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~ Akay, Şirketihayriye ile beraber 

~ 

rramvay şirketinin de Bele Nankine girdi 
d Çinliler de, Japonlarda harbe 
iyeye devri düşünülüyor devam etmek fikrinde 

Londra 1 O - Bu -
Valovanın imarı meselesinde rayage1en haber 

tt lerc göre Japonla r 
Dahiliye vekili beyana a bulundu bugünNankinegir 

mişlerdir. Çin kı -
taları fazla muka
vemet gösterme -
den §chri tcrket -
mişler ve ricata 
başlamışlardır. 

Ankara, 10 (Hususi) - Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplantuında 

Yalova kaplıcalar bölgesinin idaresi 
hakkındaki kanunun müzakeresi esna -
sında bazı mebuslar tarafından bazı mü
talealar ileri sürülmüştür. 

Bu arada Hakkı Tarık Us (Giresun) 
mevzuubahs kaplıcalar bölgelerinin han 
gi arazileri ihtiva edd.:cğini ve kaynak
lara soğuk su kaynaklarının da thal e
dilmiş bulunması dolayısiyle bunun şah 
si kaynaklara da taalluk eden bir noıttası 

olup olmadığını sormuştur. 
D:itçe encümeni mazbata muharriri 

Raif Karadeniz (Trabzon) verdiği ce
vapta, mevzuubahis arazinin haritası -
nın yapıldığım ve bu haritada mecca
nen ferağ edilebilcı.:ek arazi hudutları
nın gösterildiği ve hudut dahilindeki 
bütün arazi ile arsalann hazinenin malı 
bulunduğu, hususi ıahıslara ait hiç bir 
arazi bulunmadığını söylemiştir. 

Mazhar Müfit Kansu. Yalova \taph
(Snou: Sn. 6 Sii 4) 

· .. ~ 

Şanghay 1 O ( A. 

A.) -- Röyter a - • ' 
hah Nın~kwofıı 

jansmın mu i -
ri bildiriyor: 
Japonlar, kıtala -

rının Nankine gir • 
diklerini söyle • 
mektedirler. 

Tokyo 10 (A'. 

.. 

A.) - Son alı -
nan haberlere gö -
re Japonlar, §ark 

Harbe devam olunacak 

,.• 

/ 

Tokyo 10 (A. A.) - Prens Ko
no ile harbiye, hariciye, bahriye ve 
maliye nazırları Çinin üçiincü dev -
letler vasıtası ile yaptığı sulh teklif
lerini kabul etmemeğe karar vemıiş 
lerdir. Nankinin sukutundan sonra 

Cinin liattı liarek'etini ıslan etmek ü 
-zere de mücadeleye devam etmcğe 
ayni suretle karar vermişlerdir. Ha
riciye ve maliye nazırları, Japonya 
nın rnuhasematm uzaması neticesin 
de çıkacak mali güçlükleri ve hari-

( Sonu Sa.~ Sü. 1)'. 

Kaybolan General!? 
'1~nlerd; gazeteler bazı ihracat 
~ 1llıza hükfımctçe prim verile· 
~~linde bir hın ad is yazdılar. Bu 
, ..i,. bazı malıa{ilde yanlı:.; tcf ııir· 

fıL ıı... Rtrıı~tır. 
~ h~~t mallarımıza priiı1 vermek 
~~ likftnıctçc cW\'İZ ılnrlı~ına hiı· 
~t 1?1ak için alınınnk i tcııilcıı lıir 
Ot~~bi tclftkki ohmıım:tur. Dcııi-,. 

it?': lf ın • • • .... 
~ ~umctin prım vcrcccgı lllf'lll 

~ 8'rbest döviz ile · miihadclc 
'~~tlcre yapılarak ilırarat cşya-

ık olunarak hir ınunmele olşa 

Alman gen!:lik Nazırı Cumhuriyet ahideııinc1e •• 

Alman Gençlik Nazırı 
Dün şehrimize geldi, bugün Al

m.anyaya hareket ediyor 
Almanyanın Hitler gençliği nazırı 

B. Şirah dün tayyare ile Ankarada:ı şeh
rimize gelmiştir. Beraberinde gerçlik 
teıkilatı genel direktörü B. Yo:ı'dan 

başka yine teşkilata mensup yedi lider 
ve bir fotoğrafçı vardır. 

Kendileri Y cşilköy istasyonunda va
( Sonu Sa.(j Sü.4) 

ASIM US o b d d ~ (.mm :o.6 .;;.S) to üs e ikodusu 
~.~ika ve smai Vali, Dahiliye vekiletinden işin 
~eı~nsseseler müfettişlere 
~ -.~;~nem:~~~:ç- tetkik ettirilmesini istedi 
ıı~~ 

~ti~~ 1 ~ (Telefonla) - !ktısat 
... ~ b· brıka ve mesleki kurslar hak-
"""'t~; lcanun projesi hazırlamış ve 
~' tıs tt kanaliyle Büyük MilJet Mec 
"'llltrd l\derıniştir. Layihanın Eneli -
~tı~il g~~Şülmcsine başlanmıştır. 

Dünkü Tan gazetesinde .. lstan -
bulun otobüs dedikodusu., başlığı 
altında neşredilen bir yazıda son 
zamanlarda lstanbulda faaliyete ge
çen otobüs servislerinden bahsed.i -
lirken bu münasebetle bazı iddialar 
serdedilmektcydi. J3u aradaileriye 

sürülen noktalar §Unlardır: 
Belediyece kendilerine ıchrin 

muhtelif semtlerinde otoüs İ§let -
mek im ti yazı vcrilmi§ olan bazı kim 

seler, ruhsatnamelerini ba§kalanna 
satmışlar ve bu suretle menfaat te

( Sonu sa. 6 8Ü 3) 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı?! 

C:cçen Eylülün 22 sinde Pariste C:üpcgündüz f7.i silinen "11ry:ı:ı: Rus Ase!;ri Tcşl.i
J:itı" Hci'~i C:cneral Orgrn fon Miller ve şimdi lıu ıncsdcı1cn dol:ıyı mc\kllf lıulu

n:ın meşhur muganniye Pleviçk:ıyn; General Skoblinin k:ırısı .• 

Pariıte bu ıene eylülünde birgün öğlen vakti kayıplara karttan Beyaz F.··11 
renerali Millerin tahlrikah, yeni •e mühim safhalara girmektedir; Pariıteki l' '1• 

kikat doayalamun timdiye kadar 
ifta edilmiyen muhteviyatına ve ynca 
bu~ai bıhlôkate istinat edilerek öğreni
len ba safhalar; Almanyada, muaımna 
ve aürprizlerle dolu enteresan bir yazı 
aeriıi halinde henüz neırolundu. Alfer.d 
Geriakin bu yazı ıeriıini, aıcağı sıcağı. 
na tefrika ediyoruz. Bugün 4 ncü aayı
fada.. 

Hatay' da 

lıt la tore bir senede kullandığr iş
\ '-rt/'11r bini geçen fabrika ve di-

Çtl'\Jt~~~~sscseler işçileri, ustaları •,••••••••••••••••••••••••••••••••••••··--· 

Suriye bayrağı 
çekmek istiyor(ar 
Arapların nUfuso faz• 

Ja fazla yazılıyor tııt\ıl ıçın bir kurs açmağa mec-
ll'ıaktadır • • 

•'-Sınayan m:.icssesc sahipleri ilk 
~ ıoo r d 

Yeni bir romana başlamak Üzereyiz Antakya, 10 (Hususi) - Hatayda 
Suriye bayrağının çekilemiycceği ma • 
lOmdur. Fakat bazı usbeciler ve bcızı 
müfrit grupların birleşerek Suriye bay
rağını çekmek istiyecekleri aöylcn:nck
tedir. BiSyle bir hadisenin vukuuna 
meydan verilmiyeceği ümit olunm:ıkta
dır. · 
Türklere Güçlük Çııkanlmuı Bildirildi 

"ti ıra an 500 liraya k:ıdar, 
krp~e bunun iki m'sli para ceza· 

it,,.~ ;il·b ~taklardır. Üçüncü defasın
~ tika veya müesseseleri kapa-"'. \ ... _ Çırak · 'l 
~ ""'cb . ve ışçı er bu kurslar~ de-
t.' lbh .• ~rıyetindcdirlcr. Muayyc:ı de
'1' .~~tt'. 
~~lttrııa ını doldurmıyanlar i§!erin-
~tırı tı&klardır. 

. tuıkata . ~. .. 1 l t 
gırcccgı soy cnme r c -

Osmanoflar 
\ 

l{in., sevgi ve ihtiraslarile bir ailenin karakte-
\ristik bir tahlili 

Yazan: Kenan IHulOsl 
~'ltti :rı bu sene içinde Meclisten 1 
~ tt ,'.gelecek sene eylülünden i- ı 

.................................................. 

İskenderun, 10 (Hususi) - N'ü!ur;a. 
kaydedilmek üzere mü.raı.:aat eden Türk 
tere güçlük gösterilmesi Fransu: memur 
lan tarafından kaymakam ve nahiy~ 

müdürlerine bildirilmiştir. 
(Sonu, Sa. 6, Siı S) 
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"Ba aymakam, sen 
kaç! burada durma!,, 

a iyi ğünler iöreceğiZ ! 
--------,..----~~~~~------------~ 

Bay Mazhar Müfit Bay miralay 
Osmanm ne demek istediğini bir -
denbire anlayamadı. Bay Osman 
maksadını izah ederek: 

- Yıldız sarayı hümayununa tel 
graf çekmişsiniz. Burada tehlikeli 
bir bomba var, demişsiniz. Öyle de
ğil mi?,. 

Diye sordu. 
Bay Mazhar Müfit: 

- Efendim, bendeniz yüksek 
makamları asla rahatsız etmedim. 
Sadece aldığımız emirlerin icaplan -
nı yaptım. Bana bu vagonun içeri
sinde bomba vardır diye emir veren 
vali ve müşir Arif paşadır. O da 
Yıldız sarayından aldığı emri tebliğ 
ediyordu. irade çrkmı~. Filan gün Is 
tanbuldan kalkan tren icindeki fa -
lan numaralı vagon içerfsinde bom
ba var. Bu vagon Köprülü istasyo -
nundan ayrılarak muhafaza altına 
alınsın denilmiş. 

Biz bu emri yerine getirdik. Bun
dan sonra vil~etten bir mütehassıs 
istedik. Mütehassıs olarak da Edir -
ne istihkam binbaşısı N ... geldi ve 
bu şeyin,bomba olduğunu, hem 
de tehlikeli cinsten bir bomba oldu
ğunu söyledi. Hatta bendeniz ihti -
yat ettim. Kendisinden re.par iste -
dim. İşte raporu da buradadır.,, 

Bay Mazhar Miifit bu suretle ce
"l'lP vermekle beraber cebinden as -
lını çıkardığı raporu da Bay miralay 
Osmana verdi. Miralay yüzünde ve 
gözi.inde hayret alametleri olduğu 
halde bu raporu okudu. Zira bu ra
porda gerçekten bu şeyin tehlikeli 
cinsten bir bomba olduğunu söy
liyordu. Demek ki bay kaymaka -
mm bu İ~te en küçük bir kusuru 
vo1'1u. 

Bunun iizerine Bay miralay Os
man Bay N .... un yüzüne baktı. Bu 
'"\b~ta: 

- Bay binbaşı bu hasıl iştir? Bu 
rapor Eenin mi? Senin gibi bir fen 
adamına böyle cahilane bir rapor 
vermek hiç yakışır mı?,, 

Gi',i manalar vardı. Fakat Bay 
'··· yin,. hic; istifini bozmadı. Yal -

nız hl' defa: 
- Evet, rapor benimdir,, 
Demekle iktiEa etti. 
Vakıa Abdülhamit zamanında 

memlekete hafr·ten bomba girmesi 
yasakların yasağı olduğu için ordu 
içerisine de bombaya benzer bir şey 
girmemişti. Tabii olarak T ophanei 
ilmirei tecriibe ve muayene komis -
yomı azasından olan bay miralay 
Osman da hakiki bir bombayı gözü 
ile görmemiş, eli ile hiç tutmamış : 
tı. Fakat şahsen meraklı bir adam -
dı. Tetkikatı sever~i. Bombadan 
b,,hseden fen kitaplarını okumu§ -
tu. Bomba denilen şeyin mahiyeti 
hakkında ir fikir edinmişti. 

B.,h . . . l k. . 
h aesa v:ınon ı ... , o; :l' ~. ı seyın 

bom:)a o!m:ıclı·~ını hiliw· ·~lı. Onun 
için i8tihkam binbaşısı N ... un ver • 
diği cevap üzerine vagondaki nesne 
nin tehlikeli bir şey olmadığını is • 
bat edecekti. · 

Yanındaki jnndarma neferine -
mir verdi: 

- Sunu vagondan aşağı indir.,, 
Dedi. 
Halbuki bu emri alan jandarma 

da o şeyin bir bomba olduğunu işit
mişti. Bir kaç gündür orada vago -
mın yanma kimse yaklaştmnamak 
için beklemişti. Kendisine bu şeyin 
çok tehlikeli olduğu anlatılmıştı. 

Yanına bir kimse yaklaşarak el 
değirecek olursa dört kilometre me
afe dahilinde canlı bir mahluk kal-
mayacağı söylenmişti. 

Onun için bay miralay Osman: 
- Şunu indir!,. 
Emrini \'erince şaşrrdı. Bombayı 

aşağıya indirecek yerde korkusun ~ 
dan bırakıp kaçtı ! 

Öbür tarafta duran istasyon me
muru ise bombayı aşağıya indirmek 
isteyen bny miralay Osmana: 

- Beyefendi, size yalvarırız. Bi
ze acıyınız. Böyle bir bomba ile oy
namayınız ... 

Diyordu. 
O zaman Bay miralay hiddetlen· 

di. Yanma bir iskemle getirtti. 
Bu iskemle üzerine çıkarak va 
gonun açık kapısından içeriye gir -
di. Bombayı ayağı ile itmeğe baş -
ladı. Bomba yuvarlanıyordu. Biraz 
sonra vagondan aşağıya düşecek -
ti. Yere düşünce de ş\iphesiz pnt!a
yacaktı. Bunu gören seyirciler bü -
yük korku ve heyecanla etrafa kur:· 
şıyorlardı. Bu sırada istihkam bin -
başısı N ... da tel8ş eseri gösteriyor: 
Mazhar Müfide: 

- Bay kaymnkam, sen knç! bu
rada durmal,. 

Diyordu. 
(Arkası yann) 

Deniz Bank 
Layiha Meclisde bu 
hafta llonuşulacak 
Ankara ( Telefonla ) - Deniz 

bank hakkındaki kanun layihası en 
cümenlerden geçerek meclis umu . 
mi heyetine sevkolunmuştur. La · 
yiha Meclisin gelecek toplantıların
da görüşülecektir. 

İktısat encümeni mazbatasına ay 
rıca layiha hakkında mütaleasmı j. 

lfwe eden Afyon mebusu Bere Tür 
ker. Deniz bank deniz ticareti ile de 
meşgul olacağından halen deniz ti
careti ile meşgul olan yurddaşlarm 
işlerine sekte getirilmer.ıesi temen -
nisini ileri slitmüştür. 

Veni afia 
işlerimiz 

Romen· ve Fran-ı ~~~m 
sız haric}ye 
naz!rları 

liükrcşte nutuklar 
SOj' ledi.er 

Hukrcş 1 O (Hususi) - Delbo -

LlNDBEflG AMERiKA YA DÖN. 
DüCONE BiN PiŞMAN! 

Kü;:.ik ÇC'CllğU 

haydutlc:r tarafın -
dan ka:ınl'.lır.tan 

sun ~e.cune verilen ugıe yeı.ıe~ın - 1 '( 
Je suz aınn Antones ·u l·~o:;ıeı1 si -
yasetinin r rar.oız siyasetinın ayı1i 

olc1uğunu knyue•.ıkten sonra Frnn
sız - lngiıiz işbirliğinin ehemmi -
yetini tebarüz e.tirmiştir ve demiş -

1 

. sonra k:ı rısı 11e cli-
ğer c;o:uklarivle be 
r~:ıer İngiltereye ge 
len t7y<:r::ci Lind
b:::~ 'j:mdi yine 
Nevyorl:a gitt\. Fa
kat, bu sefer ya:nız 
karısını beraber gö
türdü, çc•;uklarını 

Londr:ıda bıraktı. 

