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~frna[a çahşıyorlar 14--:ı'm me~~uı~ Harekat durdu 
&tır ve hayale geımıyecek. ı J.~ ~ tl Blftherlo Jupoolar 11 

"· '1ı&ksatıara varmak açın esir dUşttlğUne dair 

Y11ı • l t. Ateşin büyümesine depoda e· . ' 1 a et olarak kullanan bir par ı t t•b t b 1 ır şayıa • 
yangına karşı er ı a u un-

• ıı.ı..y r · ı. kurmağa giriştiler maması sebep olmuştur 
'11~ oltra.k ;r .lerini kayıbız, f&l't" 
ıı:~'tıp ta. urıyeye bağlamak için 

1ll ~d J nıuvaff ak olamıyan "e L a. ı M h 1 K . .. "'llıe I . e met er, uıeyrıler f1!1 )eııi r e~ı loplanmıılar, Sanca
PÇın b.ı d reJııninde müe11ir olmak · 

''"'ı' ·• efa da b' "M·· )" ·ı • l •ı • t . ır uı uman 1.k ld1 ... d~kal etmiılerdir. Sonra 
tı . •q l "k 
~ııı bir 

11 
• ırmızı feı" i bu par-

lllıl'e be. l evı remzi olarak ıöıter-
. ffat. f .~llııtlardır. 

tıaj \re }' ulkesinde Müılüman Par 
I> onun . k lrtiyi le k' remzı ırmızı fes! Bu 

---.. ·-elerin~ '~.edenlerin maksat ve 
~ 11 

1 rostermek için bu ün-
lf ~ \'e bu İfaretten daha açık 

• ~t\ e .~ulu~abilir mi? 
~!ur~ r ulkeıınde yalnız Sünni Memleketimize geleceği tcyid olunan 
~I.,. e Alevi Türklerin değil, B. Rossovclt 

• >t&ı.rın Ermenilerin, Hıristi- Amerı·ka 
~111 • a rahat ve huzurlarını 

1 n bir tek parti ola bili!, • • 
~ ...... d'alk Partisi" dirki reımen Cumurreısı h e ıl · llli '•h" 1!1•t ve yine reımen ma· h t de 

a-ıt. ~ ukumetçe taıdik olunmuş · ilk Avrupa ••JB a ın 

Y aralılarden Şirket 
Ali Meftun'le işçi 

dün öldüler 
İzmir, 5 (Hususi Muhabirimizden, 

telefonla) _ Ba)Takh'daki infilak ha 
disesi etrafında tahkikat devam edi 
yor. 

Bugün, 0 civarda oturan ve hadıse 
ye şahid olanlardan komisyoncu B. 
Halid isticvap edilmiştir. B. Halid, 
ezcümle şöyle demiştir: 

''- Depo yanmağa başladığı zaman 
§irket mümessili Ali Meftun, eli yüzü 
yanık içinde, bizim kapıya geldi. Ken
disine su verdim ve yangının nasıl 

çıktığını sordum. 1 
"Ali Meftun acele ile §Unları söyle-

di: 
"- Tenekeler lehimlenirken gazo

cağı parladı, benzinler ateş aldı. İşçi
ler deponun içinde bulunuyor .. Hepsi #. ;tal' Halk ı:=~n._:o,- ]~U .. f kiyeu~ gel ecel< 

-.......__ . ,.~ '-•-- __.,..a -;J' y-.-a.ı-... · 
"' ·-~ (Sonu sa. 6 aU. 5) (Yazııı: 6 ıncı ayıfamızda) "Ali Meftun, diğer yaralılarla be-

~ ... B a ş v ek ı· ı . ra:h:!;.:E~!! büyü-

mesine sebep, depolarda yangına kar-o 1 §1 bulunması lizımgelen tertibatın ol-

lJı G • • k t • k A mamasıdır. Bu tertibatın bulunmama-n 1 p ş 1 r e 1 er a- smdan kimin mes'ul olduğu arqtınl-
maktadır. 

tarafından tazminat verilecektir. 

mümessili 
Osman 

Moskova, 5 (A. A.) - Havas bildi-
riyor: 

Sovyet ve Çin orduları. general Blil 
herin Mareşal Çan Kay Şek'le askeri 
ve ticari bir anlaşma akdine memur e
dildiği hakkındaki şayianın hiçbir e
sası olmadığını bildırmektedirler. 

Çinin Moskovada büyilk elçisi, bir 
Çin - Sovyet ticaret muahedesi akdi 

(S<>nu: Sa. 6 Sü. !) 

n 1n1 ka bu 1 etti• ıer Kazada ötenlerin ailelerine şirket 

ŞİRKET MOMESS1Lt DE ÖLDÜ . . l Hastanede son kalmı§ olan ağır ya. Facianın yürekler aC181 tlOlıne'lerinden btrlMçı ... 
81anbul, lzmı·r, Zonguldak limanı- ralılardan şirket mümessili Ali Mef-ı Bu suretle, ölenlerin sayısı on yedi-ı Ölenlerin cenaze merasimi çok ha-

tun bu sabah saat altıda ölmll§tür. ye çıkmııtır. Şimdi hastanede yalnız zin olmuştur. Alayda yetmişten f ula 
lll lSla/ı e Jecek prO ieler hazır Yaralılardan jşçi Kavalah Osman da gUmriik memuru RilftU bulunmakta- otomobil bulunmuş. yirmi kadar çe. 

~,_ Uı J hayatı kurU>hılamamıştır. dır, onun da hayatı tehlikededir. lenk gönderilmi§tir. 

~hrıın· ........:---=-----------~--_;....-----=====------::-=:::::-:------- ~------------~~--~----------------------------~i 1:1e bulunan İngiliz Gip mil·ı -
Itbı etr ltıUlıcndisleri limanımızın is-
de,,,llln aft ltıdaki tetkiklerine dün de 

A{ııL e ıtıişlerdir be '4.llend· . 
.. t'aberı ~sler, sabahtan öğleye kadar 
~ na'Ufie~~de~ liman i~letme direktö
d .Yetini te ~ugu halde rıhtımların va

