR 1: 

LİRADAn 
İTİBAAEl1 

;. . 
' 

o 



ÜLK~M~ZDE 1 

Edirne Belediyesinin 
yaptığı iyi işler 

~~arın temiz'iğini temin yolları-Esl<i 
t~arşı yerine meydan .. Fiyatlar 
rı;, ne 8 · R · · · . b eledıge eısının gazetemıze eyanatı 

~ )\pı~l) - Mezbalıuma l1J. 
~tt k aoğuk hava deposuna 

,. erı Aııkarada görllşmek Uzere 
~t ~ arrııan belediye reis vekili 
~ı'd7'1akb ile bir görüşme yap
herı 'le ~is vekitnğine atandığı 
lle ~z ve gösterfpiz bir 

l 'ıı ~ evini pek iyi baı,annakta 
"'el'arıatUhatabnn. bana, hWi.saten 
' llaı il buJunmW1t1r: 

Cah lhattr bU<'e&ile ideal bir be
t~1'1'rıa.•n .rostermeğe lmkA.n 

~" "<ıe 130 b:n nilfusu barın.. 
~l'tııı~"ra hUzı1n1U bir arsa ha

nen Olan şehrimizin dar bir 
~e :;ekilde idare edileb;l~l-
\~ kdtr ve tahmin edersiniz. b\ hldara ra.ırn;en mübrmı 
I rı iki Uç 13 de yapılmamış de-

''~h ~~!Jtı f'l"e ~len snlıtnn anılarm-1 
~ Ilı~~ kö,,lerde bir takmı sar

ı ıı.ı CUttu. K'<Svlnter. su lbtfvar. 
~\t 8aııtrr1'u·rlan temfne NtlTı,rr-
'ııı ~ltlıte)jf hturtahklaman da 

~ s~~S.l'fı. flk fŞ 011?'1'1< 01Pre 
~~~i bn nokt1ı1>a hast•l{ ve ee
·-~ ~klz sanı,,.rn Ustlerini 

2 
tUe birer sıhht çeşme ac;. 

'~A .... 
~ ~lahl1rnı"1n kavnRk BUlAn ta-
~~ ıtı edilmiş ve bu anı"a Ar
~ 8t enba smııı U1..erlne Fayans 

. eı ~":t:ıe asrl bir ~e yar-
1 l"f11 e6rneden ıru almmıuımm 

~ 1~tı-. de ayrıca bir depo 1np et-

ft ~in \ 
~ 'ttlrıd~ 11, menbR 81.lvunun uzak 
1 ~ e her yaz batakhk yapan 
\~e l"llıı~~rine beled:venin kendi 

bı1ı,,1eı· ~em b!r köprU yaptır-
' ~di 1kle sucıılarm ~·kmtı rek 
').r ll gelınelerini temin ettik. 

~}ı ~'eket hıı cııtahanesine giden 
~'ltıı'eı lltd.,nberi bozı.1k ve ta.mir-
1~1 ~astaJarm mii~kUllitJa ta

~l\l ntaç edivordu bunu da 
~ lts~llına.k foin tstanb11Idan 

ı. lar marifetile Arasta 
•ıa_q+ h 

lı ~i a aneve ka~nr 11.,.anan 
( den inşa ettfrd:k. H~ 

Edirne bckdiyesi reisi Ferit Çardaklt 
larmw: gerek yaya olarak ve gerek 
araba ve otomobillerile bu caddeden 
kolayca gidip gelmektedirler. 

5 - Kazancılar başından Eski ca. 
miye çıkan cadde kenarlan yayalara 
mahsus kaldınm olmak Uzere yaptınl
mış: bu suretle de araba ve otomobil
lerin kolayca ve rahatça ~dip gelme. 
terine imk!n verilmiştir. Bu cadde, 
son zamanlarda, yayalar tarafından 

dahi yüriinillemivccck hale gelmişti. 
6 - Üç şerefeli cami karşısmda 

bulunan harap ve köhne <'.arşıyı istim
lak eden belediyemiz önUmUzdeki in
şaat mevsimin~e burasını (Cumhuri. 
yet mevdanı) haline geti.rmiye karar 
vemıiştir • 

7 - Şelırn temizliPi • bildiğiniz gi
bi • normal bir haldedir. Havaylci za
rurye fiyatlan sabit ve mUmkiln mer
tebe mUstefit bulunduğu j!ibi daimt 
surette de belediye kontrolil a.ltmda
drr. Koyun etin:n kilosu 40, srğınn 30 
ve bir cinsten ibaret olan beyaz ekmt>. 
ğin kilosu da 8 kuruş 30 parada te5bit 
edilebilml~ir. Bunlardan maada mez
bıı hamn~ffa bir soğuk hava de!"Osunun 
illve ett'rilmesine karar verildiği i~in 
son sistem b;r so;;,ık hava ~eposunun 
fenni ı:ıerait altmda in~a.·H hususunda 
miltcahhitlerle enlacım•q bulunuvonız. 

M. Behçet Perim 

~hancı ve azlık mu:ıllimleri 
alacaklar ~ t~m ücret 

)ab 
~t'f. ancı ve azlık okullan, ı ni vereceklerdir. Kendilerine tebligat 

lt: ~, tı.e harta Uzerine ders sa.
1

1 yapılmıştır. 
~!\ h'fl ~erek ficret vermekte- ------------
~~~~lada 16 saat dersi olan lzmir Partı kon?1e$İ 
:~~ Si aYda dört hafta he-