Lir ki: ı..JBln·l:ft 

.. du iki üyük demokrasinin se -
batlı gnyretlui pek cesaret verıcı 
bir uıısur teşkil etmektedir. Çünkü 
bu gayretler daha iyi günler görece 
ğimizı ümit ettirmektedir. , 

Hariciye nazırı bundan sonra Ro 
manyanın da Fransa gibi Milletier 
Cemiyetine sadık kaldığını ve her i
ki devletin müşterek emniyetin ha
raretli taraftarları olduklarını ilave 
etmiş ve demiştir ki: 

Ne töraftnn bakılırsa bakılsın, Ro 
manynnın takip etmek niyetinde ol 
duğu siy3set, F ransanın siyaseti i · 
tam olarak ahenktar bir vaziyet ar
zctmek t eve bu keyfiyet siyasi direk 

Amcri.!:adan biltlirildiğine göre, tay
yarec: Ncvyorka döndüğüne bin kere 
pişman olmuştur: Amerikan gazeteleri 
0 m~;thur ;:ürültüc:.ilül:leriyle, Lin.d -
berg'in gelmesi :.izerine sütun sütun ya
zılar yazmağa. türlü türlü şeyler uy
dur:r.ağa ba§lamışlar. Halk da tarrareci 
ile karıs:.nı bir an rahat bır:ı!:mayo~. bu
lundukları evin etrafını mubasara ede -
rek sokağa çıkmalarım bekl'yormu5. 

Bunun üzerine Lindberg polise mü
r~;.::.:.t c:t~iş, polis de halkı dağıtm'ş ve 
evin e~rafını kcrumağa başlam1ştır. 

tiflerimizi ve kati sulh azmimizi e- 171 N LANDlY A 
edi surette mütesanid kılmaktadır. ISTf KJ.Ar.lN1N Yİfll',ılNCt 

Antoneskunun nutkuna cevap YILDÖllOMU 
veren Delbos, bilhassa Fransız si -
yasetinin Milletler Cemiyeti ve müş 
terek emniyet prensiplerine istinat 
ettiği noktasında ısrar etmiştir. 
Nazır Fransız başvekili Chautemp 

ile yaptığı son Londra seyahatinin 
Fransız - İngiliz tesanüdünü bir ke 

Finln:ı.diya bu ayın 6 sında isti1:1:lli -
nin yirminci yıldönümürl:i k ı.:tladı. 

F:nıandiya. 1917 ~:nes'nde Rus yaya 
karşı harp ederek. Maunerheim itmin
deki Fin kumandanının Rusla.ra verdi
ği bozgundan .sonra istik:alini ku•tar-
mı~tı. 

re daha isbat etmiş olduğunu ehem o muhar~be.den bir hatıra o1 ı-., 1{ ü -
ıniyetle kaydetmiştir. 

:Sııiuııı 
ru Amerikada çürüğe çıkarıldı. VaP~ 
bir İngiliz şirketine satılını~~~· şirltcd 
ru 800.000 dolara alan fngılı ınıştıf· 
de transatlantiği bozmaya başla 
lKlNCl BlR BAY AN 
StMPSON 

• ba)-şll 
lngiltere tarihine gıren cll 

Simpsona mukabil LehisttıJlI1l 
bir bayan Simpson~ v?r: ki bo jıı' 

Janet Suçestov ısmınd~ ·dnb' 
d . ·ı n JUF 11' 

dm prens Mişel Rka ~1ıvı. 
1prellsiJt , 

sıdır. Fakat, krallı aı esı dınla ev 
ned:mdan olmayan bu ka 
lenmesine muarızdır. el JaııeU11 

Buna diğer bir sebep e 
Yahudi aslından olmasıdır. kttlr, ıı' 

Prens Mişel. n~. bir çoc~ ı11bdıt''. 
de bir genç: Bugu~ 74 ~~fi 
Sevgilisi eskiden bır rnng bof3ııJlllf 
tıcılrk edermiş. Ko.cadan .. "arf1\lf' 
ve sekiz ynşında bır çocuSU 

f aknt ihtiyar prens: l eceiİıst 
O . e\' en . ·ı11 -- nu sevıyorum, J- .,,rııı 

w cw" ısrnr ederseniz çocugunu 
ilan ederim, demektedi~-. . değil ' 

Mesele heniiz halledılrnıŞ 
dir. 

STOY A D1NOVIÇ1N . 
ÇOCKUKKEN BiR söZÜ ·~rf11et 

. . ki]': 
Dost Yugoslav milletınıfl rJilş~ 

1. b k· ı h .. , nnzırı j .. if 
1 a~ve ı ve arıcı) e ., 113 O" 

.Sto'-'üdinoviçin çocukluğtl 
~ • j,if 

bir hatıra anlatırl~r. .. k }<ta , 
Kiiçük Milan hır gun 50 ~ııet1 ş 

atlı ile kn~ .. ·lr~mış. Atından 1 

dam çocuğa: t dttr de: 
- !?1.1 ü•ı yularından. t~ çı1'llc$ 

ni~. b:!n pcst::ıhan:!ye gınP 
ğım. . nııt? 

- ,A tmız ıs:rmaz mı ıns< 
Ankara ( Telefonla) - Nafia 

v~kfıletinden haber alındığına göre 
Karadeniz sahil yolunda Nafia ve · 
kaletince betonarme köprü olarak 
Y e~il ırmak üzçrinde Çarşamba köp 
rüsü, Çuridere, Cevizdere llikli de -

1 
re. Akçaova, Bolaınan, ve Kızıl ır-

Londra 1 O (A. A.) - AYam ka 
marasında i~çi me!ms fletchcr, hal 
yan kralının Habeşistan imparato -
ru olarak hukukan tanınıp tanınma 
clığını bir kere daha 8. Edenden sor 
muş ve bu suale lord Crı:ınborne. 
tahriri olarak "Hayır., cevabını \•er 
vermiştir. 

zere, F:n ııt!::rı~·i. r;:çit r:smi t-sn<:" n
'1"ilkol!arıra b:v.,z b:.:-::!:ır takar~:ır • 
lar. Ç~inkü. o rruharebe esnasınd'.i he -

! 
yaz renk Fin a s-:~e: l:rinin :ş:ıreti idi. 

__ J-hy:r hiç korkma 
K ·? - işnemez mı · ,,_ 

- Hayır, korkmn dedinı .) 1 

• mak üzerinde de Bafrada ÇetinkR· 
ya köprüleri inşa edilmiş, Kerme ve 
Miliç ve Akçay köprüleri de inşa ha 
!indedir. 

Başka vilayetler aras•nda yapılan 
şose ve asfalt yollar faaliyetine mun 
tozaman devam edilmektedir. Bu 
arada Karadeniz s ... hil yolunun şo -
sesi vilayetler tarafından kısmen 
muhtelif amele. kısmen de taahhüt 
suretiyle yaptırılmaktad!r. 

Radyo is!asyonumuz 
Etimesutta yapılmakta olan rad • 

yo iııtasyonununı: ' binası ikmal e -
dilmiştir. 

Tesisata ait alat ve edevat da in. 
giltereden getirilerek yerlerine ko -
nulmak üzeredir. 

Bu istasyon kısa dalga ile de ne§ 
riyat yapacak, ve kuvveti 20 kilo • 
vat olacaktır. 

Uzun dalgalarla yapılacak ne~ri-

Titübs!:u F mns::ıya :Jikayet etti 
Bü:{re, l O (A. A.) - B. Delbo 

sun şere ~İne F rnns!:;: elçilibir..c1e ve -
rilen knbul re mirıe davet edilme -
miş bulunan B. Titiilesku, telgrafla 
Fransa hnriciye ne-:L:lreti ne::dindc 
~ikfıyette hulunmu<;~u r. 

yat ise 120 kilovatLl kadar çıkabile· 
cektir. 

Bu suretle radyo istasyonumuz 
diinynnın en kuvvetli radyo istas -
yonlnrmdan biri olacaktır . 

Ankaradruı AdJ.n:ıyn hava yolu 
Bundan başka Ankara - Ada -

na hava postaları yolu Üzerinde ye 
ni tayyare meydanları yapılmakta 
ve seyrisefer emniyetini temin için 
Ankara, Konya, Karaman, Silifke, 
Mersin ve Adana güzergah olarak 
tayin edilmektedir. 

(J.üntecin peşinden : 

Çok yaşc;1manın fllsımı 
Franıızların Ponchon İ•mincle bir şairleri vardı. Bu §air ak. 

ıamcılığı ile §Öhret almı§tı. Gece günclüz içercli. Bu içi§e göre bu 
aclamın genç YCl§ta ölmesine ihtimal verüircli. Altmtf yQ§ına kaclar 
hasta olmaclan YCZ§aclı. Ancak altmış ya§ıncla bir hastalığa tutul
du. Bu ela pek tabii göründü. Çünkü cloktorların muayenesi neti
ce.inde bu hastalık içkiden ileri gelen bir karaciğer rahatsızlığı 
olarak te§his edildi. 

Doktorlar Ponchon' a içkiden vazgeçmesini tavıiye ettiler. 
Şair, doktorları gücenclirmemek için bu tavıiyeyi hüsnü telakki 
eder görünclü. Fakat gene tutmadı. Ak§amcılık itiyadında de
vam etti. Garip olan cihet §Udur ki ak~amcı §air bundan ıonra 
otuz sene daha Ya§adı. Bu defa doksan yaşında öldü! 

Şimdi bu ~airin ölümünden sonra Franıızlar merak etmi§ler. 
Tababetin zehir 5aydığı içkiye o ludar müptela olmanna rağmen 
Ponchon'un bu haclar uzun yaramı§ olmasınclaki sır ve hikmeti 
araştırmıılar. Nihayet §U kara ·a varmışlar: 

Şair Ponchon içki ır.iiptdası olmakla beraber çok ne§eli bir 
imandı. Hiçbir zaman bu adamın hiçbir kimse aleyhinde söz söy. 
ledijii İ§itilmecfi. O. herkeslP lıo.'J ge~inir, her meclise neye verir· 
di. Hayatında hiddet ve asabiyet nedir bilmedi. l§te ak1amcı ftft• 
rin bu trtbir.ticlir ki o kadar u::un ya~amış olmaaına hizmet etmif. 
1-:ki zclıir ;s~ ne .. t? rıe retaret onun panzehri imiş! Acaba sayın 
Profesör Dn'lılnr FnlırPllin KPrim Kökay bu iıe ne diyecek? 

HASAN KUMÇA Yl 

"t:;::~··~r.:. S 13:> ANYA YA GlTSIN 
c~nsorı,, 

İngiliz sosyalist mebuslarından At
lee ile Bakcr Vc-lencia ve Madridde 
l•ükumet P..damlariyle temasta bulunduk 
tın sonra ıv.ar:;'lyaya ve oradan Poırise 
ge:mişlerc1ir. 

Avam Kam:ratında sosyalist m:bus-
1 "rın bu seyahati bahse mevzu edilir -
k:n. hariciye nazırı B. Eden !Öyle de-
migtlr: 

- Sözümün bir fayd:!sı olacağını bil
r.em şunu ııöy:emek is~er:m ki, br::ı. 
herkesin İspanyaya gidip her iki tara
fı da ziyaret etmes'.ni tercih e<lcrim. 

lNGlL TEREDE lŞSlZL!f< 
Geçen ayın on beşinde Londrad1 neş

redilen bir istatistiğe göre lngilterede 
işsizlik sayısı bir buçuk milyon kadar
dır. Bu sayı geçen sene bu vakte :ıaza
ran i0.000 ka~ar bir az~lma göstermek
tedir. Fakat, teşrinievvel ayma n:sb:t -
le 100.000 den ziyade bir fazlalık gö-
rül:.iyor. 

ŞARLOYU KOVALAYAN 
/\.DAM 

Nevyorkta bir a
dan günlerdenbe -
ri Şarloyu aramak
la meşgul. Bir tür
lü de bulamayor. 
Çünkü, Şarlo o:.dan 
kaçıyor ve o art:st~ 
lik maharctiyll! tür
lü şekle girerek göz 

den sırrolunuyor .. 
Fakat, adam da 

inatçı: Mütemadi -
yen arayormuş. 

Aramakta hakkı var. Çünkü vazife
sini yapacak: Kendisine muhakkak Şar
loyu bulmak vazifesi verilmiş. 

Bu adam bir mahkeme ' m~ba~iridir. 
Bir tiyatro girketi Şarloyu dava ediyor. 
Bunun için mübaşir komiğe bir celp 
götürüyor. Fakat, Amerikada ~det: 

Celbi bizzat kime aidse ona imz.tlat • 
mak lazımdır. Şarlo da, mahkemeye 
gitmemek için, celbi almak istemiyor. 
Bakalım ne zaman el~ geçc•;ek l 

DONYANIN 
EN BOYOK VAPURU BOZULUYOK 

Merak etmeyin, bugünkü değil. bun
dan on beJ sene evvel dünyanın en bü
yUk ve en süntli olan Leviathan vapu-

- Sakın kaçmak istemesı1'1 .~~ 
- Hayır kaçmaz.· le fJ' 
Bunun üzerine zeki çoctt 

diyor: wttt'f\1 
- O halde niçin bana 

yorsunuz.? / 
------
,.~iuasel köşesi:__, 

B.irtetkik seY8' 
ha inin ilK 
neticesi -~ 

Jb05 .,.", Fransız hariciye nazırı De ot• 

pdıı b;r tetkik seyahati yaPh~i,,Ü ııı' 
! • ,•v• d .. ya ıul .. · .~ renm:! c ıste<.ıgı ~y un et y· 

hafaza çaresini aramaktır. Ştt>' tli 1",_ 
lcu""e 'tı' olursa Fmnsanın yanma lbO' ,,. 

clımcı devletler bulmaktı~. D~Je ııoıı1' 
da. Varıovaya gitti. Lehl~ler J ti 
tu. Oradan Bükre§c geçtı. ti 1-" ~ 

Acı!ha Fransız diplo~tı":dit , f 
tetlciklcrden aldığı netıce J\ aıe"~ 
merak edenlere bir Fransız g ~ .,,. .. 
cevabı veriyor: Leh1iler f raıt• 
ye na:mna demiıler ki: 1111"' 

mak
• • ara ıu 

- Harp yap . ıçın P t ll' 
mak için de ilk madde Ja:zntı J:ır ııi P': 

Bu ıözden çıkrın mana .fUdııtt dO~ 
hiıtan Almnnla~ gibi . .doğru ıÖ'8t, f / 
ya müstem!cke ıstemıyor. f ıers"' t'f 

ıh • tcJ11C • ( 
ıızlann harp veya su 15 • e b' " 
re mutlaka Lehli müttcfikl~rı dde. ~" 
vermeleri icap ec':iyor. tık ~ 0JP jlJ 
mek para vermel(ten daha ko ~)1ii tff' 
na göre de harpten ziy~de &U ti' 

edecekleri anlaııhyor. . . ı'1• f~,, 
Bu netice kartısında belk•· Jt1C ..... .,.,-

_ı Ih jste .ı.ı 
sızlar ne harp, ne .ue su rJd r 1.r 
ne olecak?u diye ınerak ede .,af'" t' • ·ı lece r ~1' 
lunabilır. Onlara ven ece J>e~ 

• 'LL} l<llY' dur: Mevcut ıttır:aa arı 1' ı 1 ' 

muhakkak bir felakete gitı11e ' 

--------ki-.1-'"tı \jı~,~ 
Encümenler leş a aJ)-ı , 

...,,,., v ·tt-
Ankara ' (T elefo11la) ·ııdt b~ 

Millet Meclisi encü~ellbl~~" ~111e' • -1.:lli ... ~L .J __ • ıle \l y- 'f11 >41 
~ YCJu il ~ . Ie§tı Je ,.-
liye encümenlerinin bır #1 pıl 
si hakkında dahili niza~~ltl' f' 

dilat icrası üzerinde tetkı 
maktadır. 
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izde Fuzuli gibi 

''&:alem olsun eli ... ,, 
d· ı· . ? ıye ım mı •••• 
'4atba , 

Yazan: ll=Ilaıkko ~lY!lhla ~e(ğ~ft~ 

~ aıann en ücra köşelerine çe - \ 
~·~ ltliihirn bir adam vardır. Çok ke

~rctfb ~ lİhir 1• hane ile yazı odalarının ara-

Yukarda bir zamanlar bu işi ben de 
yaptım, demiştim. İ§te o zamanlara a
it küçük blrkaç günahrm vardır. Bir -
gün düştı:iğüm şu gülünç vaziy~tte 

belki o suçlanmın gecikmiş ~ezasını 

çek:yorum. 

