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talya .Milletler Cemiyetinden çekildi 
Mussolinı dün akşam Venedik Otobüs meselesinin 
Saraqının balkonundan çekilme iç yüzü nedir? 

... k h •TJ· .J· Hakkındaki iddialar karşısında 
ararını llUlYUl Bay Sahur Saminin sözleri 

Y e~i bir romana başlıq(!ruz 

Osmanoflar 
Kin., sevgi ve ihtiraslar ile bir 
ailenin karakteristik bir tahlili 

Muhiddin ÜslUndağ ile Ahmet Emin Yalman 
birbirlerini dava edecekler 

B. Ahmet .Emfo Ya7man · - ... 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

llatayda y~ni 
1 

tahrikat 
Araplar lsğenderun'da polis 
karakoluna taarruz ettiler 

Antakya 11 (Hususi) - Bankala
ra. borçlu olanların malları haczedil
mektedir. Azami bir ay içinde borçlar 
ödenmediği takdirde rehinlerin banka 
namına. tescil oluna.cağı tebliğ olun
maktadır. İcraata her tarafta birden 
başlanmıştır. Bu karar bilhassa 'Iılrk 
ahaliyi tazyik maksadını istihdaf et
mektedir. 

Sancakta yeniden Suriye bayrağmı 
çekmek maksadile tahrikat yapıldığı 

hissolunmaktadır. Böyle bir hareket 
vukuunda bUlün mesuliyetin mahalli 
hükümete raci olacağı ve önüne ge
çilmiyecek müşkül vaziyetlerin mey
dana. olacağı gayri kabili içtiI16p g~ 
""fümektcdi~. 

İskenderun 11 (Hususi) - Garo 
Türk düşmnnlarmı silahlanclırmali 
hususunda ciddi mesai mrfetmekt&
dir. 

(Sonu. Sa. 4 Sü. "') 

Birden zengin olmak isteyen 
iki arkadaş yakalandı 

Emniyet ikinci şube memurları 
ei.imüş lira yapmak isteyen iki ada
mı yakalamı§lardrr. Bunlar Beypa - ı 
zarlı Mehmet Niyazi ile Selanikli 
Cemal ismir.de iki arkadaştır. 

Birden zengin olmayı akıllanna 
koyan bu iki arkadaş Taksimde kü
çiik bir ev kiralayarak gümüş lirala-

müşlerse de muvaffak olamadıkla
rını anlayınca bunları tekrar erit • 
mişlerdir. 

ikinci bir tecrübe yapacakları sı
rada memurlar tarafından cürmü 
meşhut halinde yakal~lardrr. 

• va zan : Kenan H lUI ı a 5 n ıı· rı basacakları makineyi hazırlamış _ 
lardır. Bir kaç gün evvel gümüş ve 

••••••••••••••••••••••••~· kurıunlan eritip bir kaç lira dök • 

Yakalanan bu iki kişi cürümleri~ 
ni tamamen itiraf etmişler, piyasa
ya hiç para çıkamıadrklenm söy -
lemi§lerdir. ~ 
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Siyasi hafta 
~-. ,,_, ~ ~ ~ ,_, .. 

Manah bir tesadüf 
ltalya Milletler Cemiyetinden 

çekilmiye hazırlanırken Japon 
asker erinin Nankin'i [şgali 

haberleri geldi 
Bir taraftan Auupada, <liscr taraf· 

lan Uzak ~arkta mühim hadiseler ce· 
reyao edi) or. llu lı.iidi eler<leo hirin· 
cLi Uzak Şarktaki Japon harp hare
ketlerinin ( Tankin) i işgal etmek Ü· 

zere bnluııclubrunu gö teren Jıahcrler
dir. J npoıılnr yalnız Çinin ı;awl kı· 
mnlarını i,.gal etmekle kalmachlar. 
Bu ku\"'\'etleri Çinin idare merkezine 
kndnr ilerlettiler. ( Tnnkin) önlerine 
hüyük kuwetler yığdılar. 

Japon ordusu kumandanı böyle bir 
,aziyet aldıktan sonra (Nankin) de
ki Çin müdnfna kuvvetlerinin artık 
teslim olacngmı sanıyordu: 

- Knyıt rz şnrtsrz şe1ıri müclaf aa
dan vazgeçiniz. Yoksa bütün Çin mer· 
kezini tayyareler ,.e toplarla yakaca· 
ğız." 

Mealinde teklifler yapıldı; faliat 
Nankini müdafaa eden Çinliler hu 
tekliflere kal'§ı J aponlarm tahminle
ri hilfıf ma olnrak red ile ce\'ap ver· 
ili. Hunun üzerine (Nankin) §elırin
cle ele <'.n !knnb l>ir lıarp haşladı. 

Bugün, evvelki haberler ( ran· 
kin) in kapılnnndıın Japoııl:ırm içe
riye girdiğini ve nrtık hu vaziyete gö· 
re Çin merkeiinin Japonların eline 
geçmi ayılma ı Hizımgeldiğini gös· 
tcriyordu. Halbuki dünkü telgraflar 
lm luıheri teyit etmemi tir. Japonln· 
rm tnnrnızlanna kDl'§I Çinlilerin en 
şiddetli hir muka\'emet ile clavnnmak 
ta olduklnn nnla~ılmnktadır. • 

Çinliler.in ha~kumandam ve cum· 
hurrei i Çını Kny Şek Japon taarru· 
.ı:.unun dıılııı Hk cafhQornc:l .. .,oı.ıuı.ıd 1..• 

dnr mukavemet edileceğini ilan eder
ken Çin miiı.lafoa· mı:ı esas olan mü· 
dafna plfınmı da §Öylece bülii~a et· 
nıi~ti: 

- Çin arazisi çok geniştir; Japon· 
)arın lnarnız1arma karşı Çinliler yal
nız lıir ceplıeclcn desil, hi~ok ceplıe
lenlen müdafaa edecektir. Japonya· 
nııı taarnız kuvvetlerini geniş Çin a
razi i içerisincle dağılmağn ınednır e· 
dere~iz. Ilir taraftan da keneli mü· 
dafaa teşkilfıırnu1.1 knnctlen~irece
ğiz. Ha ıh sonuna kaclar lıarp erlece· 
~iz. Çin topraklarını .lnpon orduları· 
um mezarı yapacağı?.." 

Bugiine knclar cereyan eden lıacli
c:eler Çin1ilerin 1..-ı.n •etli olan Japon 
taarrıızlan öniincle a la teJim olmak 
n1yctinde olmaclığmr, olmıya"ağmt 
göstermi tir. Bu ' 'nziyet askeri nok
tadıın miilıim olcluğu knclnr siyn-.i nok 
tadan cln mülıimclir. Iler lıalde bu· 
günl-ii Çinlilerin nılıi temayiillerinin 
birkaç yıl cYvclki Çinılcn <lnlın h.ı~ka 
olclıı~n gijriilmektedir. Bu nıiisnhe· 
deye güre yn C:iııl ilrrin hariçten hü· 
yiik ynrdnnlnr J,eklcdiklerine, yalıut 
milli intihah hareketinin g"rçekten 
biitiin Çincle en derin hnlk t:ıl>nkaln
rmn kadar ira~et ettiğine hükmet
mek luzımgeliyor. 

Eğer lınkikatcn Çinliler (Nan
kin) in dü:.:mc ine rağmen mukave
metlerini de' anı ettirehilirler, Japon
~ n ile ullı ynpmağtt razı olmıurak 
onu çok geni:ı; olan Çin arazi.i ii;erin

clP senelerce lınrbe nıechur Nlerler ise 
(Tok~ o) hükumeti çok mii:ı;kiH bir 
Hızi~cıte kalnhilir. Çüııkii lıarlıin .Ta· 
ponyn için mucip olduğu hiiyük ma • 
rafların i;:ı;al alımda olan Yerlerden 
çıkarı1nıa ı mümkiin d~ildir. Bun
dnıı onrn J nponyada lıü) ük hulırJm· 
lar çıkııhilir. 

İT L Y \ VJ~ l\11 LLETLEH 
CC1\11 YETi: 

Bq ııclıııi lcl ei) .ı: et ulcnıinı1e ikin
ci mühim lı:ıd :sc Jıah ırmı ~lillct 't!r 
Cemiyetinden çekilmesi rue5clcsidir. 
'fu olini bihiik fo) l mccLi ... ini top· 
laııtıya çaf'ı:rdı. Bir kere hu torlun
lı lıer tiirlii iııtizarhır lıaricinılc lıir 
hacli~c olmuştur. Onun için her ta· 
ı nftn mı>rak 'c atika tı) aıımr~tır. Bnn 

dan sonra heyecanlı haberler birihi· 
rini takip etnıeğe lıa:ıolaını~br. 

Denili~·or ki .Mn olini lngiltere ile 
yapılan Akdeniz anla :.ınn.:uıdan hiç
bir nı·ticc çıkımyacağıııa kanaat getir
mi~. l\füzakerelerin siiriin<·eıneye dii~
mesirnlen tı-anrnış. Di~er taraftan f. 
tnlyanm .;\Ta:ıçukuo de\'leıini tanrmr~ 
olrnn-ı füeri;.e Çinin protesto etme j. 

ne cam sıkılmış. Onun için İtah-a
nm Jilletler Cemiyetile alka:.mı ;es
men kesmek knrarmı venni~. 

İtalyn e a en 1936 senesi Mavısm
dnnlıcri Milletler Ccmivetinin ~esai
eine iştirak etmiyorclu .. Gene bu se-

nenin Eylülünde filletler Cemiyeti· 

nin Haile SeHLiyeyi Habeş muralıJıa· 

eı olarak' dinlemege karar ,·ermesi Ü· 

zerine a amMe içtimı:ımı terkedip te· 

kilıni~ti. 1936 senesi Mayısından son· 

ra İtalya Milletler Cemiyetinin ·teknik 

komitelerinden hiç hirine uza gönder· 
merniştir. Demek oluyor ki İtalya 
fiili olarnk bundan daha iki yıl en·el 
l\Hlletler Cemiyeti ile nliikasmı kes· 

ıııiş bulunuyordu. Bu defa Milletler 

Cemiyetinden resmi olarak çekilecek 
olur a hnna hayret edilmez. 