~ sa.at Uzerlnden maaş İzmir, 31 (Hususi) - C. H. Partisi 
"ti~ viliyet kongresi dün son celsesini ak. 
~~~ k delmiştir. Bu celsede doğrudan doğ. 
~'' arşısmda bir ay otuz , ruya lzmir şehrine tealluk eden dilek. 
. "!'\ 'b.::'lfıa göre öF.retmen fazla ler müzakere edilmi~ ve kongrede ha. 
~~tı ' fakat bu yü7.den faz.. zır bulunan vali izahat vermiştir. 
~ !I~ aJarnamaktadır. Bundan Müzakere geç vakte kadar sürmüş 1

'" ayda otuz g1ln Uzer!. ve yeni idare heyeti intihabatı yapıl. 
"- 1 ~. -q Of{l'etmenlerin c. mr~tır. Yeni idare heyetine bir de ka. 

"'~tam olarak ücreti-, dın üye seçilmiştir, 
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Yılbaşı hediyelerinıiz 
Suad Derviş'e: ilkbaharda şapkasına 
takmak için alacalı bir ördek kanadı 

Halk Operetine de başlarını 
sokacak bir çadır 

General Besim Ömere - Bir ha· 
tmda bet yavru ... İki buçuğu kız, iki 
buçuğu oğlan 1 

Suat Dervişe - Alacalı bir ör • 
dek kanadı 1 ( 11kbaharda ıapkasma 
taksın 1 diye) 

Ercüment Ekrem Tal uya - Bir 
serçe... Beğenmezse. başını kmnm • 
ya. kanatlarını sarıya boyayıp halis 
sakakuşu diye Ali Ekrem Uşaklıgile 
okutur! 

Tarihçi Niyazi Ahmede - Nai . 
manın çedik papuçlan 1 

Hakkı Süha Gezgine - Kalemi · 
nin ucuna bağlamak için bir kay · 
tan 1 (Çünkü onun yazılan bana, ka· 
ğıdm üzerinde kırbaçla kamçı topa· 
cı döndürüyor, gibi geliyor.) 

Giritli HilAliye - Balukpazann • 
daki borekçi hemşerisinden miya 
tepsi poli kalos baklavais meto kay
makis t ( Katalavis}) 

Rasatçı Bay Fatine - Üç bat • 
man lodos, yedi metre poyraz 1 
(Kendi isterse bunları bir potada 
kaynatıp biribirlerile iyice yuğurduk· 
tan sonra kalıba döker, ikisinden el· 
li altmıf tabak batı karayel yapar.) 

Şair Salih Zekiye - Berber dük
kanlarındaki klasik, yunani kadın re
simlerinden bir tablo t (Bakıp bakıp 
avucunu yalasm t diye) 

Tan gazetesi sahiplerinden Halil 
LOtfiye -L- Kocaman bir Enez küpü. 
( lSter pvalamu hiret birer gün ete 
tutarak görüp göreceğiniz günq yü
zü artık sondur. iyi bak.mi deyip on• 
lan bu küpe yerleştirerek toprağa 

gömer; istene bu küpü fakir bir ~ 
ileye kqlık, muhafazalı bir oda diye 
üç aybk peşin alarak kiraya verirl) 

Şair Cevdet Kudrete ~ Yumur • 
ta üzerine yazıJmı§ bir Yun us Emre 
divanı! 

Artist Vasfi Rızaya - Bir gü • 
müş zuma! (Eğer, hani bunun çif • 

te narası} derse onu da geçen yılba
§1 Muammere vermi§tik). 

Yazıcı Fikret Adile - Edebi kon 
tenjanın yakında kabul olunacağı -
nm müjdesi! 

Komik Natide - Y ann ahrette 
Nasrettin Hocanın ıefaati 1 

1 
Halk operetine - Şu dandün · 

yada başlarını sokacak bir çadır 1 
Bizim balıkçı l-laçiğe - Hıp de

yi dört metre boyunda bir ayı balı -
ğıl 

Çoban Mehmede - Cülhane 
bakteriyoloji profesörü Kemal Hü • 
seyinin tavsiyesile bir fıçı balıkyağıl 

Polikpnik mecmuası sahibi ope
ratör Süreyya Kadriye - Rahatça 
bir nefes almak için geceleri tek ya
tak r 

Elektrik mühendisi Kclleciyana 
- Pi§miş bir kellel Onu ister akta· 
ma meze yapsın: ister ona bakıp ba
kıp smtsml 

Madam Simpsona - Benim sar· 
man kız! 

Nurullaç Ataça - Eli ile birlikte 
bir havan 1 (işi yoksa bu havana ka
rakulak suyu doldursun; dövsün 
dövsün onun yağını çıkanp ucuzca 
Halil Lutfiye satsın 1) 

Neyzen T ev fiğe - Sağlam. düz
gün bir kal1U§ (Ney yapıp Kurban 
bayramında çalsın diye 1) 

Doktor Hafız Cemale - Benzin 
yerine pekmezle işliyen üç tekerlek
li bir otomobil _(Bunun ıoförü de 

" 

Vt18fi Rıza 

Baııt Lütfi 

ı;-;-:. :...t l' esari 

General bu.im Um«. 

meşhur Civan Ali olacaktır.J 
Doktor Ekrem Şerife - T ansi • 

yon vezninde duvarları tentürdiyot· 
la sıvanmış bir pansiyon 1 

Doktor Fatma Şakire - Garip 
hastalardan çok çok selam! 

Selami İzzete - Yürürken pe • 
şinden bir sapan taşı (Eğer o da ye
tişmezse arkası sıra meşhur koşucu -
lardan bizim Besimin süt biraderi 
şampiyon (Owens) i koşturmalı!) 

Papa Eftime - Bir kazan hamsi· 
li papaz pilavı (Bunu da Hamami 
zade pişirmeli). 

lsmail Habibe - Ona bu yıl bir 
şey vermiyclim 1 (Çünkü hala be • 
nim onda geçen yıllardan kalma bir 
akşamlık alacağım var 1) 

. Mahmut Y esariye - Canü yü • 
rekten şifalar, sıhhatler, iyilik sağ • 
Jıklarl 

Necip Fazıla - iki iskarmoz. (Za 
ten bir çift kısa küreği var; §İmdi 
bir de iki iskannozu da oldu muy • 
du, artık iş bir dümenle bir tekne • 
ye kalır ki onu da elbet günün bi • 
rinde Allah verir 1) 

Nizamettin Nazife - Eski yan -
gm köşlülerinin giydikleri bir kırmr 
zı ceketle bir harbi l 

Doktor Sani Yavere - Bir ta • 
bak kuzu kulağile bir gülbumut 

Asun Ua, T atık Us, Rasim Usa 
- Bir torba kuskus. (tstcr §İmdiden 
pilavını yaptırıp Kurun'un yazıcı ve 
dizicilerine yılhafı ziyafeti çeksinler;, 
isterlerse matbaanın yazlık bahçesi • 
ne ektirip temmuzda on misli mah
sul alsınlar 1) 

Bizim idare direktörü Kemal lre"" 
ne - Sirkecideki berber Mehmedin 
makası! (Bu makasla ister kağıt kca 
sin, ister ücret 1) 

Bizim kasadar Ahmet Cana -
Tayyare piyangosonun birinci ikra
miyesi. (Bu keşidede olmazsa ge • 
lecek keşidede). 

Neşriyat direktörü Refik Ahme • 
de - Sevimli, minimini bir (Aygır 
Fatmacık) 1 

Doktor Mazhar Osmana - Ha.o 
tan"enin azgınlar koğuşundaki Mev • 
lut dayrnm bir bi.istü, yahut ki poa .. 

tu! 

Doktor Fahrettin Kerime - 150 
gram Bromür düzikal, 200 gram 
Valeriyan Kanyakol, 325 gram Po
tiyon sarapsal, yarım kilo da alkol 
pür ile karışık Boza sülfürik. (Bu 
reçeteyi Cerrahpaşa Başdoktoru &Y. 
Rüştü ile Gureba hastanesinden Ce
vat Kerim birlikte tertip etmişler • 
dir.) 

Ruhiyatçı Şekip Tunca - Bun -
]ar da ruhiyattan sayıldıkları için bir 
şişe tuzruhu, bir şişe lokman ruhu. 
bir şişe de ey ruhumun ruhu, bilir 
misin Hazreti Nuhu} 

Bizim sekreter Kenan Hulusiye 
- Bunları okurken gülmezse kendi
sine bundan daha hoş bir yazı 1 

Kendime - Sannanımdan bu 
martta, üç tane, kendisinden güzel 

· yavru! 

Bütün Yurttaşlara - Yeni yı • 

im kutlu olmasını dilemekle birlikte 
Antakya İskenderun f 

°'"""' Cemal Kandı . 
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• ADEMi iK.TiDAR .. 
ve BEL G EVŞEKLiGiNE KAR Ş 1 

H o R M o .. 
1 B 

Tabletleri . .. . . .·. ~ ... ' .._ -.: ' . -,.. ~ Her eczanede arayınız • ,'\ ' L >t ';r.' r' ·~ • • ';" ,'\, .• ·.; ı 

Yılbaşı piyangosu 
.in gece çekildi 