eıı. •-n ftış ve tetkik etmişler, öğle-
11· -.v ra d 1~ \>e h a saat 5 de yanlarında de-
l1ey oldu ava tnUste§an Sadullah Gü
lla gidil ğu halde Dolmabahçe sarayı
~ında:~k Başvekil İsmet lnönU ta-
ısıer b abuı edilmişlerdir. Mühen-

~~~d~·VekiJe yaptıkları .. te~~ika~ 
~k h .. ~hat vermişler, gorduklerı 

~t!lı'şı~r~~nu kabulden sitayi~le bah
~11 Işı ·:· ~endileriyle uzunuzadıya 
~.-ılir erıınız etraf mda Pörüşmüş-
Ô". ı:ı 1 

~'" ~nildi~I ' Bclg-..:n.3-n dönen 8porcularımız Sirkeci ist48yonunda. •• • h· "llıış 1 ~ ne göre: mühendislerin roa uu 

li
1

lıttı,, ~~kları tetkikler tamamiyle Futbolcularım iZ Bel-e llıa.ıı.1111 • !r, Zonguldak ve tetanbul _ 
~tarın ıslah edecek olan projenin e-

l> • ı hazırı d • • d • • b toJeni aınışlardır. f f u 
a:l'ldisıer n tamamlanmış şeklini mü- g ra a n. on 
1• llta t ~ ınemıeketimizden ayrıldıktan 
~! • o0..-0nd · 

d' !!trne d' rada tesbit ederek Jıman 
ır ırekto" l" ~.. .. kl · r ugune gondercce er-
At. c· 

tnı· t ıp " . 
t:i 1 e~kk· e 20 kadar mühendısten 
d den kaıkıı heyet dün geç vakit Sirke-
t:t" an A 

ı "a h vrupa Ekspresiyle Lon-
!!r ate ket . 
lıfl glttla l' c~mişlerdir. Mühendıs-
lt • fJrtneı 1~.an ışletme direktörü Ra
d~~ ikltıudUrü Hamid Saracoğlu. 
"""lll hfı. lnct tnüdürü Asaf Bora ve 
litb-~ t .. t_::~ını deniz müesseseleri mU-

--.ıllldaıı te§Y.i edilmillerdir· 

Yugoslav gazeteleri takımımıza 
hücum ediyorlar 

Yugoslavyaya giden !'utbolculan
mız dün sabahki konransıyonelle şeh-
. . d" .. !erdir Yugoslavyada 

rımıze onmuş · . .. 
.. ·r ha' diselere aıd olmak u-b'eçen muessı . 

zere takım arasında 11öyle denılmekte-

dir: 

''Yugoslavyalılar, takımlarının Bul
garlara mağlup oluşundan sonra bize 
karşı mühim bir galibiyet belemektey
mişler. İlk maçta vaziyet bir aralık 
berabere olunca gerek seyirciler, gerekl' 

" (.Sonu Sa. 6 Sü "4). 

/ktısadi bir anket 

Daimi sergi yeri 
neresi olmahdır? 

Kapalı çarşı : işte lstanbulun 
daimi sergi geri ! 

Adının yazılmasına müsaade) yası kadar hangi kıarm sckencıl· 
etmiyen bir kariimiz, lstanbulda nin ihtiyacına hitap etmesi lazı:n 
yapılacak daimi ıerıinin yeri üze- geldiğini ara,trrnıak ta ·bir zaru· 
rinde bize orijinal bir fikir veri- ret ise, daimi ıerginin yeri, ıözü· 
yor. Diyor ki: 

"İıtanbulda yapılacak bir sergi 
için yer arayıp ta yorulmamalıdır. 

Eier mabat ıerıi binaıı olarak 
yeni bir mimari eıeri ortaya koy
mak, dııından ıörünüıiyle tehrc 
övünülecek bir bina kazandırmak 
değilse, 

Eğer tat üıtüne konmut bir taıı 
bir lüzum olmadan yıkmak ve yi· 
ne daha az bir masrafla, fakat yeni 
kadar ihtiyaca elverecek bir yapı 
varken, onu bir tarafa koyup, ye
nisini yapmak "raıyonel" olma
nın %1ddına bir hareket olduğu an
laıılmııaa, 
Eğer bir tehir içinde, bir yapr 

ya J.er aeçmede o tehrin topojraf-

müzün önünde duruyor: Kapalr 
çarıı! .. 

(Snnu Sa. 6 Sil. 3) 

Seı gi komile11I bugiln 
biı toplantı yapıyor 

Daimi bir yerli mallar sergisini iha
ta edecek bir bina kurmak için teşeb
büslere devam edilmektedir. 

Bugün Galatasaraydakf dokuzuncu 
yerli mallar sergisi komitesi bır toplan 
tı yapacaktır. Milli sanayi birrği aza. 
smdan mürekkep olan bu komite,dai
mi sergi binasının nerede kurulmuı 

lazımgeldiği hakkında arqtırmalar 
yapacak olan bir komisyon te§kil edi· 
lecektir. -
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, IHllbeşi.stana yerleşmekiçiV 'l/aloaa meAtu,,tae ı: 4 
.......... ~ -- ._. ,_., ~a:wwwa-

S u kürü ne demektir 
_....._ 

? ltalyadan kafileler halinde insan gönderiliyor 
lWmadan bildiriliyor: r- ~ 

nasıl yapılır? 
Memleketimi 

zin birçok yerle • 
rinde kablıca de -
diğimiz sıcak su. 
kaynakları var - . 
dır. Bunlardan 
İstanbul'a en 
yakın olanı Ya -
lova ile Bursa 
kablıcalarıdır. 

Bu kablıcala ~ 
ra her sene bir -
s:ok yerli, yaban • 
cı kimseler gidi -
yorlar; sıcak su 
banyosu alıyor Yalova 7.:aplıoalarmd.a içme kö!Jldi 

lar. Yine oralar • 1 verilmi~ iki hayvandan birine bu 
da çıkan ~aden sularından içi • su ile muamele yapılır .. Diğerine 
yorlar. Aynı zamanda bir müddctı yapılmaz. Görülür ki, zehirlenen 
istirahat ediyorlar. Bunlardan bir hayvanlardan biri öldüğü halde, 
kısmı zaruri bir ihtiyaç neticesi 0 • kendisine ıu verilmiş olan hayvan 
larak doktor tavsiyesi ile teda\'İ ölümden kurtulmuştur. Bu suret· 
için su kürü yaparlar; diğer bir le suda panzehir hassası bulundu
kıımı ihtiyati bir sağlık tedbiri ğu anlaşılır. Yine bu türlü tecrii
olarak banyo yerlerine giderler. beler neticesinde bazı kabhca ıu· 

Acaba bir adam Yalovaya, ya- larının nebatm neıvü nümaıma 
hut Buraaya gidecek yerde kendi yardım etmek, diğer bazı suların 
evinde muayyen hararet derece· ise nebatatın ne§VÜ nümaıını dur
ıinde ısıtılmıı ıu ile banyo yap· durmak gibi tesirleri olduğu mey
rnıı olsa ayni neticeyi vermez mi? dana çıkmııtır. 

Bu sua1, herkesin hatırına gelen Onun için muhtelif kablıcalar 

Bütün dünyayı işgal eden siyasi 1 

endişelere rağmen, Habeşistanı işlet- . 

mek İtalya için en mühim bir mesele l 
olarak kalmaktadır. ı 

Bu cihetten, Habeşistanın memle
ketin iktisadi kuvvetini temin edecek 
kaynaklar haline gelmesi için bütün 
imkanlar seferber edilmiştir. Bu sefer
berlikte bütün İtalyanlar vazife almak 
tadır. 

Habcşistandaki ilk mUstemlike iş
letme hareketi olarak önümüzdeki 
teşrine~clin 28 inci günü Waşist i
daresinin kuruluş yıldönümü), (İtal
yandan 400 kişilik bir kafile gide
cektir. l{öylülerden müteşekkil olan bu 
kafile, Habcşistanda Tana gölü civa
rında. yerleşecekler ve ziraata elve
rişli olan bu yerlerde ekip biçmeğe 

ba§l\Yacaklardır. 

Bundan sonra her sene de. İtalya
nın muhtelif yerlerinden seçilen diğer 
aileler Habcşistana gidecek ve orada 
yerlcşecekdir. Tesbit edilen plana gö
re, 1939 senesinde Harar'a 1940 ve 
1941 senelerinde de Galla ve Kamo 
havalisine İtalyanlar yerleştirilecek
tir. 

RADYO 
Ücret tarifesi 

bir fikirdir. Fakat hiç tereddütsüz 1 l h 
olarak her hangi fen adamına ıo- su arınd~ki hususiyet er aa~b.iyle Umumi telsiz telefon neşriyatını 
rulmuf olsa, alınacak cevap: ba~ı nevı haatalıklara daha ıyı ol- almağa mahsus tesisattan her sene a 

- Hayır, veremez." dugunu .~ncak u~~n z~an yapı- . lınaca ücretler tesbit edilmi§tir: 
.. I lan tecrubeler goaterır. Yukarıda Yalnız kulaklıkla dinlenilebilen 

aozü o acaktır, zira kablıca denilen · · ... · · h'l b 1 ıtare.t ettıgımız veç 1 e u ıu ara kristal detektorlu lambasız ve hopar 
yerlerde banyo için kullanılan sı- d k ( d 
__ 1_ en zıya e ıymet veren fey ra • lorsuz ahizelerden iki lira mesken -
"4A ıular bizim bildiğimiz tabii k · · ) h h · 1 ' I yo ·a tıvıte aasasım aız o an lerden nüfusu on binden az olan yer 
ıu ar değildir i onların içinde eri- radyom madenini haiz bulunması- lerde be•, on binden çok olan •ehir-
mit halde bir takrm madenler var- d R d d · k · ':ı! :ıı d h ır. a yom rna enınin ıymetı- lerde 1 O lira; Kara ve hava nakil va 
ır; em bu madenler su içerisin· ni anlamak için §Una dikkat etme- sıtaları ile liman dahilinde çalışan 

de bir takım fualar ne•rederler. )'d' B .. d d ·ı 
l ::r ı ır: ugun ra yom enı en ma- deniz nakil vasıtalanndaki tesisattan 
nıan vücudunun en iç kısımları- den yalnız Portekizde (Otonit) J O lira; liman haricinde çalışan yol

na nüfuz hassasına malik olan bu denilen, sonra Koloradoda, (Kar cu vapurlaımın salon veyo. sü.,•erte -
tualardır ki kablıcaların belli bat- notit) adı verilen, nihayet Mada- lerine mevzu tesisattan 30 lira; nü 
b hususiyetini tefkil eder; bu su- gaskar adasında (Belafite) deni- fusu on binden az olan yerlerde umu 
ların haiz olduğu §İfa hassası da len cevherlerden çıkarılır. Bir ton ma mahsus kahvehane, çayhane, kı 
•ıradyo - aktivite" denilen bu va· cevher içinde ancak ( 40 • 50) mi- raathane, pastahane, lokanta, biraha 
sıflarrndan ileri gelir. ligram radyom çıkar. Yarım gram ne ,gazino, sinema, tiyatro, dans sa 

1896 senesinde kimyaker Ble- radyom elde etmek için birkaç lonu ve barlarla otellerin umumi sa 
guerel, Uranyam madeni ile bu- yüz ton cevher sarfı lazım gelir. lon ve bahçelerine mevzu tesi8attan 
nun emlihmm bit nevi ıua neıret- Bütün dünyada bir sene içinde İs· 1 O lira; On ila yüz bin nüfuslu şe 
tiğini ve bu fU&ların katı madde- tihsal edilen radyom miktarı an· birlerde {yukarıd~ sayılan umuma 
ler İ!;inden nüfuz ederek geçtiği- cak (20) gramdan ibarettir. Bu mahsus mahallere mevzu tesisattan 
ni, ayni zamanda fotoğraf plakla- malfımat terkibinde radyom bulu· birinci sınıf için 20 ikinci sınıf için 
rı üzerine de tesir ettiğini ilk de- nan kablıca sularının maddi ve 1 O yüz - iki yüz elli bin nüfuslu 
fa olarak keşfetmiştir. Sonra 1897 manevi kıymetini gösterıniye ka- §ehirlerde yukarda sayılan umuma 
:aenesinde Mme. Curie de Toryom fi gelir. · mahsus mahallerde mevzu tesisattan 
madeninin de ayni evsafı haiz bu- ASIM US birinci sınıf için 30, ikinci sınıf için 
lunduğunu gördü. O tarihten son- 20 üçüncü sısmf için 1 O lira; nufusu 
radır ki hu türlü madenlerdeki ev· 1 250 binden fazla olan şehirlerde yu Memnu mıntakaye il ren 
ıafa "radyo - aktivite'' adı veril- karıda sayılan umuma mahsus ma • 
di. adam hallere mevzu tesisattan birinci ıı • 

Radyo • aktivite hassasını hai?; Boğazda memnu mıntakada Hanri nıf için 50, ikinci sınıf için 30, üçün 
olan madenlerin en meşhuru rad· isminde bir Almanın dolaşıp fotoğ- cü sınıf için 1 O liraHalkevleri, spor 
yom, toryom, aktiyom maddeleri- raf çekerken yakalandığı yazılmıştı· kulüpleri, askeri kulüp ve mahfellcr, 
<lir; bunların içinde en mühim o- Emniyet direktörlüğü bu adamın hastahaneler, mektepler ile belediye 
lam da radyom madenidir. k lerin menafii umumiyeye hadim tesi bilmiyerek memnu mınta aya gir • 

Radyom öyle bir madendir ki salından 5 lira; spor kulüpleri ile as 
F 1 , diğini ve bunun sabit olması Üzerine keri kulüp ve mahfellerden gayrı· ku 
ransız arın (Dcsintegration) de-

d kl · h h Almanın serbest bırakıldığını bildir - lüplere, bankalara ve telsiz alıcısı sa i erı assa asebiyle, daimi su· 
rette tecezzi eder, küçük zerrelere mektedir. tan müesaeselere mevzu tesisattan 
ayrılır, dağılır; böylelikle etraf 1• nüfusu on binden az olan yerlerde 
na bir takım ıualar neşreder; hu 1 O lira, yüz bin nüfuslu §ehirlerde 
ıualar alfa şua.ş, beta ıuaı, gama 20, yüz ila iki yüz elli bin nüfuslu 
ıuaı diye üçe ayrılır ki, bunların şehirlerde otuz, iki yüz elli binden 
içinde en müessir olanı "alfa şua- fazla nüfuslu ıehrlerde .50 lira. 
ı" dır. Yalova ve Buna kablıca · Bunlardan baıka bilumum tesisat-
ları gibi sıcak sular içinde insan· 
ların vüvuduna tesir etmek hassa
sı bu fualardan dolayıdır. 

Evvelce bu türlü suların vücut 
üzerine yapacağı tesiri anlamak 
için kimyev! usullerle tahliller ya
pılırdı. Bu tahlil1lerin neticesinde 
ıu içerisinde bulunan kükürt, ya
hut çelik ve sair maddeler nazarı 
dikkate alınarak "Bu su falan, ya
hut filan hastalara iyi gelir." hi.ik
mü verilirdi. Fakat son zaman· 
)arda bu tahlil usulünün doğru ol
madığı anla§ılmıştır. Şimdi artık /~-z_. 
kablıca suları tetkik edilirken tah· --------~----~ıı-
10 değil, teıkip usulü ile tecrü· 
beler yapılıyor. Terkip usulü ile - Ni§anlrnı kcndisi>ıden ayrıldığım 

gil.Jıifenbcri, b-ir senedir mütcmculiyen 
tecrübe yapmak için de ıuclan mu-

h içiyor. 
ayyen bir miktarda alınır, ay-
vanlar ve nebatlar üzerine tatbik - Bir .scııc mi! Bir sone ba!Jram, 
9dilir, mesela ayni miktarda zehir edilecek bir §CY de§fl ki but 

tan 1 O lira alınacaktır. 

Ankara - Zon · uldak 
haHı açıhyor 

Zonguldak 5 {Hususi) - Kömür 
havzasını Ankaraya bağlayan demir 
yolunun Çatalağızdan Zonguldağa 
kadar obn krsmının inşaatı bitmiş -
tir. 

Trenin 1 3 ağustosta Zonguldağa 
gireceği anlaşılmrştrr. 
KÖMÜRJŞTE YENi TESiSAT 

Zonguldak. 5 (Hususi) - Vali ve 
Pilrti başkanı Üzülmez maden mev
kiine giderek iş bankasının Kömü -
riş maden şirketinin yeni tesisat ve 
inşaatım tetkik etmiş ve yeni yapılan 
işler hakkında izahat almıstır. 

Kömürişin 21 numaralı ocak 
kuyusundan saatte 100 ton kömi.ir 
cıkaracak olan tesisatının acıhs töre 
~i 26 ağustosta ~aP.ılacaktır: .. 1 

Gün ün A~i$fer 
'. 

Paraya, Allaha sınınıp 
sarı1mağa mecburuz! 

Mikrobun bulunabileceği yerler 
arasında, telgraf direklerinin tepeleri 
bile sayıldı da, kimse paraya yan;tş -
madı. Kim yanaşabilir? 

Parada mikrop bulunduğunu ha -
tırlatan adam da, ikaz edilen adam 
kadar evhamc düşer .. 

Sanırım ki, dünyanın en biiyük 
felaketlerinden biri, bir doktorun 
karşımrza çıkarak: "Aman paraya 
dokunmayın. Mahvolursunuz 1,. 

Diye müthiş bir tehlike işareti ver 
mesidir. 

Bunu söylemek vazifesi olan dok 
torların da, para bahsinde sükut et