"<ıb 
1 

lı ağını kurar. İki tarafına kan 
'C Cr' • t Ctj f ını andıran kırmızı kalem çiz -

~Uc 1!lornuş ıslak provalar srrafanır. 
~ Ilı~~ kuvvetli bir ampul parlar. 
~ ~ 11 ırn şahsiyete musahhih derler. 
~ibjaıı::tede başmuharrirden, imtiyaz 
'Crtc il.den, yazı işleri müdüründen 
~~ten herkesten daha fazla 0nun 
dclt~:teçer. Ziya Paşanın Zafername-

11Ctlıtcrı· k·ık· f.. k. - ·· r ı ı usun an gunu 
'cl\an şeb y~rine 

&a~r hıunei ıchhan mürek-
bc kep yerine,, 

~ ~~i sanki Ati Paşa için değil, hun
i dn Yazılmıştır. Hani elindeki mini 

e'" ~l tnekle bir dokunuşta pamuk 
~~ ~r:-1 kuş yapıp uçuran, bir yumur

"ar~r h~roz sesi çıkartan gözbağcı
·~ ır ışte matbaalanlaki muc;3h -
·c~i~ de böyle şaşılacak kudretleri, 

Ctek marifetleri görülür. 
11

1\alenı olsun eli ol katibi bed tah-
1(· ririn 

1 fesadı rakamı sürumuzu şu 
k~L ey fer 

"'11 bir harf ıukutiyle lolur "Na-
l\• ı dir,, i nar 
~ bir nokta kusuriyle gözü kör 

~ eyler,. 

\:ıı.ıla.!ınr Fuzuli, gerçi ''hattat.,hr için 
!b bak w ı · · t l~k· · 4". at eger eser erının ır.2 -

r 1/lcrıni görseydi, ayni şikayeti 
, ~Plerden edeceğinde hangimizin 
~sı vardır? Geçen asırlar, hidise
tntı· • 

de . nı değil, sebep olanlarının a-
ğıştirmekten başka ne yaptı!... 

athı.ıat t 'h. · d ·· · 
11 arı ımız e murettıp yan -
a~n ayrı bir faslı olsa gerek. Çün-
d '2 benim yct:şip hatırladıkk.rım, 

01gun::Jur. Bunların kimi jı.:mal
~taya bildirilmiş, kimi divanıharp 
ı., ilttna girmiş, k:mi sürgünlere, ki
~"~c· 
t) •e kapanrşlanna sebep olmuş-

c\>lete, istibdada, devletlilere do
' ' t dan ba.,ka şuna buna zarar ve
~~ ise, saymm Allah bilir. 

·lll ~e. bir ıamanlar musahhihlik 
tcıu ıc.n iyi bilirim. Matbaanın en 
•c b adamı, yahut en biiyüık kudreti 
~h .akırnından elinde t~tan adamı 

':ı!tlcıı. hın~ olduğu haldeı zavallının bö
.. '<ti ~ege, bu işin tadını çıkarrr:ağa 
'h.ıı· aılllaz. Hemen hergün birisinin 
tıır.' ~kası, kızgınhğı ile karşılaşır. 
~ete .. ele imzasını daha yeni yeni 

'1t ç1~.ıtunlannda görenler, hepsine 
.lci rtırtar. Bunların titizliği her -

t._ ··nden ü t'' d •. 
~~ sun ur. 

~~ın arasında ben de katılmak iste 
t ~lııı ~akat dünkü yazımda öyle 

~~ır yanhı yapılmış, ki okudu
llı. ~kadanberi yerimde duramaz 

• ' en "Ölmeden ölenleri,, de -
~1 la~\l kim bilir nasıl bir tıl~ımlı 
ti~ : c'Evlcnmcden ölenler 1., ha

~ "'crrniı. 

~~ Al!ahım !... Düşünün ki ben 
~~ k~çnuş bir bekarım. Bekarlığı 
... ~h~ ıtnkan olmıyan bir gerçek 
~, }'~ Ba}'anlardanım. Bu uğurda 
• ~il lllış, söz söylemiş, nefes tüket
. kc tclıniş bir adamım. Şimdi, 
t~hı~~lı::ınirnden, evlenmeden ölenin 
) .... <I • 
~ıJta aır bir tek kelime çıkabilir 
> tııa, benim halim ne olur, ni'.:e 

~t 
~ l'aııJt k. · b f · k b' lto • ı l§te u acıa, artı ır 

h tll~uluğu olmaktan çıkmış bir 
~~: ıne girmiştir. Dünkü yazım 
~h ~aınan harflerle böyle bir ser
~~r ıı aıında taşıyor. Okur okumaz 
''~" lı

1

ara batar gibi oldum. Yüzü
.. rı b' }' ~ ır kan dalgasının hücumu-
l't.ıın. A lnxmdan buz gibi ter ba

tar,, l .. ştxğrm arkat.laşların yüz
... p .. lı;l'3 bakın ki birço-

lltn • 
- }'alnrz adını ohuduklan i-

'a te haklı olduklarına da 
tdr O ti .• · nlara dert anlatmak, 

~iç go3termck, ayrı ve uzun bir 
:ıı_ Yana~rnamağı daha doğru bul-
t· 
(~ 
ıı._ cl'ecan . . . 
t;~acıcd gcçıp de zıhnım durulun-

rllıcğc e başka bir ufkun acıldıiı
başlayorum. 

Ben, tashih yaparken, birgün meş
hur komik Naşid'in bir itam gelmişti. 
Orada sanatkarımız birçok meth'!dil -
dikten sonra, "Naş'.d yeni koşumlariy
le sahneye çıkacaktır ı .. gibi bir cümle 
de vardı. Okudum. Güldüm. Kostümle-
ri kelimesi yanlışlıkla "koşumları., di
ye dizilmişti. Fakat yanhş o kadaı· gü
zel ve gülünçtü, ki düzeltmek bir 
heykel kırmak gibi bir insafsızlık ola
caktı. Kıyamadım. Olduğu halde bnak-
tım. 

Bir başka gün de oburluğiyle meş -
hur bir arkadaşımızın "Ziya .. gazetesi 
namına belediyenin ziyafetinde bulundu 
ğu yazılmıştı. Bunda da b:r yanlı~ 

vardı. ''Ziya,. k ::limesi "haya., diye di
zilmişti. Oldu olacak demiş ve "gilzete
si,. söziinü de ben kendim çıkarmı"ıtım. 
ertesi gün matb2anın içi k<L-ıkahalarla 

çalkandı g:tti. 

Ne denir, yer!e gök yemin etmiş -
tir. Hiç bir sus. şu ölümlü dünyada 
c:zasız k::lmıy.:•;ak ! D:in, ben gülmüş
tüm. Bı.:gün de bana güldüler. Ht.ktan 
ayrılmamak ve sırasında eyvallah t de
mes'.ni bilmek gerek! ... 

azı medre
seJer oku~a 
çevrHecek 

Kültür direktörlüğü gelecek se -
neye ait ilk okul ihtiyacını şimdiden 
önlemek üzere tedbirler almağa baş 
mıştır. Haber aldrğımıza göre bazı 
semtlerdeki medreselerin tamir edi
lerek birer ilk okul haline konması -
düşünülmektedir. 

Frıtihte bulunan v eMimar Sin:-n 
eserlerinden bir medresenin tarr.ir 
işine yakında başlanaca! •rr. Okub 
tahsis edilmek üzere ayrıl<'-- ,: med 
reseler muhakkak surette sıhhi bir 
~ekilde tamir edileceklerdir. 

Fakir Ünlverslielller 
için 

Üniversitede okuyan fakir ço -
cuklara yardım için Üniversite ida
resinin bir yardım talimatnamesi 
vücuda getirmeğe başladığını yaz -
mıştık. 

Bu talimatnamenin kati şekli he
nüz tesbit edilmiş olmayıp talimat -
name şimdilik bir taslak halindedir. 
Bn ta~lağa göre fevkalade zaman -
larda talebeye bir defa nakti yardım 
edilecek, kapmlnrda iaşeleri temin 
olunacak ve çalışanlara ay -
rıca bir ikremive de verilecektir. 
Karı!'ık takım seç lml 
Eminönü Halkevinden : 
Evimiz Spor Klübüne bağlr klüpler 

arasında yapılacak karışık seçmeleri 
bugün Beşikta~ Şeref sahasında saat 
(14.30) da yapılacaktır. Aşağıda isimle- ı 
rl yazılı oyuncular fudbol levazımlari
le birlikte vakti muayyende sahada bu
lunmaları lazımdır. 

Takım seçicisi: Bnhacldin Uluöz. 

(Aksaraydan) Eır.in, Namık. (Al
bldan) Osman, Necip, Murad, Alae.d
din. (Alemdardan) Sıdkı, Sudi. (1\lbn 

spordan) Raif. (Bozkurtta:..) Hasan. 
(Demirspordan) Sabahad:Hn, Osmon, 

Ziya. (Fatih ldmn.ndan) Şevket, Saf • 
fet, Ahmet, Davut, Re~at. (Bakır~Öy -
istiklalden) Vnl)it, Rıza. (Langa spor
dan) kamil, Cevat, Süleyman, Raif, 
Mu7affer. (Halıcıoğhm::lan) Fethi. (Yıl 
c1ızdan) Orhan, Ali, Kerim, Ali Fethi. 
(Rami ldrr:.andan) Lutfi, Cihat. 

Bir doyum 
Aadapazarı orta okul direktörü 

ve sporcu Saim T urgudun bir kız ~o 
cuğu diinyaya gelmi~tir. Yavruya 

ana ve babası ile beraber uzun ömür 
ler dileriz. 

Çok çocuklu 
ha \İm.ere 
yardım 

Yardım talimatna
mesi ve sual cetvel

leri dağıtıldı 
Adliye bakanlığınca çok çocuk · 

lu hakimlere yardım edilmesi için 
her vilflyet adliyesine yeni yardım 
talimatnamesi ve buna bağlı bir de 
sual cetveli gönderilmiştir . 

Bu sual vetvelleri dün İstanbul 
adliyesindeki hakim ve müddeiu -
mumilcre dağıtılmı§tır. 

Cetveller ay nihayetine kadar dol 
durularak bakanlığa yollanacaktır. 
Her hfıkim cetvele kaç çocuğu oldu 
ğunu ve yaşını yazacaktır. 

Paı ti nahiye 
hongıeleı i 

C. H. Partisi nahiye kongreleri 
bu ak~amc!an itibaren başlatll#kta -
dır. ilk olarak Küçükpazar ve Fatih 
merkez nahiye kongreleri toplana -
caktır. 

Yann da Krzıltoprak ve Kartal -
da Samr.ndıraköyü koncrreleri ak -

·1 ' . C> tedı ece.~tır. 

Salhn 1 unakan için, " Yük
sek l'!eühendls Mekıe· 1,, 

nele ugUnkil to;ıl 3n!ı 
.. Yükse!c Mi.ihendis Mektebi,, in

de, bugiin saat 1 5 de bir toplantı 

yapılmnktndır: .. tekai.itlüğü dola -
yisiyle tedris hayatından çekilmiş 

olan ve şimdiye kadar yüzlerce fen 
unsurunun yetiştirilmesinde pek 

bi.iyük bir emek ve hissesi bulunan 
Miidcrris Salim T unakanm, bu u

zun muallimlik hayatının vad ve tez 
karı için .. ., hazırlanmıştır. 
G UmrUk başrr.UdUrlüğUne 

a.ınacak gençler 
fstanbul g:imrük başmüdürlü · 

ğiine alınacak memurlar için açıl -
mış olan müsabaka imtihanının ne 
ticesi dün belli olmuş imtihanı üni· 
versite ve lise mezunlarından 16 
talebe kazanmıştır. 

Bunların isimleri şunlardır: 
l\lehmet Gümrüksü. Necdet Yur 

dakul, Rauf Görni.iç, Behzat Pe -
köz, Mehmet Oemircan, Ahmet Ak 
çakaya, Ekrem Ozbay, Nihat BirikJ 
sel, Ziya Şahin, Edip Kökçü, Şadi 
Sensel, Mualllı Sener, l\hhmut 
Çamlı, Nureddin Ozsu, 

Bunlar gümrük baş müdürlüğün 
de münhal oldukı::a 16 lira asli ma
aşla memur nam~edi olarak çalışa
caklardır. 

Karaköy meydanı 
Bir gazete Karaköy meydanmm 

a~ılmasma yakında başlanacağını 
Yazmıştır. Bu doğru değildir. Ka -
raköy meydanı İstanbul planmm 
tatbikine başlandıktan sonra ancak 
açılabilecek tir. 

Prens Seyfeddlnin na,ı 

Bir müddet evvel vefat eden 
prens Seyfettinin cesedi evvelki 
gün fen fakültesinde fenni bir su -
rette anbalaj yapılmıştır. Ceset tek
rar morga gönderilmiştir. 

Önümüzdeki çarşamba günü Ro 
manya vapuru ile Mısır gönderile-
cek tir. 

Fabrikada kaza 
Büyükdere kibrit fabrikasında a 

mele 1 6 yaşında Aliye çalışırken 
sağ elini makineye kaptırmış, par· 
maklan kesilmiştir. 

Aliye tedavi altına alınmıştır. 
Tramvay çarp~ı 

Erenköyünde Hatbo)' Jnda ce -
lep Sabrinin yan.ında çalqan Kut.o 

monulu Haşim dün Haydarpaşa lise 
sesi önünden geçerken Cemalin bi
nek arabası çarpmış, Haşim ellerin
den yaralanmıştır~ 

• 
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Veni bir 
istatistik 

Bareme dahil bütün 
memurlar cevap 

verecek 
Başvekalet istatistik genel direk· 

törlüğünce bütün memurlann bir 
istatistiği yapılacaktır. 

Bareme dahil her memura, ista -
tiııtik genel direktörlüğü tarafından 
birer sual cetveli gönderilmiştir. 

Memurlar, cetvele, vaziyetleri. 
maaşları, memuriyetleri. tahsil ve 
şnhsi vaziyetlerini yazncaklardır. 

Bu memurların verecekleri ce -
v:ıplar hiç bir şekilde sicillerine geç 
miyecek, şahsi vaziyetlerine miies -
sir olmayacak, kimseye de ifşa edil
miyecektir. 

E 

Köy~üye 
Konferans 
Tarih, zıraat lşlPrl 
ve hesap dersl~rjnden 

verilecek 
ilk okul öğretmenleri köy çocuk 

!arının bilgilerini çoğaltırken köylii · 
yü de gözönünde bulundurarak on 
!arın da muhtelif noktalardan bil • 
gilerini arttırmnk i:in tedbirler ala -
caklar ve köylüye muhtelif me,·zu-
larda konfernnslar vereceklerini ya~ 
mıştık. Bu konferansl::ınn bazılan 
tarih üzerinden verileceği gibi bazı
ları da tabiat tetkiki, ziraat işleri ve 
hesap meseleleri i.izerinden verile -
cektir. 

Ziraat kısmında köylüye tarlada 
ekim, hayvan beslemek, muhtelif 
cins hayvanlar yetiştirmek, ağaç 
yetiştirmek, köyün zirai bakımın • 
dan ilerlemesi icin alınac.ak tedbir -
ler vardır. 

4 

Tarih üzerinden köylüye verile -
cek konferanslar da cihan tarihi ve 
Türk inkılabının muhtelif bakım -
lard:m memlekete karı;ı hizmetleri 
seviyeleri ile mütenasip bir şekilde 
anlatılacaktır. 

m .1111 mı ıııanu uıır.ım ııımm ııu 111 ı~ 

l(u nduı acının ilacını 
içince zehirleı1di 
Yeşilköyde Avrnnos caddesinde 

oturan Ayşe kunduracı Bekirden i
hlç almış, içmiştir. Ayşenin karnın
da bir takım sancılar baş gösterince 
doktora baş vurmuş, muayene edil· 
miştir . 

Ayşenin ila:-tan zehirlendiği an -
!aşılmış, Haseki hnstahanesine kal
dırılmıştır. 

Türk - Yugoslav 
Afyon inhisarları 

t pJantıs ı bıtli 
Türk ve Yugoslav afyon inhisar

ları delegeleri kanunuevvelin birin
ci haftası zarfında Istanbulda içti -
ma ederek günlük meseleleri müza 
kere etmişler ve afyon cinsinin ısla
hı, istandart edilmiş bir hale kon • 
rnası işlerini ve müşterek afyon sa
bşı bürosunun faaliyetini de göz -
den geçirmişlerdir. 

Neticede her iki inhisarın mümes 
silleri bu görüşmeler esnasında: bu
günkü mesailerinde olduğu gibi 
müstakbel mesaileri hakkındaki 
noktai nazarlannda da mutlak bir 
mutabakatta bulunduklarını müşa -
hede etmişlerdir. • 

Bayan Nakiye 
Haber aldığımıza göre kadın say 

lavlamnızdan değerli bayan Naki -
ye bir kaza geçirmiş, yolda gider -
ken ayağı burkularak incinmiş ve 
alçıya konmuştur. Acele bir afiyet 
temenni ederiz. 

Çek koneolosu 
{Şwelovakye.nm letanbul aene • 

ral konsolosu Dr. Kvetoslav Grcgor 
mezuniyetini bitirerek şehrimize 
dönmüş ve vazifesine tekra!' başla-
mı§tır., 

p 

Kıdem zam arı 
hara 

veri medi mi? 
870 öğretmen ber
gün kültür direktör

lüğüne geliyor 
Geçen ders yılı başından itibaren 

kıdem zammı almnğa hak kazan -
mış 870 den fazla ilk okul öğretme 
ninin bu zamları bütçede tahsisat 
olnmdığı için verilmemişti. 