' .. · ·-"" • ""'! ... ' "' : "'; ., •• • ' - .. .,. • '-· • ... •• ~ -- • t ~ 'IY ""': " ,• j, •. ~"' 7 •• , --. .. • ' • 1-·; ':.",_, "ı ~ .,. ı 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin f!Ösle!diği 

mükafatları dErhal verecektir. 
kazanan dok
anlatıyorlar? 

Büyük ikramiyeyi 
torla Sof.ya neler 

Piyongo bayilerinin talihti/erden 
para koparmalarını menetmetidir 

No. 

76 
179 
237 
265 
522 
600 
674 
905 
947 

1093 

Lira 

500 
500 
500 
500 
500 

1000 
1000 
1000 

500 
'iOO 

Yilbaşı • yangosu dün gece saa 1 
sek.iz.de Tepeba.şmd.a Asri sinema bi- ı 
nasmda çekildi. Ellerinde biletleri bu- 1 
hm.an birçok kimseler daha saat beş. 
ten itibaren sinema salonuna gelmiye 1 

~Jamışlardı. . 

- 1ş anlaşıldı madem. dedi. Ben kı. 
zım Sofiyaya her sabah on kuruş veri
rim. Oda bunları biriktirir kumbara,. 
sına atar. Bu ay ild buçuk lira.sı ile 
bir bilet aldı. Biraz evvel de bayi ge
lerek 12 500 lira tutan ikramiyesini 

221 150.000 

Saa.t yedide ise içerde oturacak yer 
Jrnlma.dığmd.an bütün kapılar kapan
nuşt:I. Ya.n<!.aki bir kapıdan ancak mü
... akipler alınabiliyordu. 

Keşideye sa.at tam sekizde başlandı 
ve dokuz buçuk ta bitirildi. 

En büyük ikramiye olan 500.000 li
ra keşide başladıh-tan biraz sonra çık
h. İkinci büyük ikramiye ola.n 200.000 
lira da keşiden.Jn ortaları:na doğru çr
kmca salondaki bayilerin adetleri a
zaldı. Birçoğu sağdaki, soldfl.ki kapı

la.rda.n frrlayıp gittiler. 
Biraz sonra biz gazeteciler de sa

londan çıktık. Bir otomobile binip E
minöniin"'eki Servet kişesine gittik: 

- Bi:cin:ı. sattığımız biletlerden bi
rine bliyük ikramiye isabet etti ama 
"Beyoğlu şubem.W:ledir. Oraya gidiniz. 
.!ew..bmı aldık. Kader ki~inin üst 
katmd::ı. bir kalab:ı.lık vardı. Fakat ke
'penkler inmi§ti. Seslere aldmş eden 
olmadı. Otomobille Beyoğluna Selvet 
:i.şesinin şubesine çıktık: 

- Biz söyliyemeyiz, a.~ ki§eyc 
gidin dediler. 

1 Milyon kişesine uğnı.dtlt! 
- Bileti alan kadın Rumdur. lı.. 

mmin verilmem.esini ric'l etti söyliye
meyiz diye atlatıldık. 

Nihaye:t Yıldmm kişesinc daldık. 
Buradaki bir adam kendisinin uşak, 

ö.iğer bir kız dn h izmetç:i olduklarını 
söyliyerek talihlinin ismini vermedi
ler. Nihayet kic;.enin sahibi Papa.zyan 
geldi. Bu da: 

- Talihliler isimlerinin söylenme
mesini istiyorlar. Veremem dedi, Pi
yango müdürü Bay Fikriye telef on et
mek mecburiyetinde kaldık ve müdü.. I 
rün sıkı emirleri üzerine nihayet iki 
~i alabildjk: Butılardan biri Tar
aabaşmda Çorbacı sok~ömda 11 ll\llll3. 1 
rada oturan Anjel, diğeri de Su te .. ' 
nız.isi sokağında doktor Urf anidis idi.~ 

Birkaç dakika sonra Anjelin evinin ı 
kapısı önündeydik. Yukarda eğlence! 
gırla gidiyordu. Kapıyı müteaddit de
falar çalm.a.ına rağmen işittiremedim. 
Nihayet arkada.~lard:ın biri ·avaz avaz 
ba.ğırm.ca alt katta elektrikler yandı 
Orta yaşlı bir zat kapıyı açtı: 

- Efendim, ne istiyor.mnuz diye 
sonlu. Gayet ciddi idi. 

- Şey dedik. Bayi selam ~öyledi 

<le geklik. 
Anla.t"l.az gibi görünmesine rağmen 

bizi alt ka\taki kUc;ük odaya aldı. Bir 
dakika sonra Anjel de aşağıya inmiş 
bulunuyordu. Anjel bol, bol gülüyor, 
piyango çıktığını anlatıyordu. Kocası 
olduğunu öğrendiğimiz patates taciri 
Bay r ambo ise karısını yukarı sav
dıktan scnra şöyle diyordu: 

- Haydi, söyliyeyim. İkramiye bi-ı 
ze değil, Adapazannda on arkada.Fa 
~ Biletlerini ben aldım. Parayt da 

verdi. 
Sekiz yaşında bul un.an Sofıya ha.

basına laf anlatmıya sıra bırakınıyor
du: 

"-Ben mektebe gidiyorum. İş ban 
kasında ku.mb<>.ram var. Çıkan paramı 
oraya koyup daha ~oğaltacağım. BU. 
)'liyünce de alıp ha.rcıyacağnn. Ben 
gok uğurluyumdur. Kaza.ndığnn para
dan biraz da anneme verece?lm. 

Bu gece eğleniyorduk. Artık ~krami. 1 ye de çrktı. Sabaha kadar uyu.mayrp [ 
eğleneceğim.,, 

Anjele şöyle bir sual soruverdim: 
- Babanı mı. paraYJ mı daha çok 

$4'>Versin ? 

Bol bol kahkahalar attıktan sonra 
babasınm yüzü.ne baka, baka ne dese 
beğenirsiniz'? 

- Parayı çok severim, parayı ... 
Kapıyr açtığı za.ma:ıı gayet ciddl 

görünen Bay La.nı.bo o kadar neş'eli 

görüşüyordu ki sonradan.. . bizi yu.

1 
karıya eğlenti sofrasına çağmiı ise 
de iş dolayısile bu davete icabet ede
medik. On dakika sonra da Suterazisi 
sokağında doktor Urfan.idisin oturdu
ğu apartımanı çıkıyorduk. İkinci kat~ 

ta. oturan doktorun ka.p:rsmı yaşlı bir 
kadın açtı. Bizi kalabalık görünce: 

- Doktor burada yok diye bir ya
lan savurdu. Kapıyı yüzilmüze kapa
mak üzere idi ki birkaç arkadaş bir.

1 
den atıldık: 

- Ma.d~m ne yapıyorsun. Hasta 
getirdik. Aç kapJYl . 

Söze karışmı~·an birisi ahlar, of
lar içinde inlerniyc başlayınca kapı 
ardına. kadar açıldr. !('.eriye daldık. 

Doktor Urfanidis bir elinde ::;ıarap ka
dehi bizi karşılamak ne7..akctin; gör-1 . 
terdi. Hep birden söyledik: ı 

- Doktor size büyük ikramiye çık
ını~. bizi yonnadaıı ne biliyorsa.ruz söy I 
leyin bu hususta dedik, doktor çok 
kibardı. M'tltemadiyen hizmetçisine :ı 

- Baylara. çikolata ikram etsene 
canım diye emirler Yeriyordu. Biz mü
teaddit ısrarlar karşısında çikolata 
yerken doktor anlatıyordu: j , 

253 100 
361 500 
406 500 
433 500 
588 500 
656 500 
677 500 
693 500 
776 500 
809 5000 
814 500 
9l:ia 500 

2152 2000 
249 500 
33\İ' .500 
411 1000 
424 500 
428 1000 
467 5000 
472 2000 
586 500 
615 500 
776 500 
879 200 

3036 1000 
144 'iOO 
150 500 
163 500 
231 soo 
319 _,500 
323 500 
391 5'00 
418 5000 
452 1000 
812 500 
834 1000 
869 ~00 
884 500 
928 2000 
975 500 

4040 500 
75 500 

140 500 
151 500 
233 500 
390 500 
527 1000 
626 500 
924 500 
933 500 
967 500 

508.'i 500 
1 O?. 500 
180 500 
23c; 500 
250 500 
296 .500 
36?. 500 
4B 1000 
49n 500 
697 2000 

. 6005 500 
28 500 
9n 500 

140 500 
144 500 

- Ben esld İstanbul mebuslarır-, 
dan doktor Urfanidisin oğluyum. A- 1 

dım da baba.mm adr. 1fosleğim baba-! 
mm mesleğidir. Emra.zl tiihreviye, ya. 
ni belsoğukluğu, frengi rnüteho.ss1sı-J 
ynn. Bu hususta. eserlerim vardrr Son 
ra fıkara bn.b::ı.s:yımdır. Birçok kim~ J 

sclerc ~la':a bakarım. Bu sabah bö~-
le bir fakire bnkryordum : ı 

145 200,000 
226 
277 
230 
277 
37~ 

- Aman doktor dedi. Sana ikrami- 45~ 

ye c>rkm?Sın Sonra bizi ihmal e-c:ıersin. 45-:ı 

Bileti üç gün evvel aldım. HatH 529 
bayile de al:ıy ettim: 594 

- Yahu on liralık bilete ikro.m:yc 
1 