mesi, hep yukarda söylediğim kor -
kudan ileri geliyor ... Mikroptan her 
kesten evvel bilerek kaçınması la • 
zımgelen doktor, o zaman muayene 
ücreti olarak kendisine verilen bank 
notlara da şüphe ile bakıp, hatta el 
sürmemesi lazımgelir ki buna, ha • 
yat kanunlarınca imkan yoktur. 

Parayı mikroplu olsun.. olmasın 
daima tevekkülle kar,ılainağa mec -
buruz. Onlar ne kadar çok olursa, 
mikrcıplarının bereketine bakmadan, 
bir kenara yığmayı düşünüyoruz ... 

Başka bir yolu var mı L Bu rnev 
7.U Üzerinde insanın, düşündükçe 
evhamı artıyor. 

Allah vermesin ya, günün birinde 
hastalandığmızı farzedin. Muhtaç ol 
duğunuz parayı, sizin avucunuza -
bir tali eseri olarak - tomar halinde 
sıkıştırsalar ... Eğer bu parada mik -
rop varsa, hastalığınız için size bir 

•1idc mikrop sunuluyor demektir. 
fsterseniL.o, Lu Lalı.,ı J..c.od: ....... :V ... 1 ... 

paradan hakikaten sinirleniyorsanız, 
şüphelendiğiniz miktan getirin ha -
na ... Bir fedakarlık şZÖsterir, icabına 
bakarım. - HiKMET Münir 

EyUp leylekleri 

Eyübe giden bir insanın, mezar 
tepeleri ile çevrilmiş magmum köy 
iı:;inde, bütün insanların itiyadma u
yarak bir şey yapması lazım geldiği 
bir dakikada ne yapması miimkünse 
ben de ayni şeyi yaptım: Yani yo -
ğurtlu bir kebap yedim ve leylekleri 
seyrettim. 

Zaten bütün hareketlerimiz, a§ağı 
yukarı vaktile edindiğimiz tek bir iti 
yadın tekerrüründen başka nedir? 
Hatta bu itiyatlarımızı yaparken, ta 
biat ve hadiseler karıısında, düşünce 
lerimizin bile birbirimizden pek fark 
lı olduğunu hangimiz iddia eclebili -
riz? Eyüp leylekleri karşısında baba 
larımızdan kalmıı fakat terkettiğimiz 

ıet.e 
hemen hemen her medeni :rn~ ,dil 
te kullanılan metre usulü ö)çu e 

Normandl rekoru 

iyice kırdı 1 
1 

Fransızların Normandi vapurll 1 
gilizlerin ( Kuyin Mary > vapll~ ı' 
Atlas okyonusunda rekor kırıl'I N 

çin bir hayli uğraştılar. Nihayet~, 
mandinin, Amerikadan Avrl1 ~ 
bir gelişinde kazandığı sürat I~; 
trasatlantiğinin ayni yolculukts .. r' 
rntini geçti ve, bu denizde en sıJ W 
giden gemiye verilen meşhur .,.e 
hi (Mavi kordela) ona verildi. ı 

O zamandanberi (Kuyin !\~ 
bu rekoru kıramadı. Şimdi (No . 
dy) Avrupadan Aınerikaya erı ~ 
buk giderek rekorunu bir kere 
hak etmiştir... , 

(Normandy) bu seferinde A;.
rikadan Av~upaya 95 saat 2 d 
da gelmiştir. 

Kozmoı:o11 tin tarifi 

Kozmopolit adam ki= derler? 
Bir Fransız mecmuası şöyle 

ediyor: 
b . ~ 

Ba ası ltalyan. anası F ransı:· 1,.-rısı Yunanlı ve kendisi mesela ııı1 
tebaasından. Hint halısı üzerine 0 

muş, bir İngiliz köpeğini kucag~ıı'f. 
mış bir Japon fincanı içinde, Çitı_i.f 
yını içerek Alman radyosunun ~ 
ğı bir lspayol şarkısını dinliyor· ~ 
kozmopolit adam!.. 

Kadınlar için 

sayısız itiyadlarımızı hatırlarken on- 1 
lan kurumuı bir sebil gibi susuz, ve GUze! bir yaz model/ 
sonbahar rüzganna tutulmuş bir -----------
yaprak gibi cansız buldum. Bana ka Eğlenceli köşe 
lırsa, onlan bu ıusuz hareketlerı'nden .. - - - - ~-- ~ ~ 
kurtaracak fey, bitaraf bir mmtaka - Kellmeler hesap oyLlll 
dan drıan çıkmayacak derecede mü _ kr.ı."g" 
lkdllahalı itiyadlanmız olacaktır. 1 Ayak + 1 nasırlı ayak - . . .., ~ 
Köylerimizde, baca kovuklanndan, 1 Ağrıyan diş + 1 acemi dışçı 
pişirdi~n_ıiz yemekler içine gagaların ağrıyan diş. d~· 
da getırdikleri böcekleri, yavrularına l damla su + 1 damla su + 1 

verdikleri bir öğüd söyleni§İ içinde la su - 1 "sucuk" ~· 
takırdılarla düşüren leylekler, zaten 1 Damla şarap + 1 da.ınlllt" 
yaz günlerini havada kollayan çocuk rap + 1 damla şarap - 1 "l3l1}ll l ııi' 
p-özlerimizin eski bir hatırlayışından 1 Bekar adam + 1 halka. 
başka ne olabilir) - KENAN Hulusi §anlı. l e'' 
Metre usulu ı Ni§anlı - Düğün masrafı ""' 

1i ndam. l J:ıC' 
yUz yafında • 

Bütün ölçüleri bir nizama 

1 Evli adam - Bir halka ...... 
kar :ıdam. )lt~ • 

1 Yağmur 1 yolcu - 1 ~ 
siye 1 nezle. \\İ ,. 

1 Eski zaman şapkası + 1 ?5\\ştf 
man elbisesi ı eski zaman ıs 

bağlayan metre usulü, bundan tam 
yüz sene evvel, l 83 7 de tatbik edil -
meğe başlanmı§tı. O zamana kadar 
her ölçünün ayrı, ayrı tak • 
simalı vardı ve bu, bir çok hesapları ni - yeni moda!. ___,/ 
bozduğu gibi, her milletin kullandığı ---------- -
ölçü de başka olduğu için milletler Tarih çlzgllerl ,e 

k b . ilet' . 
arası i tisat münase etlerinde zorluk Ressam Salih tarafından çı~ ,şıı 
çekiliyordu. yakın mazinin hususiyetlerirı•. 

Bugün, on, yiiz ve bin esası iize }andıran Tarih çizgileri isif11lı i'f! 1 

rine kurulan metre, gram, litre gibi büm satılığa çıkarılmıştır. TaV
5 

ölçülerle Y.,alnız lngiltere müstesna, deriz· 



~''"•ket repcrtaJları: 
Elaziz hesabına 

_Yıkılan bir şehir 
ŞEHiR HABERLERi 
Bu nasıl iş? Sırt hamallığının k al

dıı ılmasından sonra 
Ha * •-------------
kll r puru vah,T tepeler uzerlne kurduran 
~et kaybolunca Harput da bir har abe 

....... 
. Diink··~-----• 
<la ı; u Ya:zım • 

ha il ne· geldl 

lnegiJI muallimlerine 
yarım maaşlaı ı 
verilmemişi 

Sebze ve 
fiyatları 

meyve 
yükseldi 

Metresi için eroin 
alıp satan 

bir sabıkalı 

·------- ------· ·-----· Sebzeciler Cemiyeti 
ne tavsiye ediyoı ? 

Hapishanede dayak 
yedi ·ı arput k 1 aı c tak' ·a e • 

lan b ı Harput 
tin-ı. b ahsetrniıı • 

1 u .. ıı: 

Yanıb gun de 
n· b· a§rnda ı ır. Ye .. 
kc;zj olnşa mer .. 
hesabınan Elaziz 
ç~ ka~l gittik. 
i~rıkii an bu . 
anlata ... Harputu 

Kal tag~111 : 
to..ı clcrı Ş h' . ., atla a ı 

CdiJn-ı k ll1iidafaa l; c te 
~llt olan 

tvı· un . 
tn-ıZ' \.debt~nse B .. ,,..~ H . .. ·· ti.• 
~ }'ii . • ugun,.u arpıd'tan bır gorun .. ıı: 

"aı- l Yırrn. h d h . . . ba ını keser su-
h ··••if. (1( l 1 ane an amamı mak ıçın bır adamm f "th' 

ill"ı)al\'ıı) (De hamamı) <Cem§id ya atarlarmış; bir sene gene;~ ış 
ede hamamı) en mef • kurak olmuş. Bundan halkıArur aBr : 

k d 1. b' kadın ap a ma isteyen e ı ır H Ik 
banın başını kesip nehire atmış. . al 
b h be 1 k müteessır o -

unu a r a mca ço k met 
muş; çünkü Arap Baba?m i:: Ba 
leri varmış. Hemen nehır~ g 
banın başını bulup getirmışler:· 

A Baba ··edi hakıkaten rap nın c..... k" .. 
tetkik edilmeğe değer, çün uh vr°cu 
dun her tarafı asli halini mu a aza 
etmektedir. 

• • • 
t· E:tki Harput Ha~ ut~ bir çok Amerikalı mis -
il J p ş· eli onların ma • llt ar1 i . yonerler varmıf. ım 
~. 111

'§. Altı yüz dükkanı var halleleri tamamile birer ta§ yığını ha 
Şimdi he . . line getirilmittir. Diğer toprak evle -

).ot, Yeni b!'sını nyerind eyeller esi rin coğu bombo§. 
Vi Vtt ına olarak bir tek Halke- Y;kılan evler birbirlerine tutun • 
~ · mut sakat insanları andırıyor. San-

Cli)C<:ek l · l k · · b' .. ., 'K l Yer erı sordum. ki hep birden yıkı ma ıçın ır gun 
ao~tı\il~. eleri geziniz; Arab babayı bekliyorlar. 

uedi Abdülaziz devrinde (Elaziz) adı-
~· 'lcr. b k" 'l'" "' ·"'ta.... nı alan ugiin u vı ayet on sene ev ·•c ,.. llana ı ba 

~ .. c"vcl ··ı .. Kuu bt!tı 1..ay JU<.i U'-' • ....t L ......... uflc: 11.c:rpıç c:vlc:rden 1 rer 
d.t~tn Bo muş ve hala bütün azası miş. Fakt bugün yarrsında:ı fazlası 
1~~fs~nea!ıb~esik bir cesettir. Cese mükemmel evlerle bezenmi§tir. Bir 
ılır J..J 81 ıle var. Harputlu: 

tı~İnj b:"Putlu Arap babanın efsa • - Harputta yıkılan evlerin yerine 
~ -...... Yak~ şöyle anlattı: yenilerinin yapılacağını ummam .. · 
~aklık ~ıle Harputta son derece Yapılsa da bu şehir eıki halini almaz. 

--......._ 
0 urmuş. Bundan kurtul • (Sonu Sa. 7 Sii. 1) 

lstanbul Belediyesinden : 
t . 

ltQd '- lstanbnl beledlyeslnln Kadıköy, Üs· 

lnegölden acıklı bir şikayet 
mektubu aldık; vatan çocukla 
rının yetiştirilmesi için çalışan 
ve mektep dışında da kendile
rinden bir çok inkılap hizmetle 
ri istediğimiz ilk mektep hocala 
rı sıkıntı içindedir. 

Bize verilen malfımata göre 
937 mayıs maaşını bütün ine· 
göl öğretmelerine anlayamadık 
lan bir sebepten dolayı yarım 
olarak verilmiş; haziran, tem • 
muz ayları geçtiği halde öğret -
menlere mayıs maatının ikinci 
yarısı henüz verilmemiştir. Mu 
-.limler yaptıkları tahkikat üze 
rine Bursa vilayetince bu ya -
rım maa§ın yeni bütçenin dü • 
yun faslına da konulmadığını, 
ileride tasarrufat olursa oradan 
verilmesi düşü~üldüğünü öğ -
enmi§ler! 

Bu o demektir ki bu mual • 
mlerin o yarım maaşlarını se

ne sonuna kadar alabilmeleri 
siiphelidir. 

Hoca hakkı, Türkün pek es 
üdenberi en üstün tuttuğu hak 
larclan biridir; maaşları esasen 
pek fazla bir yekun tutmayan 
ilk mektep hocalarının alacağı
na bir care bulmak Bursa vila 
;etinin ~acele dü§Üneceği işler • 
den biridir. Kültür bakanlığının 1 
da vaziyeti öğrenir öğrenmez 
alakadar olacağı şi.iphesizdir. 

Acer.le Kemal 
yakalandı 

Saat hırsızı Balatada 
dolafırken ele ge\•U 

Bir ay evvel · 
Galatada Ün - t 
yon hanında T o· 
lino çelik şirketin I 
de çalışan İsviçre 
tebaasından Ra -
şel yazıhanede 
meşgul bulundu -
ğu bir sırada içe· 
riye bir genç gir ,. 
miş, bir i~ takip 
eder gibi görün
müş çıkıp gittik - Saat hırsızı A-
tikten sonra da cente Kemal 

lG "* ve Beykoz şubeleri smırları içinde 
t-ı~e 0 stos 1937 ve Adalar, Bakırköy, Sa· 
tsa7" f lJbeJerJ sınırları l~lnde 20 Ağustos 
tı~ \l' I tarlblerlndeo itibaren arkalıkla her 

2 eşya taşınması yasak edllmlştfr. 

Ra§elin altın sa - ati masa üzerin
den yok olmuştur· 

)(._" '- iskelelerde deniz vasıtalarından 
itte~ \rasıtalarına yOkleme ve botaltma 
\>e lı le kara vasıtalarından mağazalara 
"''sı 8 hlara boşaltma ve buralardan kara 
ltu 11taıarıoa yOkleme işlerinde arkalık 

3 8hıloıaf!n şlmdlllk caizdir. 
hııı "'" Şehrin muhtelif mıntakalarıoda 
l>'a8~han ve araba, kamyon, kamyonet Jrlbl 
\>~ cltaların işlemesine m8salt olmayan dar 
1'1111 k Yokuşlarda nakJlyat için arkaflk 

Emniyet ikinci şube yankesicilik 
memurları o zamandanberi bu saati 
çal,nı arıyorlardı. Nihayet hunun aa
bıkalılardan acente Kemal olduğu 
anlaşılmış, kendisi aranmağa başlan 
mıştır. Kemal bu sırada Çorluya kaç 
mış, fakat dün sabah otobüsle tekrar 
Jstanbula gelmi§tir. 

Kemal Galatada dolaşırken zabıta 
memurları tarafından yakalanmış, 
Emniyet direktörlüğüne getirilmiş, 
sorgusu yapılmıştır. 

Acente Kemal saati çaldığını ve 
Beşiktaşta bir vatmana rehin bırak
tığını itiraf etmif, saat vatmandan alı 
narak sahibine teslim edilmi§tir. 

lstanbulda ıırt ve sırık hammalla· 
rmdan sonra eşekle nakliyatın da 
menedilmiş olması iktisadi bazı mah 
zurları doğurmuştur. Bu cümleden 
olarak bütün sebze meyve fiatlerin -
de 2 kuruş gibi nazarı dikkati celbe
decek bir fiyat yüksekliği görülmüş -
tiir. Bunun sebebi hamalların ve is
şekle naicliyatm kalkmış olmasıdır· 
Evvelce halden şehre ve satıcının 
diikkanma kadar sebze ve meyveyi 
hamallar götürmekte idi. Sırt hamal 
lığının kaldırılması ile manav ve ıeb 
seciler araba tutmak mecburiyetinde 
kalmakta, ve bir araba da sderini 
120 kuru§tan 8§8ğı yapmamaktadır. 

Halbuki; sebzeciler iki küfeden 
aşağı mal almadıkları için seferini 
1 20 kuruşa kiraladıkları araba ken -
dilerine fazla masraflı gelmekte ara 
ba masrafının bir kısmını mÜ§teri a
leyhine zam etmek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu suretle hem sa • 
tıcı hem alıcı zarar görmektedir. 

Dün kendisi ile konuşan bir mu • 
harririmize aebze ve manavlar cemi
yetinden alakadar bir zat şunları söy 
]emiştir: 
"- Sebze ve meyve fiyatlarının 

yükıelmeıi gayet tabii karşılanmalı
dır. Bu yükselite sebep hamal ve 
e§eklerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Belediyenin tatbik etmi§ olduğu 
bu karar şehircilik noktasından tak
dire layıktır. Ancak biz sebze ve mey 
vacılar bunların kaldırılması a~ müş 
kül bir mevkide kalmamalı idik. 

Bana kalırsa, sebze ve meyvaları 
halka ucuz mal etmek için şoförler 
ve arabacılar cemiyetinde bazı teşcb 
hüsler yapmak lazımdır. 

Eğer mutelif semtlere götürülmek 
üzere bir kaç kamyon, ve araba her 
gün bu iş için kiralanırsa mesele kal 
mayacaktrr. 

Macar •rfldoku gellp gitti 

Emniyet kaçakçılık memurları 
dört eroinciyi yakalamışlar ve ihtisas 
mahkemesine vermişlerdi. Bunlar 
Kör Nuri, metresi Sabahat, Ihsan ve 
Kemaldi. Eroinciler ihtisas mahke -
mesince tevkif edilmişler, hapisha • 
neye götürülmü§lerdir. 

Ki)r Nuri son zamanlarda halini 
di.izeltir görünmii§ hatta gümrük is
tihbaratına bazı arkadaşlarını yaka • 
)attırmıştır. 

Kör Nuri istihbarat hesabına cür 
mü mcşlıutlara da tavassut etmiştir. 
Kendisi bu şekilde hizmet ederken 
çok sevdiği metresi Sabahatin eroin 
kullanması karşısında işi azıtmı§, 
mal alı psatmaya başlamıştır· 

Bundan sonra mahkemeye verilip 
tevkif kararı alan Kör Nuri evvelki 
gün hapisaneye konulmuştur. 

istihbarat ,.e zabıta memurları 