Acaba İtalya :Milletler Cemiyeti ile 
alaka mı fiilen kestiği halde niçin hu
giine kadar hu alaka mı resmen kes· 
mecli? Bu ~ekilmeye şimdi nasıl bir 
sebep gösterilecek? 

l\fnlıtelif ajans lıalterleriııden c;ı
linn manavn J!tire §Öyle bir mülahaza 
yürütülebilir: 

Milletler Cemiyeti ftalyanm Ha
beş i lnndaki hareketlerini takbih et
ti. Kendi kararlarına muhalif olarak 
bu d vlet Habeşi tanda hir istila <:İ· 
ya;:,ctini takip edince sanksiyon te<l
hirleri alm<lr. Buna rağmen İtalya 
t~el>lıii<:]erindcn vazgec;meıli. Tuttu· 
~11 yol ela <levanı e<lerck lT ahe::i4anı 
harp \'a ıtalariyle i ı;al etti. Bu tak
'lirde l\lilletler Ct>ıııİ) etinin henüz 
hatırlarda olan karıırlarınılan ı-onra 
İtalyanın Hahı·iistan imparatorluğu

nu resmen tasdik etmesi miirnldin o· 
lamazclL İtalra hunu pek iyi Mliyor· 
(lu. Onun için hı olini İtalyanın Hn
heş imparntorluğunu l\1i1Jctler Cemi· 
yeti yolun<lıın ta elik ettirmek fikrin-
de dc~ildi. Yalmz [illetler Cemiye
tine <lalıil olan muhtelif ı]e,•Jetlerin 
ıniinf t-rit kararlar ile bunu tn-dik et
mesini kfıfi im 1 nyordu. Ve hiJha~c:n 
lnciltereden höyle lıir tn dik hareketi 
h<'kliyorclu. 

f ngilıert•nin .Akcll'nizcle ftalya il" 
aııln~m::ık iı;in nıiizakerc açına<>ı l\Tn-
oJiniye bu im n tn iimitler Yereli. 

H nttu 1 ngiliz BnŞ\·ckili Çemherlain 

hile !kendi nğv.mrlan çıkan nzleri ile 
im iimidi ktı\''\'etlendirdi. Bliıiin A\'· 

ntpa !!azeteleri f ngilterenin Akdeniz
cle nnln~mak şartile Hahe:.i-.tımda 1-
tal ·ayı tnmyacağmı yazdı. 

Fnknt İngiliz • İtalynn miizakere· 
Jeri hu yolcln lıir tiirlü ilerilemcdi. 
Her anl:ıı;mıı müznknc i ıle\'am eder
ken ara,·a giren lıiidi eler i:ı.lerin tehi
rine ehep oldu. 
Omm için 1tal)atıın Milletin CP111in~ 
tinden çekilme i ı;efıehini lııgiliz-1 L~l
ynn anla rna müzakerelerinin bu~iinP 
kadar akim kalmamııla aravanlar 'ar 
<lır. Fakat 1tah·a r~ ınen MillPtln Ct>
mi~ etinden c;ekilecek olnr-a lıu 1111· 
ll"ta hnh-an - !\lman • laı)on nnla<:-• l> 

1113 Inl!l ı'tı hü\ iik hir rol O\'Jl"Ol~Tnı . . ' 
umıtııırıııı:! 1 1izmıılır. l\l'n!nı 1tniya· 

n;n 'lillf'tln Ccıııi' ı·Lirııl"ıı ft>kilnlf'k 
i1:in yqıtığı hszırlıklnr ile .l;poıı a-· 
kcrlcrini'1 :'\nr~ini i~ırnl elliği lıalıer· 
l eriııiıı n\ ni z: 111a11<ln ;r<'lıııe-i ::nde<'P 
hir tr .. nıHif c eri nıiılir't 

ASIM US 

Hatay 
meselesinde 
Fıansanın vaziyeti 
son deıece nazik 

Hatay meselesinden bahseden 
Fransızca Jurnal gazetesi şöyle ya
zıyor: 

. ~ . .. . 

G:(i.n.ürlA.liisferı ı 
k ı;:··"atye) Ge

J acque Slıevalier (Jıı 'io f aııfadt 

. . . .,... . 
İsmiuc/('TL Kurtarılan ı 

Artist 
~-· Amerika boyuna 

ıhrupadan artist 
\;Ckmc!~t.:. Ilımlar· 
dan biri de .Avmı· 
hıryah arti ... t Dolli 
ITua ... (As). 

neral Franko tnrafından, sp sığı• 
maarif te:;;kil:itı kurmnk üzere 

rılmıştır. . . 1 tıııi~ 1e 

Suriye başvekili B. Cemil Mür
düm Parise geldi. Filhakika Suriye i 
le Türkiye arasında büyük aü lük-
ler çıkmıştır. 

0 

-

19 eylül J 936 muahedesi ile istik 
lal kazanan, fakat muahede Fran -
sız meclisi tarafından henüz tasdik 
edilmediği için bütün hakimiyetini 
elde edememiş olan Surye, lskende 
run meselesini Türklerin arzusu • 
n.a gö.re halleden anlaşmayı tanımak 
sıtemıyor. 

Türkiye de buna karsılık ola _ 
rak: 1936 ~a Suriye ile aktemiş ol
dugu ademı tecavüz muahedesi,... : 
feshetti. iki memleket 2.rasmd F . a 

ransanm vazıyeti son derece na _ 
ziktir. 

Liman işletme Direk
törii Ankaraga pilti 
İstanbul liman işletme direktörü 

Raufi Manyas dün İktısat Vekaletin
den aldığı bir emir üzerine Ankara 
h k 

. . ya 
are et etmıştır. 

Bay Raufi Manyas, Denizbankm 
kurulması münas~bctile Ankara.da top
lanacak olan denız müesseseleri planço 
komisyonunda hazır bulunacak, İstan
bul liman işletmesinin 936 ve 937 yılla
rının plan~osu hakkında alakadarlara i
zahat verct.:cktir. 

D:in, hareketinden önce liman umum 

müdürü Raufi Manyasın başkanlığı al

tında, liman ikirt:i müdürü Hamit Sa

racoğlu, maşmüfettiş Reşad ve fen he

yeti mühendislerinin iştirakile bir top· 
lantı yapılmış, bu mesele etrafında 

uzun uzadrya görüşülmüştür. 

Bay Raufi Manyas, bu arada Trab· 
zon limanmda yapılacak yeni inşaat ve 
tesisat için hazırlanmış olan projeyi 
.de lktısat VeKaıenne arzedct.:cıctır. 

Raufi Manyas Ankarada bir hafta 
kadar kalacaktır. 

Kurşun çalmış 
Bakırköy Baruthanesinde calı -

şan amele Lütfi, dün paydosta~ son 

ra çıkarken 14,5 kilo kurşun çal -
mış, bunları parça parça elbisenin 
muhtelif yerlerine gizlemiştir. Fa • 
kat üstü aranırken bunlar görüle _ 
rek yakalanmı~. adliyeye teslim e
dilmiştir. 

Amele Lütfi, sulh birinci cezada, 
muhakeme olunmuş bir ay hapis 
cezasına çarptırılmıştır. 

Bomba hadisesi 
Denizli saylavı Mazhar Mllfidin ga

zetemizde birkaç gündür intişar eden 

bomba hadisesi baıJıklı hatıralar yaz1• 

mızın çokluğundan dolayı bugün gire

memiştir; yarınki sayımızda devam 

edecektir. 

\ ' iyana ... alınele
rinde 'e Av:usturya 
f .Jm1erinde büyük 
~iihret kazanını; o· 
lan Dolli As ta on 
ı;iinler<le bir .Ame

rika film ~irk eti ile muka, ele yaptı 
ve ı\tla Okyanıı,.unu n~ır ... 

Falnt, Amerika.la arti::-tin i!'mini 
clcği~tirmeğe karar Yennişler. Çünkü, 
Viyaual ı -.auıııkarm her ~eyi Ameri
kalıların lıo~ıına gidiyor, yalnız fami· 
ni h<>~eıııııiyorlarnıı~. Bunun da sehe· 
hi şn: 

A kelimr. i ingilizordc "E~ek" ma
nasına gelir. Böyle hir i--im tabii 
kiın eniıı lıoiuna gitmez. Onun için 
şimdi hn nı-turyalı artiste Billi 
1\farlov isıni Yerilmiş ... 

Eulaı Katili Rrıba 
Fransada miitlıiş hir cinayetin mu

hakemec:i gfüiiliiyor: Çocuğunu öldü· 
ren hir ndarn im feci cinayetinin he
c:nhmr Yı-nnektP. Miidcleiumumi Moys 
ic:rnindeki hu a<lamm idam t:dilmesi
ııi istc·rkcn ÖYle diyor: 

- TTnyaıır;ııla ilk def:t olaral[ bir 
a<lnın için kalhim acmıadan idam ce
za~ı Ltivoruın ... 

Iltın1~n iizcrine ınalıkcme reisi suç· 
Jnya: 

- f:ı;iıtiniz mi? diye sonıyor. Söy· 
Jiyec~iniz hir ~ey nr ım? 

E\'lat katili haha: 
- Hiç lıir fey yok', diyor. 
Tin c:nretle, küçiik çocuğunu lloğa· 

rak \'e hnşmr rn~la ('7.crı-k iilcliiren 
cana\'nr haha iclaıııa malıkfım cılilıni~ 
lmlunnvor. 

Almorı,·arfa Cor.ul;/arn K,,,,,;1; 
Toıılatıynrlrır 

Ht•rliıule~i ıııckteplcrde çocuklar~ 

dan enle yeı1ikleri etlerin kemikle· 
rini toplayıp getirmeleri i~teniyor. 

n11 hareketin ha~mda hir kız mek
tehi hnlnnınnl;ındıı·. Her mekteple tat 
lıik edilen im usulle, tCirini<:nni nyı 
.zarf mdn 11:1.i18 kilo kemik toplan· 
ım~. Iln r:.l.tam. lıir ay r.,·,·elisine na
zaran ·10.000 Hlo hir fazlalık ~ii:ıter· 
ınektecJi r. 

Rumlan lıaşka .lıalk ta kemikleri 
toplayıp lıükiıınete , ·ermege tcş\'ik e
ıliim~kteılir. Hunun için ne~redilen 
heyaıınanıe<le hiltlirildiğine giire. bu 
kemikler gli-erin, olP.in. ıabun, yağ, 
ınatlıırn miirPkkl'hi. kimyni ceza, ya· 
71 mnkincsi ~r.ritli ,·.s. gibi hirçok 
maclclelnin yapılınııı;mda iiP, yanya
"akt ır. 