~~~ 
çık:ırsa bir hn.y)i para o.la.bilirim. Fa-

1 801 
kat ı:ıu iki b•1-:t:k lira.lığa c:ıkarrn ne 979 
alabilirim? "L 

500 
500 
500 
500 
500 

2000 
2000 
5000 

500 
200 
200 
500 

1000 

No. 

990 
7050 

52 
67 
84 

183 
214 
219 
286 
345 
501 
612 
651 
741 
775 
78.5 
790 
806 
834 
944 

8002 
183 
192 
196 
198 
222 
322 
368 
414 
548 
673 
719 
761 
785 
829 
858 
897 
89R 
902 
980 

9048 
64 

150 
222 
24.'\ 
287 
348 
354 
431 
512 
527 
G68 
823 

10100 
205 
246 
308 
320 
340 
379 
496 
496 
537 
640 
6C5 
736 
919 
939 
990 

11077 
95 

135 
2153 
29Q 
471 
51~ 
521 
597 
624 
654 
685 
687 
696 
744 
842 

12001 
12 
65 

269 
3B 
327 

Liral No, Lira No. Lira 

500 387 5000 664 1000 
2000 439 1000 689 500 
1000 520 1000 714 500 

500 522 500 735 500 
2000 547 1000 740 1000 

500 579 1000 soı 500 
1000 800 500 81~ 500 
2000 13059 1000 955 500 

500 62 500 19025 500 
10000 135 500 95 500 

500 149 . 500 120 1000 
500 194 5000 159 2000 
500 224 500 308 1000 
500 311 1000 350 500 
500 227 500 360 100000 

451 500 364 1000 !iOO 
500 682 2000 370 500 

2000 730 500 615 1000 
500 960 500 618 1000 

14204 500 500 625 • 500 
251 500 2000 65R 500 

500 257 500 732 1000 
500 ~o~ 500 783 500 

350 500 2000 795 2000 
500 380 500 84tl 1000 
500 42S 500 956 1000 

483 2000 20199 500 500 
507 500 242 1000 500 
652 500 347 500 500 

1000 681 500 407 500 
758 500 489 500 2000 

500 810 500 547 500 
869 500 603 1000 1000 

500 920 500 620 500 
500 950 500 702 2000 

1000 970 500 708 500 
976 10000 751 500 500 

500 1500:\ 5000 799 500 
500 68 6000 977 500 
500 87 soo 21101 2000 
100 134 500 787 500 
500 159 1000 231 500 

167 500 500 272 500 
500 228 5000 532 5000 

5000 297 500 535 500 
500 323 500 551 500 

1000 340 .500 616 500 
soo 449 500 640 2000 
500 524 500 654 500 
500 536 soo 1176 500 
500 539 500 917 500 
500 636 soo 939 500 
500 706 500 22048 500 
500 77n 2000 100 500 
500 F.77 500 127. .;ıOO 

500 16057 500 15~ 500 
2000 111 1000 165 500 
1000 221 1000 259 500 

500 26~ 500 586 500 
10000 414 500 64fi 500 

500 537 500 748 500 
500 601 500 707 2000 
500 664 500 944 500 

2000 763 soo 998 500 
ıooo 7 ;'il 1000 23035 1000 
500 SOQ 500 77 500 
500 895 1000 89 500 
500 956 1000 157 500 

1000 985 500 158 500 
5000 17094 1000 256 500 

500 22ı 500 467 500 
500 339 2000 554 1000 
ŞOO J 354 500 560 2000 

2000 512 500 583 500 
500 533 500 630 500 

1000 588 500 157 '1 1000 
1000 640 500 785 2000 
1000 710 500 931 500 

500 861 1000 974 500 
500 83Q 500 24001 500 
500 880 1000 4 1000 

1000 18001 500 fi 500 
2000 11 2000 98 5000 

500 31 500 112 500 
500 48 500 153 500 

1000 103 1000 185 2000 
10000 206 500 249 100 
2000 227 500 259 500 

500 554 500 47.ı. 1000 
500 5'"' .... 500 504 500 

1000 .579 500 583 5000 

Ba.vi ~dil: ~ .. ı.,. •·· •"' : ' ' ' ; "' ·. ·?,,.' ·",L .. .. . ' t ı• • ' 

No. Ura No. Lira No· 

.441 1 
659 500 120 5000 

ı~ 777 500 131 2000 450 
779 100 250 1000 524 ırl 897 500 526 
982 500 275 500 fJ 

25041 500 276 500 541 

~ 279 1000 313 500 561 
321 500 226 500 590 , 
331 2000 372 500 1 631 
361 500 
426 500 432 500 71:1. 
439 1000 458 15000 739 
557 1000 573 10<}00 895 
760 2000 681 500 924 
797 1000 685 500 952 948 500 768 5"0 36172 26037 500 

784 500 326 94 500 
141 500 805 500 362 
142 500 B23 500 431 
268 500 849 ıooco 44l 284 500 

860 500 337 1000 46~ 
353 500 867 :woo 552 
413 500 939 2noo 632 
558 500 311?1 500 nı 564 500 2!54 500 
590 500 919 

271' 500 614 500 37003 
No. Lira 296 500 

69 No. Lire 485 1000 
No. Lira 72 514 500 
No. Lira 123 
No. Lira 553 2000 
No. Lira 579 500 342 
No. Lira 926 2000 420 
No. Lira 32032 500 472 
No. Lira 
No. Lira 58 :;oo 605 
No. Lira 69 500 644 
No. Lira 191 500 
No. Lira 656 

427 500 824 647 10,000 451 500 g7S 26631 500 478 500 j 

688 '500 517 500 992 oı 
27079 500 794: 5000 38120 1 

91 1000 869 500 ı34 

224 500 875 2000 156 
~31 ::ı:n 500 927 500 

#. 271 :M4: 500 928 5000 
374 500 962 1000 216 ~ 
470 500 33007 1000 359 ; 
504 500 128 434 ; 10000 
658 500 502 ~ ısn 500 
721 2000 191 500 536 ' 778 1000 215 20000 559 'fO·ı 
789 50,000 271 500 6()Ô 

~ 812 5000 295 !iOO 
846 500 297 FiOO 618 

695 t"' 850 1000 312 500 
876 500 508 500 

751 ~,,, 

28231 1000 ~m 10080 810 ~~ 
384 500 58':i !iOO g85 ıf 
658 500 f>89 1000 909 
702 1000 8~1 500 

39()00 ~ 
720 500 966 500 

31 l 747 34243 2000 2000 168 ,j 
28761 500 291 500 

j.S3 " 822 500 417 500,000 
330 ~~ 94:0 1000 475 500 • 

29017 1000 498 500 445 ~ 55.1 110 1000 591 1000 • 
111 500 608 1000 626 ~ 
131 1000 737 2000 (i4·1 f 
410 500 809 1000 730 ~ 
425 500 845 500 713.S ~ 
457 500 925 500 191. ~1 
595 500 970 1000 gt:l ~ 669 1000 35093 500 
710 1000 226 500 

s56 ~ 

762 1000 289 2000 ooO f 
g2l. 30040 500 430 1000 

kendilerine göndereceğim. j 
Bay La.mbo böyle anlatırken içer:~ 

yo sessizce lriiçük bir kız girdi. Ve gir-ı 
mesile beraber ~unl:.ırı söyleyiverdi: 

- Ahrsrn. ona da. iyi birşey dü~er

1
---------------------------------------

dedi. ha ~ohbet edip şarabmda.n içtikten 
Hakikaten dü!)tü Bayi müjdeyi ve~- sonra yola koyulduk. Apartnnandan BÜYÜK IKRAMlYELERI 

.,5 J'. 
dan baska bu numarc.nJ11 " ~I"~ 

- Baba ikramiye bana çıktı. Kum-
bn.rama atac:ığnn pnrnlnrımı? 