Bu yıl yapılan tasarruflarla bu 
zamların kanunuevvel ayı başmdan 
itibnren verileceğini yazmıştık. Fa -
kat vilayet idarei hususiyesi henüz 
bu işe ait muamelatı tamamlama -
dığmdan öğretmenler zamlannı on 
gün geçtiği halde alamamışlardır. 

Kıdem zammı almağa hak kazan 
mış yüzlerce öğretmenden hergün 
direktörlükten zamları hakkında 
mahimat istemek üzere müracaat et 
mektedirler. 

Kültür direktörlüğü bu mesele i
le yakından meşgul olmağa başla • 
mıştır. 

1 enıizJi/1 amele/erinin 
gali ıh/arı yerler 

Kadrköyde temizlik ameleleri i • 
çin hususi bir yer hazırlanryordu. 
Bu inşaat bitmiştir. Burada hayvan 
ları ile birlikte kırk çöpçü banndın
lacaktır. Çöpçüler burada sabah ve 
akşam banyo yapacaklar, ders göre 
ceklerdir. Bu yerler şehrin diğer ta· 
raflarında da yapılarak temizlik a
melelerinin vaziyetleri ıslah edile -
cektir. 

Diğer taraf tan aldığımız mallı .. 
mnta göre hazirandan itibaren a -
melelerin ücretlerine zam yapıla • 
cnktır. 

Çöp fırınları inşasın
dan vazgeçildi 

Belediye fstanbul çöplerinin ya • 
kılması için fırınlar inşası etrafında 
tetkikqt yapıyordu. Bu tetkikat ne
ticeİenmiş, fırınların yapılması için 
iki milyon liraya ihtiyaç olduğu tes 
bit edilmiştir . 

Belediyenin bu kadar fazla para 
vermeğe kudreti olmadığından fı .. 
rm inşasmdan şimdilik vaz geçil • 
miştir. lstanbul çöpleri denize dökü 
lecektir. 

Şimdi yalnız Beyoğlu cihetinin 
çöpleri denize dökülebilmektedir. 

Hazirandan itibaren şehrin diğer 
çöpleri de tanzim edilecek bir pro
gram tahtında denize döki.ilmiyo 
başlanacaktır. 

30~000 ton şeker 
~eliyor 

Memleketimizde son zamanlar • 
da şeker ihtiyacı bir hayli artmıştır. 

Bunu gözönünde tutan hükume· 
timiz hariçten şeker getirtmeğc ka· 
rar vermiş ve alakadarlara icabeden 
müsaade de bulunmuştur. 

Ankara Türk Anonim Şeker Şir
keti ilk parti olmak üzere Avrupn
nm muhtelif yerlerinden 30 bin ton 
şeker getirecektir. 

1111 hçtJşoıe suyu Çar
şambaya kesiliyor 
Evkafla belediye arasında Kırk • 

çeşme suyunun kesilmesi yüzünden 
çıkan ihtilaf etrafında Sıhhat Ve -
kaleti belediyenin mütaleasmı sor -
muştu. 

Belediye icabeden cevaplan vc-r· 
miştir. lstanbul tarafına akan b:.i -
ti.in Kırkçeşme sulan çarşamba n -
behmduı itibaıe1ı kesilmiş buhın_ 
caktır. 

Resmi daireler, camiler, e~~: .f 
müesseselerinin suları da bu 1:::.ı.-r-

dan istisna cd.ilmiyecektir, -
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Kaçırılan; öldürüldll mil, sağ mı ?! 

Kayt>olan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T eıki
Jah,, rei!i Millerin izi üzerinde •••••• 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: t 

Hurra, hurra, hurra!!! 
General Fon Mi Her; eski arkadaşlarının 

ellerini sıkıyor ••• 
70 ya;:ında bulunan General 

Oygen fon Miller; bir :aman bir 
Beyaz Rus ordusuna, Hol§cvik
lerle düvİİ§tc kuman<la11, :ıonra 
da l'arisıeki •'Beyaz Rtu A:shcri 
Tc~kilatı" na reis olnıu§, bu se
ne eylii.liinün 22 sinde öğlen rnh 
ti, saaı 12 ile 1 arasında. Parisıe 
ortadan kaybolmu§ .• k<tçırılmı§
ıı. Kendisi, o :.amandanberi, hiç 
bir yerde görülmemİ§tir; akıbe
ti, o =amandcnberi me~·hul lml
Tnı§tır. O :aman ve miiteakıp 
sün/erde bütün diinya matbua
tında akisler bıralwn bu csrar
ensiz macera ve muamma mahi
yetinde vakayla yakından meş
gul olarak, koybufonm silineni
zini bulma/• faaliyeti istikame
tinde yürüyerek, vaziyetin iç
yü.:ünü biitün ıaf silat ı·e tef er-
1 uatile ortaya koymıJk "Bcrliner 
lllmtrirte Tsaytung" isimli ha/
talı/, Alman mccmrtasının lıusu
ıi muhabiri Alfred Gerigk; P<>
rise gitm~, or:ada resmen yapı
lan talıkikatla lııısusi surette öğ
rendi/derini birle§tircre1.·, bü
tün 't'aziycti, en son saf lıaya l•a
dar, canlı bir tarzda yazmı§trr. 
Berlinde ilk sa/hası, bu hafta 
m-~rolunan bu son derece me
rrıklt. heyecanlı, cntere,san yazı 
serisi; §il )'ol da ba§layor: 

- Bıınıl :m 7 sene C\ vel, haydutlar, 
reisimiz G<'ncnıl Kutyepofu aramız
dan f:t-~<ip ayırdılar l\:e gurbette yaşa
yan lıi'ıi"ıı Hıı~lar, hu suçtan duyulan 
ıstırap 'e iim it-izlikte hirle.ştiler. O 
takitı t':1 lı <' rİ aramızda hcrahcrlik duy 

gusu, lı:çhir zaman kendisini bugün
kü kadar km,-ctli olarak gösterme
miştir. Fa!uı', lmgiinkü duygumuz, ıs· 
tırap ' 'criri hir ıJnygu değildir; hu
günkii ,Jnyguıııuz. Rusyanm kurtarı
lı§ı için hi!yiik nıikadclcmizden, 20 
ıenc inkis:ırlnra u~rndıktan sonra tla, 
vazgt>çmrnı i . olmamızın ''erdiği gu
nır dııy~u m1ıır. 

- Hurra, lıurra, liurra ! 
Böyle 3 kere bağın§, salonda çm, 

çın ötüyor. General Miller; mütelıas
sis bir tanrla, eski arkadaş larınm el
Jerini sıkıyor. Bakışları, tlonanmı§ 
'8bada toplanan kalabalığın üzerin -
tle dolaşıyor ..• Şimdi burada o kadar 
insan dolu ki .•• Günlerden, seneler -
llenberi görülmemi~ derecede çok ..••.• 

Bunlar, Pariste gündelikle çalışan 
işçiler, küçük memurlar, gazete satı· 
cdar ve taksi §oförleridir. Fakat bu 
19 Eylül 1937 tarihimle, ~içeklerle 
süslü masalar etrafında oturanların 
lıepsi de, gene eskisi gibi Generaller 
ve AmiraJler, yüzbaşılar ve mülıizim-

lerdir. Onlar bugün gurbette çetin 
çalı~ma ile nafakalarını kazanmak zo
runda olan insanlar dc~il, oıılar bu
gün gene yüzlerce muharebe Ye mii
sademcdc kızıl orduya kar~ı duran 

muharipler, a11kerlerdir. Üniformala
rı yılpır yılpırla~mış 'e tcrelmi~ti Ye 
lıatta bazıları, bu tesit gününde hile, 
oraya i ~ eJhiıı;cleriylc gelmişlerdi; 

çünkfi, giyecek ba~ka hir ~eyleri yok
tu. Buna rağmen, rckcılcri iizcrindc 
Sen Jorj ,.r. yahut Sen Vcadimir !;a
Jiplerinin nişan şeritleri pırıldıyordu : 
kendileri haricindeki alemde çoktan 
manalarını \'e me<lli'ıllerini knyhetmi; 
bulunan bütün o nişanların ...• 

Pari!;, lıaftaları1nnheri <lünn 11er
gisinin sarhoşluğu ile yanıp ;utuşu
yordu. Hu akşam saııtlerind.- gene, 
projektörlerin ziyasımla, Trokadero 
önünde f ı kiyelerinclen havaya ev bo-

yunca su fı~kıran teşmeler, altın sa
rısı ve kızıl , ye~i] \'e beyaz ışı klanı) or.

1 
Sen nehri üzerinde, nehirden ha\'a• 
ya (ırlatılan su sütunları, beyaz - san 

parıltbyor. E) f el kulesinin ışık şuala
rı ahmda ()urup, kar gibi beyaz ay
dın1ahlmıf muhteşem sergi binasının 
ii,;tiinden atılan lıa\'aİ Ii~eklerin çatır
dılı renkleni:.:lerini hayran hayran 
seyredenlerin sayısı, 10.000 lerceydi. 
Sergi hina.;;ı ~ ollarınclaki kalabalık, 
itile knkıla gidip gelenler ara5ında, 
) eryiiziiniin lıi.itiin dillcr:m·e, karma
karı~ık hir şekilde konu~uluyor. Ve 
lıerkc:-, Pari lilcr 'c ta~ralılar ve kü
renin 5 krı 'a ından gelen yabancılar, 
ergi ~aı:an:ıiyle sarhoş olarak. §unu 

lıi- et1i\'orlar ''Bu. lıa!<ikatcn -Icıık • )ı; 

~clıri- <lir ; hu 1937 yazınm Parisi!" 
Serginin luıyrnklar asılını; büyük 

rııctlıalimlen hir teyrek ~aat meufe
dcki kiiçiik , ı:.akin Villalar ,·aıhlesin
ılc, hu ak~aııı hararetli hir ,·arlık kay
ııa-;ıyor. Burada, parmaklıkh duvar 
:ırka mda e1:1ki, kibar lıir villa var. 
Kapı•mılıı "Satılık yahut kiralık" ya
zılı, kırmızı- ivah ko(•aman hir "afta 
aıı;ıJıdır. Onıı.n yanılıaşmda da· ufa
rak \"C ~iize çarpmaz bir nıim~li lavha, 
parmaklıklı kaımla, şimdiki kirarmm 
kim olduE;'llnll anlatıyor: "Gelibolu 
karar~ahmm eski Rus muharipleri 
birliği"'. 

Hiitiın o,Jalar boyunca yfik~elen 
p~nı('erelcr, keskin hir aydınlık.la göz 
cılryor, ku11un kaplı iğri clamdaki ça· 
tı arası pencereleri bile aydınlık; 
"Gelibolu kliihii", lıugün f e\'kalade 
~cııliğini yapıyor. l inci kall:ıki bal
konlarda, &tcak yaz akşamından fay
dalanmak için çıkan e~ki Rusya mu
hariplerinin ~ekilleri, daiına, tekrar 
tekrar giiriiniiyor. Ye sonra, her za· 
ınan o kadar sessiz ''e sakin ikamet
gahlar cnrltlc .. ini, 20 sene<lenberi ar
tık mevrut olnuyan eski Rusya melo
dileri Ye §arkılarr dolduruyor. Geçen 
devrin hareketli dans melodileri; ge
ni~ steplerin tefnc, yumuşak yerli 
F,arkılnn: dünva lıarhine \'oll:mılmak . 
iizer(', sullı garnizonların.lan na~me-
Jeri nltında çıkılan şakırtılı marş-
) :ır ...•• 

( Ar"-sı vcrr) 

''Meran,, otelir.ıde, 17 Numaralı 
odada. Hanı Georı; kansı Gitta
yı, salonda birlikte yemek yediği 
erkekle aevi~mek ilhamiyle hırpa· 
layor. Gitta; bu .zatın, annesini ö
lümden kurtaran Doktor Herbcrt 
Oyler olduğunu, kendisine sırf ar
kadnıça refakat ettiğini ileri aü • 
rüyor. Koca, kansına bakıyor. Te
reddütle bocalıyor: 

Hans Georg, elini alnı üzerinde gez ~ 
d:rerek : 

- Ah; de.di, sana inanabilseydim 1 
Gitta, ıu mukabelede bulundu: 
- Bana inanmana hacet yok 1 Haki -

kati söyley:p söylemediğime, sen ken
din kanaat getir 1 

O zaman, delikanh, ona yakla~mak 
üzere bir adım attı. Fakat, kız, onu 
menc.::ler b!r tavırla, elini kaldırdı: 

- Hayır, Hans Georg ! Sana banı -
mak üzere elimi uzatmadan, haksız -
lığını kabul etmelisin! 

Hans Georg, daha hali §iiphede ol -
makla beraber, yan yanya da nedamet 
getirmiı bir halde, heyecanla §U ceva
bı verdi: 

- Yarın gene konuşuruz, Gitta 1 
Sonra kapıya .do~ru yilrüdü; bir ke

re daha dönüp baktı ve odadan çıktı 1 
Hans Georg, ömründe hiç timdi ol -

duğu ka:iar ne yapacağını bilmez btlde 
kalmamı§. kendi kendisine kartı ruban 
hiç bu kadar kimaeıiz görünmemiıti. 
Bir ''sairfilmenam,, gibi yürüyerek ote
IJıe döndü ve odasında bir iskemleye 
çöktü. Gittaya inannuya mütemayiLdi. 
Karıarnın infiali, pek özdendi. Su~unu 

bilen bir kadın, kendiıini bu derecede 
sükun ve vakarla müdafaa etmez. Bu· 
nunla beraber, bütıi.in geçenlerin büsbü
tün de zararsız ıeyler olduğu hususun-

Petrol antre
polarında 

ÖJçU ve kayıt işleri 
bir niza°' altına 

alınıyor 

r-~~~~--~----------------------~ 
Alfln düu daha 
düştü, fakat ... 

İstanbul limanında bulunan petrol 
antrepolarının ölçü ve kayıt işlerini tan 
zim etmek için İstanbul gümrük baş
mlldürlüğü tarafından hazırlanmıı olan 
talimatname gümrük ve inhisarlar ve
kUetine gönderilmiştir. 

Talimatname gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinde tetkik edildikten sonra 
muvafık görüldJğü takdirde derhal tat
bik mevkiine konulacaktır. 

Bu talimatname ile antrepoların ıim
diye kadar 'ıiç bir usul ve şeraite tibi 
olmadan yııpılmakta olan ölçü ve lrayıt 
işleri ıslah ediltf;eği gibi, antrepolara 
giren mayilcrden gümrük resmi verme· 
den h:~bir surette bir tarafa bir şeyçıka
rılmaması da temin edilm:ş olacaktır. 

Talimatname yapılırken gümrük ve 
inhisarlar vekaletince A vru.panın muh
telif gümrük müesseselerinde y:ıptın
lan tetkikler gözönünde tutulmuş oldu • 
ğundan taEmatnamenin tatbikatında 
hiç bir suretle bir m:.itkilat karşısında 
kalınmıyacaktır. 

Yeni talimatnamenin yılbaşından iti
baren mer'iyet mevkiine girmesi kuv -
vetle muhtemeldir. 

Bu haftaki ilk maçlaM 
T. S. K. hlanbul Bölgesi F•tboı A. 

jaalığından: 

l2-12-Ll937 pazar günü yapıla -
cak resmi tik ın.ıçla n : 

Taksim stadı: Saha komiseri Feridun 
Kılıç. 

Güneş - Topbpı. Saat 13 te. Hl 
kem Ahmet Adem Göidün. 

Yan hakemleri Ahmet ve Dinçer. 

Galatasaray - Beykoz. Sazt 14.45 -
te. Hakem: Feridun Kılıç. Yan hakem 
len Şevki ve Faik. 

Şeref stadı: Saha komiseri Şazi Tez
can. 

Hilal - Feneryılmaı. Saat 11 de. 
Hakem: Bürhan Atak. 

Vefa - istanbulspor. Saat 13 te. 
Hakem: Cafer. Yan hAkemleri Halit ve 
Salabattin Özbaykal. 
Beşiktaş - Süleymaniye Saat 14,45 

de. Hakem Şazi Tezcan. 
Fenerbahçe stadı: Saha komiseri Ad

nan Akın. 
Beylerbeyi -Altınordu: Saat 13 te. 

Hakem: Halit Ga~;p Ezgü. Fenerbahrcı 
- Eyüp: Saat 14,45 te. Hakem Adnan 
Akın. 