FrnnTw /.<:nnnyrısındrı Mnnri/i 
Bir F'ran!ır:; Kurnrnk 

Fr:ııı-anın r.renohl iinİYPr-.itesi e· 
nehiynt fnkiilte-i 1 rorC';;iirlerinıfon 

Prof csör bu teklıfı kabu e ıı:.,,Je 
'k' JJJUI ...... 

Frankonun nrlamı olan ı 1 a gi• 
.. .. .. .. '-" k d t c:pan,·aY 

gon1 mu .. tur. .ı n ın a ~ k"ı~u d 'f te~ ·ı a r 
<lecek 'c yeni bir rnnarı :> 

pacnktır. buJJtllJ 
Y nlmz, Prof e ör Şih•alye, . . b~· 

için, İı,panyndn Jıarhin bitrnesını 
lmnektedir. . ·• ,. E Eskısı. 

Kı~ Sporlannırı Jn 
Patirıai . • btt' 

K 1 
. . d en eskııı 

ış .5por arı ıçın e . JJıı sF°' 
iistünde knyına (patinaj) dır. e,..,·e-

·ı . h 1 .. ·u··z sene run tarı ıı unc an uç } 
Jine kadar çıkıyor. cJ'ııcİ r 

Uakihten, patinai on ~e 1 yayıl• 
•nln hlitiin .Avrupada o kn .ar'la }ls· 

mı~tı ki miitlıiş lıir moila ve 1f 1 J{r•' 
line p;t>lmi')ôti. :.\fc.-:clfi Fransa \rııuıı 
O 1 .. d'. .. I · (Lni) "e · ı' n < nr u ııru Jou rı::; .. ]erıtl 

ailcı:i efra.lr, adamları; kı~ ~~k ~,.. 
sarayın halıçes;inde <lonan ~ll} 
nalıla kaymakla geçirirlerdı. 11ıuıı• 

O znmanlarcla ayaklarınI11 ii'e' 
cilaJı tahta bağlarlardı. Bun;:f JJıl" 
rinde de bir çelik parça~ı ~ ,., 

1 
d f" 

günkii tekerlekli patinaj alethe rııbtl 
nmda pek iptidai kalma~]~ .. ~yor
hu da o 7:anıan itin i~lerını go 
du .•• 

~yağı Kesilirken 
ltrmonik Çalmı: • ·' 0tır 

Ru garip §ey de Ne''York'ta 
yor: . 1 '}.°' 

Frei<1 ismindeki bir nokk!1'1a" ~ 
"k ' k l d J\I I) • men ıu a pe meş mr nr.. !!t111' .~ 

tar, ale'\' alev yanan bezlerı ao ~ ~t!' 
kar ,.e daha tiirlü inanılınıyııc 
ler yapar. • ıoıııo' 

Getcn giin hu hokkabaz bır Jr ~ 
hil kaznı:ıında yaralanıyor, baC rl.r' 
nhvor. Hn~talınncve kaldırı1° 
Sol. lnıcağınm ke il~esi ]azJtl'I· Jf!f' 

Freid amf'liyat esnasında }eıı ,Sf 
ni hayrhınağa Hizum ohnadıg~,.r,fı 
liivor. Doktorlar uolmaz!" dı, , 
nıİııcıuı \ltH. -ı: aıuıt.. • .. 31• 

• • fJVI 
- Siz lıana bir armonik ,·e 

yor. ......ıı )lııcllP" 
• Sonra, r..crrahlar ada~m. e~ttl 

keserlerken o ela nnnonık ıle 5ııı' 
celi Jıa,·~Jar cnlryor. Böylece ara A 
:tt·r~mr lıı~ ılııvmavor... ~I 

~· aawan lk.~ş~ 
. 1tt1Jfl 

Souğa harşı tırna ll'ell 
nasıl mu haf aza el fctı• 

S .. ., k .. riJıde -"'' oguı;un tırnn lar uze. 'ıı tıff'v 
tesirleri çoktur. Bunun ıçı ba1'fl'" 
Jannıza biiyük hir ihtiınaı1l)a 
nız Jfizmıclır: e 6r 

Enelii elinizi sıcak suY~/~11~1~ 
bunln yıkaym, sonra, için.e ~,.8 d• • 
bornks atacak nıız. Ilık bır ' 
dmn. p•~ 

gııııı· ~ 
Bunrlan sonrn yapaca. Je 1'11rJJ 

m:ıklıırmııı hornk , gliserııı _..,~ıstı' 
... "l . . k ktll' J'aıw • dr gu suyu ıçıne so ına - • • ikJ 

m7.m ucunu lm Eli jçinde pır rı• 

Bir alacak ve borç 
meselesi· 

Roma haberleri ltalyanın Milletler Cemiyetir.den çekileceği
ni bildirdiği sırada Cenevreden gelen bir telgrafta bu devletin 
Milletler Cemiyetine aidatından 600.000 altın lrank borcu ol
duğundan, Cemiyetin bu parayı tahsil etmek i,in Roma hükUmeti 
neulin:le teşebbüslerde bulunacağından bahsediyor! 

ltalyanın Milletler Cemiyeti ile arcaının açılma.ı iki •ene 
oluyor ve Roma hükumetinin Cenevre müessesesine aidat verme
n;=e•i de, anla~ılıyor ki, bu tarihten sonra baılayor. Fakat Mil· 
letler Cemiyeti, azasından olan ltalya ile araları açıldıktan sonra 
aidatını o!amamıf ise bu devlet Cemiyete istilasını verdikten 
sonra nasıl alabilir? Tabiidir ki Milletler Cemiyeti ltalyaya uRi
ca ederim, borçlarınızı veriniz.,. diyecek oluna, Musoliniden ala· 
coğı cevap §udar: "Gel de al!" ltalyanın elinden koca Habe~iBla· 
nı hurtaromayan Milletler Cemiyeti, böyle bir alacai!t nasıl ala-
bilir? 

0 

p halde Milletler Cemiyeti hiç sesini çıkarmcua kabadayılık 
lumdiair.de kalmı1 olmaz mı? Ôvle görüliiyor ki Milletler Cemi
y~ti er'klir.ı bö •le düşünmeyor. Or..lar: "isteyenin bir )'iizü kara 
is~. vermeyenin iki yüzü kara" tarzında bir mantık ile hareket 
ediyor. 

HASAN KUMÇA YI 

kika kadar bırakırsınız. ra cı 
Trmaklnrımza bundan. soP P~ -Jt. 

siirerse.niz gavet parlak bır r~.:~ t:l 
• 1 ta'"v- t' Ak~amlan da, dalııı e'"'·e . Jf. (1 ~ 

tiğimiz gfüi, trnıaklarJJl ~ırı, o8ı1''' 
lamama ı için, zeytin )'ağla 
nnulmaym ... 

91 dı' Hammal ka"., ıJ J'ıı 
Ahmet isminde bir fıa~ bs'<tJıır 

köy iskelesinden eli~e bı~ ti~ 
cıkarken markalı hamallar~ t!' . ' b rBV"' J.oJJ 
di ve Hasrfu önlemişler, tl eliti"~ 
lışamıyacağmı söyliyerek tBrÔ''\ t 
bavulu :kapmağa kalkışfll.~ e ıJd0.: 

A 
.. etJil ...,.w 

hmet de bunun 02'..,,, reJ' 1•· 

lenmiş her iki hamalı dose tı!'· • r,a 
telif yerlerinden yaralartıtŞ birİpcJ ti! 

Hamal Ahmet dün stı~hatİ ~ 
zada auruşmasmda. k& ·tef 
)ananlara atarak: .. t11 et!~~ 

B
. d .. . hııcU v _.,O' 

- ır en uzenme ,..."'-. ' 
beni dövmeğe kalktılar. bilf11'Yo 
kaybettim ne yaptığıfll1 

't ~ 
rum. demi§tir. ctl sıJbıhtıl" 

Neticede mahkeın~ ;:;rı giill sJı ' 
rerek hamal Ahmedı Jll1' ı11 
ee 3 7 J3 lira da para c~5 

kum etmiştir. 



leri neler olmak 
istiyorlar? 

YAZAN: 

hlakkı Süha Gezgin 

~ ve bütün öteki güzel sa
ten · 

k ltt &ın bir geçim vasıtası ol-
~t a rneşhurdur. Şairler, bü

'1terı trden sonra başlarım tecrü
~ >'alçın kayaya çarpınt:a: 
"ar~ içirn:.z.de, mide denile:ı, şu 
~~er gı taşımasaydık ! diye iç 
~ b_1cr. Bundan ötesi karanlık, 
~ '\> ır Ö:nür yoludur. İnisi var. 
'ıı ar. Çok kere tortulu ''nasip,, 
cl.a~lığuıı, hulya mezesi bile 

it ~ad atı, kuru bir zeyf n tanesi 
lıiçb~ kalın ve yumuşak olursa 
~a ır hayal duvağı, havyar ye· 
lıkl ll:ıaınıtşır. 

~~il divan şairi, rüyasında at
'I. ı:~. altınlı caizeler görerek 

l bir ıdadrna ya bir saray kubbe 
t'l'ıllkonak çatısı, yaldızlı kanat· 
~c CLlcn, adını tarihe veremedi. 
llıc~·bile, sahiplerinin talihini. de 

~lcr ıler. "Knside., yediler, kasi
' l:as!,Qe giydiler. 

~ ftı~u)j isteme c~r metbu zem 
t lıa Ilı, h~rnişe sÖ:l'Üm a§~knnedir., 
, ~Ylı-.ıran da Şah tsma:le "Benku 

-...: nağdad fatihine meşhur 
~ııll sunrnaktan kurtulamadı. 
t~ nun en biiyük hakimi Sa.di-
ttı ~·Ali Şirvaniye kadar blltün 
trınde hep bu izi görürsnnüz. 
~ ll.ın tarihi de başka yollardan 
~~ nönesansta "Floransa,. yı 

rııı llydınlatan "Vatikan,, ve Dük 't 1
11 himayeleri değil mı.cfü? 