bundan şüphelenince kendisini takip 
etmişler, evinde ani bri arama yapa 
rak yarım kilo tıbbi afyon, beş gram 
eroin bulmuılardır. 

Nuri içeri girer girmez evvelce 
hapse girmelerine sebep olduğu sa 
bıkalılar tarafından tecavüze uğra • 
mış, fena halde dayak yemiştir . 

Kör Nuri, gardiyanlar tarafından 
zorla kurtanlmı§, sıhhi imdat otomo 
bili ile hastahaneye ka1dırılmı§tır. 

Güneşli sağnak/ar 
Evvelki gün gibi dün de, hava va 

kit vakit ,sağnakh geçmi§, bol yağ• 
mur yağmıştır. 

Öğleden ıonra muhtelif fasılalarla 
ve sağnak halinde yağan yağmurlar· 
la sokaklar birden sellerle kaplan • 
mış, arkasından yağmur durup gü
ne§ çıkmca her taraf kurumu§tur .. 

Şehirde, yağmur ve sellerden bü 
yük bir hasar olmamıştır. 

Damacanaların Uzerlne 
oturlne oturmak 1aAk 

Macar Artidükij Fransova Jozef 
dün refikası ile birlikte şehrimize ge 
lerek, şayanı dikkat yerleri gezip ak 
şam üzeri çar F erdinand vapuru ile 
Bulgaristana gitmiştir. 

Macar Artidükü, tamamen husu
si mahiyette seyahat etmektedir. 

Su nakli için kullanılan bütün ara 
baların önünde arabacıların otunna
aı için damacanalann konduğu kısım 
dan en atağı 75 santim bi rmani ile 
ayrılmış hususi bir yer bulunması 
mecburi kılınmıştır. 

[ Poliste 

Su yUzUnden kanlı 
bir kavga 

Okmeydanmda 3 7 numaralı bah -
çeyi tt1lan Cemil 30 numaralı bahçe 
yi tutan Celal au almak yüzünden 
kavga etmiılerdir. 

lki bahçevan bıçak bıçağa gelmiş, 
neticede Cemil dokuz yerinden Ce • 
lal de iki yerinden yaralanmıf, has -
tahaneye kaldırılmıılardır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Şişli -
den Büyükdereye gitmekte olan 
2564 numaralı şoför Cemalin otomo 
bili bahçevan Aliye carparak yere 
düşürmüttür. 

Muhtelif yerlerinden yaralanan 

Bundan başka damacanalann üze 
rine oturulması da yasak edilmittir. 

"" Haliç ve ŞJrkeU hayriye bilet ilcreuert 
altı ay için daha oldutu gibi btrakılmııtır. 
Yalnız Haliç idareli mll&§lı memurlara yap. 
tıfr tenZll&tı bUtUn tıcrcUI memurlara te,_ 
mn etmJııtır. 

:t. Uzun mUddettenberl dUşUnUlcn ganıon
lar mektebi eylQlde açılacaktır .. 

• Heybelide bir kır yangını olmuıı ve 
26 metre murabbalık bir sahada oUar )a:ı. 
mış. çamlara alrayet etmeden söndUrWmU • 
tılr. 

t\ llhılabUlr. 
-.., l<hcak bu nevi eşyanın yokuşların başı· 
-.1, 

8dar araba ve yahut kamyonla taşın· 
~~ .. 0•ınası Jôzım geldiği gibi taşınacak 
'aı~ Parça yUkUn 75 kilodan fazla olması 

4 değildir. , 

Raşel eşkal vermemesine rağmen 
hırsızın yakalanmasından dolayı za. 
bıta memurlarına teşekkür etmiştir. 

Japon mlsaflrler 
Limanımızda bulunan "lvate,, \'e 

··v akumo,, Japon gemileri, subayla 
rı ve mürettebatı dün şehrimizde ser 
best ve toplu halde gezintiler yap -
mışlardır. 

Cemal hastahaneye kaldmlmıştır. 
ARAYA GlRf.ı\1 DE YARA • 

LANDI - Fatihte Bezirgan odaları 
sokağında oturan Şükrü ve Ahmet 
bir alacak yüzünden kavga ederler -
ken araya Ahmedin metre11i Zehra 
girmiş, kavga büyümüştür. 

S<>ygunculuk suçundan i ,5 seneye matı.. 
l<Om olup U§ak haplshancelndcn ka~ıtn 

Hlmoet ve arkadaşı Ali mllselllb ve ma,. 
k~ll olarak Alaşehir Buladan yolunu ket
m!~ler ve köylUyU ııoymu§lardrr .. Vaka v~. 
~:r.e ye1 işen jandarma ile cereyan eden mtı
sadP.mCdC! Himmet yaralı olarak yakalanm•ı 
Ali ile teslim olmu§tur. 

• HUkılmetlmlz milmcsıılllerilc İtalyan 

vapur kumpanyaları mUmcsslllerl arasında 

Romada TUrk ihraç malinrtnın navlunlan 
hakkında müzakereler cereyan etmektedir. 

) 1)8 ........ lfer tUrlil deniz vasıtalarından kı· 
ltt\ı- "" kadar kUmOr, kum, tuğla, çakıl v: 
--.,:st e taşınmasında arkalık kollanı • 
~ •tıa izin verJlmlştf r. 

eıı, -- Bu tenblbler slmdlllk seyyar salı· 
"hakkında tatbik oloomıyacnkt•r8• ) 

( 496 

Subayların bir kısmı, Ayasofya ve 
eski eserler müzelerini gezmişlerdir. 

Bugün Japon amirali Koga, saat 
17 de şehrimizin ileri gelen erkanı 
şerefine "fvata., gemisinde bir çay 
ziyafeti verecektir. 
Emin()nii Halkevinden: 

Neticede, Zehra batından, Şükrü 
~ilerinden yaralanmıf, tedavi altına 
alınmışlardır. 

KAlP DURMASINDAN ÖLÜM 
- Belediyenin en eski hademelerin 
den Osman diin muhasebe müdürü
nün odası önünde otururken birden 
bire fenalaşmış, biraz sonra ölmüş • 
tiir. 

Osmamn kalp :Jektcsinden öldtiğü 
anlatılmıştır. 

• Topkapı müzul mUdUrU Taluıln Öz eski 
eserler araamda Tlmur aUIAleslndcn Ebua. 
sald GUrglln tarafından Osmanlı sarayına 

yıızılmt§ iki metre uzunluğunda Uygur ve 
Arab llsanlarlle yazılmış bir mektup bul. 
MU;JlUr. 

• Adliye Vckfllctl hafta tatili kanununa 
muhallt hareket edenlerin cUrmU m hut 
mahkemelerine 'erflmcmelerlnl bııctınnııur 

• Kaaap ve balıkçı dUl<krınlannda bw: 
dolıı.bı bulunması mccburiycU konmaktadır. 
Balık 'e etler dalma buralarda bulunduru. 
lacaktır. 
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Tefrika Numarası: 32 Yazan: FeHks Bavman 

Dam üstünden mitrallJÖZ ateşi I 
Bütün zabıta memurları, gerisingeri kaçıştılar, ilk baskın 

esasından ve kesenkes ak~mete uğramıştı! planı, 

Memurlar, otelin avlusunda bi1·. 
~ büyük seyyah ıotomobili seç
~ıler. Hemen yere atlıyarak, ote1in 
döner kapısına koıuıtular. 
. .Tam ·bu aralık ta, geni§ veran
danın kapısı açıldı ve otelin salo
nundan dışarıya a.k'ıecLm ı~ık ge
niıliğinde siluet halin.de seçilen 
üç kiti, hiç durmadan avludaıki o
tomobillere doğru koıa kota iler
lediler. 

Apansızın, otelin damından aşağıya doğru, kamçı şaklar gibi sesler çı
rarak, ufak alevler seri halinde §im§eklanmiye ba§ladı • ••••• 

- Eller yukarı! 
Zabıta memurlarının hepsi de 

bir ıağızdan ıböyle böğürürcesine 
bağırarak, "merhametsizce av" 
talimabna göre, sağ ellerini kai
dırdılar, rovelverler yaylım ateşle 
§emıeklendi. 

Kaçan üç kişi, yere yuvarlan
dı .• 

Polis memurları, yere düşenle
ri çiğneyerek ileri abldılar, fakat 
•bu sırada. ..... 

Fakat bu sırada hiç bekleme -
Clikleri, hiç ihtimal vermedikleri 
'fevkalade müthiş bir şey vukua 
geldi. Apansızın ... 

Apansızın, otelin damindan a · 
pğıya doğru kamçı şaklar gibi 
aesler çıkararak, ufak alevler seri 
halinde şemşeklermiye başladı. 
Avluya çepeçevre serpilmiş çakıl
tqları yerlerinden oymya aynıya 
etrafa sıçrıyor ve mermiler, park
taki ağaçlarla çalılar arasından 
vızır vızır vızırdıyordu. 

Bir mitralyöz, dam üstünden o
telin medhalindeki sahayı o kadar 
itinalı ve hesaplc taradı, ki artık 
zabıta memurlarından hiç biri, bir 

santimetre bile ileriye kıpırdaya· 
madı! 

Ve tersine! 

Bütün .zabıta memurları, geri • 
aingeri zırhlı otomobiller arkası
na kaçıştdar ve yahut ta kendile· 
rini yüzükoyun yere atarak, hare. 
ketten kaldılar! 

ilk baskın planı, esasından ve 
kesenkes akamete uğramıştı! 

Artık binanın içeri:Jine girmek, 
yahut ta oteli abluka etmek, ba
his mevzuu olamazdı! Her ikisi -
nin tatbik kabiliyeti de yoktu ar -
tık! 

Bu gibi şartlar dahilinde ve böy. 
le sür' etle gösterilen mukavemet 
karşısında, otelin içerisine girip 
le dövüşmek, imkansızdı. Gerçi 
hırslanan memurlar, hiç düşün -
meden böyle bir şey yapmağa te -
şebbüs edebilirlerdi, amma ... Böy
le delicesine bir davramtm hem 
kendilerinin, heni de bu nıücade • 
leye iştiraki olmıyan sivillerden 
her halde birden bir hayli fazla -
sının hayatına malolacağı da, ev -
velden kestirilebilirdi ! 

Memurlar, fil misali zırhlı oto
mobillerin siperine sığınmış ola • 
rak, vaziyeti kısaca müzakereyi 
müteakip, olsa olsa otelin kuşatıl
ması tecrübe edilebileceğine ka -
rar verdiler. Otel, muayyen bir sa
ha ve mesafe dahiline alınacak ve 
bütün gece tarassuda tabi tutula
caktı. Bir taraf tan da Raynlender· 
den takviye kuvvetleri getirtile· 
cek ve ertesi gün, ortalık ağarın
ca, tıpkr bir kale zaptına sdri5ilir
mişcesine, hücuma geçilecekti. 

•'---------------------------· İstanbul Belediyesinden : 
10 Ağustos 937 salı gününden itibaren Karaköy köprüsü ü

zerinde seyrüsefer icabı ve Belediye zabıtası talimatnamesi ile 
Belediye tenbihi hükümlerine göre aşağıda yazılı hususat tatbik 
edilecektir. 

Sayın halkın ve bütün vesaiti nakliye sahipleri ile şo
förlerin arabacı ve sürücülerin aıağıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilan olunur. 
1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldırımlardan bir taraf. 

tan diğer tarafa ancak çivi ile işaret edilen saha dahilinden 
geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya geldiği vakit bura
dan yaya geçen varsa derhal duracak ve yaya gidenler geçtik
ten sonra yoluna dP-vam edebilecektir. Bu sebeple nakil vasıtala
rı bu sahaya gayet ağır gelmelidir. (B.) ( 4880) 

Geceleyin değil, ancak sabahleyin 
hücum! 

Dam üstünden ateş saÇ!.n mit
ralyöz, birdenbire sustu. 

Memurlar, önceden yere serdik
leri üç ki§İyi otomobillerin gerisi
ne çekmek ve orada kim oldukla
rını tes.bit etmek maksadiyle, ihti
yatlı adım atarak, meydana çıktı
lar. 

"Yürekler acısı"! 
Bu araştırmanın neticesi, kor

kunç bir hakikat ortaya koydu: 
Bu üç kitiden biri ölmüştü, diğer 
ikisi de ağır yaralıydı ve asıl fa
cia, bunlardan her üçünün de Con 
Dillinger çetesiyle hiç bir ali.ka
lan bulunmamasın daydı! 

Bunlar otelin zararsız, kendi 
halinde müşterileriydi. Kendile· 
ri, Dillingerin de erkek ve dişi 
dostlariyle birlikte oturduğu ye-

e!< salonunda oturmuşlardı. Po
lis otomobillerinin sokuluşunu his 
seden köpekler havlamağa başla
yınca, bütün çele mensupları der· 
hal yerlerinden fırlamışlar, ceple
rinden rovelverlerini çıkarnıışlar· 
dı. 

- Dikkat!.. Bu, bizedir!.. Geli
yorlar! .. Ele verildik!. Göz açtır· 
mayın! .. 

Bu vaziyeti gören ve ıbu sözleri 
itilen kendi hallerinde ımüşterile
rin akılları başlarından gitmişti! 

Korku ve şaşkınlık içerisinde; 
alelacele en yakın kapıya doğru 
sendelemişler ,heyecanla haykıra
rak irişebildikleri en yakın çıkış 
yerine doğru biribirlerini telaıla 
itmişler, taraçadan paldır küldür 
avluya inerek ve duydukları heye
canın dehşetinden memurların: 
"Eller yukarı!" ihtarlannı işitmi · 
yerek, ürküntüden düşünemeksi • 
zin, otomobillerine doğru yürü • 
müşlerdi ... 

Ve ne yazık, ki kaçabilecek yer 
de, ancak birkaç adım attıktan son 
ra, zabıta teşkilatı cinai kısım me· 
murlarının kurşunları altında, kan 
lar içerisinde yere devrilmişler • 
d.' 1. 

Bu "acı ve acıklı" tam manasiy
le "trajik" bir vakaydı ! 

(Arkası var.). 

ilk mekteplerde 
kayıt ve kabul 

Eylilliln ylrm;ocl Pazartesi glloil başhY0t 
' 

Mecburi tahsil çağını geÇirTTl1~ 
çocuklar nasıl bir muameleye 

tabi olacak 
Maarif idaresi, bu sene resmi ilk

mekteplere eylUlün 20 nci pazartesi 
gününden itibaren talebe kayıt ve ka
bulüne başlanmasını ve 20 teşriniev

vele kadar kayıt ve kabul muamelesine 
devam edilmesini, teşrini evvelin 
dördüncü pazartesi gününden itibaren 
de derslere başlanmasını kararlaştır

mış, keyf:yeti bütün alakadar mektep
lere bildirmiştir. 

Bu sene ilkmekteplerin birinci sı
nıflarına yalnız 930 doğumlular kabul 
edilecektir. Bunların kayıt muamelesi 
ikmal edildikten sonra boş yer kal
dığı taktirde 931 doğumlulardan boy
ca gösterişli olanlar kabul edilecektir. 

Bu hususta verilen karara göre her 
talebe velisi yanında çocuğunun nufus 
tezkeresi, en çok bir yıllık çiçek aşısı 
raporu, sihhat raporu, naklen gelen 
çocukların nakil tastiknameleri 6X4,5 
ebadmd3. 3 fotoğraf olduğu halde ci
varındaki ilkmektep başmuallimlerine 
müracaat ederek semt haritasına gö
re çocuğunu hangi ilk mektebe yazdı
rabileceğini öğrendikten sonra semtin 
en yakin ilkmektebine başvuracaktır. 

İlk tedrisat talimatnamesine göre, 
16 yaşındaki ~ocuklar devam ettikleri 
sımf ne olursa olsun bir vesjka ile 
mektepten çıkarılacaklardır. Bu gibi 
yaşlı talebeler, eğer ilk mektebin son 
sınıfşında iseler, o yıl için imtihanla
ra kadar mektepte kalmalarına müsa
ade edilecektir. Ancak imtihanda kaza 
nama yanların ellerine beşinci sınıf m 

Her gün 
Bir tav::,lye 

Mesut ve 
rahat yaşa
mak için ... 

Amerikalı ahlô.kıyatçı Jel
ferson' a göre, dünyada her in· 
san için mes'ut ve rahat yQ.§a· 
mak elcle edilmesi pek zor ol
mıyan bir şeydir. 
Şüphesiz ki, felaket ve ıs

tırap gibi levkalaJe hadise
ler zamanında değÜ. Fakat 
öyle insanlar vardır ki, kendi 1 
kabahatleri veya heaapsızlık
ları yüzünJen sıkıntıya dü§er
ler. lgte, Jellerson, böyle hal
lere düşmemek için herkese 
§U nasihatleri veriyor: 

1 - Paranızı kazanmqdan 
evvel harcamayın. 

2 - Ucuz diye lüzumsuz 
§eyler almayın. 

3 - Bugün yapabileceği
miz §eyi yarına bırakmayın. 

4 - Bugün iyi yemek ye
medik diye kendi kendinize 
dert yapmayın. 

5 - işinizi seı.:e seve yapm: 
S~ve seve yqpılan iş, insC!nı 
hıç yormaz. 

6 - Kendiniz yapabilece. 
ğiniz bir işde, başkasmdan 
yardım istemeyin. 