Çocu.lı:tan al h:ılxıri d"r?er. Bu söz 
hrşımnda Bay La.m.boda hoşafın yağı 
kesildi: 

diyse de paray1 henüz nlmadrm. Elirıc 1 c;:karken şöyle diyordu: KAZAN ANLAR 
ge{(ecek 12.5DO ı:ra !le yeni nletler alıp \ - Temenni etmem ama; hani kt .. 
ralışaca~ım. FnJtirlcrc daha çok ba-ı :::ara hasta.lanıverirseniz beklerim. 
kacağım. Hem s:z.dcn para filan da almam. 

Doktor Urfanidisle bir müddet da- Yekb<ı Ragıp ÖNEN 

Beş yüz bin lira 34417 numaraya 
c:;ıknuştır. Sonları 17 ile nihayetlenen 
biletler biner lira al.acakla.rdır. Bun-

~ ' o. ... 
25 yukarısı beşer yüz ıır ~f' 

nl' 200.000 lira 6145 ı:tı r'} & 

mıştır. Bu numaranm da .:-<~ıt• 
yuka.nsı mükafat aıacaklll 

, 

\ 

ı1 1 
'I 

~ 
< 

~ 

U: 

~ı 

' \.. 



ornprinıeleri 
,~ıeııe yanmasa, haı:ıı:amsozHoll<, 

a: ~ aı yeme k'te liil lhHuı su c e <SJ ce o <e 111) 

rtın~e ağıroDaırana kaıırşo gar~e1C 
mtYıessDrdnır 

~avı Yassı şişelerde. Her eczanede 
arayınız. 

~PİRİN 
"'~o ,. 

kornprimelik ambalajlard, 

\ulunur.'" 

~l'rlbaı · -
G aJ ve komprimeferin • 
~~r· 

fll 'tıde halisligin .. timsali 
a'l O\ 

\O markasını arayınız. 

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

1937 yılındayız. 
Yaşı belirsiz dünya, bir yıl daha 

ihtiyarladr. Nasibini almış insanlar, 
toprağa biraz daha yaklaştıkları için 
hüzünlü, ilk gençlik çağma girenler 
ic;e, biraz daha olgunla.şttklan için, 
memnun .. 

Fakat ben, yeni yıl mUnaaebetile 
edebiyat yapacak değilim. 

Takvim nasıl bulundu?. 
Çok eski zamanlarda insanlar za. 

manlarınr nasıl tayin ederlerdi? 
Bunlara cevap vermeğe ç.alrşaca. 

ğtm. 

Birçok kitaplarda rastlarız: "Ki. 
faycye göre dünya Hicretten 183,961 
sene e\'vcl, Uluğ beye göre 18..'-J,T24, 
tarihçilere göre de 181,753 sene evvel 
yarattldr .. , 

Sonra: 
- 'l'ruva harbi Miladdan önce 128S 

yılında oldu. 
Kardım görürüz. 

zanneılilen bu takYim, Babil ayları. 
nın adları alınarak yapılmıştır. 

Yahudi takviminde yılbaşı ağustos 
Ye eylül ayları arasında değişir. 

ROMALILARIN TAKViMi 
Roma takvimi ~ok karışıktır. Ro. 

malılar, muhtelif hadiseleri yıl baş. 
langıcı sayarlardı. l\le~ıa bir şehrin 
kurtuluşu, bir konsülün deni mu. 
ayyen bir 7 .. ımandı : 

Pak yortus unun gilnü deği~ti n~ bu 
da Gregornr tak,iminin doğmasına 

.!'ebep oldu. 
Gregovar takvimi 1;">82 yılında ka. 

bul edildi. Fakat birçok hükümetle. 
rin hücumuna uğradı. 

l llT /l .. AI .. T AJ{.J"lılll 
'Fraru'a ihtila linde de yeni bir tak. 

vim yapı ldı. 21 eülül 1792 de başla. 
.ran bu t ak' imde aylnrn: Rüzgar', siA. 

Dahası var: Yıl başıların tarihte 
1 ikincikftnun yerine 24 eylül ve daha 
başka günler üzerlnden başladığına 
ra.stlarrz. 

? Eski bir ta.kvim ba§ı 

lşte bütün bunlar, takvimin birçok 
tahan-ülat geçirdiğini gösterir. 

Biz, Hicri yıh kullanrrken ne\'SaL 
}erimizde takvim: "Takvim, mesa. 
hai zamanın taksimi demektir, ki ce. 
miycti beşeriyeden her biri bunu ken. 
di adetine göre hesap ve tayin etmiş. 
tir.,. diye an1atı1rrdı. 

İnsanlar, sözünü geçirebilen bU. 
yüklerin etrafına toplanmağ'a başla. 

dıkları günden sonradır ki insanla 
insanın mücadelesi ba.5ladı. Harpler, 
boğuşma~ar, günlük işler- Artık za. 
man mefhumunun ehemmiyeti vardı. 
Bir ölçü lazımdı. l~te bu, takvimin 
başlangıcıdır. 

ESKi MISIR T A.KVIMI 

M1Srrlılar, otu7.ar gün üzerinden 
on iki aydan bir sene yapmışlardı. 

Geri kalan beş gün y11ın nihayl'tinc 
ila\'e edilirdi. Rahipler seneyi :360 
gün biliyorlardr. Miladdan 238 yıl 
enel her dört yılda bir, altıncı fazla 
gün ilnve edilerek, yanlışlık dü:r.cltil. 
meğe başlandı. 

Tarih~iler, Miladdan enel altıncı 
yüz yıldan sonralarındaki \'akalarr, 
hükümdarlar listelerinden itsifade c. 
derek bulmaktadırlar. 

- Filin konsülün zamanındaki/ 
şarap. 

Yeya: ı 

Falan şehrin kuruluşu yıJmda. 
Denirdi. 
Jül Sezar. Tapsus muharebesinden 

sonra takvimin ıslahı için haylı uğraş. 
tı ve bazı usuller buldurdu. 

ESKi TlJRK TAKViMi 
Türk takviminin esası on iki yıl. 

dan mürekkep bir devirdi. işte ad. 
Jarr: 

1 - Sıçan ve yahut timsah 2 - Ot 
yllı. sığır veya öküz de denirdi. 3 -
Pars yılı. 4 - Tavşan yılı, 5 - Ej. 
derha yıh, 6 - Yılan y,lt. 7 - Ko. 
yun yılr. 8 - At yılı. 9 - Maymun 
yılı, 10 Tavuk yıh. 11 - it yılı, 12 -
Domuz yılr. 

Aylar birinci, ikinci ve üçüncü ay 
diye sayılırdı. 

ARAP TAKJ'IMI 
Araplar senelere muhtelif adlar 

verirlerdi. lkinci halife Ömerin za. 
manında Yemen hakimi Ebu Musa 
El'a.s.'\ri'nin bir mektubunun 7.ama. 
nından ':>üphe edildi. Dunun üzerine 
hicretin \'Uku bulduğu muharrem a}, 
başlangıç olarak kabul edilerek Tak. 
\'İmi Kamerli Hicri meydana geldi. 