Edebl Rom&n : et 

S:::VGi; 
Uyanınca .• 

Yazan: Maka El 

da kocasına kanaat gelmiyordu 1. 
Hanı Georg, bir erkekle güzel, genç 

bir kadın arasında tertemiz ruhi doat
luğa inanmıyordu. Gitta, bu "galan,, 
doktora bilmukabele sevgi hisleri bah
şetmediyıe bile, doktor herhalde Gitta
yı seviyordu. Bu cihet, ıüphesizdi: çUn 
kü sırf hasta anneyle alaka tesiriyle, 
devamlı surette kendis:ni Gittaya has
retmesi; onu boyuna, tekrar tekrar an
ması; kendisiyle birlikte akpmlar ge
çirmeşi ve kendisine güller takdim et
mesi g:bi tezahürlere tahrik edilmiı ol
ması, imkansızdı 1 

Hans Gcorg. kahramanların sahne 
•Jstünde veyahut da kötü macera roman 
larında yapmaları mutad olan bir ıeyi 
yaptı ... kendi kendisiyle konuımağa 

başladı: 

- Ben, bu adamı araya•.:ağım, ken
disini mutlaka tanımahyım, kendisiyle 
görüımeliyim 1 Veyi ona; eğer beni al
datmağa te,ebblis edecek olursa! ... Teo 

Malzenin beni ikaz etmiş olması, haki
ki bir bahtiyaılık 1 Gitta, öyle saf ve ko
lay itimat eder bir mahluktur ki! Genç, 
tecrübesiz bir kadın, vicdansız ve ''ra-

fine,, bir insanın ne kadar kolay kur

banı olur! 

Altın fiyatlan üzerindeki gayri -
tabii yükaeliıin önüne geçmek için 
maliye vekili Fuat Ağralımn baş -
kanlığı altında toplanmış olan ko • 
misyonun ittihaz edeceği karara, 
İstanbul borsa mahafilinde büyük 
bir alaka ile intizar olunmaktadır. 

Bu hususta komisyonun vereceği ka 
rann gecikmekte olması altın s3-
tıcılımnı daha temkinli ve ihtiyatlı 
harekete sevketmektedir. 

Dün bu cümleden olarak altın 
yine borsa haricinde düftnekte de -
vam etmif, 1082 de açılnuı 1080 
de kapanm11trr. Bu suretle dün de 
altın 26 kuruş daha <!ütmüş bulu -
nuyor. 

Yalnız şimdiye kadar yapılmış o
lan altın muamelelerinde dün ala • 
kadarlann dikkat nazarından kaç -
mayan bazı muameleler görülmüı
tür. 

Simdiye kadar hararetli altın al -
makta olan bir kısım sanaflar elle -
Tinde bulunan altınları eatmak için 
istical göstemıeğe ha§lamrılardır. 

Boradaki dünkü mlMVJWeler 

Dün İstanbul bonaamda birinci 
tertip Türle borcu tahvilleri 14.45 
ten muamele görmüş, ikinci tertip 
Türk borcu tahvilleri 13.75 den ıe

tılmııtır. 
Bundan başka Merkez bankası 

hisse senetleri 96,50 den, Aslan çi

mento tahvilleri 9.50 den muamele 

gönnüı bir İngiliz lirasına Merkez 
bankası tarafmdan 626 kuruş kıy
met te8hit edilmittir. 

Londra borsasında ise F ranaız fran 
gı evvelki günkü fiyatını dün de 
aynen muhafaza etmiftir. 

Öl Um 
Fatih Der9iamlanndan ve İstanbul 

liseei sabık Ara.bt ve Farisi muallim
lerinden Dağıstanlı Seyid Salih Kişı.. 

oğlu dünkü cuma günü saat dörtte ve
vat etmiştir. Nam&Zl ikindide Fatih 
cami*rifinde kılındıktan sonra aile
si rna.kMresine defnedilecdrtir. Mıevll 
rahmet eyliye. 

• Dün birleşik esnar cemiretlerl merke
ılnde bakkallar cemiyeti le ııarsonlar ce
miyeti idare heyeti içtimaı yıpıJmı,tır. 

Netice lıugün anlaşılacaktır. 

tr.. Bir bir arkasına cigara içti. Yor -
gunluk ve sinirlerinin geytemesi, onu 
yıkmazdı. Hanı Georgun, o vakte ka
dar da böyle bazı geceler geçirmitlili 
yok değildi; çok defa en muvaffakiyet
sizliğe uğradığı ıarttar içerisinde, çok 
defa da en tehlikeli vaziyetlerde .... Me
sela, Hindistanda, kaplanlann homur
tusu gözlerini kapamasına imk!n bı • 
rakmadığı anlerde .... ya11ud da yüksek 
dağlarda, 'Sisle kar fırtınası tarafından 
gafil avlanmıt olarak, bu dehşetli ve ..U
rekli ıUrprlz karıııında, ya bir d:ığm 
sarp kidhına tutunarak, ya da dar bir 
kaya kenarı •üstünde sekerek, saatleıt.:e 
beklemek, gün doğuncuyadeğin saatler
ce beklemek zorunda kaldığı zamanlar-
da. ... 
Güneı yükıelince, pencereyi açtı. 

Muattar b:r hava; kendisine dofru n
ti. O an, dünyayı yeniden biraz daha 

dostça bakıılarla seyretti. Soğuk bir 
banyo, iki fincan ııcak ~y ve Uzerleri
ne bol bol biber ekilmif birkaç dilim 
domuz kızartması, gtf.:eyi uykuıuz ge
çirmiJ almaaınm tesirini tamamiyle gi
dermesine yaradı. 
Hanı Georg, doktor Herbert Oyle -

rin adreıinl öğrenmek üzere otelin bU

rosuna indi. 
Kapıcı, tedavi yerleri listesini eline 

aldı: 

- Herbert Oyler isminde bir doktor 
"Villa Feliaitaa,, da oturuyor. 

- Bu pansiyon nerede? 

Hans Georg, ortahk ağanncıya kadar 
böyle kendi kendine düşündü, kurdu. 

Uyku ne gezer! Hiç yatmadı ... Odada ,; 
bir aşağı, bir yukarı gidip geldi, dolq-

- Kaplıcanın tam bitifiğinde. .,. 

- TetekkUr ederim! 
Hana Georg, telefon höcreıine girdi. 

(Arkası oor) 

Gaziante 
üzumıerl 

IJnümOzdeki nıeoıltll 
lnglltere ve Mısır pl 
salarına sevkedllt .... 

. Gaziantep, (Huıus!) - ~~ 
aısatınm inpatı çok ilerl~)>itıllil 
tepedeki deponun inpatın~-' ·~ 
zariyle bakılab:ür. laale ~,. 
bitmittir. Gazhane civarında 
mukavemetini teıbit i~in bir 

kurulmuı. çelik borular da 
rundan gelmi§tir. Tesis~~~ an ii 
ki yaz mevıimi içinde bıtiriJeCI 
luyor. 

Nafia Vekiletinden buraf& 
len heyet ıehrln iç ve dı11nda t 
b~lunarak belediyeye tesllın Mil 

ritanın muvafık olup oJıııadı•f 
tmmıtrr. Fen l.eyeti raporuJl11 

te '9'ermittir. Cevap bekleniYor. _..f.11 

PAZARCICA YOL VE.,~~ 
iSTASYONA NA~ ~ 

Antep - N:ırlr JOlesi f!~e11~ 
ahır mevkiinden Pazarcıg:-. • ~ ~ 
kırk kilometre uzunJı1ğundak1 ~ 
ilerlemiıtir. Pazarcık - Antet> bd fi 
yirmi kilometre kısaltacak oJıJI ~' 
lun bir an evvel bitirilmesine 
mi yet verilmektedir. ~ '1 

Seksen senedenberi kaza ,ne~ '1 
lan ve bu müddet içinde ıııe\' ~ 
nasebetıizliği yüzünden hiç~bit ~ 
ki eseri göstermiye.n pazw
merkezinin beı kilometre . . ~ 
Pazarcık istaayonuna nakli ıçil' 
çe teıebbüse giriıilniştir. 

YAŞOZOMIHRACA~ 
Ayıntabın dünyada i1.ıUın -_.Mt 

nün bittiği zamanlar kemale~ 
cins ilıtarnlerinin harice iiıraO ~ 
tıaat Vekaleti nezdinde vak r ~., 
üzerine buraya gelen heyet f' ~ 
pet ve iyi intibalarla ceri ~, ... 
Antebin biDıusa Humusu·ciJıll 
re ve Mımr piyaaalan için Ç~ 1 
lidir. önümlizdeki üzüm , 
bu cinı &ümlerin Vckllet nını'lı 
rumu vasrtulyle ihracı takarfilt 
tir • 

ÇOCUK ESiRGEME KVll 
FAAJ.IYETl 

Doktor Bay Saip özerin 
'9'C idareıi altmda çalIJ811 G 
cuk esirgeme kuruma muhit fçillıe-
çe daha faydalı olınMtadıl'· B~ 
lan ecvp ve ilgisini temin ctdlİf 
un bu hayırlı ve fayclalı # 
çalıfD18lariyle (200) çoc:ui1S ;., 

dinnit ve mekteplerdeki _fakir~ "'I 
nin sıcak aııe yemeklerini tt" 
::~!~klanru bitirerek tatbil&ı';:;aA 

Şehrimid.ıe her türlU f~ ~ 
havi modem bir doğuaı~ 
memleket haıtahaneıi ealÖ (),et ~J 
kıymetli doktor Bay SaiP ~ 
olarak çalııttğı mUesae~ ~ 
tutulacak hale getirmittit· 1' eJbifJııl,,;. 
evi 101yal yardım ıubeliyle 4, ~~ ' 
mit ve orta ta.hail gençlljiııe 
elini u.ntmağa bqlamıtuı'• 

KOLTORHA~~ 
Kadrolan ~ ~ f' 

da, deccrli öğretmenleri - _.; ı 

esmek irfan ocafı halin~::.~~~ 
lıtmaktadır. Viliyet dan-- şif"'~ 

tep açık olup buralarda ~ ~ 
dera vermektedir. Lile ~ ~ 
yüzil geçmiftir. BiltrJn .DA fi" ., 
teplerde okuyan talebe f/I. ~ _,,,, 

bine yakindir. HalJcıınr.t: da ;,;,ı 
dir bir okuma ve otrutıııA b , 

mrıttr. ~~ 
Kilis Halkevi Gaziaııte9 dl tP -' 

kuyan Kiliıli talebe için b~ ~ 
siyon açmııtır. Talebe b ;,-Jl!j;' 
bir ücretle yiyip ya~ ,. ,., 
yemek ve yatak maaraflarl ~~ 
ödenmektedir. tiı1cll 

fçtimil kallanma n.ıe p ~ 
rol oynmuı olan Gazial':.-~ 
hayrrlı çalIJm81arma fa&I ,, " 
etmektedir. Netriya~ ~, 
birinciliğini alan Ev bı1 .... •...,..~,~ 
kıymetli eser tab ve neıre 
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Harpten •onra 

\~tpt~n sonra Ali pa~a tekrar sa 
~de hgelınee en ziyade mali mesele 
'~ 0calamı§tı. ~ünııct düğünlel'i 
~ itt illa rafları almış )i.lriiınii._tii. 
~ k e kazanan ku) umculnr idi. Sa 
~ıp kanıruyorlarclı. 
~ Pte eaa en para kalmamıştı. 
\ ~ tla saray kuyumeularıu ceple 
\ı, lhyordu.. Abdülmecit ilk. za 
\

11 
tda .. para sarfı hususunda hayli 

~~ So termi~ti. Bu Ali paşaya 
~tr ]•attı hümayun lıa} 1i enlere 
a . §le hattı hümayun : 
Ctıiın • . ] }' . . 1 lt l .vezıra mc ıa ısmırıın; 

~~l 1clıcap sür lıiimaynnlarıınız· 
1 ·ı· t~ r 'ııkuhnlan \'C Lunclan baş- ı 

il 1 rıza) ı müliıkancmiz olarak 1 

mahiJlerin eğlenceleri. 

memur:yetlcri lıilaicra llahıalinıize 
gi>nılerilnıiş oldıığmHlnn 't' mii:;arii· 
lcylı sera kcr pn:;:n ile nıali)e \e lıazi
nei lıasıın ııa7.ırlnrı pa.ular lıemcn lıil
iı;ıirna ınüznkrrei ıııaJalıntn miiLafe
rcl eôerek \ 'f! lıakkn makrun olun 'e 
nice rbeplerden <lolıı) ı falıi:. lmlıı
ıınn dih·unn tetkik olıııınrak tlcftcr· 
lcrinin tnnzimi 'c 'akteıı ıniııcJe, kat 
lın mal..ulc ~ey ,·nkulmlmnııın,.,ı ""ha
l,ınııı hrhcnıclıal lıuluıınıa~ı dahi ir:ı· 
dci katiyemi..: iktizaı;ınılaıı lmlımrlu
ğunrJnn srrian ienl11 lıalc ilıticlar olıın
sun." 

Bir ecnebi ı;erar~ti raponına giire: 
Siir lıliımt) ımlar mii11a ehetiy le dev
let hnzinf' iııdrn her sulınn i!;İıı ) iiz 

~-ı· Kafkas c:epheıinden ricat eden ordumuz •• 

~tıı.rtkatr alıancmiz taraflarından 
~til &uıluk 'e kayıtı;ızlık sureti 

"' 'tek bazı nıübayaat vukuhul
\.lıis;ı du~u ınesmuunıuz olup bun· ı 
\J lll \ah ~aff ei miitteallikatı ~ahane 
~~" r sısatlariyle idare olunarak 

~'-.1lıla hirgima masrafları vuku· 
' t·h katiyen rızamız olmadığın
\.;~~ a aai devleti aliyemiz • 
,~ h gerc]t hariçten hiç bir kim -

\~". lle vakit olur ise ınatlfıhu
\. Se,ı ~olurum mülihazasile isteni 
~ığ~~ götürmeğe mecburiyetleri 
·~1- il 8Jkaca hattı hümayunu· 
\.._ ~~ olunacak jse de işbu ira· 
•t~'rniıi bilciimlc hademe ,.e 

ltt he ifade edip şayet lıilif ı ha· 
~' bl11 anlar olur is~ anın dahi 

Stir·) 
"' ttd.1 rnek Ye icahma ~öre lıa-
ll)c ıb ~ltirilmek ve hunlara 

tıl"n tıkatt tahkikat vP. tetkikat ic
~.~~ak lazım geldiğinden seras· 
~ ~8§anın bu hususa tayini nez 
il tı\(i 'n İp olunmuş Ye hene· 

,Mı,ıı~:~aai~i tnevkiiye i cihetiyle 

~'lltarııırerniı mli~irliği idaresi
~he .~era kerli~r. illıaki) le ınü

,, ~fü~ lalesi Ye Tophanei umire· 

""' 
1 

Mehmet paıııa nıütehavvı-'ll ~"Utela '" · · 
~-~· rnı7:dan hulnnclnğundan 

"1ltıaltıer.lıse memuriyeti miina
p rnOşarüleyhıma celp ile 

kırk hjn kese yani yetmiş milyon ku
ntf tahsis 'e sarf edilııı i~ti. 

Ali paşa, lıııttı lıiinıayııncln mc\'• 
zuu hahsolan uhval<lcn İıek miitecssir 
olmakla lıcraber, bir eıwüıncni mah
sus akit ile emri iktisatta :r.atı ~alıanc· 
yi te~Yiken sadakaısiz.lik edenlerin 
haini vatan olacağı yolunda bey:ıııat· 
ta bulunmuş Ye hir sureti tcsviyei te· 
cmmül ve tezckkir C) lemiştir.Soıı 2 se 
nenin hirineisinde yedi yiiz milyon, 
ikinci simle hcş yiiz milyon kuruşa ha· 
Jiğ olan dii) uııu hususiye, ]ıazinei 
'1evlete tahmil olunmtı§ idi. Bunun 
i~in, ,·iihliı) i ,]e, Jet hir milyar iki 
) iiz milyon kuruı;:h1k konsolite mev
kii tedavüle koynıllyı ılii~iinnıiiş. Tc
pcclelcnli Ali JHt,aııın zatı lınzreli pa
•lişalıi nnnımn geçen Y cnişclıir çift· 
liklerini satmayı ten ip ctmİftir. Hu 
ı>ınlukin kıymeti, talımirıcn, iki yiiz 
hin kcı;c kaclar ola<'aktır. 

13. ifa) rcttiıı '·V c nil.i t:ırih~e ''e 
ei~·asiye" ndlı kit:ılıında §Öyle diyor: 

'·Bnzı "' rak nıiiıalca ıııdan i:ıLİn· 
hat olundn~ıına g\ire. o 'nk'ıler, df'\'· 
letçe !ıeuüz hiilı;c uoulii t:ınuııncıı 

me' rııt <leğil idiyse ılr, mnliye nazır
ları. lıı>r iki nva iiç ayda bir. o miid
ılet iı;incfo alınabilecek rnritlat ile me
ı;arifi havi lıir lı>rlip ~·apar'" hu tt:r· 

tip mecliei ,·iikelaea da tetkik edile· 
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R~!?a!~ 
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Ö~lc nc5riJ'atı: &at 12,30 PIO.kla Ttırk 
nıwılkisl. 12,50 Hnvadlı. 13,05 Pl&.kla Ttırk 
muslldsl. l3,SO Muhtelli plAk oc§rtyatı. 13 
son. 