7 - Kendimizi beğenmiş
lik ve gurur, bize açlık ve w
suz.luktan daha pahalıya mal 
olur. 

8 - Her şeye bQ.§ından baf · 
layın. 

9 - Bir §eye canınız sıkı.l
dığı zaman, aklınıza geleni 
söylemeden euvel1 ona kadar 
sayın; hiddetlendiğiniz za
manlar da yüze kadar. 

10 - Yalnız vesveseden İ· 
baret olan kederli dü,ünce
lerden kendinizi uzak bulun
cforun. 

et~ 
sonuna kadar mektebe devaJll:ıece~~ 
rine dair bir ilmühaber ~erı sJtiP · 
Bu ilmühaberi alanlara nıil~ uıtv 
nelerde eski mekteplerinde~ı oJsb' 
imtihanlarda imtihana dahll tıle~~ 
ceklerdir. Umihaberi aldıklS..:1 

113 
( 

ten gayri bir mektepte iIIl~~~ıut; 
mek isteyenlerin maarif nıud s]sl1 
den bu hususta müsaade a.l?Jl 
zımdır. ,J 

Yaşları büyük olduğu için b~d*° 
le alakası kesilenler, sınıf ar µıı !f 
rından evvel olmamak şartiy~e bill 
sil bitirme imtihanına gU:e oJd 
Mecburi tahsil çağını geçirttı1~ ıo? 
lan halde ilk tahsil bitirme d:P~ııtı 
nı almamaı§ olanlarla, husUSl · dif. 
tahsil görenler, müracaatları ~ ~ 
de maarif müdürlüğünde, .tef~ı~ 
cek bir komisyon önünde ılk 
tinne imtihanına girebilirler ... , (1 

Sene içinde şehir, kasaba, k0! 1 
mahalle değiştirme mecburiyet\ 'I 
dan bir mektepten diğerine na~1

1 
yen kabul edihniyecektir. NalC1 

(!

haberini almak için de bizzat ç 
velisinin beş kuruşluk bir pul \'~f 
ğun bir fotoğrafisiyle mektep !· 
allimine müracat etmesi icap ede b 

Muadeleti tasdik edilmiş ola!l µ; 
si mekteplere nakleden talebele~f 
hansız muadil sınıflara alınacal<ııJf 
Muadeleti tastik edilmemiş b iJ 
hususi azlık ve yabancı ıneJ<te~ ~ 
heleri, resmi mekteplere geçIIl~ (/ 
dikleri takdirde evvela bir s.Şll 
fın imtihanım vermeleri şartdl 

Sanat mekteplerlll f 
Vilayet dahilinde bulunan.1YA ~1:' 

vekaletıne ba.VJr nlın'I ..... ""+~'-"t-e ~ 
hıeRtepleri, kız enstitüleri, ~ l 
kek akşam sanat mekteplerı. ~ 

terzilik mektebi ise 20 ağus~~e ~ 
haren kayıt ve kabul muameiesı e~t 
layacaktır. Orta dereceli olan J1I oıt 
lere girmek istiyenlerin f azls. tJll 
ilk tahsil şahadetna.mesi ibraz e 
ri şarttır. dl 
Maarif MUdUrU An kat' l 

Ma . .., "d·· .. T vf'k !{ut Jll . 
arı ... mu uru e ı • "'IJ 

vekaletinden vukubulan davet.~ışıif 
dün öğle treniyle Ankaraya. gı :ş'I 
Tevfik Kutla beraber, şell\1~ 
bulunan vekalet wnumi müfet~ı 1 
den Refik, Ekrem, Besim ve ~ rtB- t~ 
Ankar~ya devt edilmişlerdir·~ cı~lı 
risat kadrolannm, her sene ~~sil~ 
tanzim edilmesi mutad olduğull 0it 
davetin kadrolar ve 1stanbultl~ ~ 
maarif işleriyle alakadar oldU 
nedilmektedir. e~ıı 

Maarif Müdürü !stanbuh.ı.Il 1110~ d 
ihtiyacı ve talebe işleri ha~iıc ~v 
vekalete izahat verecektir. 'fe' 

1 ıctlf· 
bir hafta sonra şehrimize dönece o' 
101 mektep tamir ~d;.~:~ ı' 

Maarif idaresi bu senekı bil j(te~ 
tatilden istifade ederek 101 ı!l~~ 
tamirini yaptırmaktadır. Bil rf.s~ 
50 tanesinin tamiri bitmiş ve , 
idaresine teslim edilmiştir. bllııı?' 

Tamirine karar verilmiş d·vô P 
mekteplerden bir kısmının şiı!l ~iıı'~ 
dar işgal etmekte oldukla~ı tlltl 
müsait olmadığından, kira. ıle tll~~ 
ve mektep olabilecek dereced

1
e ... 

• ıı,:W ~ 
matında tadilat yapılan bı~ d ~ ~ 
şınmaktadırlar. Bu tamir i~~.;re ~ 
ka 8 köy, 2 si şehirde olmak ıı )'ıır 
niden 10 mektep binası daha. 
maktadır. ıeP 
S •par: ş edilen me" 

revazımı ge ,dl 
11 
~ 

Maarif vekaletinin, yeni aÇ11jııf11~ 
mekteplere tevzi etmek üzc~e 

1 
~ 4 

reye sipariş ettiği 50 bin ııra 1 ~ı! 
levaz!mı dün gelmiştir. Bunııır ı11 
güne kadar gümrükten çıl<~,e~~ 
mekteplere dağrtılacaktrr. oill 
memleket dahilinde tedarik e 
cek diğer ders levazımı için de ~f 
den 10 bin liralık bir tahsisat ~~ 
miştir. Bu para ile sıra, dolıı~tl 
iskemle gibi şeyler tedarik ed1 
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ttE.Z~EP KAVGAL'ARI. Gabi Morley'ln yerini 
llaoyel DaryU aldı 

Demiryollarının 
Sivas afelyesi 

r NNIL 1 K ve SllLf K MÜCADELE.Si 
efrfk 7 a numarası: 33 Yazan: Ziya Şakir 

Atelgede bir senede 1000 vagon 
ve 100 Lokomotif yapılabilecek 

0ma, ihtiras, lıotkô.mlık 
J Şeyh, onu h 

Ankara, ( :iususi muhabirimi t · · 

den) - Cumhuriyet Nafiasınm 
mühim eserlerinden biri olup in
ıaatı hızla devam eden Sivas ate!· 
yesini teftit etmek üzere Nafiil 
Vekaleti siyasi ve idari müıteıar· 
lariyle devlet de=niryolları umum 
müdürü Sivasa gidip gelmi,lerdir. 

tesisatı modern bir ıekilde dütü • 
nül:nütlür. 

~r, iılarn -t :'~alını takip edeıı
l'ıni \te T a ernının büyük ıehirle
l'tk bö ~ ıın merkezlerini bıraka
it.ba.ya,Y e 1~üçük ve sönük bir ka· 
ırı,llt \t g" ıp Yerleşmesine hiç hır 
(~dred~~rnenıişlerdi... Halbuki. 
lrıa.ğ111d h:), ıe_nelerdenbt:ri di . 
kıliba. 'h aledıği büyük bir in • 
h_u rtıuh~. a olmak üzere bilhassa 
tıhte, A~tı •eçrni§ti. Çünkü o ta -
~eni:ıe k 8dadan başlıyarak Ak • 

a., kim·~ ar uzayan o genit sa • 
'!İte') ~ en (Şii) olan Türkmen • e .. ı . 
. Şeyh' ;•n cevelangahı idi. 

~ır Yeri edreddin; buraya yeri~· 
t.1e eşınez h' · }· elini f ' DlU Ilı çarçabuk eJ-
ı:.?1 \te İ!fı. Onqn parlak zekiaı, i-

Utleler· .~n kudreti, büyük insan 
ola.hile ı uzerinde kolayca nafiz Jctt tek . 

""et}· b. rnezıyetleri; etrafında 
•ule te:· ır. Pereslitkir kütlesi hu· a •rrnııti. 
lıerc~ ••tttda Anad 1 b"" ··k b" 
1 urne . . o u, uyu ar 
enk), 0tç ıçınde idi. (Timür-
da.rhele ~manlı hükumetine ağır 
~a.11) 1 h~- •ndirmiş .. Dördüncü Oı-uk .. 
~d) 1 1( Um darı (Yıldırım Beya. 
)'••) nd onya civ.nında ( Çubl::co-
0...da.n ' rnağlup ve eıi: etmi~ .. 

Anad •onra da, çıkıp gitmiıti.. 
it lilkes·olu ve Rumelideki Oıman 
~dele ~nde, esir hükümdarın teh-
... rı b" "b• hektelerd·ırı ıriyle mücadele el· 
'"ti t ı. Zafer ve galebenin, 

ll~ •ekt ara.f ta kalarak hükfunetin 
iıldi, e Rıreceği. henüz belli de-

-- ~}eb>'h Bedredd' • • b·· 
o1 "1t . ın vazıyelı u -dl •r l ~k · ' ~· · l\.'rlda a ~ ıle takip etmektey -
r •tibir· tn bıraz daha geçip te, 
~ ~~~~ e .mücadele eden Oıman· 
, il 10 

1 erı artık yorgun düştük
\t.ıtetekra. ~unları birer birer de· 
~· et Yenı~en bir saltanat te-
lkat ~ek IJden bile değildi .. 

'°el, Jcu unun için her şeyden ev
e~de et Vvet)i bir taraftar kütlesi 
l'ıhte r:> ~ek elzemdi. Bu da o ta· 
t~l'ik ::ı t e revaçta olan mezhep ve 
clıtebi)· l>~opagandalariyle elde e· 
Ş trdı. 

iht· eyh Bedr dd ' k b"' ""k b" . 'l'at .1 • e ın, ço uyu ır 
~~' ne b~ e •te giriımiıti. Kendiıi-
1~ tar'kr mezhep reiıi, ve ne de 

~~ili. Sa~t şeyhi olarak gösterme-
Ukiirnı ece; din ve mezhebe ait 

()la,?\ rtı ~1' Vermekte salihiye~taT 
llt et.rn ?nzevi ve dünyadan f era
~ekıe ·~.bir alim Jlibi hareket et· 

Saf ı lıfa etmiıti. 
tin \te vt cahil halk, şehirlerin zen 
ht a·· llntanalı hayatından fera-
\t.. oıtere k A ··t ~ıı }' re , münzevı ve mu C· 

l'e \te .. ~~amayı tercih eden ıeyhle· 
l>et ,, .. • ,1mlere daha fazla ehernmi-
~ çnv J 1}'et o ..... BP'11ara derhal kun· 

atf d" ' ~ite)/ •Yordu. 
itıi Jcu~rn_, Şeyh Bedreddine de 
~~ine k1Yet verilmiş .. Bu kadar 
'cla.r ' .. ernaline, diınnğınuı bu 
~en b~ukaek beferi kudretine rağ 
~eai. 0

Yle hücra bir köşeye çekil
~in1: manevi sebeplere atf edil -

~1~l'h Bedr dd" · · · d hal ) "lltte c ının ısmı, er 
1 !t~t ,Yayılnuştı, Artık onu zi -
'00 e,mck · · 1 d h e h~lk ıç 1n uzvn yer er en 
\ılaın akın halinde gelmeye 

h:ır!&.td'th .. . Gelenler, bot gelmi· h'k o) 
1
' EJ; ;; ı>i.ilüp dnası P.lına· 

~ tdiyr~: hu ~liın i""\la. birC'.nk .ta 
edtedd· V."'tırivorlardı... Vakı~ 

ın. h~' h~diyelcri kabul e· 

I< lı R lf N ----: 
a liı~'ıl ' ıı 1ı 11 ..... e kup't>nu 
1 "''l'lıı 
.. ' l<f},.. ltıt:ırt,. lılıueı<tn" ırf'llrl'r.IPr 
"' ,,ık llA 
ı ... ' '<ur lllıırını r>11r1111ı1 hıu~tınrlHı 
·~11lt lır:ıın tı 

· "klmt .. rlnP oıırllllr7 hllkl rr ' 
ıs 

l1ırııı.... ftı.111ı11 
lıanu11 9• ITlllll nıtıısııvlrlerlnP 1'11'• 

.YOll ıt rını µer11ıııı sorup n; renlr 

diyordu. Fakat, daha getirenlerin 
.. 1 . .. .. d d h 1 halka tak· goz erı onun e, er a k . · 

sim eyliyordu. Onun bu hare etı :: 
ıe, hakkındaki hürmet ve kanaa 1 

büsbütün·artırıyordu. b . 
1 u ın· Bedreddin; etrafını a an "h 

k .. l . h .. açık ve sarı san ut esme, enuz .. 1 Ak 
bir ıey söylemiyor .. Onlara, su u. 
edilecek yeni bir itikat göste~ı
yordu Sadece (insanların, dar 
deş olduğunda~) .. Ve (bu kar e~
lik hislerinin artırılarak tanıla ' 

"b' insan arı 
ihtiraı, hotki.mlık gı 1 1 kla· 
b. "b" . d.. eden fena ı 
ırı ırıne uşman d ) 

rın ortadan kaldırılm:.sın anb ·· 
b 

ıuya sa u
y e huni. ra enze!en, m nasihat 
na dokunmayan hır takı .. l · 

h
. b" ey soy emı-

lardan baıka ıç ır f fk A 

d Ç··nk·· yüksek ır.e ure· 
yor u... u u, . 1 birden· 
. . b . "d iki' ınsan ara 

ıını asılı r ı d"mağl:ı· 
bire izah ederek onların ~yordu. 
rını altüst etmekten kor yetiıtir
Ve muhitini, yavaf yavaf 

mek istiyordu. b ka isliın 
Ayni zamanda, af ·· 

· "b" taassup gos-
ıeyh ve ilimlerı gı '1 göster· 
t . .. slüman ara 
ermıyor; mu .. f'k uameleyi 
diği samimi ve mut 1 m ·ı den 

d ve musevı er 
hıriıtiyanlar an M b"fne giren 
d · · ordu. u 1 ı 

e esırgemıy d"w d'n sahiple· 
müılü:n:ınlarla, ~gert ı r· din ve 
. . d . müsavı tu uyo , 

rını aıma · ı bi · 
h f klarının, ınJan arı mez e'.> ar w ı t 

"b' . d. ayırmıyacagını an a -
rı ırın en 
mak istiyordu. . l T"" klecmiş 

M h"t tamamcy e ur 'f 

olma~l~ 'beraber, henüz ihtida et-
. tmemi• bir takım yabancı 

mıt ve e 'f 

unsurlar da bulunuyordu. . 

T eftiı heyeti dönüşte Kayseri
ye uğrayarak Nafia işlerini ve 
muhtelif müesseıeleri de ziyaret 
etmitlerdir. 

Verilen malumata göre, Sivas 
atelyeıi devlet demiryolları;ım 
mühim bir ihtiyacını karşılamak· 

(Danyel Daryö) bugün Fransız si tadır. Çünkü hatlann tulü uzamak 
nemasının en parlak bir yıldızı sayı ta ve bunların üzerinde çalıtan 
lıyor. ( Gaby Marley) de Fransız sah vagon ve lokomotiflerle diğer mü
ı~ csinin en büyük yıldızıdır. . teharrik ve müteharrik edevatın 

Bu iki yıldız arasında her~al?~ hır da o nisbette fazlalaımaaı icap ct
rekabet olmaya-:aktır. Çünku hırı kır mektedir. Bu takdirde bunların 
mızı perdenin arkasında (tiyatroda)• planlı bir ıekilde tamirleri bir me
öteki de beyaz perdenin üzerinde sele haline gelmit bulunmaktadır. 
(sinemada) oynamaktadı~. Eski9ehirdeki büyük atelye, Ye-

F akat, ikisinin de aynı role çık • dikule, Halkapınar ve Alsancak 
tıklan olabilir. Netekim de olmuş • atelyeleri ancak kendi mıntakala. 
tur: rı dahilindeki tamiratı yapabilmek 

"Annem matmazel11 eserini evve- tedirler. Binaenaleyh normal bir 
la Gabi Morley sahnede, sonra da işletme için lüzumu olan bu atelye 
Danyel Daryö sinema~a oy~amış • yaptırılmıya baılamlmııtı. 
!ardır. Biri sahnede, hır de studyoda Bu sene zarfında bitirilecek in
ayni role çıkan bu iki artistten acaba ıaat, devlet demoryollarının kon
hangisi daha muvaffak olm~.ştur?.. . trolü altında mühendis Galip fir-

Bl·r sahne ve sinema munekkıdı f d yapılmaktadır 
ması tara ın an · 

bundan bahsederken şöyle diyor: Atelyede rasyonel işletme ıartla:-ı 
1918 Senesl.nde benim bir piyesim · d"l ektı'r Bun tamamen temın e ı ec . • 

oynanıyordu. Burdaki kadın rolü dan başka çalıtanlann medeni ih-

Atelye takriben 36 bin metre 
murabbaı çatı altında olmak üze
re 122 bin metre murabbaı büyük
lüğünde bir saha İfgal etm~Jrte
dir. Bu saha dahilinde lokomotif. 
vagon atelyeleri, takımhane, çı
rakhane, yıkanma ve soyunma ye
ri, yemekhane, mağaza, müdürlük 
doktorlar. kapıcı, kuvvei muhar
rike santralı, jeneratör gazi iıtih
ıal merkezi, okıjjen iıtihıal mer
kezi, kereste anbarları, kereste ku 
rutmahanesi, yük vagonu muaye
ne hangarı ve atelyenin iılemeıi 
için iptidai malzeme depoları, yol
lar, makaslar, tahmil ve tahliye 
tesisatı bulunmaktadır. 

Bundan batka da mühendis, me 
mur ve itçiler için 200 kadar loj
man intası kararlaıtırılmıttır. 

Atelyenin yapacağı ifler 
Lokomotif ve vagonların tami• 

ratından baıka yeniden yük vago
nu intaatı dütüniilmüıtür. Bu a • 
tel ye Karabük demir ve çelik fal). 
rikaları için mühim bir istihliJC 
yeri olacak ve milli, ekonomimi • 
zin inkiıafına yardım edecektir. ' 

Atelyede senede 80 - 100 loko
motif, 200 - 250 yolcu, 1500 • 
1800 yük vagonu tamir edilecelC 
ve ayni binada inta edilen yük va• 
gcnu fabrikasında da yeni olarali 
800 - 1000 vagon yapılacaktır. 

Evvelce bu malzemenin çoğu • 
nu A vrupadan r.etirtmek li.zım 

(Sonu Scı. i Sü. 1) 
Gabi Marleye verilmişti. Gabi Mor • tiyaçları da gözönünde tutulmuş
ley o zamanlar daha tanınmış bir tur. Safaj, vantili.syon ve yıkanma 
~n~kh de~il&. S~ne h~~ma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
l 912 de girmiş olan bu genç kız. al 
tı senedenberi muhtelif piyeslerde i · işaretler: 