MEZOPOTAMYALILARIN CEL.4LI TAKVUJI 
ZAMAN ôı ... çUstJ Celalettin :\felikşah tarafından 

Dahil harabelerindeki çivi yazılar. yaptırılmıştır. 471 Hicri Kameri },. 
da l\lilfıddan önce 2000 sencsindenberi lının onuncu cuma gününe rastlıyan 
gelen Asuri hükümdarlarının bir lis. Nevruz yıl başlangıcı sayılır. 
tcsi bulundu. Bu liste sayesinde Mi. Du takvime göre bir yıl, 365 gün 
J;idclan gerilere gidilebihnektedir. :; saat, 49 dakika. 15 saniye, 48 salise 

na suretle Mısır takvimi ile Milud. idi. Bu tarih, kozmoğrafya ilmine 
dan 4000 ve Babil ),llarr ile de Milad. son derece uygun olmakla beraber, 
dan 3000 l,l gerilerdeki vnknlar tes. din günlerine uymaclığndan, ~ok ya. 
bit edilebiliyor. şayamadı. 

ı·uNAN TAKViMi GREGOV"tR TAKJ'IMI 

Y 11 d k 1 h
··k·· d Jülyen takmivi bir yılı 36:i gün 

onan ı ar an a an u ·um ar farzediyor n her dört yda hir gün 
listeleri tamamile elde edilememiştir. ilave ediyordu. Aynı takdm güneş 

Yunan takviminde yrl, on iki ka. 
yılını 36:> gün 6 saat kabul etmişti . 

meri aydan müteşekkildi. Her ay o. 
t ·· 1 d On 'k' 3r::A il Halbuki güneş yılı 365 gün 5 saat, 48 uz gun sayı ır ı. ı ı ay .,.. g n 
tanındığından 11 gün 6 sa.at olan dakika 47,S saniye idi. Bu yüzden 

fark. iki Yeya üç ),lda bir on üçüncü 1 VAKiT cep kitapları No. 61 
ay ihdas edilerek tamamlanıyordu. -~----------------'-· -ı 

Yunanlılar, bunun ~aresini bulmak 
isin ~ok uğraştılar, ve bir takım for. 
mililer de buldular. 

Yunan fakvimlerine işaret ederken 
Olimpiyad takvimlerini unutmamak 
Hi.zım. Eski Yunan milletlerinin bir 
çok takvimleri vardr. Umumi takvim 
Olinıpiyad oyunlarından sonra tecs. 
süs etti. Bundan sonra Olimpiyad o. 
yunları takvime esns tutulmağa ba§. 
landı. 

SELOSIT TAKViMi 
Ilabilliler, Nikator Selefkusun Da. 

bile girdiği günü yıl başı kullanarak 
o günden başlamak üzere bir fak\im 
yaptılar. Hu sistem, az 7 .. nman<la ta. 
ammüm etti. 

J"AIIUDIT,,ERlN TAKViMi 
Fenike veya Kartacahların olduğu 

Prosper Merime 

Etrüsk 
Vazosu 

TUrkçeye çeviren: 

HAYDAR RIFAT 

VAKIT Kitabevi 
J936 

Fiyatı: 20 kuruş ı-

don, kar, yağmur, rüzgar, tohum, 
çayır, çiçek. ibadet Stcak, me,...e 
adları , ·erildi. 

Aylar otuz gündü. Her yıla bet 
gün illve ediliyordu. 

OSIJANLI TAKJ'/.tll 
Osmanlı takvimi Hicri kameri tak. 

vimdi. Bunun birçok fenalıkları gi. 
rüldü. Mesela 365 ' 'eya 366 günlilk 
gUneş yılı üzerinden vergi alınıyor ft 
3;>4 günlük kameri yıl üzerinden ay. 
lık yeriliyordu. Bu suretle on bir 
günlük bir fark büt~ede açık verdlri. 
yordu. 1120 1145, 1188, 1221, 1255 
yılları karşılıksız kalmışhr. 

Bunun üzerine mali takvim diye 
ne Hicri, ne Cle şemsi olan bir tak. 
vim kabul edildi. 

Me~rutiyette 1332 yılı 16 pbatının 
1917 yılı 1 martına çevrilerek Garp 
takviminin kabul edilmttıi ileri sürül. 
dil. Fakat ayan meclisi bu teklifi 
reddederek 1932 yılı şubatının 19 mcı 
gilnü t:l3!l ),lı mart iptidası olarak 
kabul edildi. Fakat bu yılın on iki 
ay olarak tamamlanması nasip olma. 
dı. On ay sonra ikincikanun bqın. 
dan itibaren 1334 mali yrh itibar edil. 
di. 

26 ilkkanun 1926 yılında beynelmi. 
Jel taı~,·im \'e saat resmen kabul edi. 
lerek. hiz de dünyanın ölçü~ü içine 
girdik. 

Takvimlerin bu çok kısa krokisin. 
elen sonra: 

- Şimdiki takvim acaba tam ma. 
na.<;ile kusursuz mudur? 

Diye sorulabilir. 

Bu. ~ok uzun bir bahis. 
Yıl 36:> gün \'e bir günün milyon 

cüz'üde 242 bin 216 kısımdır. Bu lu. 
sımlar birike birike bir gün oluyor .. 
Işte bu birikintiler tam bir gün olun. 
ca o sene kebise sayılıyor. Bu suretle 
7.anıan muntazam olarak tak.41lm edl1. 
miş oluyor. 

Gregovar tak\'İntinde 400 senede 
tam 9i kebise sene hesap edilmi~tir. 

:(.. :(.. ... 
E~i itikada göre, ge~tiğimiz yıl, 

on iki hnynndan Muş (fare) ),lı idi. 
1937 nenuzundan sonra Gh (öküz) 
yıhna girece~İL. 

Fare ile öküz arasında büyük fark. 
lar Yardır. Amiri kevakip fare, kedi. 
bolluğunda pek boyundan Cazla iş 

göremez. Ama. öküz, hele bu dün. 
yayı boynuzunda ta !:ıyan öküz ise 
1937 },lında korkulu olabilir. Ge~en 

yılın plançosunu yapacak olursak yu. 
murcak farenin epi iş becerdiğini gö. 
rürüz. Aman öküz ürkmese .. 

DOl<TOR 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastahanesi dahiliye 

mütci1assısı . Laleli. Lutuf, apartımanı 

Saat 4-7 ye ka'.!ar Tel: 22459 
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1 Bayanlar.. Gireceğiniz Yeni Sene 

nln bütün veni nıodel ŞAP A levazımatınızı yalnı:? 

P E i S Si S' de. Bulabiliırsliniz 
1 Beyoğlu Tünel Mevdanı Ensiz Sokak No. 7 Te!efon: 40565 
'~ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:,../ • "1"' .· ~ .. • ... ,.. 1".,jf • J;."i'..lr/~ı.. .• •• • • . . ~ , • •• • ,,.. .. ' ,, . ..ı· .:'14 ,.. 

1 
Deniz Levazım =:::.atınal- ı 
ma Komısyonu ilanları 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komisyonu Reisliğinden: 
Cinsi Muhammen bedeli T e::ninat mikdan 

Lira Lira 
36 MAD 580 tipi ekimölatör malze-

1524 20310 . 
mesı 

1 - Y Ukanda cinsi ve bedeli ile teminat mikdan yaııh sekiz kalem 
Ekimölatör malzem~inin kapalı zarfla münakasnsı, 15/Şubat/1937 Pa • 
zartesi günü saat 14 de Ankarada M. M. Vekaleti binasındaki komisyonu· 
muzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiye nlerin her gÜn Merkez Komisyonu • 
muza ve nümunelerini görmek istiye nlerin de İstanbul Kumıpaşada De • 
niz Levazmı Satmalma komisyonuna müracaatlan. 