~~artrla, garp başlangıçta bu 
. ürü.dükleri halde sonra 

bir ..... ·- .1ı • - - - --..J-
~:ıı altın oluk halini aldı. Bir eser 
~ olanlar çoktur. 
~ ~ 'cr-vct, şöhretin gölgesidir. 
~· <ijnın villfüara, yatlara, park· 

I> ctt:ği gö11:.ilür. Hakkmda 
~ ley söylenen ''Piyer Benova,, 

< tlrhlt gibi köşkleri var. 
,>'alnız bizde sahibini ge~indir· 
b·~0tduk. Meğer Avrupalılarca 

· ~ı-:0>-Ic imiş. Bunu söy1iyen sa
' ,tkcn, acı at.:r g:üldUm. Galiba 
~ ı.ı, IZbrabı, sanatın nankörJü· 
~r ily~§ta da aramıza çok büyük 
t, lt t1t'tniş. ''Geçim,, 15.stikli bir 

Ctkcs onu başka Kirlü anh

)t~ 
• Ca 't • • ,. 7 
~ 

1 
.ı..ıttcraırs 1n 89 uncu sayı 

\ b~ hükıne bakın: ''Edebiyatın 
t ~lllcdiği eski bir hakikattir. 
~ d 1k ki, bu hakikat şimdi her 
~, alta gerçek bir düstur halini ... 