Bu yabancı unsurlar, ıehırler • 
de hül<funet memurları tarafında~ 
d . eza ve cefa görüyorlar .. Hu 
aıma kla 

ku:net memurlarına y::.!"~~~~ 
• ··t ıp sof~- guruhu-geçınen mu eass u:s. 

nun hakaretine uğrama1<t:.:ı kur-

kinci derecede roller &lmııtı. 
Benim piyesimi oynarken tiyatro 

ile yaptığı mukavele elime geçti, 
baktım, ve hayret ettim: 

Her t.;msil başına kendisine 30 
frank veriliyordu 1 Eserin ilanların 
da da ismi dördüncü olarak yazılı • 

Şehirlerde acemilikle 
mücadele 

tulamıyorlardı. 
lıte bu suretle, müsavatsızlık • 

tan kalpleri mustarip olanlar, Bed 
reddinin muhitine koşuyorlar .. on· 

d ·· dük" leri ıefkat ve müıav.t· an gor b" 
ta hayran kalıyorlar .. artık onu .~r 
halaskar gibi telakki ec!erek, yu
reklerinin ıstırabını. o:n.m huz-.ı· 
TUnda dindiriyorlardı. 

Bedreddin; hiç bir insanı, ve 
hiç bir unsuru yerüp seçmiy~rdu. 

... d "w . "h tmıyor• Hiç hırını ıgerıne tc. -· e . 
H A • • lenlerın du. atta, zıyaretıne ae . b"l 

getirdikleri garip hediyelerıM 1 e, 
pek tabii telakki ediyordu.d"l eıek 
la, bir Türkmenin, kurban e .~ ın~. r 
için getirdiği bir keçi, kö~lu .

1

11 • v • hır ÇUV 
hıriıtiyanın h~diye et!ı~ı kdiın 
un, şehirli bir musevmın ~ eın 
eylediği bir tulum ıarap, aynı ın 
nuniyetle karıılanıy=rt!· · . d . 
~e b~ ~ediy~l~r,_h~~~n :r"h;~ 

ıahıplerının gozJerı onund ' 
kese taksim ediliyordu. l 

yordu. 
Fakat 1920 de "'Annem matma

zel,, eserinde aldığı baı rolde çok 
muvaffak olan Gabi Morle birden -
bire birinci derece aktrisler arasına 
girdi ve ondan sonra önünde bütün 
bir şöhret yolu açıldı. 

Gabi Marley bu eseri yüz kereden 
fazla temsil etmiıtir. Son defa olarak 
Gabi Morley .. Annem matmazel,, 
rolüne geçen sene çıkmııtır. 

Danyel Daryö ise, bu eseri ilk 
defa olarak temsil ediyor· Bunun i
çin, Gabi Morleyin geçen seneki o • 
yunu ile mukayese etmek doğru ol • 
maz. Yapılacak e:ı iyi mukayese, 
Gabi Morlevin 19; 8 deki temsilin • 
deki muvaffak1veti ile Daniyel Dar • 
yönun bu seneki temsilini kar§ılaş • 
tırmaktır. 

Bitaraf bir ıniinekkit olarak söyli 
yebilirim ki, Dnniyel Daryö bunda 
Gaby Morleyden çok muvaffak ol -
muştur .. ,, 

.. h '" ·yel ere 
B~dreddin, ıahsı .. u .. ır~. ·ordu. u~ lstanbul dürdüncü Noterliğine: 

ıon derece taraf tar goru~ ! saz 
insanların ıarap içmele1r

1~11• çok Sahibi bulunduğum Bisiklet markalı 
ı h ·rıne erınt, ufa'c mürckkeb şi~eleriyle zamk ve 88 ça ıp Of zaman ge~ı . t assup 

tabii buluyordu. Dınlerı.n a ların markalı bir, yarım ve çeyrek kiloluk bü 
1 · · hl.kın ınsan yük mürekkcb şirclcrini ve estampa çerçeve erını; a a veren 

1 
kalbine kasvet ve ıstırap ·,.'c· markalı istem!l-ı ve ınükkcblcrin in imal 

1 • • d icen fle:ıı, ve satışı hakkında haiz olduğum bilu· 
dar an'ane erını t.e · r de akli de· mum hukuku hugiinkil tarihle daircn1z- ı 
tiyordu. Bunun ıçın 

d den tasdik edilen mukavele mucibince 
\iller gösteriyor u. f"k"rlc .-i · alı ı ı • Marko Hasldyaya dcvr ,.e temlik ey· 

h 
Onu~d~u mdüsaCC~~net) vaatla- lc:iiğim cihetle keyfiyetten haberdar 

oşa gı ıyor u. tehditleri ara- olunmasını tcrr.i!len bu ilannamenin 
rı ve (Cehennem) . ne yapn· KURUN gazc'csindc nc§r ve ilanını 
sında bunalmıt kalnı1 ışb, 

1
·raz geniş 

v rmıt olan ar .. diler:m. 1 
cagını şaıı Kiliselerin gun- Sim.on Kolmoıı: Taral~l..'lrcla Çi 
nefes alıyorlardı. -1~ -·:1 in- nili lıaıı<h lf sayıda. 
ı · ·k , kul -ır'l ve papa --· k 
U .ttO a d bizar tl• (22789). r 
s~fsızca istibd~tlard~ .~:üyorlardı . ~------------~ 
lanlar dah3 hur . fU nen tab\k ilkbahar selleri 
(Evamırı a.şere) yı akyntılı olan -
d · k k dar ıı 1 Türgenyef Sıuruzade S. "' e"!lıyece a T fa) ya ve ne 

• t k n~ ( ur , Ru g'üzel romanı mutlaka okuyun:.ıı 
l•u t!'"". ar 1 · iyet vcrmı -
de (J( .. ·ar) a ehemJD ..__.;.v;A~~KI;.T.;..H.-i.ta•b•e.vi.--75-k•ur•u•ş _ _. 

yorlardı. ( Arl«ts• var) 

Hayatımızın dıt tarafı müt~İf 
bir sür'atle değişiyor. Bunu bıl
haasa ıehirlcrde hissetmemek 
Mümkün değildir. . . 

Binalar, sokaklar, evlerın •Ç ter-
tibatı bat döndürücü bir hızla Y~
nileniyor. Eski, tunç tokmakla~~-

··ı n sokak kapıları yerlerım, 
vu e k d" t kmakaız kapılara ter e ıycr. 

C
o l rde bulunduguv ve duvarl•~ 
epe ' b" Th Idıg"ı zaman insana ır 11 a 

ra ası l k"" .. 
h. ·ni veren anahtar ar uçumen· 
11sı h 1 nko "k İngiliz ana tar arına, çı 

cı ı· güsürıaneler banyolara 
döşeme ı · 

bırakıyorlar. . . 
A O 

.. rler merdıvenlerın, ka-
sana "f 1 . • ı 

1 
"f 1. sobaların vazı e erını a ı 

orı er ı 
yorlar. 

Şehirler gömlek ve kıy af et de· 
v• t"riyorlar. Tahta evlerden b.?
gıt 1 

• • h" lerin "Ü· bir.alara geçışı ıe ır 
ton . ·ı l .. ' 1 zünü yeni makyaJ ar a sus.eme ,. 

~d~ . 
Şehirlerin bu değişme seyrı he

. · · ne .. elendiriyor. f l'1<:ıt hıı 
pımızı :c d b' . . tl<li 

.. zel makyajın "rdın a ızt ct 
gu d"" .. dürecek bir mesel~ surette u9un 
pusu kunnu•lur: 

Acemilik! 

• • 
Eskiden eline malaıını alıp !,ÖY· 

le bövle duvar yapan adam, ya.rnl 
keıirini beline ıok~p .rızkmı kaza: 
nan insan, bu yenı hın~, ve yem 
tehir çehresi önün~~- b~.raz.. .~aha 
acemiletiyor. ltlerı uıtunkoru ya· 
pıyor. 

Yahut içlerinden tesadüf en i}' i 
kalitede ustalar çıkıyor. Fakat bü
yük inta faaliyeti içinde çalkanan 
ıehirlerde binalaı ın bir ıene için
de harabele,tiğini, ıu muslukla
rının bozulduğunu, banyoların jş. 
lemediğini ve nihayet inaanlarm 
eski küo. ve sru1ülhane devrine, 

Yazan: Sadri Ertem 
betonu binanın içinde acaip bir t• 
kilde döndüğünü görmek mütkiil 
değildir. 

Uıturupıuz: ellerde mütemadi
yen acemiliğin sırıttığı bu binalar 
zaman zaman me~eniyet aleyhine 
:·azılmıt bir destan halini alıyor. 

Zaman zaman insan, malta lafı 
döşemeli, mutfağı, cıkrıklı tahta 
tulumbalı bahçeyi, aıı boyalı, 
genit saçaklı çam ağacı kokıın 
tahta evleri özlüyor. . "' . 

Teknikle birlikte el itçiliğimiz 
ilerlemiyor. Bunun zararı, konfor 
bekleyen insana, konfora at er· 
dirmekten ibaret kalmıyor. 

Kendi kendilerince :meslek seçen 
insanları da, biraz da meslek dı91 
sayılan faaliyetlerle hayat kazan
maya ıcvkediyor. 

Teknik ilerlemeye uy:r.ayan, 
geri kalan, acemiliğini mu haf aı:a 
eden yarım meslek nihayet ıahibi 
ni mütevve! yollara sürükler. 

Bu mesele y:ılnaz insanların is
tirahati meselesi değildir. Sadece 
fertlerin istirahati meselesi o!:·;·
dı , üzerinde f azlıt dü~ünmeye ih
tiyaç kalmazdı. Geri kalmış me~
lek bilS!isi Türkiyede r-ğlam bır 
ihti!as haline konmadıkça ve hJ.· 
yat bir ıüri.i insanları ite sürükle
dikçe. teknik dl~ınd~ ka~anl~r, 
ace Tiler s~nıvorum kı ,ıehırlerı .1 

f 1•1 o O t 1 ·ı dA--1· -varınki t•ı ey ı -rmı ,.- ., e . . 
lerdir. fer türlü tufeyli r-··-ır~ır. 

Bu itin hal çaresi kolaydır: 
El iıçileri için mutlaka kurslar 

8 r mak el i!cilerini itlerine acc:ni 
'( , -

olarak değil, hiç olmazsa eli ite 
vatkın bir h~lde l!evketmek lazım
d ır. El isçileri için açılacak bu 
kurslar bugünden yarının tufeyli 
ıicillerini kapatacaktır, 
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. SON HABERLER 
~--------------~ - Futbolcularamız Hatay' da halkı 

döndüler 
" . ~ . ~ 

Amerika 
Cumurreisi 

ilk Avrupa seyahatmde 

Türkiyeye gelecek 
Sofya 5 (Hususi muhabirimiz -

den) - Va§İngtondan bura gazete 
!erine bildirildiğine göre, Amerika 
cumhurrerisi Roosevelt (Ruzvelt) 
Avrupaya yapacağı ilk seyahatinde 
muhakkak surette Türkiyeyi ziyaret 
edecektir. Amerika gazeteleri Ata -
tiirkle Ruzvelt arasında teati olunan 
mektuplardan sonra Amerika cum
hurreisinin Türkiyeyi ziyarete kati 
olar~k karar vermiş olduğunu yaz -
maktadırlar. 

Hitlerin kitabı 

Aoustuıya.da müna
kaşa edilebilecek 
:Viyana 5 (A. A.) - Geçenlerde 

Avusturya ve Almanya matbuat mii 
messilleri arasında hasıl olan bir iti
laf mucibince B. Hitlerin ,'Mücahe
dem,, unvanı altındaki eserin mem
nuiyetinin ilgası takarrür etmiş idi. 
Bu karar, bugün filiyat sahasına gir 
miştir . 

Bu itilafname ahkamı mucibince 
nezaket dairesinde yapılacak ideolo -
jik münakaşalar caiz olduğundan 
bazı Avusturya gazetelerinin "Mü -
cahedem,, deki tez üzerine rnünaka, 
§alar yüriitecekleri tahminedilmekte 
dir· 

ipekli kumaşlar 
tefrik olunabilecek 
Sanayi umum müdürlüğünden bil 

dirildiğine göre, yerli ipekli kuma§ -
ların cinsini tayin ve tesbit eden ni
zamname Vekiller Heyeti tarafından 
tasdik edilmiştir. 

Bu nizamname ile bir taraftan i -
pekli kumaşların asgari evsafı tesbit 
edilerek kalite bozukluğunun önüne 
geçilmiş bulunmaktadır. Diğer taraf 
tan ipekli namı altında satılan ku -
maşlar üçe ayrılarak yüzde yüz tabii 
ipekte nolanlara (ipek) yüzde yüz 
suni ipekten olanlara (suni ipek) ve 
karışık olanlara (karışık ipek) ibare 
sinin kumaş kenarlarına açık bir su 
rette damgalanması mecburi kılına -
rak halkın alacağı eşyanın mahiyeti 
ni kolaylıkla tayin edebilmesi temin 
edilmiştir. 

'" 

Bulgari standa 
En kuvvetli parti lideri 

tevkif edildi 
Sofya 5 (Hususi muhabirimiz -

den - Öldüriilen başvekil İstanbu 
liskiden sonra çiftçi partisinin liderli 
ğine geçen Dimiter Giçef tevkif olun 
muştur. 

l\'lu~anof kabinesine ziraat nazın 
olarak dahil bulunan Giçef, son za -
manlarda Avrupada bir seyahate çık 
mış, bir kaç hafta Pariste kalmıştı. 

Seyahatten dönüşünde Sofya istas 
nuna geldiği zaman polis kendisini 
tevkif ederek hapishaneye götürmüş 
tür. Resmen kapatıldığı halde, gayri 
kanuni bir şekilde hala yaşayan ve 
Bulgaristanın en kuvvetli partisi o ·
lan çiftc·j)er partisi liderinin tevkif 
olunması halk arasında heyecanla 
karşılanmıştır. 

Bir telslz istasyo
nunda yangın 

Roma 5 (A. A.) - Romanın 
Sanpolo telsiz telefon istasyonunda 
mühim bir yangın çıkmıştır. Hasar 
iki milyon lirettir. Yangın, kondansa 
törlerin fazla ısınmasından çıkmış - ı 
tır. \ 

ÇiNDE 
Harekat durdu 

Asiler arasında 

isyan! 
(Vstyaıu 1 incide) 

ıçın cereyan eden müzakerelerin iki l 1umhur iyetçiler 
senedir sürüklendiğini ve halen Çinin mevkiler ini 
yegane meşgale ve endişesinin Sovyet 
efkarı umumiyesinini Çine karşı olan kuvvetlendiriyorlar 
sempatisini ne olursa olsun, dışarıdan Madrid 5 (A. A.) - Bugün Üni 
hiçbir yardım olmaksızın müdafaası versite mahallesi cephesinde Manza 
olduğunu bildirmiştir. nares nehri kıyısında asiler tarafın -
BLOHER'lN ESİR ED1LD1C!NE dan şiddetli tüfek ateşi ve hatta top 

DAİR BİR HABER sesleri işitilmiştir. Kaçanlar, asi hat· 
Dün Paristcıı i1ıtiyad kaydi ile ve- larmda isyan hareketleri olduğunu 

rilc11 habere göre, General Blüher, teyid etmişlerdir· 
Tsangsu'da Japonl.ar tarafmdan esir Madrit .5 (A. A.) - Cumhuriyetçi 
cdilmi§tir. ler öğleden evvel, Carabanchel böl 

Generalin Çine gittiğine dair haber gesinde ahiren zaptettikleri mevzile 
tekdp edildiğine göre, bu haber de a- rin tahkimile meşgul olmuşlardır. 
sılsız g{iriinmcktedir.. Guadalajara bölgesinde cumhuri -

Diğer taraftan, Çin - Japotı harbi yetçiler mevzilerini tedricen ıslah et 
(&(Jetti tamıımiyle durmu§ gibidir. Hat- mişlerdir. Bu sabah bir taraftan yük 
ta Japonya ile Çin arasm<la sulh miı- sek bir çok noktalar tahkim edilmiş 
zakerelerino ba§la.naoağL haber veri- • ve diğer taraftan da topçu asilerin 
1iyor. Fakat" Çin orclııla.nnm §imale geri hatlarım şiddetle ateş altına al -
d()ğrtt ilerledikleri <le bildil'ilmc7dcdir: mıştır. 

Şanghay, 5 (A. A.) - Reuter mu- Bilbao 5 CA. A.) - Nasyonalist 
lıabiri bildiriyor: lerin Cuervodaki mevzileri, dün sa-

Hiç bir yerde hiç bir Çin - Japon hah yeniden Astüryalılarm taarruzu 
çarpışması kaydedilm!miştir. Fakat na uğramıştır. 
iki taraf da her türlü ihtimallere karşı Münhasıran yüz metrelik bir sipe 
tedbirler almaktadır. rin zaptını istihdaf eden b uhareket, 

Nankinden bildirildiğine göre, aske· 3000 kişi iştirak etmiştir. Milislerin 
ri hareketlerdeki bu durgunluk, bir iyi- bütün taarruzları, bu mevzi karşısın 
leşmc emaresi olarak telakki edilme- da kırılmıştır. 
melidir. Resmi Çin rnahafili, müzakere Astürylilerin harb meydanında 
ler için kapının tamamiyle kapalı bu- 1 00 maktul bırakmışlardır. 
lunm.adığını söylemekle beraber, Ja- Ademi müdahale komitesi 
pon bilyilk elçisi Kavagoe'nin görüş-
melerine de fazla ümitbağlanmamakta Lo:-ıdra 5 (A. A.) - Ademi mü 
dır. Bu mahafilin tcbartiz ettirdiğine dahale tali komitesi, yarın saat 15 te 

hariciye nezaretinde toplanacaktır. göre, Nankin, Japonların şimali Çini 
Çine ... terketmeleri ve bu mıntakada Berlin 5 (A. A.) - Siyasi Al
Çin idari hakimiyetine hürmet eyleme- man mehafili, Almanyanın İngiliz
leri şartlariyle, vaziyeti B. Kavagoe İtalyan mukareneti teşebbüslerini 
ile müzakereye hazırdır. müsait surette karşılamakta olduğu-

nu söylemektedir . 