3 - Eksilbneye gireceklerin 24 90 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
vesaik ve teminab havi meb.-tuplarmı eksiltme günü saat (13) e kadar ko
misyona venni, bulunmalan. (3849) 

• • • ,. ~ ...... , .. .. , • : •• 1 •• 

SEKSULIN 
·~:Ademi · 

.. · ·iktidar · 
. ' . . ·.· ' 
· __ Bel ~. . . ' .. 

· · · gev•şekliğ~, 
' 

: Dermansıziik~ . · 
v ·Ücüt· v·e. Dl maal n ~ 
· . vorgunıu~unttf, _( • 

• J>&k 'ITIÜ89Slr . ve ~!P.,~'l. 
. . :· ' · • "' ' .'~i . . . 

. . bır ıl:lçt:ır • . t-.:::, , . 

~ ·K~fusu · 20~ · *r~-~ 
. BIŞİR KEMAL • .MAHMUT QEY~T'.. ·• 
• E~czan.e~ı - Sir'5~fi 'ı , 

Pektorin 
Pektorin 
Pektorın •• 

· B AV ve B AYA t~ 
Barıştılar ... 
Gülüştüler 
Sev~ştiler 

CÜNKÜ .. ~ 

- OksilrQcOnQz mO var ? 
- Nezle mi oldunuz? 

~ o~yan adeta ihtiyarlamı,, ve güıe'lis ... 
• ıj!• 

kaybetmi§ olup, bay tarafından evvelki ol' - Bronslte mi tutuldunuz? 

Peklorin' den şaşmayınız! 

Pektorin 

Pektorin 

Pel\:toriiı 
~ 3& KURU$ 

IESll IEllll·IUIUIJ Cf m ftlHUJ. srımı . 

habbetine nail olamıyordu. Fakat bir h 
/ 

JOLI - FAM Kremini ve pudrasını kll~ 
dıktan sonra, bayan; kaybetmiş ol 'İ. 
gençliğine tazeliğine ve güzelliğine yeıı1 ~ 
kavutmuıtu. JOLI - FAM Kremlerinin f 
güzelle§lİricİ haasalan bugün Jcadınla7 
minde bir sır değildir ve her kadın ter J 
JOLl-FAM Kremi ve pudraaıru kullaJlP' 
tarl-rr. 

BOZKURT ve HALK TRA~ 
çakları büt .. n Say~n Yor aş arın Yeı:i 

Yıllarını candan kutlu ar 
il 

Istanbul Defterdar lığı r ahsil Müdüt IÜğünden: 
lstanınd t.omutanhaı 

Sah_nalma Mercan Subesine muamele vergisinJen borçlu bezzaz cedit mahalle . 
Komi&~Ol'IU uanları si Şeftali sokağında 28-34 sayıda Saraciye ve d~mir itleri limited tirl:e- I 

._ __ ..,. _________ _. tinin tahsili emval kanununa tevfikan tahb hacze alman ve nev'i ile ade· 

di ll§ağıda yazılan makine ve sair C§yası 11-1-937 gününde saat 14 Eli s" ~tın e Tehiri 
Maslak kasrında açılan PD'8.vat de ve mahallinde aleni müzayede sure~ile sattbca~:hn talip olanların ~ 

:örjöryöm elektrik tesisab keşif cetve- yevmü mezkUrda Mercan Şubesi tahsil ~fliğine müracaat etmeleri ilin 0 • Görülen lüzum üzerine eksiltme saatleri ve sair ıerait a;'lll 1';5511 

.Ji mucib!ııce yaptmlacnğmdan ihalesi Iunur. (3889) lb:ere ilan edilmit olan 3 eksiltme aıa ğıdaki gibi tehir olunmu§!ur· ( f 
açık eksiltme ile 18-1-937 Pa • 4. 1. 1937 de yapılacak ICü~ük yol malZemesi 25. 1. 1931 

urtesi günü saat 14 de yapılacaktır. Bezzaz Cedit M. lsmctlye sokakta demir iş!eri limited Ş!rketbıin tab- S. l. 1937 ,, ,, Loko kazan b~rulan 23• l. 1931 ,, 
Muh:unmen ke-if bedeli 1991 ııra· ;ikasmdaki malcine!erin müfredatıdır. G 1 1937 Çam t ruI 27 1 1937 ,, 

~ Z I Nd hl b ·· " " om< •• 1 
28 kuruştur. Şartnamesi her gün öğle 1 - wic c:auer Maclün Fabrik iz ~rsc ema markalı ve 8 eycirli . 1~ 
den evvel Komisyonda görülebilir. Is· elektrik motörile İ§ler büyü!t bir pres ma!dnesi. 1-1-1937 tarihinden itibaren "Ş:ırk Demiryollan" tebeke5

J 

teki ilerin 150 liralık ilk teminat mak 2 - Aynı marka d:ıha küçük bir pres m:ıldncsi. kiye Cumhuriyet Devlet Demiryollan na ilhak edilmiş:ir. ., .. ti ' 
buz veya mektuplari)e beraber ihale 3 - Aynı marka fabrikanın diğer mal..-i.nelerini İ§lefon trasmisyonn MezkUr hat işlerinin Sirkeci'de Dokuzuncu lş!ebne Müdürlüt:U 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda merbut daha küçüle bir pres. rafından tedvir edileceği ilan olunur. (331G) _/ 
Komulanhk satmalma komisyonuna 4 - 8 beycrir kuvvetinde Eleldrik motörü. • ~ 
gelmeleri. (3393) 5 - Bir adet 6 b~ygir kuvve~:le d~eer bir e!el~nıc r-l?~örü. 

6 - He:nrih Rcc!1er tıfornberg mark zımba ma?cinesi, 

Beykoz I<aym.alxımlığı Nü.fus Me
mıtrlu~tmdan: 

Alemdar Nüfus çevres1nde Hoca.! 
Pa..41a mahallesi Acı Musluk sokak 1 

36 171 14 hanede kayıtlı Yorgi kızı 

Elis:ı.vet hüida ederek Fatma Eniso 
ismini aldığı Beykoz Müftülüftünün 1 

2·1 10.936 ta.."'ih ve 76 sayilr ilmühabe.I 
rinden anla.c:!ılmı, olmakla kanun me. 
deninin 2G maddesi mucib"ncc keyfiyet 

i!ln olunur. j 
(V. No. 2CC42) 

7 - 1,30 tu?ünde tom:\ ma!rine3İ. 
8 - 2 metre tulünde torna ma!~ne~i~ 
9 - l·foira m:ırlra bir adet plruı ya. 

10 - Bir b~y~ir kuvveti.nde Elektril< rno:ö:1!e i~1er makap. 
11 - Yarını beygir kuYVetinde elektrik motörile İ§!er zımpara bi?ey 

makinesi. 
12 - Heinrilı Rcslıer Numberg marka büyüle: kıvırma presi. 
13 - Aynı mark3 kü§ük kıvırma rresi. 
14 - Bir adet yerli ya!)ı korbe presi. 
l!i - y,.rli Y""' r-:!-ü1t ZY-"ba m··'-in-:?s;. 

15 - l''!'-.n ..... ~a~r "itwor~ b:>mnani ı:mırka b!r bi!ytil: ~~ m:ıhinesi. 

17 - Düyük Maku makin~i. 
(Devamı yandaki sütunda) 

18 - Heinrih Resher Nurnberg marka makap. 

19 - Bir Destere malrlnesi. ,/ 

20 - Kari Knoyser Zlerroda marka muhtelif ıe!cilae de~i!< de!eJJ 
21 - Aynı marka makinenin kü iüğii. 
22 - Aynı marka kıvırma makinesi. 
23 - Büyük Torna. 
24 - Heria marka bükme presi. 

25 - iki adet muhtelif boyda zı rnpara Li!eyi. 
26 - tki adet muhtelif boyda m akap makin~i. 
27 - Bir çivi makinesi. 