-a~lcr bi k • b 1 · • i . ' r an etin se ep erını an-
\,· Sın k 
'~tt.. ullanıhyor. Gazete, oku-.. ,, t"'1 
~ g cndirmek uğrunda, F.ran-
~tt 11tlıış e<liplerine baş vuruyor 

~~~tı ltaıerniniz sizi geçin.diremez
~t ,,~1 kazanmak için nasıl bir 

"il ı.ırerd· . , d" 
~lla ınız ... ,, ıye soruyor. 

~" fcıı tın yaratma kıtlığı içinde 
~ a de"·1 tcı•l> gı . 
~ reuost, hct..::a olmak iıotiyor. 

'\ . Zc - kt l . • • 
lltıt" •••e up ar., serısının u-

>tııi ~kü Fransuvaze mektuplar,, 
'c(l~ ır seriyi de bitirmek üzere 

~.~ttrıck sanatı,, beni daima 
~ d~ "'e bu, bende bir fa:ttezi

~ }ta!a a derin ve samimi bir istek 
• il dı., diyor. 

~lo Creen,. verdiği cevapta :ince 
~llıı Olmak istediğini söylüyor. 
t.,.ct n §a§mlığını görünce de: 
~c\>\ic~et diye tekrarlıyor, ben 
'\ t:nı katabiltf.:cğim el işlerini 

~ ~ltıro· b"l" • · · 1 Yor? ıs, ı ır mısınız ne o -
~ııı 'Name düşünmeyiniz hiç 

ot ~ :ı· General olmak istiyor. 
' ~ e'-'aba layik bir karikatt!r de 
.. tap .. d . 
'~ .. gov eh askerler. Hava-

• .ltfttı gullcler ve"A:ıdre Moru va,, 
tıı.. alı Un· f • 

-t Qı bit ı ormasıle tıpkı Napol-
~ top kundağı (istünde otu· ,, 

tılı.._ ~ nın '-e d" . .. "'la ~ n ı ınanışına gorr:, ge 
\'e ınuharebcye giri~irse 

muhakkak mağlCip olacaktır. 
Muharrir onun gönlünü almak için ola 

cak şu ı..:ümleyi ilave etmiş: 
"Büyük, edip gerçekten general ol

saydı, Fransız ordusu bir bozguna uğ
rayacak, fakat Fransa güzel bir eser 
kazanacaktı!,, 

Beste!dr olmak, makinist olmak, 
modacı olmak istiyenler de var. Ama, 
bunların cevapları beni pek sarmadı. 
Bahçivan, ba;.•.ı olmak sevdasını taşı

yanlar Ustün.de de duramadım. 
Ne garip bir tezattır ki, Avrupada 

zekaları dillere destan olmuş, kalemleri 
eserler üstünde bilenmiş 1:-'..lyük muhar
rirler, bahcivan, makinist. marangoz 
olmak iste;lerken. biz de şerbetçiler şa
irlik, şoförler edil'lik, küfeciler filozof 
luk davasını güderler! .. 

-Lfiiıan daireleri 
Yeni bi tılar ycıp_lırı

lıgur 
lktısat vekaleti tarafından bazı li 

man binalarının harap ve gayri sıh· 
hi oldukları gözönünde tutularak 
bunların tamiri veya yeniden inşa
sı için alakadarlara emir \'erilrri.tir. 

Bu ciimleden olarak ilk defa pek 
harap olan Bandırma liman daire -
sinin yerine yeni bir bina in ası ka
rarlaştırılmıştır. 

Buna ait istimlak yapılmış oldu ..... 
ğundan liman binasınm inşasına 
pek yakında başlanacaktır. 

V .. n: R:anrl•'M'TI:l limnn dairesi. 
Bandırma sahilinde dört lcat iizeri -
ne en son sistem liman daire tipleri 
gözönünde tutularak yapılacaktır. 

Buna göre, birinci katta, liman 
dairesinin demirbaş eşyalarının mu
hafazası için antrepolar yapılacak, 
ikinci kat klavuz '1c.r.ptanlara. üçi.in
cü kat liman reisliğine, dördiincü 
kat da her an liman reisinin limnr 
hareketleri ile alakadar olmasını te
min için ailesine tahsis edilecektir. 

inşaatın üç ay zarfında bitirilme 
sine calışılaC'.aktır. Bundan sonra da 
~ırnsiyle diğer harap 0lan liman da
ireleri tamir edilecektir. 

,Japongadan bir 1 ürk 
/irma.t;ı bizden mal 

alnıak istiyor 
Dün şehrimiz Ticaret odasına J.ıpon

yadan bir mektup gelmif. Arabistan. 
Irak, Suriye, LUbnan ve daha b:rçok 
yerlerde şubeleri bulunan bir Türk fir· 
rnası memleketimizle geniş mikyasta 
ticaret yapmak istediğini bildirmştr. 

Japonya gibi pek uzak bir yerden 
bir Türk firmasının memleketimizle ala 
kadar olarak böyle bir teklifte bulun· 
ması alakadarların son derece memnu· 
niyetini mucip olmuş, derhal bu husus· 
ta istenilen b:.itün malumat gönderile· 
rek teşekkür edilmiştir. 

Japonyalı Türk firması, ilk parti de 
memleketimizden pamuk, tiftik, tuz, 
zeytin, :zeytinyağı ve domuz kıllan 

ala.:ağıru bildirmiştir. 

Keyfiyet şehrimildeki alakadar ih
Tacat tüccarlarına bildirilmiştir. 

Mektepten palto çatan adam 
Feridun isminde birisi, Pertevni

yal lisesine giderek direktörü gör • 
mek istediğini bahane etmiş, etraf· 
ta kimseler olmadığı bir anda talr 
beden Raci ve Adnanın tüylü ve 
kalın paltolarını çalmıştır. 

Feridun çaldığı pnltolan i.istüste 
giymiş. üzerine de kendi pardesüsü 
nü geçirmiştir. Fakat, palto hırsızı 
kapıdan çıkarken, kapıcı tarafın -
dan gayri tabii bir şişmanlıkta gö • 
rülerck yakalanmıştır. 

Feridun, Sultanahmct sulh birin
ci ceza mahkemesince, suçu sabit 
görülerek 20 gün hapse mnhküm o 
lunmu§tur. 

ııı111111ııııı111111ııg 
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lb>D ır seırgDJ 
= 

Bcyoğlunda, ev tez ~ 
yinatına ait eıyadan g 
mürekkep güzel bir ~ 
serci açıldı. Tanın·~ 
mış dekoratör Bay ~ 
Selahaddin Refi - g 
ğin tanzim ettiği ve ~ 
onun mağazası • E 
üst katında bulunan ~ 
bu sergiyi - davet ü ~ 
zerine • bir muhar • E 

= B. S. Refik ririmiz gezip gördü. ~ 
İ Eskiden kullanılmaktayken ~ 
j §İmdi i§e yaramaz bir hale gelmiş l 
\ gibi görünen birçok kıymetli şey- ~ 
~ )eı·den süı olarclt pek güzel isti- ~ 
İ fade edilebileceği yolundaki kana· ~ 
1 alimiz bu sergi ile bir kat daha ~ 
~-= . -.. kuvvetlenıyor: ~ 

j Gayet ince tezyinatlı knıtal ~ 

-==--=--=_-=- nargile §İ!elerinden, hatta musanna~ 
bir terlikten bile, nasıl bir göz ~ 
zevki elde edebileceği bu ıer- ~ 

~- giyi gören için önce hayret, son- ~ 
ra kanaat halinde tebellür eder. § 

ş = Bizim evlerimizde, tezyinata eı- ~ 
~===_: kiden de ehemmiyet verilirdi. Me- ! 

ıela eski konsollanmızın üzerine ~ 
-_j fanoslu lambalar, ufak hücrelere J 
~ çiçeklikler koyar ve duvarlara ~ 
.., bir takım levhnlnr asardık. Za· g 
) mania birlikte zevkler değişti. ~ 
fi Ancak bugün, evlerde tez· g 

yİnatın ne gibi ve ne ölçüde ~ 
bir yer alabileceğini etraf • ~ 

~ Jıca tetkik etmek için, bazı ihtisas \ 
~ sahalarını gezmek lazım geliyor ki ~ 

bu ihtiyacı da itte bay Salahaddin ~ 
Refiğin açtığı ve devam ettireceği g 
ümidini verdiği §ekil.deki sergiler- ~ 
le temin etmek kabil olabilecektir ~ 

.. aanrrız. ~ 
~ Eski sedefli sandık ve çellmece- ~ 

)erimiz .de bu sergi de yer alııuştır. ~ 
Lakin bu zarif Türk sanat eserle- ~ 

~=-_-:--=_-_ rinin, bir bina dahilinde nerelere ~ 
ve nasıl konulabileceğini yine o E 
serginin tanzim tarzınca göz.den ~ 

~ geçirdikten ıonra bu1acnkıınız. § s . ~ 
• ..C:1 ıınnıın n1ıımıı11111ııınıı111111ıııı111111ııııııun 111111111111111111~ 

Amerikanın Berlin 
sefiri isli/aya mecbur 

oldu 
Berlin cliplomatik mahafilinde ogre

nildiğine nazaran, Amerikanın Berlin 
sefiri, B. Dodd ist:fa etmiştir. Kanunu 
sani ayında fiilen vazifeden çekilmiş 
olacaktır. Onun yerine, Amerikanın 
şimdiki Bern sefiri B. Wilsonun gelmesi 
bekleniyor. 

Times gazetesinin yazdığına göre is
tifaya sebep olan vaka şayanı dikkat
tir: Amerikanın Bertin sefiri, Nasyonal 
Sosyalistlerin Nuremberg bayramına 
bütün diplomatlarla birlikte Amerikan 
maslahatgtizarının da iştirak ctmi§ ol
masını Amerika Hariciyesine protesto 
etmişti. 

Bun.dan başka, sefir Dodd, Amerika
da bulunduğu sırada bazı nutuklar söy
lemişti ki bu nutuklar. kendisinin 
Hitler rejimine karşı pek muhabbeti ol
madığını göstermekteydi. Bunun neti
•.:esi olarak, kendisinin bundan böyle 
Almanyada Amerikayı temsil etme~inin 
güçleşmiş olması· da muhtemeldir. 

Mühendis mekte· 
bine ne gazete, ne 

de gazeteci 
J?irmezmiş! 

Dür. "Yü!csck rnübendiı mekte
bi., n:fo bir toplantı y:ıpılarak te
kııütlüğ\! &>layısile tedris hayatın 
dan çekilmiş olan ve şimdiye ka
dar yüzlerce fen unsurunun yc
tiıtirilmesinde büyük bir emek 
ve hisseıi bulunan müderris B. 
Salim Tunakan hutlulıınm1şbr. 

Dün bu gÜ•cl töreni tesbit ede
cek bir resim !felıcrclı gazetemize 
koymak istedik; fakat fotoğrafçı· 
mıza mektep müdürü tuaftndnn 
"Mühendis mektebine ne gazete, 
ne de gnzeteci giremez!,. denile
l'ck mümanaat olundu! 
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Altın 
Oobeş kuruş daha 

dUştO 
Altın fiyatlarının dün borsa haberi 
cinde 1 O kuruş daha düşmüş, l 082 
de açılmış, 1072 de kapanmıştır. 
Yarin ve ondan sonraki günler de 

<le altın fiyatlarının düşeceğinde bü 
tün alakadarlar ittifak etmektedir. 

Hükumet borsa haricinde istenil 
diği gibi di.işürülüp yükseltilen Türk 
altınına bir istikrar vermr.k üzere • 
dir. Hn hususta maliye vekili f uat 
Ağralının başkanlığı altında toplan 
mış olan komisyon Ankarada bü -
yük bir ehemmiyetle miiz.akereleri
ne devam etmektedir. 

Ankaradan ilk gelen haberler, al 
tının borsada kote edileceği yolun· 
dadır. Mnamafih bu hususta resmi 
henüz hiç bir haber gelmemiştir. 

Komisyonun vereceği kararda 
biraz gecikmiş olması işin ehemmi