Mareşal ÇangKay Şek birçok askc- ----------...:..... __ 

ri liderlerle görüşmüş, ve söylendiğine 
göre, bu liderler Mareşal~ müzakere-
lerin neticesiz kalması takdirinde tat-
bik edilmek üzere birleşik bir muka
vemet planı vermişlerdir. 
BEYAZ RUSLAR BİR MİLİS TEŞ

KİL lLTI'tLER 
Tiyençin, 5 (A. A.) - Havas bildiri

yor: 
Beyaz Ruslar eski Rus mmtakala

rında, Japonyanm müsaadesiyle, bir 
milis teşkil etmişlerdir. Sovyet kon
soloshanesi memurları İngiliz mınta
kasında kalmaktadır .. 

JAPONYA HAREKETE N1Çlı'i 
GEÇEMİYOR? 

Londra, 5 (Hususi) - Şanghay'dan 
bildirildiğine göre, Çinle Japon ara
sında muharebelerin durması Japon
yanm Heri bir harekete cesaret edeme
mesinden ileri gelmektedir. Bu cesa
retsizlik de Sovyetlcr ta.rafında kendi
sine bir tehdit görmektedir. 

Diğer taraftan, Çin de, Japon teh
likesi karşısında, birleşmiş bir kitle 
halini almı§tır. Çantung hüktiıneti 

Çang Kay Çek'in talebi üzerine, Japon 

Daimi sergi 
( Vst yam ı incide) 

Bir kere bu sergi İstanbul tara
fında olmalıdır. Kapalıçar§ı bu ta. 
raftadır. 

Kapalıçarıı latanbulun tam o•
tasındadır. Ve bugünkü halile bü
tün yolların ka vuf tuğu bir sergı 
yeri, hatta bir sergidir. 

Kapalıçar§ının yarııını, bugün 
herhangi bir sergi yerinin araasr 
na verilecek para ile iıtimlik et
mek kabildir. Bugün bile, her bi
ri bir serginin bir pavyonu olacak 
yerleri üç, dört lira kira getiriyor. 

Kapalıçar§ımn hele Beyazıt ca
mii ile arasındaki hailleri kaldtr 
mak işden değildir. 

Kapalıçar§ının üstü ile hiç met· 
gul olmaksızın içini, istenilen tek· 
le koymak, i,den değildir. 

lstanbulun tarihine karışmış bir 
çarşıyı, lstanbulun hayatı ile de
vam ettirmek lazımdır. Bunu da 
sergi haline koymakla yapabili-

yaya karşı on senedenberi takip ettiği riz. 
bitaraflık siyasetinden vaz geçmekle lstanbula ne kadar modern mü-
vc generale birleşmektedir. kemmeliyette bir bina yapılırsa 

Tokyo 5 (A. A.) - Çin kıtaları yapılım, Kapalıçar,ının yapacağı 
nın vaziyetleri hakkında mütalealar tesir kadar orijinal bir tesiri hai'Z 
serdeden askeri müşahitler, başku - olamıfacaktır. 
mandan Çang Kay Çekin doğrudan --------------
doğruya kendi kontrolii altında tut- Bostanlar Terkosla 
makta olduğu kara ve hava kuvvet sulanacak 
lerine dokunmayarak ileri hatlara Bostanların T erkos suyu ile sulan 
başı bozukları ve komünisteleri sev- rnası mecburiyeti alakadarlara bi]J;. 
ketmekte ve kendi askerlerini geri rilmiştir. Ba§ka su ile suların sulan • 
de tutmakta bulunduğunu söylüyor ması yasaktır. 
1 Bu mecburiyet on beş ağustostan ar. 

iKi TREN BOMBARDIMAN itibaren tatbik edilecektir. 
EDİLDi 

Tokyo 5 <A. A.) - Çin askerleri 
ni nakletmekte ve Tiyençinden Pein 
pinge gitmekte olan iki tren Japon
far tarafından bombardıman edil -
miştir. 

Japon kadın ve çocbkları. Chang 
haia gitmek üzere Kanttondan hare 
ket edeceklerdir. 

JAPONY ANIN MASRAF VE 
ZiYANI 

Tokya 5 (A. A.) - Şimali Çin 

meselesinde Japonyanm ihtiyar et -
miş olduğu masraf yekunu 5 7 mil -
yon yen tahmin edilmektedir. Bu -
nun ekserisi bütçenin muazzam tah
sisatı ile kapatılacaktır · 

Harbiye nezareti, Japonyanın za
yiatı yekununun 3 ağustosta 364 ki 
şiye baliğ olmuı olduğunu bildirmek 
tedir. 

Harbiye nezaretine gelen haberle 
re göre Nanyuanda 2,500 Çinli mak 
tul düımüıtür. 

(Vst yam 1 i11ciclc) a/daf mağQ 
Yugoslav oyuncuları müthiş bir suret- çalzşzyor/Qf . , 
tc sinirlenmişler, sert bir oyun başla- ,,(İ'' 
ıruş. Bizim müdafaa oyuncuları da (V3 t yanı 1 i 
buna mukabele ederek sert oynamıya d'o ft 
koyulmuşlar. İşte bunun üzerine seyir- ramma gelince, aralarınd.a. 1 b" 
ellerden bir kısmı çileden çıkmış. He- mezhep farkı gözetmekıızııı~ 
le Yugoslavların en sevgili oyuncu la- tün Sancak ahalisini ge~Ç .,e1' 
rı sol açık Yaşarın sert bir müdahale- müstakil, idil, medeni bir ıd 
siyle karşılaşınca stadın duhuliye ta- mazhar kılmaktır. f 
rafından ahali sahaya tırlamı§, hatta Eğer böyle olmaıaydı, ,tf; 
bazıları bıçak çekmiye bile kalkrşnuş- Türkleri kendi aralarında bır ~ 
lardır. Bu arada oyuncular da biribir- l~r, Sünni ve Alevi elele "~~~el' 
terine girmi~lerdir." hır tek kütle vücuda getı~ 

Belgradakl ne,riyat kendilerinden baıka olan.~& 
Bclgrad gaz.ctcsiııdcn "Pravda'' ta- Ermeni, ve Hıristiyan gibı . ~ 

kımımızın orada yaptığı maçlardan yelleri hiç dütünmezlerdi. !d· ti' 
bahsederken ağır bir lisanla futbolcu- re intihabatta ekseriyeti ke 1 p 
larımıza hücum etmektedir. Şiddetli raflarına aldıktan sonra S~; 
bir lisan kullanan bu gazete ezcümle umumi itlerini istedikleri gibi 1 

diyor ki: - re ederlerdi. O' 

"Türk takımı evvelki giht o"Ulıltiu Böyle bir vaziyet karıısıııd•tl', 
gibi bugihı de gayet fena oynadı ve mumi menfaatleri düıüne~-lt ..A 
m.iUemadiycn lüzumsuz kabadaylı1dar tay vatandatları için yapılac-~ 
yaparalc seyircileri - haklı olam7c - nedir? Din ve mezhep farlcı ~ 
siııirlcndirdi... zetmeksizin kendi menfaati~~ 

Tiirk takımı giizcl bir oyırn oynı- ve rahatlarım temin için ~Pj 
yaoakkeıı kasaplığa ba.Jladı. Halk Partisine yardım etaı~·~ 

Az kalsın •• (Yugoslav gçızctcsi bu- d h · ı ııı,..-an sonra anci emniyet erı ı.I' 
rayı meskid ve müphem gcrcrclc a:; hafazayı tekeffül etmit olası rİ 
1ca'lsm ııc olacağını tasrih etmiyor a- Jetlere kartı sadece teıekkiir 
ma, sahaya bıçak"la hücum cdilmi§ ol- mek değil mi? 
duğwııı im.a ettiği zamwlunabilir.) ~ 

Ki<Çiik bir ders: Akıl için yol bir olduğu~~ 
Tiirk milli takım.umı ziyareti bizim şüphesiz hüsnü niyet ile h . ~ 

içiıı Ş'lı bak"tmdmı faydalı olnıu§tur: eden ve sadece Hatay ahalı• )il. 
Maç yapmak için gctircocğimiz Jıcr umumi menfaatlerini dütünetl ~ 

hangi bir takımı dikkcttle scçmc7c lci- kes böyle düıünecek, bu bak fi 
;;mıdır. görecek ve anlıyacak, aklıtı f 

Bizim sportmen halkımı:: ol<lııkfa mantığın gösterdiği bu doğtll 
sabırlıdır; ck.scriyctlc çok Tcuvvetli ol- dan ayrılmıyacaktır. 
mıyan misafir takımla.rınm 01Jlmlannı Bununla beraber esefle ı{ 
yutar. Yalııız bir şeye tahammitl ede- k. b k d k la bıt 
mc:,· Scı:gili oymı.cula.nnııı .km1ması- yor 1 u a ar açı 0 n tİttt! 
na.. Bu scbC'pten Yugoslav spor tcşki- kikat kartısında bile yine dJ' 

vatandatlarını ıatırtmak ve jf 
'Zatı hiç zahmet etmesin ve bundan sem- ru yoldan ayırmak için çalı~~ 
ra bun.a bcn .... ""iycn milli taktmU:ın Y?l· sanlar eksik değildir ve hala ~ 
goslavyanm sak"in oo düriist sa hala- ile halkı iğfal etmek yolund• r 
rma göndermesin!) rümektedir. 

Tecrübemiz noksanmıf Hayatda bu ''Müslüman~ 
Belgrad, 5 (A. A.) - Avala ajansı si" maskesi altında yenideıı J 

bildiriyor: ya çıkan adamlar kimlerdir?~ 
Dünkü Yugoslav matbuatı, Türk ve ların takip ettikleri maksat 

Yugoslav milli futbol takımları ara- d . ., 
ır. . ..ıa• smda yapılmış olan iki temas dolayı- ,..... 

siyle uzun mütalealar yürütmektedir. Bunu daha iyi anlamak içııı ~ 
Bütün gazeteler, Türklerin güzel bir tay anayasasının buradaki ~e ~ 

futbol oynadıklarını, fakat beynelmi- zümrelerine verdiği asgarı 1r 
lcl temaslarda lazım olan tecrübeye ma met rakamlarını biraz gözdeO 
lik olmadıklarım yazmakta müttehid- çinnek lazımdır: . fe' 

dirler. Hatay anayasasına göre ye~;ıtf 
Politika gazetesi, futbol mevsimi- jimi teıkil edecek olan :oı~ bl' 

nin bir Türk - Yugoslav maçiyle baş- 40 • 42 meb'us bulunacaktı~~ii~ 
lamış olmasını meserretle kaydettik- meclisin en büyük ekseriyeti ~ı 
ten sonra Türk takımının gösterdiği }erden olacaktır; Arapların, b"' 
oyunla, henüz büyük Avrupa takımla- Suriyelilerin aadece 2 meb'uı\J 
nna karşı oynıyamıyacağı hakkında- lunacaktır. ..ı1d' ki yanlış telekkilcri kimilen izale et- H \lır 
tiğini yazmakta. ve mütaleıunna şu su- Şu basit rakamlar ~t.a~ le~~· 
retle devam etmektedir. sinin neden dolayı dahı!ı ı~ç~ 

Türk temsili takımı, heyeti umumi- de tamamen müstakil hır 1',r'' 
yesi itibariyle çok güzeldi. Teknik hu- devlet ıeklinde idaresine • • e~ 
susundaki zaafını canlı oyuniyle tela- verildiğini pek açık göıterır;.,11~ 

büyük çogwlugwu Türk olarak iJY fi ediyordu. Bu takım, Yugoslavların l 11e ·t 
· ı k telif anasıra mensup o an ..Jl en zıyade müşkülatla ve bütün var ı - tev" 

larını ortaya dökmek suretiyle yene- yüz bin Hatay vatandaıını dr' 
bildikleri bir takım olmuştur. eden 42 azah bir mecliste ·~itle' 

Politika gazetesi, bundan sonra bazı (2) meb'us ile bütün umut11• r (d 
Türk oyuncularının şahsi kabiliyetle- re hakim olmak elbette hı.tdef.l• 
rini tahlil etmekte ve kendilerinin ka- hayalden geçecek bir !CY 
zanmak hususundaki kat'i azimlerini dir. ti 
ve galebeyi temin için ne büyük bir Fakat Suliyeliler, bu h~t:~;.t''. 
şevk ile uğraşmış olduklarına ~şaret hayalden geçmiyecek cür ~ 1,riJ'~ 
etmektedir. ne maksada halkm dini h~1,ritJ1 

Diğer gazeteler de Türk ekibinden tahrik ederek gideb.il~e f4dı11 

sıkı disiplini kaydederek zuhur eden dütün::ıü,ler, onun ıçın. ~ ıet ' 
bazı hadiselerin Tilrk takımı tarafın- Mehmetleri ve Kuseyrilerı ~Jıili' 
dan tatbik edilmekte olan lngiliz sis- derek ''Müslüman Partisi" ltl~ 
teminden doğduğunu yazmaktadır. ne girişmitlerdir. Kendi ~~· e ~·~ 

Türklerin Belgrad'daki mağlubiyet- ca bu iııim ile Halk Partı•1" ~r 
leri, hakiki bir mağlubiyet sayılamaz. perdesi altından muhale~el 1,ıi( 
Çünkü Avrupanın en büyük birçok ta- bileceklerini ve bu muhal.~f:~' 
kımlan Bclgrad'da bundan daha ağır le din ve mezhep farkı goı I ~~ 
mağlubiyete uğramı§1ardır. sizin bütün Hatay vatanda~' .._'ıl 
Kasımpa'a futbolcuları saadetini gaye bilen Halk ~I 

Bahkeslra glttller ni dağıtabileceklerini ümit. e ~~ 
Kasımpaşa futbol klübünün birinci 

taknnı, iki maç yapmak üzere dün ak
şam Balikesire gitmiştir. Kafile 19 
kişid!n ibarettir. 

Yüzme müsabakaları 

tedir· fakat bu muhalefetııı ~ 
' . e t 

tay anayasasına ve ülkesııı 1111 
vanet oldu~nu l.endilerine ' 
~ak lazımdır. LJf 

ASIM_./. 
Bugi.in ve yarın saat 14 ten itiba- •=0 1 ••' 

haren Moda deniz banyolarında yiiz ren de Y enikapı kürek seçmeJefl 
me seçmeleri, pazar saat ondan itiba pılacaktır. 
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Açlık 
SO Kuruı 

Halk Opereti 
Bu Ak§am 

BUyükdere Aile bah
çesinde 

PIPJÇA 
Operet 3 Perde 

Anadoluhisar ldmanyurdu 
Bahçesinde 

7 Ağustos Cumartesi 
:Üsküdar 1nşirah Bahçesinde 

8 Ağustos Pazar günü akşamı 
T A R L A K U Ş U 3 Perde 

1 Yeni eserler j 

YAZ YAÖMURU 

"OlANTS~ DANr ONi~: 
KARAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün ziraat, Baytar fakültesine 
kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatı
lı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara 
uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak \ 'C lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diploamsmı almamıs olanlar Ensli-

tliye alınmaz). 
2 - İstanbul üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlar 

orada okudukları sömestirlerden muvafiak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek 
Baytar, Ziraat ve orman Fakültesinin üçUncU sömestlrlerine alınırlar. Ancak 
Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestirlerinde 
okunan Anatomi devresine de aynca devam etmeleri ve Ziraat fakUltcsine 

gırenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 
3 - EnstitUye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve, 25 den yukarı ol· 

maz. Niharl talebe yüksek ya§ kaydına bağlı değildir. 
4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabilf. 

yeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu 
lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyetli olduğu 
ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay 1çinde, yeniden sağlık ve sağlamlılC 
muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. • 

6 - Ziraat FakUltesine girecek talebe Ankara'da Orman çiftliğin'de 10 
ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık ve
rilir. Yatacak Çiftlik'te parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi 
de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız vatı talebesinden staj veya okuma devresi tiçinde her ne se
beple olursa olsun. kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya ce
zacn !:ıkarılanlardan hükümetçe yapılan masrafları ödiyeccklcri hakkında veri
lecek nümuneye göre noterlikten tastikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rnpordan başka nufus 
kağıdını, a§ı kağıdını, polis veya uray !ardan alacaklnn özıgidim, orta ve lise· 
!erde görmüş olduklan sUel dersler hakkındaki chliyetnsmeleri iliştirilerek el 
yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne başvururlar. Talip 
ıcr dilekçelcr:nde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi t.nkdirdc dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pt~lanmış olan ve 8 inci maddede yazılı 