Ak,anı n~rlJatı: Saat 16 Kadıköy Hal. 
kcvlnden naklen orkestra konseri. 18,30 Plak 
la dans muslk181. 19 Safiye: Piyano ve k~ 
man refnlmtlle. 19,30 Konferans: Doktor Fah 
rettin Kerim (IIcyccanlı tipler). 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Sadi ve arkada§ları tarafından 
Türk musikisi ve halk §atkıları. 20,30 Hava 
raporu. 20,33 Ömer Rıza tarafından arapça 
söyle\•. 20,4(i Semahat öıderuıcıı ve arkad~
ıarı tnmfından TUrlt :muslklsl \"e halk ~arkı. 
lan (Saat ayan). 21,llS Orkestra: 

1 - Boleldicn: Der kallf von Bagdat 
uvertUr. 
2 - Moreni\: Tortajada valse. 
3 - I..ehar: ZJgcunerllebc Potpourrl. 
4 - Dızet: Entr acte de Carm~n. 
ti - Langer: GroasmUtterchen. 

22,15 Ajans haberleri. 22,30 Pl&.kla ııololar, 
opera \'C operet partaları. 22,CiO Son haber. 
ıcr ,.r PTlesi ı;UnUn programr. 23 Son. 

rrk. ırii~tcrilen teılivatın takdim \'e " . 
teı·ili kanırlaeıırılır idi." 

(Arkası var) 

Sulh muahedesi 
\ irıni hiriııci ıııa<lılc -Hu ya dev

lcıi canibinden tcrkolunacnk i~bu a· 
r,ı,,·i mezkfıre t!c' leli ali):eııin tahtı 
tahi) etinde olmak üzere Huğılan e· 
yaletine zam ve iliive kılıııal'aktır. ,\
ra7.iİ mezkfıre ahalisi memleket<') 11 "in 
hukuk ve imtiyaz:ıtı mukannesiııden 
hi scdar olacaklanlır. \'e alınlii mer
kume üç sene miidrlet esnasında ister
ler h~ emliklerini serbestçe snııp 
haşka malıallere nakli haııe etmekte 
muhtar olacaklardır. 

Yirmi ikinci macldc - Eflak ve 
lhığdan heylikleri de' Jeti aliycnin ta. 
hiiveti sen ivesi ve dih eli muahellenin 
kefaleti tnl;tmda olarak malik oldnk
laı r imtiyazat \'c muafiyatın mcnnfi· 
inden nıütmain olnıa~a ilernm e-

" <leceklerdir. Diivcli miitekeffilcnin 
lıiç }Jirisi raııibindcn işim heyler ü
zcrin<le lıir hiınayatı nıiistakile icra 
kılmııın·ncıtk ' 'e ıncsalilıi dalıilivele
rinc tlaİıi hic lıir taraf m miid;hale 
lınkkı nıalnı .. u olııııyac·aktır. 

Yirmi ii<"iincü madde - Saltanatı 
aliye işlnı l;cyliklerin iclarei mfü.taki
lc 'e milliyei ılalıi!iyelcrini ve tanıa· 
nıı erhestii diyanet \'e tic.uet 'e !'cy-
1·i sefain im uslarını ifa) a taahlıiit 
lıuyurnr. El ye' ııı cari olan kavanin 
Ye ııizmııat memleket Yeniden riiYet 
kılınacaktır. Hıı macİrlede ittifak; a· 
rfi lnı ıl olnıak için sureti tf'rkilıi lıak
kındn clih rl i nıualıeıle tararlarmclnn 
'eriler.f'k karar n-c·lıile hir malı~u~ 1 
komi~yon lc~kil ohmaraktır ve i;;:hu 
komisyon hi!ainılıal lliikre~ırki ,,.,,._ 
Jeti aliyf' koıııiı:erinc iltihak ryliye-ı 
rekıir \'C memurini nıenıleketeynin 

1 

T rakyad3 köy .. ği tmen!.eri bir toplanbda. 

Trakyada kurutulan 
bataklıklar 

Eğitmenlerden çok iyi neticeler 
ahnıyor 

Edirne, (Hususi) - l\Ieriı; ki.iprü
~iinün iki başı iki eserle eü~leni)or: 
l~ir başında Trakyanın ziraat kurs o· 
kulu, iiteki baimda Meriç gazino~u 
gibi E<lirnenin ilııiyaçlarına kar~ılık 
, eren iki güzel eser. Biri doğnm~, 
biri ynpı dencı;inc girıııİflİr. 

llk!ı:ılıara tahii hir parkı fiiı;leye· 
cck hctonılan çatısı, tcr:ıslarr, olacak, 
iiç yüz ki~il ik hir salon ayni zaman
da §elıir istasyonunun da halk için 
konforlu hir clnrağı olacaktır. 

Ziraat Ralıçcsinin Yeniden 
Geni§/ nnesi 

Geçen yıl 100 dekarla geni~lcyen 
zirııat hnlıçc:,i bu seııc Je ) ükııek Zi· 
raat Yckaletiniıı para yardımlariyle 
dürt lıü) ük balıçeri dalıa istimlak ııt~ 
rcti) le Mcrice doğru ı;eni~lcmi!tir. 

Teknik ,.e verimli çah~nıalariyle 
ı;c:itli ve nefis yüzlerle fidan yeti~
tireıı zirant hnlı~eııine ne ) ııpıl::.a az· 
ılır. 

Ziraat k11rıı11ııun 40 ı;ürhiiz !:OCU· 

ğu hu bahçenin hiitiin seo isini eline , 
alım" bulunuyor.: 'l'plm lluk. 1'ıe biz.. 
meli, arnlJa!iij, tohum rlö!ii ııyınnıık, 

arı i:-ta~yon1armt kı:.lık dumnıuna 
sokmak, tm 11k, tnv~:ın iı;:taı;yonlarmt 

lınl.ınak, fidan ı;öı:crtmek. siitçüliik 
\ e huna ben7.er vcrvi~]er hep bn halı
~enin i1:intlc rn çevre+ule ideal tarz
d:ı göriilıııckteclir. 

Kurutulcuı B<ıtaldı/dur 

~i0.000 dekar toprak hazırlayan 
Kırkgüz hataklığmuı gül ,·e kanal set
lerinin tak, iye i İ!;İll 3000 liralık bir 
y:ırıhın talı isatı Sıhhat 'e İ~tiınai 
i\1 ıım enet Bakanlığından mahalline 
gi;nılerilrnek ii7.ere olılıığu aııla~ılnıı~
rır. 

Böylece Trakyada Kırkgöz, Kara
hi~a. Ha) rabolunnn Çiınligıjl, Edir
n"nİn S:ızlıdere gibi mühim batukhk
l:ırı akıtılnıı~tır. Bunlardan Kırk· 
r,ii1. 18 kilo111etrel ik lıir knnall:ı Ak· 
ılı'n i:r.ılr H<'~ il;" 1 inı:ın ınn. Kar:ıhign 

Llllli&ii#ii. 
Lzmanaa 

nrGCN K \LKACAK 
VAPURLAH 

Saat Vapurwı adı Gittiği yol 
18 Randırma Barlın 
20 ~aaclct Ilandınna 
15 Barım Ay\'alık 

10 
15..tO 
9.:ıo 

6.~o 

GELECEK VAPl ' HLAU 
Antalya 
Bur~a 

Konya 
Handırııın 

Barım 

Mudanya 
l\Jer::in 

Bıııulırma 

lıali lıazırıııı ıahkik etııwk 'e niza-
nıatı atiyrc;İnin esa~ıııı arzeylcın<>k ı 
maclcle:.in.len ih:ırı•t ol:w:ı1~tır. 

Yirmi ılürdiinrii ınadılc - Zaıı 
hazreti padişalıi mrmlcketeyııiıı her 
c::ınır nhnlinin mcııafiiııi gny"t bılılınt 
,·c hakikati ii7.ere nrz \'C hcrnn etme· 
~c ınnktcclir olarak rnrctte memleke
te) nin lırr hiriruJ,. lı:rrr tli' nnı malı
l'W' lf'~kilini Yll:ıtl hm urur. Bn divan 
lar il" olar~k nıiinn ~h:ıtı meclisi mü
I<ılrnw taraf11Hlan tanıiın klhnacak 
r ·ı l iıııntta bey un H ıayin kılınacak· 
tır. 

(Arkası var) 

g:ilü 6 kilometrelik bir knnalla Mar
ııı:ıraya, Çimligiil 3 kilometrelik bir 
kanalla Hayreholu deresine ve Sazlı· 
ı!~re haınklığı <la J O kilometrelik bir 
~!tnalla Meriç nelırine nkıtılmı§tJr. 

Sıtma miicallele te§kilfıtının, idare 
a•f aınl:mrnızm ve hele köyliinıüzün 
~:ıyrcıi çok be~cnilıni:tir. 

Eğitmenler lı Ba§ındn, 

Kiiltiir \'e Tarım Bakanlığının E
Jimetle açtığı eğitmenler kursundan 
lıu sene 97 eğitmen mezun olclu~u· 
nu ynzıııı;tık. Btınlar köylere d&ğıl
nıış ve hirı>r pırlanta gil,i köylerin 
~illıfü hiınyesine );ik;;ek l1ir kıymet 
olnrak yerle:.miı<tir. 

Bugün hu kiiltiir ışıkl:ırı köylerde, 
kliyliiniin elektrik rolünii gi.itli~·orl ar. 
K iiylcr • c\·gi çerçc\ e~ine :ıhl:kl:ın 
ha kıymeti lıPr vakit yük~ı-ltcrcktir. 
F:;itmenler okul hazu!~ldarı nr:t"mıln 

' iirnck sayılııcak olan topraklarını cin 
lıazırhyorlar. 

Kiilıiir Tiııkanlısmılan !':On ı;cl<'n 
cmirıfo I.iilchurgaz Tiirk Gcl<li, Dev
Jct iiğretme 'e Sarmıısaklar tiltlikje* 
rinclc lmğday YC arpa olmak iizere i
ki~cr yiiz kilo seleste tohum tertip 
edilmi~. F.ılirnc ''e Kırklareli vil:ı
yetlcrinin külıür müfoıti.Jcri hunları 
nlınnğn vc c~itmcnlere yollayıp te lim 
f'tmcğe memur e<lilıni.,tir. 

Soııhah:ır ,.e helki bir krsmı ilk· 
hnhar tolmnıları, hiiylece ,.e fenni 
tarzlanln lın7.ırlanmı:: olarak toprak· 
lara atılacaktır. 

Eğiımen bir yandan ki;yün kültür 
nlaıııııa ı~ık salarken, hir yandan da 
tarını örneği oluyor; ambarını dol· 
ıluruyor, refah kazamyor, ayrıca da 
miile,·:ızı a~ lı~ını devlet hazinesinden 
nlarak iki haşh nrlık yaratıyor \'e 
ya~ntıyor. İşte hunun için köylüler, 
lıer lı::ıknnclan ne:ı;t>lidirler. Kiiltiir 
Bakanh~ı ayrıca okulsuz. köylerde ya· 
pılacak okul yapısına yardım ohun 
cljye ( fl(J()) lira gi;nderiyor ki lmna 
kiiyliiniin ve hususi mulıasehcnin de 
y;ml nn lariyle sa ele. giizel ve pliinh 
111t"kleplrr hir sene içinıle me,·clana 
···kımı:; o lnca''ı ır. • 

OPElmr: 

lstanbul Belediyesi 
Sehir Tiyatroları 

Saat 20,30 dn 
UOY('K HAL\ 

4 pcrıle komedi 
Ynznn: F. Yon Sl'lıön
lh:ınt, 'fürkı:ei: S. 

l\loroy 

S:ınt 20,:;0 dn (lr\TJKAM .MACI) 3 perde 
2 t:ılılo. Paz:ır siinlcri 15,30 dn ınntinc. Yn-
7.nn: P. Yclıcrl': Türkçesi: ı\. Muhtar. 
ÇOCUJ\: 

Cuınıırll'sl, ç11rs:ı111lııı 14 le (LAFO~TE~ 
TI .\ll .\l Ynınn: Ekrem Tieşit: TOrkçc-sı · Cc
ınıı 1 Hcşil. 

FRTl'(;Rl"l, SADi TEi\ 
"'l\"ATROSU 

Kadıköy - (Süre~ ~·:ı)" 

sinem:ısındıı 

Pnznrlcsi günü akş:ımı 
nog:\XMA GJ-:r.ESI 

\'odvfl 3 perde. 
Ynz:ın: Reş:ıt ~ıırf 

S:ılı: CBAKJRKO\) ıle 
Çar~ıımbn: t'skücl:ırd{ı. 

SEHZ:\I>EBAŞI 1'URA~ TlY.\THOSU 
nu ge<"e S9flt 20,:ıo dn san'atkür N:ışıl 

,.c nrkndnşl:ırı. Okuyucu l\üçiik Scınilı:ı 'c 
l\lişcl ''nryetcsi (Sivnh Menekşe) milli ko
nıcdi 4 perde. 



ltalgada bugün mühim k arar
lar verilecek 

Otobüs 
dedikudusu 

(Vstyanı birincide) 
mirt etmişlerdir. 

Dünyanın dörtte 
üçü Cenevrede 

bulunmuyor 

Diğer taraftan belediye otobüs i
zini verdiği kimselere filan ve filan 
hatalarda ulunduklan takdirde pla
kalarının geri alınacağı yolunda ta
ahhütnameler imzalatmıştır. Böyle
ce belediye nizamları mucibince 5 
on liralık ceza ile geçiştirilecek ha
reketler vesile ittihaz edilerek pla -
kaları geri alınmıştır; bunun mana 
sı plakanın ayni adama veya bir baş 
kasma yeniden el altından satılma
sıdır. 

/ıalyan büyük /a§ist meclisi, ayın 
,n. beşinde toplanacakken, ani veri
len bir lrnrarla, bugün için toplantı
ya çağırıldı. Biiyiik fa§ist meclisinin 
bu toplantrsz.nda İtalyanın Milletler 
Cemiyetinden çekilmesi hak!.ında ka~ 
rar verileceği anlaşılıyor. 

Diğer taraftan, faşist meclisinin bu 
toplantısı hakkında fransızca (Pari
suar) goz<'tesi şöyle diyor: 

"Toplantıya sebep: Hazineye yeni 
6er.-et Yasıtaları bulmak için ·görüş
mek. G:ıyri menkul mallara ''ergi kon 
cluktan sonra bu sefer de elinde para 
bulunanlara müracaat olunacak, pa
raların üzerine damga vurulacağı ri
nyet ediliyor. 

"Bu haber doğru çıkarsa (şimdiki 
lialde Romadan tekzip olunuyor), li
retin kıymetinden düşmesile beraber 
ekmek te lıashğmdan kaybedecek. 
Habeşistan, İspanya, Tarablus: Bir 
imparatorluk insana pahalıya oturur. 
Silah yarı~r, harp yarışı olmadan ev
vel a~lı~a doğru bir yan~tır. 

Diinyanm Dörtte tJ~ü 
Cenevrede Değil 

Londra, 10 (A.A.) - Dai1y Tel
grapli gazetesi, İta1yanm çekilmesiyle 
diinyanm tahminen dörtte üçü Ce· 

nevrede temsil edilmiyeceğini kay
detmekte ve şu sözleri ilave etmekte
dir: 

Temsil şimdi nihayet buldu. Per
deyi kapamaktan başka yapı1acak 
yoktur. 

Başkaları Da Çekilecek 
Roma, 10 {A.A.) - l\fehusan 

mecJisi koridorlarında dönen şayiala
ra göre diğer bazı devletler de İtalya
nın hareketine imlisal ederek l\fillet
ler C~miyelini terkecleceklerdir. An· 
cak, hunların Jıan~ devletler olduğu 
taı;;rih edilmemektedir. 

Roma 10 ( A.A.) - Gazeteler, hü· 
yi.ik faşist meclisinin yarm ak~am ak
te<ieceği içtimaa esaslı bir ehemmiyet 
atfetmektedirler. 

Messagero, bilhassa diyor ki: 
'"İlan edilir edilmez miJletin alkış

Jan ile müeyyedesi vücuda getirile
cek olan siyasi ehemmiyet ve §umülü 
büyük bir karar ittihazı derpiş edil
mektedir." 

Popolo di Roma, lıalk kütlelerinin 
Venedik meydanına davet edilmesi
nin manasına işaret etmektedir. Bu 
kütleler, orada hoparlörler ianesiyle 
bütün İtalyan rnmeti ile hirlikte B. 
Musolini'yi dinleyeceklerdir. 