yetini biraz daha meydana koymak· 
tadır. 

Oiin borsqcfa birinci tertip Türk 
borcu tahvilleri 14.4j den satılmış, 
ikinci tertip Türk borcu tahvilleri 
üzerine hiç bir muamele olmamı§ • 
tır. 

Bundan başka, Arslan çimento 
tahvilleri 9.65 den muamele gör • 
miiş Anadolu demir yolu, Merkez 
bankası ve diğer tahviller i.izerine 
hiç bir muamele olmamı§, bir lngi
)iz lirasına Merkez bankası tarafın
dan 624 kurnş kıymet tesbit edil -
mi~tir. 

Öiin Londra borsasında ise bir 
lngiliz lirası 14 7. 7 franktan açılmış 
ayni fiyat üzerinden kapanmıştır. 

Frankta nisbi bir istikrar görül -
mektedir. 

Eroin ve esrar satan 
bir şebeke yakal~ndı 

Kasımpaşada Camikebir ca.ddeıinde 

boyat.:ıhk yapan Mehmedin gizlid~n 

.gizliye eroin ve esrar sattnnı haber 

alan gümrlik muhafaza memurlarr, dün 

Mehmedi göz hapslne almışlar ve taki
bine koyulmuşlardır. 

Mehmet bir saat bulunduğu cadcle.de 

boyacılık yapmış, bundan sonra, aya· 

ğını boyadığı bir müşterinin arkasın

dan gitmeğe başlamıştır. 

Boyacı Mehmet biraz sonra aynı cad

dede bir mahzene girmiştir. Bu sırada 

gümrük muhafaza memurları ani bir 

baskın yaparak burada İranlı Abbas, 

arabacı İsmail ve boyaı.:ı Mehmctten 

müteşekkil esrar ve eroin satan şebe

yi 15 kadar eroin paketi ile beraber 

yakalamış cümlesini adliyeye teslim et

miştir. 

Şeıef sütunu nereye 
dikilecek 

Üniversite meydanına bir şeref sü
tununun dikileceğini ve buraya mem

lekete hizmet etmiş kimselerin isimle

rinin lazılacağını bildirmiştik. Şeref 

sütununun nerede olacağı henüz kati 

surette tesbit edilmemiştir. 

Sütun için üç yer göstc.ri1mektedir. 

Bunlardan biri rasathane civarı, ikint.:i

si Üniversitenin bahçesinden sonra iç 

kısma giren kapının önündeki meyJan, 
üçtincüsli de Üniversitenin alt salonun-

daki methaldir: tetkikler yapılmakt<ı.dır. 
Netice yakında belli olacaktır. 

Hit ler gençliği nazıı ı 
il; 1 ti 

İki gündür şehrimizde bulunan 

''Bitler gençliği,. nazın Baldur fon Şi

rok dün sabah saat onda Y eşilköydeki 

tayyaresile Berline doğnı hareket et

miştir. 

Alman nazırı istasyonda vali mua

vini. emniyet direktörü, Alman konso
losları ve Alman kolonisi mümessilleri 
tarafından uğurlanmıştır. 

Nazır yolda Bükreşe de uğray'-cak
tır. 

Yeni terimler 
Öğretmenlere uğra
dıkları güçlDkler 

soruluyor,, 
Tiirk Dil Kurumunun ilk ve orta 

öğretim ders kitaplarında geçen tc· 
rimlerden .Metamatik, Fizik, Milıa· 
nik, Kimya, Botanik, Jeoloji, terimle
ri türkçe, osmnnlıca ve franeızcnya 
alfal•e ırnlnrma göre hazırlanarak 
ha-tırılınış ve biitiin okullara hakan• 
hk taraf mılım günderilmi~tir. 

Un seriyi tmnamhyacak olan lliyo
Joji ''e zooloji terimleri ile kimyada 
ha~it elemanların listesini ve hirle~ilt 
r.h•imlerir: ::cllanma yollarını gösterir 
hro~lir aynca metamatik terimlerin 

konu~ma yolunda hu İ§e ynrdnncı ol
mak Uz<>re hir de orijinalleri ı;östereıı 
rehher basılacaktır. Rehber De\'let 
matbn:mna verilmiş bulunduğundan 
pek yakın hir zamanda hnzrrlanara1' 
lıiitiin okulJnra giindcrilecektir. 

Öğretmenler bu ilers yılı için ög• 
rettikleri terimleri talehcnin nasıl öi;• 
rendiğini Ye ne gibi mü§killatla kar
·ılaştıkları hakanlı~a yazacaklardır .. 
Rııkanhk (i~retmenler arasında bir 
anket te n~mı:tır. Bu anketin eor" 
gularr şunlarthr: 

l - Gömlerilen terim broşürlerin
de geçen terimler, ilk ve orta öğretim 
der lerincle ,.c ders kitoplnrıncla kul• 
lamlınn·ı gerekli olan hütiin anlamla• 
rı karş1hyabilmiş midir? Eğer illt 
Ye orta (j;;retiın l'ler lerincle kullanıl• 
<lığı hald~ llroıı:iirlere geçmemiş bir 
terim Ynr:n hunun osmanhca ve miim 
ı iin i ~ franc;ttca mı ,.e huna türkçe 
hir kar§ılik tlii ünelıiliyorsn, teklif 
malıiyetimle olarak onn (la hemen hil 
<l i nn e.li<l : r. 

2 - nro~iirlcrdeki terimler ara• 
ı;mda hirihirine karışan sözler ''nr nu· 
<lır? B:ışkn l>11§ka anlama gelen jki 
terimi bir sözle knrşılamııı: olmak·, yn· 

but hn~ka, llaşkn terimlere konulan 
kar ılıklar hiribirine --zihni knn§tl• 
racak kadar- ynkm şekillerde bulun 
mak gihi güçlükler ı;örülüree hunlar 
,·e -hatıra gelir e-- çareleri de bil· 
dirilmeliılir. 

3 - Broşiirlerde ı;ö~terilcn terim• 
ler arasında knr~ılac1ığı anlamdan ay· 
kırı dii~mÜf gihi g()riileııler \'ar mı• 
ılır? .1 

Ö~retmenlcr hnnlarn ceYap '\'ere
cekler, ayni zamanda ıniiikiilata dü~· 
~iiş noktaları hakanlığa hildirecek
Jerilir. 

Rn anketten ınnk at, gelecek ders 
yılma kaılnr hu terimlere son §ekille
rini "ermek ve onclnn sonra der ki
tapJnrmn y<'rle tinnektir. 

7 aksim meydanı 
Taksimdeki Cumhuriyet tibidesinin, · 

tam manasile layik olan bir muhit te
min edebilmek maksadile etraftaki du
var ilanlarrnın tekrar konulmasına 

meydan verilmemektedir. 

Böylece, mukave~e müddeti biten 
ilan sahiplerinin mukaveleleri yenilen
miyor. 

Netice itibarile duvarlarda blyük 
ilanlar şimdiden eksilmiş görülmekte· 
dir. Uerde duvarlar tamamen temizlene 
cektir. 

Meydanın sol tarafındaki su depolan 
nın yerine, bir sıra dükkan kurdurmak 
veya bir gazino açmak yolunda vaki 
olan bir teşebbüse belediye riyasetinin 
razı olmadığı anlaşdmaktadır. 

Öğrenildiğine göre, Taksimdeki su 
depolan tarihi kıymeti ve ecdadın şe
hircilikte suya verdiği ehemmiyetin 
manasını tebarüz ettirmek bakımmdan 
muhafaza edilecektir. 

Kıdem zamnıı istigen 
öğretmenler 

Kıdem zammr görmeğe hak kazanmrş 
olan ve bu zamlarını bütçe darlığı do
layısilc alamamış olan öğretmenlerin 
Kültür direktörlüğüne müracatlarda 
bulunduklarrnı yazmıştık. 

Öğretmenler bu işin halledilmesi için 
İstanbul İlbaylığtna bir mÜTa1.:at yap· 
mağa hazırlanmaktadırlar, 
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Delbos Bükreşten ay
rıldı, Belgrada gidiyor 
Fransa· Romanyaya sadık ol

duğu gibi Romanyada 
Fransaya sadıktı r 

Bükreş 11 (A. A.) - Delbos 
bu sabah saat 1 O da Belgrada hare
ket etmiştir. Hariciye nazırı Anto
nesku ile harbiye ve bahriye nazır
ları Delbosu uğurlamak üzere is
tasyona gelmişlerdir. Fransa ve 
Çekoslovakya sefaretleri erkanı da 
istasyonda hazır bulunmuşlardır. 

Delbos dün akşam Titülesku i
le görüşmüştür. 

Bükreş 11 (A. A.) - B. Del • 
bos, dün Romen. Fransız ve yaban 
cı gazeteler mümessilerini kabul e -
derek uzun bir hasbihalde bulun -
muştur. 

Bay Delbos ezcümle demiştir ki: 
.. _ Fransa Roman yaya sadık ol 

duğu gibi Romanya da F ransaya sa 
dıktır . ., 

Resmi tebliğ görüşmelerimizin 
Jlavasmı ve veçhelerini göstermek
tedir. Siyasetlerimizin esaslan ora -
da sarih surette bildirilmiştir. Evve 
la bu sahada azamiyi elde etmiş bu
İunmamıza. rağmen. iki memleket a 

rasındaki dostluğu ve tesanfüiü, i · 
dame ve takviye etmek arzusunda· 
yız, Saniyen daima sulhun idarnesi 
ve takviyesi hedefiyle hareket ede
rek, diğer devle+Jerle olan dostluğu 
muzu ve ittifaklarımızı idame ettir
meğe de karar vermiş bulunuyo -
ruz. Sizler ve ben, umumi sulhu dü
şünüyoruz. Bu, bizim hodbin olma 
yan yüksek endişemizdir. 

Seyahatimi yanlamış bulunuyo • 
rom. Daha evvel Londrada da F ran 

sa ile lngiltere arasındaki ahengi 
ve fikir beraberliğini kaydetmek ile 
bahityar oldum. Varşovada, Fran • 
sa - Polonya ittifak.mm rasinliğini 
ve canlılığını müşahede ettim. Bük
reşteki ikametim hakkındaki söyle
diklerim, bu ziyeretten ne derece 
memnun olduğumu bariz surette 
gösterir. Eminim ki bundan sonra 
gideceğim dost veya müttefik iki 
memlekette de ayni müşahedelerde 
bulunabileceğim. 

Cinliler Nankini anu
dane müdafaa ediyor 

(Vstyam bfrincfM) 

nidane bir mukq,vemet gösterecek -
)eri tahmin edilmektedir. 

Japon tayyareleri tehrfo içindeki 
Çin mevzilerini bombardnnan et -
mişlerdir. 

· Tokyo 11 i(A. 'A.) - Nankin -
de1\:i Japon menbalanndan ge1en ha 
berlere göre muharebe acı bir şekil 
de devam etmektedir. Çin kuvvet ~ 
leri çok şiddetli mukabil taat'ruzlar 
yapmaktadırlar. 

Kızıldağ üzerine yerleştirilmi~ o
Ia.n Japon t-0pçusu Nankin stulanm 
bambardrman etmektedir. 

Tçhunghang kapısı civarm'da da 
muharebeler devam eylemektedir. 
Çinlilerin T aijung ve timali prki 
kapısından tarcledildikleri rivayet e 
dilmektedir. 

Şanghay 11 ·(A. 'AJ - Bu sa
l>ah saat onda Nankinin zaptı için 
kati muharebe başlamıştır. Yüksek 
kumanda heyeti umumi taarruza 3 
koldan geçilmesini emretmiştir. Şeh 
rin cenubu şarki !kapısı şimdi askeri 
harekatın merkezinde bulunmakta-

dır. Bura.da muharebe şiddetle de -
vam etmektedir. 

Kızıldağm cenup eteğinden ge -
len Japonlar ~ehre Lotus gölünün 
cenubu~arkisin de bulunan T aiting 