kağıtıann Uiı;ik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında 
hiçbir muamele yapılma?~ 

10 _ Birinci ve sekizinci maddede yazıh vesikalarla vaktinde başvuran-
lar arnsından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma dere ccsine ve başvurma tarihlerine göre se-
çilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler ve başvurma sırasına göre 
nlınabilirler. Aynı şerait altında lise den fen kısmmdnn çıkanlar tercih olu-

nur. 
11 - Cernp isleyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylülün 30' uncu gü

nü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. (4643) 
(2298). 

lstanbul P. T. T. VllAyet MUdUrlUğUnden: 
ır h un en elbette daha 

t\ aya,t Ya ıyor. 

'-'em· Nıyazi Ahmet 

~i" 1'Yollarmm • 

Yazan: 

Refık Ahmed 
I SEVENGIL 

ı - 1 '/ 8 / 937 tarihinde mevkii meriyetc giren 3222 sayılı telsiz kanunu 
hakkında. ı, 2, 3, 4 ve 5 / 8 / 937 tarihlerinde Cumhuriyet, Tan, Kurun, Son· 

___ ,posta ve Haber gazetelerinde neşredilen ilfın , iptal edilmiştir . 
2 - Bu baptaki ikinci ilan 6 8 / 937 tarihinden itibaren yine aynı gazc. 

tclerde b:rer gün müddetle nesredilecek tir. "4935)' 

Şükrü Erdenin <Yaz yağmtıru) 
adlı ynei kitabı çıkmıştır. Öz Türkçe 
yazılmış bir şiiri ihti:a eden bu eseri 
okuycularımıza tavsıye ederiz. 

KURUN 

,,
1
. ~~0• atelyesi 

l\ ~~Otdu ı <tayıfadaıı dcvom) 

t't ar, Çe bu 
rı;"l~r t VeriJrni ft~rt a.Jtmda intan· 
<l-1 ıtı 1tıın · f 1• Karabük fab
~ı, ~a. bu ınıaaı kuvveden fiile 

'J' @.~l~n~:kuret te ortadan kalk 
. ~ ~"•l6t tadır. 
1tl ~t'elc · 
~··(!"•n· 111faat 
,'it-e 1l'l lteyet. ' gerekıe tamirat 

lill\ \'etilıtı· bı urnumiyeıi bir mii· 
~il\ e~l'İ1td'' 

1 
uluna.caktır. Müdii· 

~ "e e K"f· · ~~\l l'l\iihcrıd~ ı nuktarda mua-a" .. ~lııa iki, fen memuru ve 
lte) ca tır. 

l'ede l ça •taca.k İKİ sa· 

Dağıtma yeri V AKIT kütüpancsi 

yısı 1000 • 1200 olarak tahmin e· 
dilmektedir. 

Aylık 

3 o~lık 
6 aylık 
Yıllık 

ABONE TARiFESi 

1'lrrnJekeı &lemlekt:I 
1,1ııde dıtında 

95 lM Krt-
280 4-'?) K.rf. 
475 820 Krt. 
900 1600 Krş. 

Tarilealndcn Balkan birliği lçln ayda otuz 
kuru§ dUşUIUr. Posta birliğine glnnlyen 

yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
zammedilir. 

rürlclyenıo ber pc.eta mf'.rkezlnde 
KURUN• abone yaı.ılır. 

Atelyenin faaliyete geçeceği za
man muhtaç olacağı ihtiıaı gör
müı mühendiı, uıtaba91, u~t~. ~·e 
itçilcrin temini timdiden dutunul
ımekte ve bu it için Alman de.~let 
demiryollarında ıtsj ıörmek uze· 
re her ıene peyderpey nıemur ve 
i•rİ ~ö"derilmektedir. C!eçen :;en~ 
14 mühendis gönderilmıf ve l 1 1 Adres değiştirme Ucrctl 2~ ırnruştur. • d" .. t"r Bu sc1e de 24 ._ ____________ _.1 
gerı onmut u · 
kiı· -e~ift"" L 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4.- üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büy~k ikramiye: SOeOOO Liradır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 



Devlet Demırgolları ve Limanları işlet.'1le 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif cins ve ebatta 14990 
ıı.det galvanize saç 17/9/937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (1498,43) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikalan resmi ga7.etenin 7 /5/936 gün ve 3297 veya 1/7 /937 
l'. ve 3645 No. 1I nUshalannda intisar etmiş olan talimatname dairesinde alm· 
DUi vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri Ilmndır, 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Maheme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk §efliğinden dağıtılmaktadır. ( 4807) 

Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan apğida liste No. lan ve 
muvakkat teminat mikdarlan yazılı t~kriben 4698,809 ton nıuhtelifillcins demir, 
putrel, demir levha ve saç 15 • 9. 937 çarpmba gtinU saat 15,30 dan itibc..ren 
11raaile ayn ayn ihale edilmek üzere Ankarada idare binaamda aatin alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin her liste hizasmda ya.zıİı muvakkat teminat ile 
bnunun tayin ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7 - 5 - 936 gün ve 3297 veya 
l. 7 - 937 glin ve 3645 No. lı nüshalannda intipr etmit olan talimatname ldair.:. 
sinde almmıt vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kachr komisyon reisli. 
ğine vermeleri lizrmdır. Şartnameler 375 kuruta Ankara ve Haydarpap vemele
rinde satılmaktadır • . ( 4644) 

Liste No. " Tonu Muvakkat teminat mikdan 
1 1289,530 6408,12 Lira 
2 1481,514 7176,06 h 

3 936,770 4997,08 " 4 990,995 5213,98 " 
Şebekenin Dazı mühim istasyonlan tarafından satılmakta olan halk tica

ret biletlerinin i'şa.n ahire kadar Sirkeci - Edime arasında muteber olıhadığı 
Dln olunur. (2559). 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iı: Uluabat ReğülitörU, XaraA!ere refU-

lltöl':i, Çine çayı barajı, Çine çayı reğülatörü, Akçay reğülatöril, Sö 
ke civarındaki Menderes reğülatörü, Menderes üzerinde Burhaniye mev-
Jdl yanındaki reğülitör, Menderes üzerinnde Yenice mevkii yanında 

Menderes reğülatörü, Çal kazası yanındaki lddihar havuzu, Adala 

reıwıtarU, Marmara gölü ıeadesinde reğülitörü, Emialem reğülatörü SürğU me· 
kil yanmda İddihar barajı, Adananın üstündeki reğülitör, Silifke yanında Aksu 
retaJ&t15rU, Berd.ın çayı rcğü!atörü, Apclyont gölü kabartma seddeai, Manyas 
ıatli kabartma s-:ddrsi, Marmaıa gölü kalıartma seddesi için ayni mevkilerde yapı-

lacak Trepan ve karot cinı:nJcn sondaj ameliyatı keti.il bedeli 205 260 lira.dır. 
2 - Ekailtme 9 - 8 • 93'! tarihinde Pazartesi günü aut 15 de Nafia Veki· 

Jeti Sular Umum Müdllrlillü au eksiltmeKomiıayoıfu odasmda kapalı zarf uıulile 
yapılacaktır. 

3 - lateldiler ekliltme prtııameai, mukavele projesi, Bayındırlık itleri ıe
ael prtıwneai, fennt prtname ve projeyi 10 lira 27 kuruı bedel mukabilinde 
Bular Umum MilclUrlüğilnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ist~klilerin 11513 liralık muvakkat teminat 
~ Reğülitör ve baraj gibi büyiik su itleri in§Ut temellerinde karot aon-
4!ajlarile trepan aondajlanru yaparak munffakıyctle bqarmıı olduğuna ve bu 
huhusta tam bir fenni kabiliyeti bulunduğuna dair ehliyeti tevsik etm<'&i ve Nafia 
Vekiletinden alımı olduğu müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. isteklilerin 
teklü mektuplannr ikinci maddede yazı!ı saatten bir saat evveline kadar Sular U 
mum Müdürlüğilne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada elan gecik-
meler kabul edilmez. .(4275) 

Askeri Lise ve Ortamek
teplere ücretle öğretmen 

aranıyor 
f. - fstanbulda ).skeri Liselere: Fizik, riyaziye 

Buna Askeri lisesine : Edebiyat, riyaziye, ).Jmanca 
Kmkkale Askeri Sanat lisesi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, F:-ansrzca, musiki 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Tarih gurubu 
Ankara Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Türkçe, riyaziye, Almanca öğretmeni alı· 
nacaktır. 

2. - isteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları ıarttır. 
Ehliyet; Universite mezunu olmak, Üniversitede imtihan vererek ehliyet almak, 
Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiı olmaktan ibarettir. 

3, - lıtanbul, Bursa, San'at liselerinr birinci maddede yazılı dersler için 108, 

126, orta ve ıedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücret 
verileiektir. 

4. - İstekli olanlar; dilekçelerine aJağıda sıra ile yazrlmıı evrakı bağlıyarak, 
Ankarıda Milli Müdafaa Vekaleti Ask~ri Liseler m:.ifettiıliğine ıöndermelidirler. 

1. - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 

2. - Yüksek tahsil phadetname, tasdikname benzeri veya ehlietname 
tasdikli benzeri. 

3. - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 

4. - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5. - Hüsnühal varakasr. 

5. - 4. Maddeae yazdı evrakla müfettiıliğe müracaat c<lip durumu uygun olan 
i.trdan bilihara ıu vesikalar istenecektir. 

1. - Tam teıkilli askeri hastahanelerden alrnacak sağlık raporu. 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müfettişlik· 

ten verilecektir. 
6. - İsteklilerden yazrlı şartları haiz olanlar 1 S Ağustos 193 7 gününe kadar 

m:iracaat etmelidirler. 
7. - Dileii yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3~19) 

GAYRI MENKUL AÇIK ARTIRMA 
iLANI 

• 

Teknik okulu müdürlüğün~en 
İstanbul Üçüncü İcra memurluğun- Cinsi Miktan Tahmin bedeli Tutan ilk • MI 

dan: Adet Lira . Lira !!:/ 
Tamamı 3000 lira kıymeti muham- ... 

Etüt sırası 80 45 3600 mineli Beyoğlunda Teşvikiye mahal-
lesinde ikinci karakol sokağında eski Tabure 200 2,5 500 ! !_ 
12 yeni 142 / 144 numaralı ve içinde 4100 ı so~p 
kör bir kuyuyu mügtemil halen arsa Ders sırası 150 25 3750 I Z8~ 
bilinde bulunan gayri menkul tarihi Okulumuz ihtiyacı olan yukanda cin ı ve miktan tahmin bedelleri, t1J 

ilandan itibaren otuz gün müddetle ilk teminatı yazılı sıra ve tabureler iki ayn prtnameae ihalesi yapıl~ / 
açık arttırmaya konmuş olup birinci 9/ 8/ 937 gününe rastlayan pazartesi gU nü Etüt ıırası ve tabure 14 de~ 
açık arttırma 14 / 9 / 937 tarihine ııruı saat 14,30 da açık eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin Yıldızdaki~ '11.ı 
tesadüf eden salı günü saat 16 da dan alacaktan irsaliyelerle ilk teminatlanru Yüksek Mühendiı mektebı Ol~ 
dairede yapılacak. ve kıymeti muham· beciliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve belegeleriyle yukarı.da ıösil tjf 
minesinin yüzde yetmi§ beşini bulmadı gün ve saatte aatınalına komisyonunun toplanacaiı Yükıek Mühendis :~ ,/ 
ğı takdirde ikinci açık arttırması dahi haaebesine gelmeleri ( 443~ 
29 / 9 / 937 tarihine tesadüf eden f 
ça.rp.mba gUnu ve aynı mahal ve aynı Ankara Merkez Hıfzıssıhha MOessese8 
saatta yapılacaktır. İsteklilerin kıy- d Ol 
rne;i rn.uha~inesinin ~e yedi ~u: satın alma Komisyonu Başkanlığın '.~ 
çugu nısbetınde pey akçesı veya mılli 1 - Müe11eıe hayvanlannın muhammen bedeli 9785 liraclan 20,000 kı 1f 
banka mektub~ vermel~ri li.zım~r.. 50,000 kı. Arpa 100,000 kı. kuru ot 70,000 kg. saman 10,000 kg. tıaP .C ~ 

Hududu: Bır tarafı ıfraz dukkan- kg. kepek 7-8-9337 günü saat 1130 da kapalı zarf usuliyle eksiltmeye k00 

lar bir. t~ı Hacı mustafa menz~li tur. ' • t('I 
bahç~.ı dıger ~arafı arabacı c.~eraga 2 - Bu ite girmek isteyenler 733 lira 88 kuruıluk muvakkat teminat ili 
menzılı ~a~çeııı ve etrafı Rabıı kara· ret odasına kayıtlı ve bu itle meııul oldu funu tevsik etmesi llzımdır. ~ 
kol sakogı ıle m~d.utt~. . 3 - Şartname parasız olarak mUeaseıe muhasip mutemetliğinden atıııJ~ 
H~klat; ~pu sıcılleny~e sa~~t olmt· 4 - Teklif mektuplan yukarı.da birinci maddede yazılı saatten bir gaat ~ 

yan ıpoteklı al.a~klılar ıle dıge: al~- kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. J)lf f 
k~darlann ve ırtifak. ?akkı ~hıplerı- mlihür mumu ile ınJhürlü ve aynca kapa tılmıı olmalJ lizımdır. Postıada ~ 
nın haklarını ve hususıyle faız ve ma- cikmeler kabul edilmez. ( 4509). ~ 
sarif e dair iddia larmı ilin tarihinden ~;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 
itibaren yirmi gün zarfında evrakı 

müsbiteleriyle birlikte dairemize bil-
dirmeleri lazımdır. ~ 

Aksi takdirde haklan tapu sicille- J'.~ 
riyle sabit olmıyanların satış bedeli- Keşif bedeli 2511 lira 20 kuruş olan lstiııye - BüyUkdere yoıuııu' .~ 
nin paylaşmasından hariç kalacakları burnu rn~vkiinde yaptmlıcak istinad duvarı açık eksiltmeye konulm~· ';, 
ve daha fazla rnalı1mat almak isteyen- şif evrakıyle §8.rtnar.ıesi l.evazım müdür lU~nde görül~b~~ir. 1stekli~;Jl1'./ 
lere bu işe aid 936 / 1493 numaralı No. lı kanunda yazılı vesıkadan başka Na.fıa mUdUrluğünden ala~ 
dosya frae ve tafsilat verileceği gibi ehliyet vcsikasiyle 188 lira 34 kuruşluk ilk teminat makbuz veya ıııe ':;I 
müddeti kanuniyesi z.a.rfında dairemiz beraber 12 I 8 / 937 pazartesi gUnU sa at 14 de daimi encümende bul 
divanhanesine asılaca.lt olan açık art- dırlar. (B.) (4689). ~ 

tırma şartnamesini okuyabilecekleri Senelik muhammen kirası 15 lira olan Topkapıd& Çekmece ca tJl /. 
ilin olunur. <22792. ) 127 NO. 1ı kulübe duvan (ilan asmak için) 938 veya 939 ve 940 sen~ ı 

yıs sonun3. kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde iste~l~ & 
Aşçı aıayanlaıa madığmd:ı.n pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlilğilll ~ 

22 yaşında usta bir aşçıyım. İyi bir lf'bilir. istekli olanlar 1 lira ı~. kuruşluk ilk temi~at ~?uz veya ııı (ıı 
aile yar.mda çalışmak isteyorum. bera.ber 17 / 8 / 1937 salı gunU saat 14 de Daımi Encumende (tl 
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