Tan başmuharriri bunları söyle -
dikten sonra "Eğer halle arasında 
dolaşan haberler doğl5U ise bu yol -
da plansız ve usulsüz hareketler her 
vakit için önüne geçilmelidir; eğer 
yanlış ise halk tenvir edilmeli ve 
memleket için zararlı bir dedikodu -
nun önü alınmalıdır . ., Cümlelerini 
ilave etmektedir. 

İstanbul vali ve belediye reisi Mu 
hittin Üstündağ dün bu yazı mü -
nasebetiyle Tan gazetesine bir ce -
vap venniş ve bu cevabın bir sure
tini neşretmemizi isteyerek bize gön 
dermiştir. 

lleriye sürülen dedikodularşn mahi 
yetini ortaya koyan ve vaziyeti ten 
vir eden bu cevabı aynen neşredi -
yaruz: 

Ahmet Emin Yalman, 
"Tan,, gazetesi sahibi 

Gazetenizin bugünkU nilshasında "İs
tanbulun otobüs dedikodusu,, başlığı ile 
çıkan başmakalenize Belediye muttali 
oldu. 

Japonlar bugün 
Nankine girdi 

Yazınızın istinat ettiği havadis ve 
malfunat, tamanıiyle asılsız ve hilafı ha
kikattır. Bundan birkaç ay evvel Ga
zi köprüsü inşaatx hakkında da ayni ma
hiyette yazılar yazmrştrnız. Matbuatı:n 
hakkı ve vazifesi olan makul ve dürüst 
tenkit hududunu aşan ve Belediyenin 
şahsiyetini fena zanlar ve töhmetler al
tında bırakan bu yazılarmn istihdaf et· 
tiği manave maksat kanuni takibatı is· 
tilzam ettirecek mahiyette olduğundan 
makalenizin maktuası Dahiliye Vekale
tine takdim olunarak mevcut talimat
nameye göre tedvir olunan bu otobüs i· 
şinin derhal VeHlet müfettişleri tara
fından tetkik ve tahkik ettirilmesi is
tenmiştir. Neticeye göre lazımgelen mu
amele taayyün edd.:ektir. 

(Üstyam birincide) 
ci ithalatı yenebilecek vaziyette ol -
duğunu arkadaşlanna temin c tmi§· 
lerdir. 

Harp uzun müddet Sürecek 
Tokyo 10 (A. A.) -Yarı res -

mi bir menbadan bildirildiğine gÖ -
re, kabine ihtilafın askeri ve siyasi 
ve iktisadi cepheleri hakkında ser -
best:e fikir teati ettikten sonra Nan 
kinin sukutunda~ sonra takip edile 
cek siyaseti kati bir şekilde tesbit 
etmiştir. Verilen karar göre Japon
ya T chiang - Kai - Chek hükumeti
ni tanımayacak, muhasemata uzun 
müddet devam edecek, bu yeni Çi
nin imarına yardım edecektir. 

Çin askerlerinin bir hücumu 
Şanghay l O ( A. A.) - R öyter 

djansı muhabirinden: 
Şangay - $ekin güzide fırkasına 

mensup taburlar, Japon kıtaatmm 
batarya1an ile bir rahne açmış ve 
civarında ve sur haricinde bulunan 
tayyare meydanı ile kışlayı işgal te· 
miş olduk lan K vanghuamana ya -
ni "Şeref kapısı,, na doğru süratle 
ilerlemektedir. 

Sulh için ilk §art 
Tokyo 10 (A. A.) - Asahi ga

zetesi, Japon hükumetinin sulh mü 
zakereleri İçin ilk şart olarak mare· 
şal Şanghay Şekin istifasmr ileri sür 
mekte olduğunu yazmaktadır. 

Hochi gazetesi, general Sugiya -
na'nm prens Konoya Japon askeri 
rüesasının Nankinin zaptının nihai 
gaye telakki etmemekte oldukları -
m ve harbin Çin tarafından muka -
vemet göst.ermedikçe devam etme -
si lazımgeleceği fikrinde bulunduk 
larını bildirmiştir. 

Umumi taarruza geçildi 
Tokyo 1 O (A. A.) - Nankin • 

den bildirildiğine göre Japon kuv • 
vetleri, Nankin kumandanmm ge -
neral Matsui'nin i.iltimatomuna ce -
vap vermemesi üzerine, saat l 2,30 
umumi taarruza geçmişlerdir. 

Bir protesto 
Şanghay 1 O ( A. A.) - lngiliz 

genel konsolosu, dün Meidahda 
bir İngiliz şolopesinin .Japon bahri· 
ye silahendazlan tarafından müsa -
dere edilerek lngiliz bayrağı yerine 
Japon bavra2ı çekilmiş olmasını Ja
pon genel konsolosu nezdinde 
protesto emtiştir. . 

Tokyo 1 O (A. A.).-= Çinlileri 

mevzilerinin öldürücü. ateşine ve a
nudane mukavemetine rağmen J a
pon kuvvetleri Kmldağı inmişler • 
dir. imdi "artık şarktaki sure doğ • 
ru ilerlemektedirler. Japonların is -
tihka.-n efradı, cenubu şarkideki 
T aipingmen kaprsma doğru ilerle -
mektedirler. 

Nankindeki Çin garnizonunun 
100,000 kişiden ibaret olduğu söy
lenmektedir. 

· Sokak muharebeleri oluyor 
Şanghay 1 O (A. A.) - Röyter 

ajansı muhabirinden: 
Nankindeki Çin menbalarmdan 

gelen haberlere göre, Nankinin da
hili suru arkasında sokak muhare • 
heleri cereyan etmektedir. 

Bir Japon müfrezesi harici surda 
açılmış olan bir gedikten geçmeğe 
muvaffak olmuş ve Taiping kapısı -
m berhava ederek dahili şehire bir 
methal açİnrştır. Diğer Japon kıtaa· 
tr, harici surda gedikler açmışlar .. 
dır ve dahili şehre girmeğe uğraş -
maktadırlar. 

Gece hülü] ettiği sırada sokak 
muharebeleri devam etmekte ve Ja 
ponlar ilerlemekte idi. 

Bu cevabımı başmakalenizin çıktrğı 

sütunda neşretmelisiniz. 
;vali ve B. Reisi 

Hatay da 
'(Ost tarafı 1 incide) 

Halep, 10 (Hususi) - Hataydaki 
Suriyeli memurlar bir hafta evvel Ga
ro'nun emriyle Sancak nüfusuna kayde
dilmişlerdir. Bu memurlar bu suretle 
Hataydaki işlere devam edecekler ve 
intihabatı kendi arzularına göre idare 
etmeğe çalışacaklardır. 

U mumi AI Vaadi Ne Oldu? 
~ntakya, 10 (Hususi) - Hatayda 

yeni rejimin başlaması ile umumi af i
lan edileceği resmen taahhüt edilmişti. 
Halbuki Garo henüz umumi af hakkın
da hiçbir karar ittihaz etmemiştir. Bir 
çok Sancak vatandaşları y~ni rejimi 
arzu ettiklerinden dolayı hapıslere kon-a e 1 b O S 

'a muşlardr. Bugün bu rejim tebeddülü 
vukua geldiği halde mahpuslar salıve-
rilmemiştir. • k t Araplar Akm Ediyor su 1 a s Halep, '10 (Hususi) - Beş. haneli 
bir amik Arap köyüne Reyhanıye, Ha-

H a zl rla b• • rim, Hamam vesire gibi Arabı çok oyan ı rı lan mahallerden yığın yığın Arap ge1e-

k 1 d rek bu beş haneli köy ahaesindenmiş ya a a n 1 gibi nüfusa yazılmak istiyor1ar.Bunla-

Prağ 10 (A. A.) -Cetel;a bildiri rm hepsi daha evvelden damştklı iş-
yor: ter olduğu için tahkikata filan lüzum 

Fransa hariciye n~.zırı Delbosun görmeden bu nevzu:ıur mektfım Arap
Prağl ziyareti esnas;nda kendisine sui lar nüfusa yazılıyor ve defterdeki A • 
kast hazırlığında bulunmak cürnıi.i ile rap hanesi gittikçe kabarıyor. Halbuki 
Pariste tevkif edilen Macar tedhişçi Ko hakiki Türk mektum rr:ifusu yazmak 
lomann hakkında selahiycttar mahafil ic:n gJnlerce jandarma tahkikatı :ivar 

köylerden sual cevap vesaire ile mi.i:a -den şu malıimat verilm~Ktt-dir: 
caat sahiplerini yormakta ve israr eden 

Paris polisi Kolmannm tevkifinden 1 bazı kimseleri de dayakla, küfür e nü
Prağı haberdar etmiş ve üzerinde Prağ 

fus dairesinden koymaktadırlar. 
dan gelmiş bir takım şüpheli mektup ---------------
lar bulunduğunu bildirmiştir. Bu tebli 
gattan iki saat sonra bu mektupları 

gönderen adamı yakalamıştır. 
Bu adam Fransız lejyo!llarmda hiz 

met etmiı:ı eski bir asker olduğunu söy 
!emiştir. Bu adamın bir bacağı yok 
tur. Kendisinde Fransız hükumetinden 

· alacağı haklar bulunduğu bir fikri sa 

bit halindedir. 
İfadesinde bir suikastin mevzuu ba 

his olmadığını ve hiç bir ~erikicürmü 
de bulunmadığını söylemiştir. Maznun 
hapsedilmiştir. 

(Fransız hariciye nazırının B'ii.kreş 1 

telci görüşmelfri hakkındaki haberler 
2 inci sahi/ ededir J. 

ıstasYD" 
Daşvekil B. Celı'I B:ıyar şehrimizden An karaya dö•ıılüğü esnada Ankara Gener~l 
nunda .Meclis Reisi B. Abdülhalik Rcnda ve l\filll Müdafaa VekiliınlZ______.... 

KAzım Özalp 'In beraber ••• 

Mecliste 
(Ustyanı birincide) 

calannın Akay idaresine bırakılması -
nm daima zararlı olduğunu birtakım 

e§l"hasa haklar verilmesinin çok güzel bu
lunduğunu ve binaenaleyh kanun mad
desinin çok yerinde olduğunu söylemiş 
ve madde aynen kabul edilm~ştir. 

Dahiliye Vekilinin Beyanatı 
Kanunun müzakeresi esnasında ileri 

sürülen mütalealara Dahiliye Vekili -
miz B. Şükrü Kaya beyanatta bulun -
muş ve e:zt.:ıUmle demiştir ki: 

Yalovamn yalnız İstanbul ve civan
nm değil, Mısırın, Suriyenin dahi bir 
sıhhat ve eğlence yeri ola<:.ağını dlişli
nen Cuhmuriyet Hükfuneti en milsait 
olarak burayı Akaya vermeyi muvafık 
buldu. Şayanı şülkrandır ki Akay bu va
zifesini gayet güzel ifa etmiştir. Aıkayın 
bugün şikayet ettiği şey, müşterilerinin 
azlığı değil, müşterilerini barındıracak 
yeri bulunmamasıdır. Onun içindir 1ci 
son 150 yataklı pteli yapmıştır. Bundan 
sonra .da prograı:nı ıktızası olarak birin
ci, ikinci ve üg:.int.::ü sınıf yerler yap • 
maktadır. Bilhassa nazarı itibara alına
cak cihet, yalnız hali vaktı yerinde o • 
tanların değil, oraya mu'htaç olan bü • 
tün Türklerin orada istirahatlannı ve 
tedavilerini yapabilmelerini temindir. 
Hükumetin vazifesi bu olmak icap eder. 

İlerde Akayın, Şirketihayriyenin, 
tramvaym dahi belediyeye devri der -
piş olunabilir ve bu müzakere olunmak· 
ta bulunan bir keyfiyettir, binaenaleyh 
bugün yaptığımız bir kanun altı ay son
ra yapacağnrıız bir kanunla tadil etmiş 
olmamak için İstanbul mebuslannm 
teklif ettiği maddei kanuniyenin ka • 
bulünü benden!z de r~.:a edeceğim. Hü
kumet de buna iştirak ct?1ektedir. Hü.
kilmet programını yaptığı vakit altı 
ay sonra tadil için huzurunuza gelmi
ycrek Akayı olduğu gibi Yalovayı ve 
Yalovayı olduğu gibi Bursayı Belediye· 
ye devretme'.< salahiyetini alacaktır. Ma 
ruzatımm sebebi budur: 

Müzakeren:n sonunda verilen bir 
takrirle buna şu maddenin ilavesi kabul 

edilmistir: 
Bu kanunla Akaya devrolunan hak

lar ve vazifeler ''İcra Vekilleri heyeti 
karariyle İstanbul belediyesine devro

hmabilir.,, 
On bir maddeden ibaret olan kanu -

nun birinci müzakeresinin bitirilmesini 
müteakip top1antıya son verilmiştir. 

1 \ :lis pazartesi günU toplanacaktır. 
Vekiller Heyeti Toplandı 

Ankara, 10 (Telefonla) - icra V ckil
lcri heyeti bugün Başvekalet b:nasın -
da Başvekil Celal Bayar'ın başkanlı
ğında toplanarak mur.1telif Jşler •i.izcrin
de müzakerelerde bulunmuş ve bu ara
da üç senelik maden işletme progra~ına 
a!t esaslan da kabul ederek tatbıkına 
karar vermiştir. 

Gençlik Nazırı 
(tlstyanı birincide) 

li muavini B. Hüdai, Emniyet Dir'!ktö
rü B. Sal:.h Kılıç, Alman başkonsolosu 
B. Topke, konsolos muavini Von Tol· 
ken Alman bankası direktörü ve şeh
rimizdeki Alman kolonisi mümessilleri 
tarafından karşılanmıştır. 

Nazır doğruca Perapalas oteline gel
m:ş, bir m:.iddet dinlendikten sonrn şe
hirde bir gezinti yapmıştır. 

Hitler gençlik nazm saat 17 de Cum
huriyet meydanına giderek §bideye çe
lenk koymuş, akşam saat 19.5 de Alman 
konsoloshane binasında Alman kolonisi
ni kabul etmiştir .. 

Bu sabah erkenden tayyare ile Ber
line hareket etmis olacaktır~ 
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de hareket eden Diyarbakır ve Samsur. 
bu trenden sonra saat 15.30 da hareket 
yolcu treni 12-12-937 tarihinden iti
seyrisefere konulmuştur. Bu tren Tütün 
tevakkuf edeceği sayın halka ilan olu-

Açık Eksiltme ilanı 
darpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

1 
ata lisesinde Devlet hesabı na okuyan yatılı talebe için alınaca!< olan 

. arı açık eksiltmeye konu1mu~ tur. 
ğ:ıneye 27-12-937 Pazartesi g:.inü saat 15.30 da İstanbul Kültür Di
~ binası içinde Liseler M:ıhase beciliğinde toplanacak olan Komisyonda 

l r. 

ı::n Fiatı 1046 lira 86 kuruı ve ilk teminatı 79 liradır. 
'İij 

1
11er şartnameyi ve k!tarların cins ve mlktanru gösterir listeleri 0kulda 

l r er. 
'ttkın . 

0 
erın yeni sene Ticaret Odası vesikalariyle birlikte belli gün ve ı:aatte 

na gelmeleri. (8240) 

Açık Eksiltme i lanı 
tdarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 
i l'darpaıa Lises;nin fazla kalan 109200 parça çama§ır yıkanma ve i.itü -

~~Çık eksiltmeye konulmu§~ur. 
•
11 

tıne 27-12-937 Pazartesi gü nü saat l 5 de İstanbul Kültür Direktör
ası içinde Liseler Muhas:bedli ğinde toplanacak olan Komisyonda yapı-

l~ 
ltte~.in bedeli 2809 lira 20 kurut ve ilk teminatı 211 liradır. 

ıler Şartnameyi görmek üzere Okul Direktörlüğüne müracaat edebilir
! 
tır.~'klilerj k k' 1 · f .. · "'il n çamaşır yı ayıı.:ı ve ça matır ma ıne en ve te erruatınrn yevmı-
'ttıt Pa~ça çamaıır yıkayabilecek ve kurutabilecek kudrette olduğuna dair 

. l'ıcaret odası vesikalariyl: bir likte aynca Ticaret odaırndan veıi:Ca ge-
!arttır. (8241) 

~!köy ikinci Sulh Hukuk HAklmllğlndeo: 
t,.fS2 ,~.. ~.crekc. 
) •

11 
°Yunde Halitağa sokağında 29 sayılı bahçe lru•:.ibesinde oturmakta 
• 935 tarihinde ölen ve terekesi ne H&.kimliiimi%Ce el konan lstavri oğlu 

'-· llıirasçılannm üs; ay ve alacak borçlarının da bir ay içinde müracaatla
,, halde K. M. 536 ve 569 uncu maddesi hükümlerinin tatbik olunat.:ağı 

llr. (8264) 

~ Kirahk odalar 
~ a cadde inde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, atelye 
~v" · 'i kiralık odalar vardır. ~ctemiz idaresine müracaat. 