kapısından girmişlerdir. 

Kuvvetlerin kısmı kül1isinin game 
vej !imıde doğru çekildiği öğrenil -
Pnişl:ir, Dümaar müfrezeleri henüz 
Nankinin içindeki müdafaa mevzi -
lerini işgal etmektedirler. 

Şangha.y U '(A.A.) Röyter: 
J aponla.rm N ankini zapt teşebbüs

leri zannettiklerinden çok daha mll§
kfil ve daha pahalıya mal olmaktadır. 

Japonlar şehrin biricik küçük nok
tasmda yerleşebilmişleırse de son 24 
saat zarfmda terakkileri ancak ad.mı 
ad.mı olaJbilmiştir. Japon takviye 
kuvvetleri ale!Acele N a.n~ine gönderil
mektedir. 

Nankin ecnebi mahafilinden gelen 
malUm.ata göre, vaziyette hiÇbir deği
şiklik yoktur. 

Japonlar kendi kuvvetlerinin Nan
kin ile Buho arasında bir noktadan 
Yangt.se nehrini geçerek Pukovu tut
maya çalıştığını haber vermektedir. 

Nişanlılar için Bulgaristanda 
sitaj mektebi müthiş · kış 
Berlinden bildiriliyor: iki Tllrk donarak HldU. 
Nasyonal sosyalist partisi önümüz- Sofya, (Hususi ınuhahfrimizden) 

'deki Kanunusani ayında ilk "Ni§an· Bütün Bulgaristanda kı§ bütün şidde
Jılar mektebini a~acaktır. tiyle devam etmektedir. Yüksek bal-

Bn mektep, Berlin civarındaki göl- kanlarda üç, daha alçak yerlerde ise, 
lerden hirjnin ortasında. güzel bir a· bir metre kar vardır. Münakalat bir 
dadarlrr. 1\f ektehe yirmi genç kız ah· çok yerlerde durmuştur. 
nacak ve evlenmelerinden evvel altı Bilhassa Cenubi Bulgaristanm Fi-
Itaf ta kadar orada hir "staj hayatı" lihe, Hasköy, Peştre taraflarında bir 
ya-:ıv arak 1 ardır. haftadanheri yoUar tamamiyle kapa-

Daha !'ıonra bütün Almanyada bir lıdrr. 
çokları m:ılacak olan hu müessesenin Telefon hatları bozulmuştur. Peş-
gayc.;;i genç kızlara tam bir ev kadmı tere kasabasının her tarafla muvasa· 
olmak irin 15zım0rrelen hi1gileri "er- 1 1 k ] ası tamamiy e esi miştir. Bega kö-
mek. onlan tam mesut bı"r yuva ku- d p k b yün en eşlere asa asma gelmekte 
rac:ı1-: ~ckilcle lı::tzTrlamaktır. · olan Hamza oğlu Ralıim ile gene ay-

f ı:te çnlı~an gen~ nişanh kızlara, ni köyden Mustafa, karlar a1tmda kal 
mrl~teptP hnlunclnklnrr müdc1f't zar· 

mıslar. donarak ölmüşlerdir. 
frırfo ,-iiz lira karlnr hir para n·rile- ı--------------
rr1c n,,1 .. r ita hu nnrayt evlf'Tidikten Piyango çekildi 
ıoonr:ı ;;,1,,,·.- --rekler<lir. Tayyare piyangosunun ikinci ke 

El araha1arı 
' 

.S{'·'v<'r :::atıcıbrm kullanacakla -
rı arabaların şekli etrafında yapılan 
tetkikat bitirilmistir. Bunlar icin tek 
tip araba kabul ~dilmiştir. F..ı' araba 
l::.rı küçük mikvastn ve hir ki.si tara 
fından sürülebilecek şekilde olacak
br. 

şidesine dün başlanmış, altı yüz nu
mara çekilmiştir. Bu keşidenin en 
büyük ikramiyesi olan knk bin lira 
dün cıkmamış, bugüne kalmıştır. 

KesirlPve bu sabah dokuzda de -
vam ~dilecektir. 

Cekilennumaral ar snaya kon -
muş bir halde altıncı sahifemizde 
buTar-..;ı'kııımTT.. 

--- ---- . ~ r 

YUQoslavya 
italya 

(llstyanı birincide) 

ne de lngi1tere ile Fransa gibi bü -
yük devletlere karşı dostluk siya.se -
tini değiştirmiyecektir. 

Hakikat halde Avrupayı iki mu
halif cepheye ayıran ideoloji ve 
diinya siyaset mücadelesi hergün bi
raz daha kuvvetleniyor. Bu defa 1-
talyamn Milletler Cemiyetinden çe
kilerek Alman - Japon birliği cep 
hesinde tamamen bir hizaya gele • 
ceği, diğer tarı;\f tan bu hadisenin ak 
si olarak İngiltere ile ltalya arasın -
da başlayan Akdeniı; anlaşması te
şebbüslerinin duracağı. nihayet Ja -
ponyamn orduları ile Çinin merkezi 
olan Nankine girmesi, Almanya -

nm sömürge taleplerini her va.kitkin 
den daha fazla bir kuvvetle ileriye 
sürmesi de devletler arasındaki ih
tilaf cephesinin kenişlemesini mu -
cip olacağı anlaşılıyor. T ahi!dir ki 
böyle bir vaziyette her şeyden ev
vel sadece kendi memleketlerinin 
milli hududlan dahilinde sulhu ko
rumak endişesi ile hareket eden dev 
Jetlerin her memleketle dostluk mü 
nasebetlerini muhafaza edebilmesi 
büyük bir siyasi maharet eseridir. 
işte Yugoslavya başvekili Stoyadi .. 
noviç bu müstesna mahareti göste
ren devlet adamlarından biri oldu .. 
ğunu bugüne kadar idaresiyle isbat 
etmiştir ve hakikaten bu muvaffa .. 
kıyeti takdirlerle kaydedilmek Ja' • 
mndır. 

ASIM US 

Hatayda 
(Vstyanı birincide) 

Bu maksatla Gocer aşireti reisi 
Kocuya silaJııa yaırdı:m edildiği gibi 
pa.ra.ca. da Yardmı temin edilmektedir. 

İzm.ir 11 (Hususi) - 1skenderuna 

giden Erzurum vapuru buraya geldi. 

Vapur İskenderunda binlerce Hataylı 
Türkler tarafından ziyaret edilmiş, 

Atatttrkun re...c;mi öptilmüşlür. 

İskenderun 11 (A.A.) - Arap birli
liği mensupları: bugün polis karakolu 
önünde toplanarak karakolun camla
rını kırmışlardır. Nümayişçileri da
ğıtmak için dcrıhal asker kuvvetleri 
celbolunnıuştu.r. 

Nüınayişçilarden birçokları yara
lanmr§tır. Arap .birliği reisi tevkif 
olunmuştur. Asker, asayişi muhafaza 
etmektedir. 

Nahiye mUdUr UnUn oda
sında yaralanan adam 
Alemdar nahiye müdürünün 0 -

dasında kazaen patlaya,n tabanca -
dan çıkan kurşun ile başmdan ya • 
ra1anan Muammer, dün adliye dok
toru Enver Karan tarafından rnua .. 
ayene edilmiştir . .Yaralı Cerrahpa • 
şa hastahanesine kaldınlmıştır. Ya
rası oldukça ehemmiyetlidir. 

öLOM 

Samsun eşraf mdan tüccar ve arma
tör Ahmet Aldıkaçtr kalp sektesinden 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. 

Cenazesi 12 kanunuevvel pazar gtinü 
'(buıgün) saat 11 de İstanbul belediyesi 
civarında Klod Farer sokağında 12 
numarah apartımandan kaldırılarak Be
yazıt ı.:ami şeirifinde namazı kılındıktan 

sonra Edirnekapr şehitliğindeki mak
beresine defnedilecektir. Allah rahmet 
eylesin. (V. P. 23960) 

ôl --=- ~ 
Avukatların senelik toplantısı 

İstanbul barosu heyeti umumi -
yesi dün, senelik içtimaını aktetmİ§
tir. 

İçtima ağırceza salonunda yapıl
mıştır. 

Şen .. 1htiraslr .. ~t~li kadm,, Hayat ıuinma mağlO.p olmut 3r:1&ı"' 

Ç A BL.mf-'KUŞ lJ 

E
rol.lerde: HUGUE'ITE DUFLOS • JEAN PlERRE 'AtJr.l~ 

umüzdeki pazartesi ak)ammdan itıöaren SAKARYA SJNEl'tiJ\S ~ 
en fevkaltde fi1minl teşkil edecektir. 

ııw yıldız: ~ 

PAULA WFSSEL Y'nin RU OOLF FORSTER "· 
De beraber cahbi dikkat bir tarzda bu ıene · opadığı 

Büyük çılgınlıkIBt 
Filminde ateıüı ve ihtiraslı oyunu, müessir-ve hareketli me\'~ 

1 üks ve ihtişamı ve çıgan mwıikisi filminin kıymetini ettırırl 

Bu hafta S A .R A Y Slnamasınd~ (! 
iki l(admın bir erkeğin aıkı için mücadelesini tasvir e'den· .fj\ı~ 

mutlaka görünüz. ilaveten FOX JURNAL dünya lıa.vadisle ... ... ------------------------~ 
SAKARYA sinemas111d8 

.. Bu r hafta KUçük ve büyüklerin yıldm, sevimli 

SHiR L EY T E MP Lf: 
Genç mesleğinin en mükemmel eseri ol an 

Ç in - Çin 
_ (Şa.nghay'm yetimi) · ~--~f' :, 

filminde Çince konuşarak seyircileri eğ Iendiriyor ve müteessfır ~ 
• naveten: M!Kl :MA.VS ve Pa.rammmt JunW. ? J : 

•••••• • / J 1ıı 
ı), 

Buıın M ELEK' ıe iki snat u~uıı ~ 
Şen ve eğlencell ·Fransızca sUzlU komedi f ı;, 

Kocamın işi çok• ~ 
aa, r oller de: f 

WiLLtAM POW ELL - MA YRNA LO~ 
EJ,ISSA Lt\NDI ve JAMES STEW Aft 

Ayrıca: Par amount dUnya haberlarl 
Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 • 9 da 

~' 

Bugün iPEK sinemasmda 2 film bi~de~ 
1 

1 - Meşhur İngiliz deniz kalıramam J\m.ira.1 NELSON'un ibayat sevgüzeştlerinden a.lnwı 

(Fransızca s özlü ) 

LONDRA POSTA.Si 
Baş rollerde: FREDDlE BARTOLEMEW - MADELElNE CAROLL - TYRONE POWER . ~l 111 

2 - Muhterem müşterilerimizden aldığımız yüzlerce mektup üz.erine göst.erilmesi daha birkaç giln tenıd.f& 

ASi GENERALİN SON EMRi TUrkçe~a 
Dn<:KAT: Geceleri saat 9 da Londra Postası filmi gösterilir 



A SIV ASTOPOL ~ 
~.» .. ön·ünde ••• --

.... n: Niyazi Ahmed Tefrika Numarası : ea 
"'Tercoma v• lktlba• hakkı m a hrua d u r .. 

Rüşvet nasıl yenirdi 
Maliye Nazırı ile sözleşerek 
kül/ et sizce kazanılan paralar 

.\ı· 1 Pa~a 58 yaşında üç ay yattık 
t. Sonra \·creınılf'n öldii. Cevdet Pa 
~ l)lltın (jJüıniinii w 6Ümiilii~iinii ~i)y 
'nlatır • " . . 

'l\tilezzinlenJen birinin y:ınlış an 

~k~a.bir d~iriist na~ıaz -~ılrnarnndı 
~I ıçındekı ccıııaatın boyle namaz 

~~amaları garipti. Fakir dahi ca
Çınde iJiın. Cenaze kapusmulan 

tezkiyede bulunmak iizcre se 

\' Kalabalıktı. Cenazenin yanı 
i 'r.ıınaJuu. Y cnikapı uıe' lcviha 
it') lı İ U :ıJll :ı n ee hw ı ii ~ <le fa : 

...._ llu 7.alı na.oıl biliı·siniz .. diye 
•ı. 

Ce ap :t!aın:ıJı ... Tekrar: 
I ~iiyük: bir zat idi. Devlete çok 
hıznıetlcrde lmhmdu.. Dive 

~ . 
~~~{·~len la 'e n:ıanı ce\'ap zulıur 
•il~ 1ı:tır. Etrafında hu kadar müte 
~lı 'ar idi. Cümlenin nutku tu 