23 - Bir adet Sin:rer marka üç mali.neyi lı.~va ec!.!n ı.cse!e 

2:> - 1 O aclet mul1te!if boyc!a men gene. 
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B v LA 
Güzelleşmek, gençliğini ve güzelliğini 

muhafaza etmek asri kadın için bir ihtiyaçtır 

Bu pek tabii o an ihtiyacı temin 
ede yalnız bir vasıta vardır ı 

Bu da TokaDoın aınHt!ıessesasının ncado oDaırıı ırckaD<0>ını ~esD<ayDcD 

ınassasona maDDk (p)enbe rrelrilktekn gece kıremnoe 0 gıtYılFl1<dllllı~Deırn 

beyaz reınki!:ekD lkıremnınnıro ns-ttnmaonoe kalb>DI oDdlUl~lYI ['Q}lYJ~ıYılfil ['§) D ır 

hakikat olmuştur. · 

Bu hususta tavsiyemiz Tokalon mustahzarabıu kullanan arkadaşlanmza sonnakla ben.her, (Posta liutusu 622 lstanbul)° adresine bir kartla ve

ya bir mektupla adresinizi bildirdiğiniz takdirde size parasız olarak çok güzel bir tekilde bqdmı9, güzellijinizi muhafaza ebnek ve arttırmak için, 

almması lizmı gelen tedbirleri gösteren (Güzellik ihtimamı) namında bir broıür gönderilecektir. Okumasından pek müstefit olacaksınız. 

Bütün hayabnızda Tokalon, kremlerini ve muhtelif pudralanın kullandığınız takdirde güzellik ve taravetinizin bakasını görecek ve neş' e içinde 

bir ömür ıüreadcsiniz. 

~~·~u.,•tır•~~~ ...... ~-:.!· •• ,.. ·• - - _ •••. ·:-. "• ..... · : • • ı,·,.~~ \•~· · ~1'ı"'' ·~ı ..... •• . '· · ·-.... ı.· ·. .. .. · •· ':. .• :. . • ., . .. 
IRNURE D iN Dik <dJefa ODEON PBakDaırandaı 

o. 270900 Uşak Şarkı - Celisin Deli Gönlüm ve Uşak Şarkı-O benim son eşimd i 
Satnşa ~okaırollmoş'ltoro 

O holde hemen işfemeğe hazır olen Hovogczi 

Banyo aletini tcnımıyorsvnuı, 
. . .... ...: . 
Duş DERHAL 

Banyo 15 DAKiKADA 

II $DF· 
iZAHAT ı istiklal Caddesi No. 101 

.l 
1 

.. , .• ... . "::· . ... ~; :;, tr.;;.&· ••• ~ 

o 

TRAŞ BIÇAGI 
Deposu: 
A. Emirze 

Dikranyan han No. 3 
Su1tanha1nam lsianbui 

ı 



ABONE ŞARJ LARJ YAZI VE YONETIM YE.RI: 

' "" - .. - . .· .. . ., . ~ .. " • 
Gibi Kuvvetli . seza BOŞ DEGiLOiR 

C') A 
mUstahzaralı bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Mercimek unu 
Bezelye 

" 
Fasulye " Patates 

" Çavdar " Nohut " Pirinç 
" Bakla " Yulaf 
" 

Arpa 
" 

Buğday nişastası 

Pirinç nişastası 
KORNFLOUR 
[ !tlısır unu hulasası] 

Kırmızı biber 

Beyaz biber 

Yenibahar 

Karabiber 

Zencefil 

Karanfil 

Kimyon 

Tarçın • 
Salep 

{Kutu ve Paketleri) 

Sofra tuzu 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (:21) sene neslin gürbüz yetişimine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. 

Yavrular1nıza doktorlar1nızın tertip ve tavalyesile vereceAiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir 

A A 
Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eılerile kat'iyen omuz omuzacla. Daha üstününün bulunmuı mümkün deiildir. Telanil miatahzaratmıız 

muhayyerdir. Her yerele daima taze olarak bulacaksmız. 

.. .. "' .. • l • • ı ~ . 

Adres : Beşiktaş Kılıcali T. 40337 

~••m•••••••••••••••••••••·~~~~~~·~I (7 ~at -~- ·~ı1 
~p. Difteri, Kızamık gibi mikroplan ağız ve boğaz yoliyle giren bir kürk mantodur. Bunu BEYKO tı- 1 ~IZlllJW ~ ı j ~Oı 

J-ulaşıcı hastalıklar zamanında carethanesi 12 ay vade ile kefaletsı.z 

., • .,,.. ,J : • : ' • ... . • • • \ ' • • ı . • t • • ~· • -·.. ~. 

1 

uğraşmaktan 

daha kolaydır 

kullanmak, sizi Vı.; çocuklarınızı 
hastalıklarJan korur. 

Akridol Ağız, Boğaz, ve Badem 
cik iltihaplarını da P.ek çabuk 
geçirir. Her eczanede bulunur. 
1 5 tanelik kutusu 35, 40 tane
lik kutusu 70 kuruJtur. 

f 1'G3!!ıml .. 2 .. ~l-Olllllll!lll!l!!ll._•a•t ... iım .. _.~Z~W•WJE 

. . . ., ... '"'-~ ' . ...w."' . "" . . . t· .. ~· •. ~~ 

-'=' .. · ıs'tan~uı ~.elediyesi . ilanları :·, · .. : :,:, 
.. • • .... ••• • • ,. • .1 t• •• ' 

Muhammen tutan İlk teminatı 

olarak ı:ıptmaktadır. 

Anadoludan ayni şeraitle sipariş kabul 
etmektedir. 

Çifte ispirallı OsratTI ·~ 
ampullerinin gazlı tipleflf 

kullananlar 0/ 0 20 nisbe1İ~~ 
daha fazla aydınlık e ~ 
ederler. Dekalııınenli 05~f 
ampullarini alır/;en ii~~ 
de 17at ile gösterilen sarfY., 

J'ft'l tenzinatuıa dikkat e 1 
1 

rr=~ Mııtf ağı 111::; için 125 (Pj,
1 

,,j /i bir ampııla ihtiyaç :;,,ı 
Mnhmutpa.şa Kürkçü Han içcrsinde 

B E Y K O ticarethanesi. Tel: 21685 

Kimyager -~ ..---Hüeki Hastanesine lüzumu olan /ef' 
röntgen malzemesi 3396,75 254,76 Hüsameddin ampulleri llCUZ aydınlık temin e~ef.I/ 

Ha.seki ve Hayvan Hastanelerine ~ 
Tam idrar tahlilı 100 kuruştur. Bil-

lü.zuınu olan alat ve edevaL 4044 303,30 ımum tahlilat. Eminönü Emlak ve K d •• • S H i' 
Yukarıda muhammen bedelleri yar.Jı olan röntgen malzemesi ile alat Eytam Bankası karşmnda izzet a ık oy ikınci ulh ukU 

ve edevat ayn ayn açık ehsiltmeye konulmu§lardır. Listeleri ve !llJ1naıne - Bcv Hanı. H""' k• ı· ~ • d J 
leri levazmı müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazı - -------------·1 a ım ıgın en . I~ 
lı vesika ve hi.7.alarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be- ------------ Kadıköyünde Rızapafa Çepne caddesinde 63 No. da ııı~&P"" 
raber 14-1-937 Per§embe günü saat 14 de Daimi encümende bulun- ~ahibi: ASIM us_ VAKTT Matbaa!ı Neş'eye ikinci vasi olarak avukat Hüseyin Kiminin vasi ıayio "' 
malıdalar. (8.) (3837),, !~e§I"lyat Oirektöril: Refik A. ~vengil alikadaranca kabili itiru olmak üzere ilin olunur, 