'- Dr. Ihsan Samı 

pek teslr11 :e taze aşıdr.'. Dıvanyo-1 ıu Sultan Malımut türbesi. No. 113. 

l 1 LeVBZlm amiı /iği 1 
ilanları 

:.. ................... ... 
Harp okulu için 2760 metre spor 

pantolonluk bezin pazarlığına istekli 
çıkmadığından 11. 12. 9 3 7 cumartesi 
günü saat 12 de Tophanede İstanbul le 
vazrm amirliği satınalma komisyonun 
da pazarlıkla alınacaktır, 

Tahmin bedeli 1794 lira, ilk temina
tı 134 lira 55 kuruıtıır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İs
i eklilerin belli saatte komisyona gelme 
lcri. (314) (8108) 

* • • 
Harp okulu is;in 1300 çift lastik a -

yakkabınrn pazarlığına istekli çıkma -
dığından ıı. 12. 937 cumart~i günil 
saat 11,30 da Tophanede lstanbul le -
vazım amirliği satınalma komisyonun -
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be -
deli 2340 lira, ilk teminatı 17 5 buçuk 
liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonun
da görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (315) (8109 

• * * 
Ordu hastahaneleriyle müstahdem 

hemşireler için 900 !rift lastik ayakkabı 
ıı. 12. 937 cumartesi günü saat 11,30 
da Tophanede İstanbul levazım amir -
liği saıınalma komisyonunda pazarlık
la alınacaktır. Tahmin bedeli 1836 lira, 
ilk teminatı 137 lira 70 kuruıtur. Şart 
name ve nümunesi komisyonda görüle· 
bilir. isteklilerin belli saatte komis -
yona gelmeleri • (316) (8110) 

• • • 
Ordu hastahaneleri için 30,000 kilo 

y:!taldık pamuk 17. 12. 937 cuma gilnü 
saat 16 da Tophane1e İstanbul leva -
zım lmlrliği aatmaım. komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 12,600 lira ilk teminatı 
945 liradır. Şartname ve nUmuneıi ko
misyonda görWebilir. 

İsteklilerin kanun? belgeleriyle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin • 
den bir uat evveline kadar kıoıtmyo -
na vermeleri. (313) (8107) 

••• 
Hastahaneler için 550 metre subay 

2200 metre erat basta abalı~ 1nımq 
17. 12. 937 cuma gUnll saat 15,30 da 
Tophanede ~nbul levaznn lmirliği 

satrnalma komisyonurlda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bede • 
li 10065 lira ilk teminatı 754 lira 87 
kuruştur. Şartnçı~ ve numuneleri ko -
misyonda göril1ebilir. İıteklilerln kanu 
ni belgeleriyle teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (310) (8104) 

bııı leomutanlığına bağlı olan 
~Yan birlikler namına binek, k~ 
'allıckkari hayvanı pazarİıkfa sa
~ktır. Hayvan sahiplerinin 

ile Fındıklıda Komutanlık 
l<ornisyonuna müracaatlan. 

(8287) 
'l' • • • 

Betiktat icra Memurluğundan: 
Bir alacaktan dolayı evvelce tahti :ı 

hapse alınıp paraya çevrilmesine karar 1 Harici Askeı i Hıta
verilen 1 O adet tahta aandalya ve bir 
adet karyola ve üsto:.i mermerli tahta atı ilanları 
masa gıramofon maa plak ve yedi adet 1 iı•••••••••••••••ıii ~~en birlikleri hayvanatı için 

~t ılo Yulaf vermeyi taahhüt e
~ "~i nam ve hesabına 88500 ki

l~ Pazarlıkla satın alınacaktır. 
la ı1 • llirincik;nun- 937 Salı günil 
~S e/ap ı •·:ı 1:ı:tır Mı.:rammen tu

' U ·ra 7 5 kuruştur. 1 lk temina
tadır. ihaleyi müteakip kat't 
alınacaktır. Şartnamesi hcrgün 

' ~""el Komisyonda gör'jlebilir. 
ırı· 

ıı..la 1n ilk teminat makbuz veya 
l' tı . 
~ •le beraber 2490 &ayılı ka-

\'e 3 .. . d 1 
İl cu maddelerın c yazı ı ve-

'\ b t 1"ındıklıda Komutanhlc Sa-
C\oın· 

ısyonuna gelmeleri. 
ta. (8284) 

~' ... 
ada .. . ld b' tıtı • gostcrılc•;ek maha c ır 

1 ~iı~~sı kapalı zarfla ihalesi 
lg da '8tıun- 193 7 Pazartesi gün:j 

il {"Pılacaktır. Muhammen ke
h 0424 lira 64 kuruıtur. Şart-
~ g" . to .. Un öğleden evvel KC1m s-

~ ttuıebilir. 1steklilcdn 2282 li· 
tın· 

~~ı~90 
1nat ı.naklıuz veya mektup· 

ı:"d·ı layılı kanunun 2 ve 3 ün-
" tr' t~lc .111dc yazılı vesikalarla Na· 

' ~ .Fen Müdilrlüklerindcn 
c hı ' et veıikalarile beraber 
~ az bir saat evveline kadar 

S~t UpJ:ır nın Fındıklıda K">mu
tıalrna KC>m'syonuna verme

mu~ambalı koltuk ayna ve ıairenin Be-
şiktatta Köy içinde pazar mahallinde 
25-12-937 Cumartesi günil saat 12 
den saat 1 re kadar bilmilzayede ve açık 
artırma ıur~tiyle satılacağı ve dellaliye 
ve rUıumiye alıcıya att olmak üzere 
yevmil mezkU.r ve saatte mahallinde ha
zır buhmaı.:ak memuruna mUracaatlan 
ilin olunur. (V. P. 2104) 

htanbul Aaliye Üçüncü Hukuk 
Hakimliiinden: 

Eminenin Kasımpapda Tabakhane 
meydanında Değirmen arkaar sokağın -
da 1/1 numaralı ev<le mukim, kocaıı fO"' 
för Emin aleyhine m_ahkememizin 
937 /918 numaralı dosyası ile açtığı bo· 
şanma davasında: lkametglhı meçhul 
olan M. aleyh Emine verilen karar dai
resinde ilanen davetiye tebliğ edilditi 
halde g~lmemesi hasebiyle hakkında itti 
··o: '!<lik:ı gıyap l:ararın•nda ilanen teb· 
liğine karar verilmiı ve olbaptaki gryap 
ku:-• ı mahkeme divanh:ıneıine talik e
ılilmiş oıduğundan M. aleyh Eminin. 
yevmü tahldkat olan 11-1-938 !aat 
14 de mahkemeye gelmediği veya bir 
vekil göndermediği surette gıyabında 
tahkikata devam olunacağı ve bir daha 
mahkemeye alınmıytt.;ağı ilin olunur. 

(V. P. 2102) 

Beher kilosuna biçilen ederi 21 ku -
ruş olan 180 ton ağır benzin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İlk temi. 
natı 2835 liradır. thaıeıi 14. 1. k~nun. 

937 aalr ıünll saat 15 dedir. Şartname
si 189 kurut mukabilinde M. M. Veka~ 
Jeti Satmalma komisyonundan verilir. 
Eksiltmeye cireceklerin 2490 sayılı ka 
nunun 2, 3 llncll maddelerinde isteni -
len belgelerle birlikte teminat ve teklu 

mektuplannı ihale gün:inde ve saatin 
den en geç bir saat evveline kadar An
karada M. M. Veokileti Satınalına ko • 
nıiayonuna wnneleri. (613) (7863) 

1 LAN 
lıtanbu) Aıliye Dördüncü Hukuk 

Mahkerneainclen: 

7-KURUN 11 BIRtNCtıc!NUN 193' 

-
r,tanbı.:I B~lediyesi ilanları 

...... ·-
Senelik muhammen kiruı 360 lira o lan Kadıköyünde Caferağa rnahalleıinde 

Muvakkithane sokağında 1 n·umaralı dük kin 939 veya 940 Ye 941 ıeneleri Ma,. 
sonuna kadar kiraya verilmek üzen· açık arttırmaya konulmuıtur. §artnamesi Le· 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. tstekli olanlar 27 liralık ilk teminat mektup ve 
ya makbuzu ile 27-12-937 Pazartesi günü saat 14 dıe Daimt Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) (8297) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kağıthane.den İstanbul yaka!lına giden ana su borusunda yapılması gcıeken 

bir rakorduman ameliyesinden d.:>Jayı 12-12-93i Pazar günü saat onda.'1 üçe 
kadar İstanbul cihetine Terkos suyu ve rilmiyc.•.:eği sayın halka bildirilir. 

(8292) 

Mekteplllere, Çocuk veıııerı
ne, Okul Dlrektörlerıne 
Mektep kitaplarınızı almadan . .•. bir kere eski tanıdığını% 

h VAKiT Kitabevine 
" uğrayınız. ilk, Orta, LiH, Yüksek ue Me.telr •.. Her olıulun, ,._ 

ıınılı için, her dilden, iter türlü maarif nqf'İyatuu 6aratlan 
kolaylıkla ve derhal etlinebilirsini%. 

Rastgele yeTden alftlamn aomındo yamlma, yorulma, oa
kit kaybetme olabüir, üzülebilirsiniz. 

llıtisua her yerde lnymet vermeli: (VAK.iT KiTABEVi) 
clt mektep kitapçılığında illtiıu kacanmqhr. 

Kitap üzerine gelecek lwr sorıuya lrar,.lılı verilir. 
ADRES: lstanbul . Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. Telgl'af: 

Va!nt · lıtanbul. Poıta kutusu: 46. 

/stanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 

Gureba hastahanesi çayınn~ Valcf.ı aid fidanlıkta mevcut fidanlar bedeH 
mukabilinde toptan veya perakende olarak satılrğa çıkanlmıt olduğundan al .. 
mak isteyenlerin fiyatlarını öğrenmek ?e izahat almak Uzere btanbul Vakdlaı 
BaımildlirlUfünde Vakıf Akarlar Kalemi ne müracaat etmeleri. ,(8141). 

Kıymeti 

Lira Kar. 
342 10 

112 12 

Pey paran 

Lira KunaJ 
25 65 

8 30 

Mahmutpqa, Hacı Küçük Mah. de Kitti 
çU hanı alt katta 2 No. lu dUkkln. 
Çemberlitq Molla Penan Mah. dt V~ 
zir han alt kat 24 No.lı oda arsaaı. 

Yukarda yazılı emlik satrlmak üzere 15- giln m:iddetle açık arttırmaya konul
muıtur. :thalesi 27-12-937- Pazartesi gilnü saat 15- de yapılacaktır. İsteklile-o 
rin Mahlulat kalemine gelmeleri. (8278) 

Sem~ur ve Cadde YeJ• Muhammen kiraa 

mahalleıi tokaiı No. aa.a Lira Kur. 
2 Mqruthane 10 00 
2 Ovaj 3 00 

Süleyınaniye ltaptanpata mektebi 
•• ,. Kaptan derya 

Eyüp Nifancı Men Şeyh Murat dergi.hı 8 00 

mct pqa odalan 
Kuml:apı kazganisadi Cami 31 Tqmektep mahalli 4 00 

Bahçekapı. Hobyar Yenipostah:ıne 24 Arsa 10 00 

Müddeti icar: Teslimi tarlıinden 938- een"l MaY19 aooun:a kadar. 
Seneliif 

Sayım ocağında Maslak civarm:.Ja 10 hektar tarla. 40 00 
Yukarda yuılr mahaller pa.ıarhklakiraya veriltt.:eiinden iıtekliler 17- K. E• 

vel- 937- Cuma günü saat on bete kadar pey paralariyle beraber Çembcrlitaı•.ı. 
İstanbul Vakıflar Başm:idürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. 

(8281) 

Anhara Merkez Hıfzıssıhha Mftessesesl 
Satınalma Komisyonu ndan 

1 - Müessese Şubelerine satın alınacak muhammen bedeli 16220 lira 7! 

kuru~luk alat ve kimyevi maddeler 18-12-937 Cumartesi g'Ünü saat 11 de kaı 

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuJ tur. 

2 - Muvakkat teminat 1216 lira 56 kurut olup ıartname ve liıteıi Komi_. 

ycndan hergün parasız olarak alın:1bilir. 

3 - ts~klilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzi:n edecekleri ka .. 

palı teklif mektuplarının en geç belli gün ve aaatten bir saat evveline kadar K°"' 

misyon BaJkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (4385) (8054) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyngosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 Jedir4 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan bapa: ıs.ooo. 12.000, ıo.ooo liralık bilyUJı ikramiyelerle (10.000 

we 20.000) liralık ild adet mUldfat .ardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl aencfneden ba piyanıoya iıtlrak ec!lniı-

20335 
(8164) 

' 1 l{ 
. . "" 

Muhammen tutarı 2250 liradır. Şart

namesi her gün öğleden evvel Komis· 
yonda görülebilir. İsteklilerin 169 Iİ· 
ralık ilk teminat makbuz veya mcktup
larile beraber 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerinde yazılı veı~ka • 
larile beraber Fındıklıda Satınalma 

Vaail Çuni vekili Frango tarafından 
qnce Galatada Küçük Millet harımda 
4 7 numarada oturmut sarraf Nibğos 
aleyhine 937 /2042 ile açılan fekki 
haciz davasının muhakemesinde: Müd
dealey11in evvel ve ahir yazılı adreste 
bulunmadığı davetiye varakasına ya· 
zrlan meıruhatta münderiç bulunmuş 

ve ıu itibarla mUddealeyhin ikamet
gibz elyevm meçhul c6rülmUı oldu -
ğun~n istek veçhile müddealeyhe ila
nen tebliğat yapılmasına ve muhakeme
nin 14-1-938 Cuma g'Jnü saat 15 
bırakılmasına karar verilmiı olduğun -
<lan yukarda adresi yazılı müdduleyh GAZETEMiZE VERECECINIZ il.ANLAR VE JIAN iŞLERiNiZ 
S:ıraf Nikoğosun muayyen gUn ve aa- iÇi N BU NUMARA YA TELEFON EDiNiZ: ~ta Otnutanlrgına ba~lı kıta-

tt~İt:t Seıat iht'yc:.•.;ı için 10.00! 
i'I ck11 ,_, .. .. .. k 
'ııt lh ''-'ru uz•Jmun açık e • 
ttlrı·· altsi 24- 1 nci Kanun- 937 

il ıaat 15 de yapılacaktır. 

atte mahkemeye ~elmedifi veya bir ve- Aclreı: lıtultul ~ 
kil göndermediği takdirde gıyabında V AKIT Yı:rdu albDda No: 105 

muhakemeye devam olunacatr illn o - ,ll••••••reı.ıo.: 20335 ••••••••••••••• 
lunur. (23942) Komisyonuna gelmeleri. (8165) 
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Büyük 
Eşya 

Pjyangosu 
ftKRAMDVE 

15,400 Lira 
Çekili~ 18 • 12 - 937 Cumartesi günü. Bir Bilet 1 Lira. Biletler: 

Cemiyet ve Merkez ve Şubeleriyle Yeni Postahane kar2ısında Erz:.ırum 

Hanında İlan işleri Bürosunda ve Piyango bayilerinde satılır. (77130) 
··-· ___ _...,. ·-----.~~. 

. . . . 

Neden 
Aspirin ?· 

Çünkü ~ ASPiRİN senerer· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 
(~bat etmiştir. 

"ı • • 

A S P..~ 1 R 1 N in tesirinden 
; n .ff'\ 

emin ' olmak için~ lütfen \•iej } ma!..ka-; . -~ ' sına dikkat ediniz. 
... - .,.-

#® = Arada büyük fark var-.. 
1 Pertev Çocuk Pudruı: ~imdiye kadar hiçbir benzeri tarafmaın tak.. 

~ lid edilememiştir. Bu pudranın, en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 

lcri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 

i lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bıw kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudün ılti. 

\•alarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bund:ın daha müessir bir 

pudra henüz ke13fedilmemiştir. 

ONU D10ER AD1 (TALK PUDRA) tarı ile karıştırnıayınıı. 

BANKAYA 
YAT IQILAN DARA ~Yi 

EK il Mi~ TO~UM GiQi V~ QiMLiDiQ. 

UOlANTSl OANr ONi~: 
KARAKOY DAlA5 AlAL~MCi ~AN 

Usram mi lambasını k ullanıruz. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

iyi ışık 
Söglam İŞ, 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder .. 

~~~~~~~~~--~~---~~~~~---~ ~~ 
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ZA Y t 

17 - 11 - 937 tarih 23793 numaralı 

beyannameye ait 325.16 kuruıluk güm~ 

rük makbuzu zayi oldu. Yenisini çıka

racağımızclen eskisinin hükmü yoktur. 

Karamürsel Menıueat T. A. Ş. 

----· 

SahJbl: '.A.SIM us 