""~·" b• ·ı k d l .. ~ik • ır tarı ıte 'u uunu n ıı ı~t ... 
ı. t\Jj ~· .,., i ııatta onun mezarını şöyle 

t (! , • 
L<· Cll\or : 

1 ı\Ji P · · · ıı·r 

~
~it • .1-;anın mua ırını ve a ı a ı I 

tı"al· 1 . k .... 
1 ı nıe~ ıurcnın e Sf'rısı ı ~t1 ra 

~~4ı~;· ehedilerinde som mermerden 
~llt· trıulıte§em türbelerde veya nü 
r ,,1 

sanat addedilebilecek mükel 
la "dnknJa'r altında yatmakta ol 
•tıl'J lıalde Siilf'ymaniye tiirhe:~i 
~ ~~n nıetlıalinde bir pehlt' iize 

1kı aıırnt ta~ f!("iriirsiiniiz. Ayak 
~·bulunan miidehdcp bir abide 
Otrtıa)j azamt't le fütüne çökmek 

· q t:ınnecler- ioiz. Ta~m sadeliği 
~~"İnrlc nmharer olan ••vakavi 

1 sacJarette irtihali danbeka ;y 
118t')'it 'lehmet Emin Ali Pnşa 

~•rdan ziyaı]e siyaseti clcYleti 

Ilı çarpacak ohırsa hunun 

~~trdan ziyade &iyseti rlc' Jeti 

~:l~ ted, ir etmi' olan ,\li Paşa 
~ rı olduğunu anlarsınız. 
lf~ctlndaki abidenin altmJa ya 
~~~~)·~n ıhni l'a::anın da <liinya 

\.: ~(il 18•ne tagallfıp edememehin 
.. ~ • ay, ukba a 01~1111 ıaı a kiiı.ı 
~~.:~ .. diğine zahip olureuııuz. Ya 

..\ı· a hulunan iki kiiı;iik amut 
t._ t l>a~anın bii"rük nıalıtunıu 

't B · ·. 11 ~ . . eyın cngı mezarı o ı ugu 
(lla

11 
'lUnüz .• air evlat ,.e alıf adına 

hin bir rnkuatını srralamaia lüzum 
~iirmiiyorum .. Tarihe geçerek olan kı 
sımJ:ırı deni yaşamış olan Cevdet Pa 
§anm ağzından din)t'yelim : 

"l\f iiltezimlerin l1er biri hir taraf 

,·asıta,ile bir sancağın ,·eya bir kaza 

nm iltizıunını ~uk,•lar hin kuru~a 
kadar kahul edecesini ifade eclip he 

,·inlerinde pazarlık ke11ilclikten sonra 
~J zat dahi ,·ükeladan memup olduğu 
mahaJJe nrıp ol ihizamın ~u kadar 

viiz ~·alıut bu kadar hin kise nokı;:ani 
le ihalesini rica eder ,.e ~adrıazam 

ınm·afakat ettiği lıalde maliye nazırı 

ile sUylcşerek icra ettiri,, hu tarik ile 
kiilf etsizce kiilliyctli akçe kazanılıyor 

dn. Lakin hu muamele her kula mü 

yesqer olmayıp ,·iikeJi ,.e ricadi dev 
Jetin nıüteneffizlerine ,·c havası men-
ıouhıına malı!-u!'tu. 

Ekı1eriya hu muameleyi a-
çıktan icra cılcrJ,.nli. Bu ise hakikati 

· Kımnb Türk kızlan 

hal<Je hJ~İnenin malını te\ il ile ah:r.ii 

irtik~p etmek ic1i. Binaenaleyh duren 

diş olan zatlar bunu açıkt~ın h:ızı ı::ar 

raf an elile gizli<"e yürücliiyorlnrdı. 
Rt':İt Pa~a tarafı Pari~alıi<len ara 

ı::ıra kiiJliyetli atiyeler alıp diğer ,·cç 
hile tcnezziil etmezdi. Ama mı-n~uha 
nmclan hu iltizamat işine ~irİ§mİycn 
nek az kaldı. W ; haYaııı memnhanrn 
ılan hnnları hih·le na me,ru ,·o11ar ilı
h:j,t"rrr 1·,..;rlf:r alıp S<'fiha~c sarff' 
ılerlenl i. 

( A rkaın rnr) 
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Otobüs meselesinin 
• •• • • 
ıç yuzu nedir? 

fstan!iulun muhtelif semtlerinde yeni-ı 
den otobüs hatları tesis edilmesi Uze. 
rine türlü dedikodular çU..-tığI yolun
da Tan gazetesinde ileriye sürillcn 
iddialara vali ve belediye rei8i :Mu
hiddin 'OstUndağm verdiği açık ve 
katt cevabı dUnkü saymı:zda neşret
miştik. 

Vali ve belediye reisi :Muhiddin 
Üstündağ Dahiliye Veka.Jetine mü
racaat edip nıüf ettişler gönderilerek 
işin tetkik ed.ilnıeeini istemek sure
tile kuvvetli ve güz.el bir harekette 
bulunmuş oldu. Dahiliye Vekaleti el
bette bu talebi nazarı dikkate alarak 
müfettişlerini gönderip meseleyi tet
kik ettirecektir. Hakikat bu suretle 
bir kere da.ha meydana çıkmış olacak 
tır. 

rddlal arda ısrar 
Otobüs dedikodusunu ortaya atan 

gar.ete. dün bu cevaba rağmen iddi
alarında ısrar ederek bazı nep-iyatta 
bulunmuştur: bu arada tstanbulda iş
Jiyen otobiislerin çoğunun Sa.bur Sa
mi ile kara Eftim oğluna ait olduğunu 
yazmıştır. Bu gar.ete, belediyeden 
otobiliı işletmek için ruhsatname al
manın gayet mUşkül olduğunu, ve 
bazt r.evattan başka hiç kimsenin 
ruhsatiye alamadığını ve her otobüs 
için dört yüz beş yüz lira ha.va para
SJ vermek lazım geldiğini. kaydetmek 
tedir; fakat bu kadar ağır bir iddi
ayı ortaya sürdüğü halde bu paraların 
kime verildiğini söylememekte, her 
nedense müphem ifadelerle ortalıkta 
umumi bir §Üphe uyandırmağa çalış
maktadır. 

DUn bir muha.rririmiz bu mesele 
hakkmda tetkiklerde buiunarak di.k
kate pyan malfunat toplamıştır; bun 
lan sıraya koyarak yazıyoruz: 

OtobUs ı,ıetme müsaadesi 
nasll ahnır? 

Emirgin - Eminönü hattında altı J 
araba işlemektedir; d()rdü Kara Ef
time, diğer ikisi başka kimselere ait
tir. 

Sirkeci - Topkapı hattında üç ara
ba işlemektedir; sahip1eri muhtelif 
kimselerdir. 

Rami hattında beş araba çalı§Illak
tadr; ikisi Kara Eftime, üçü muhte
lif kim.!!elere aittir. 

Sirkeci - Bakırköy hattında. on iki 
araba işlemektedir; be§i Kara Efti .. 
mindir; ötekilerin sahipkri muhtelif 
şahıslardır. 

Yıldız - Taksim hattırıda bir araba 
işlemektedir. 

Koca Mustalapaşa hattına 
arabalann sahipleri muhtelif 
lern.ir-. 

işli yen 
kimse- I 

Beyazıt - Maçka hattında işliyen 

yedi araba.dan dördü Kara Eftimin
dir; UçU ba§ka ki.mselerir,dir. 
. Ku.rtulU§ - Beyazıt haltında on iki 
otobüs işletmektedir; bu a:rabalar Sa.
bur Sami, Rif at ve Etem şirketine 
ı.iWr. 

K.ıresteciler hattmda on dört araba 
çalışmaktadır: dördü Kara Eftime 
aittir; ötokilerin sahipleri muhtelif 
kimselerdir. 

Yukanda gösterilen muhtelif hat
larda. evvelce bunlara ilnveten i§le
mekte olan bazı otobüslerır. de nizam
lara riayetsizlik yüzünde!! plakaları 
ahrurostrr. 

Gö!'\lldüğü gibi aıuhtelii' hatlarda o 
semtin ihtiyaç ve tahammUlüne göre, 
araba miktan tayin edilmektedir ve 
bmılar yalnrz birer §ahrs veya §frke
te ait değildir; muhtelif kimselerin 
aynı hatta otobüs işletmesine müsaa
de edilmiştir; yalnız K\lrlulu3 - Beya
zıt hattında işliyen otobüsler tek bir 
şiırketindir: Sahur Sami ve ortaklan
na aittir. 

hiç kimsenir. otobüs işletme suhsaff af 
masına delalet etmedim. 

Kara Eftlm ne diyor? 
İstanbulda muhtelif semtlerde yirmi 

kadar otobüs işleten Kara Eltim oğlu 

Petro da kendisiyle konuşan bir muhar. 
ririmize ıunları söylemiştir: 

- Belediyeden otobüs ruhutiyesi 
almak işi bir talimatnameye bağlı bu· 
Iunmaktadır. Herhangi bir otobüs 18• 

hibi, otol:Y:.isleri talimatnamenin i•.:abet• 
tirdiği şeraiti haiz bulunursa, ki bu be 
lediye heyeti fenniyes tarafından yapı
lan muayene sonunda belli olur, kendi 
sine ruhsatiye veriliyor. 

Ufak bir hata yüzünden, otobUa pli· 
katarının belediye tarafından demal a• 
tındığı doğru değildir. Bu gibi haller ~ 
de evveli ihtar sonra para cezaR veri
liyor. Ve nihayet plakası alınıyor. 
Baki Behçetln sllyledlklerl 

Diğer taraftan bmirden on tane oto 
büı getirmiJ ve bir iki gUne kadar Şiı 
1i - Fatih hattında !letecek olan Baki 
Behçet ve ortaltlan firketinden B. Ba 
ki de §Öyle ıöylemittir: 

- İzmirde otobüs itletecektili. O • 
tobüsleri bunun için satın allDJftık; fa 
kat lstanbulda bazı hatlarda otobüa 
işletileceğini haber almamız Uzerine bu 
raya müracaat ettik. ''Talimatnameye 
uygun otob:isünüz varsa getirin,, ce· 
vabını aldık ve geldik. 

Otobüslerimiz belediye heyeti fenni 
yesi tarafından muayene edildi ve iste· 
niJen ıcraiti haiz olduğu görilldU. Bi· 
zimle beraber daha 23 otobUa muayene 
ye girdi. Bunların için.de ancak 1 S ta• 
nesi sağlam, diğerleri çürük çıktı. 

Biz bu itlerimizi araya hiç bir vaaıta 
koymadan yaptık. 

Kar,ıhkfl davalar 
Vali ve belediye reisi Muhittin Us

tündağın Tan gazetesi bat muharriri 
Ahmet Emin Yalman aleyhine belediye 

lata.nbulda otobüs ielet.melr hakkı 
kanunla İstanbul belediyesine veril
miştir. Belediye, §ehrin pllnı yapılıp 
hangi yolların ot<>büs işletilebilecek 

hale getirilmesi kararlaştırılmadan, 

otobUs servislerinin ne kadar masra
fı mucip olacağı, ne kadar varidat 
getireceği esaslı surette tetkik edil
meden ibu hakkını bizzat kullanmayı 
mUnasip bulmamıştır; Rynı zamanda 
bUtçede böyle bir servisin tesis ve 
laznn gelen arabalarm alınması içip 
icap eden para da aynlmamıştır. Bu 
itibarla. önceleri muva.Jı'.kat bir zaman 

için hususi eşhas tarafından ve mah
dut semtlere otobüs işletilmesine mü
saade edilmiştir. 

Dedikodu ner"-• '-' ÇW!YOr "'"" yi fena ~!Wde un u Jupbc altın4a lna 
lunduran neıriyatmdan dolayı hakaret 
davası açacağı söylenirken dün Ahmet 
Emin Yalman da Muhittin 'Ostilndağ a 
leyhine bir hakaret davası açacağım i• 
lan etmiştir. 

Tramvay şirketinin mukavelesine 
riayet etmemesi, fazla. araba çıkar
maması, izdihama mani olmaması gi
bi vazivetler karşısında tramvay şe
bekesi ·bulunan yollarıla da otobüs 
işletilerek halk nakliy ..... tmın temini 
zarureti baş gösterince yeni hatlar 
tesis edilmiştir. 

İstanbul dahilinde otobüs işletebil
mek için talimatnamcshıe göre fennt 
şartları haiz otobüsl<'re sahip olmak, 

belediyenin tayin edeceği bilet üaret
lerini ve hareket saatlerini kabul et
mek, belediye nizamlarına uygunsuz 
hareketlerde bulunmamak llzımdır. 

Otobüs işletme ruhsatı aımak istiyen 
belediye reisliğine mür.ıcut ederler; 
!er bu talimatnameye göre istida ile 
belediye reisliğine müracaat ederler; 

müracaatçıların ellerindf'ki otobüsle
rin tasarruf senetlerini, seyrisef er 
defterlerini göstermelec-i ve fiyat ve 
hareket tarifelerini ve~eleri icap 
eder. Bunun t:zerine, otobüsleri fen 

Belediyenin usul.tine uygun surette 
müsaade verdiği kimselerin müsaadeyi 
aldıktan sonra veya alırken dışarıda 
birbirleriyle veya başka kimselerle a
çık veya gizli firket kurdukları mev -
.zuu bahis olmaktadır; belediyeden u -
aulüne uygun surette müsaade alan 
bir kısım otobüs sahiplerinin de daha 
ba§ka kimseleri işlerine ortak etmek 
vadiyle onlardan para çektikleri, mü -
saadenin isimlerine ait olmasınd3n is 
kmseye satmadım, Ötek hatlar.da oto 
featlerinden bu kimseleri hissedar et 
medikleri ilerye sürülmel:tc.dir. 

Bütün bu vaziyetlere göre otobüs işi 
etrafında yapılan bazı uıulıliz kazanç
lar varsa bunların tamamen belediye 
dışında ve eşhas arasında vukubuldu
ğu ve bu İ§lerden zarar görenlerin mah 
kemelere müracaat ederek kendilerini 
aldatanlardan hak aramaları icabede
ceği meydandadır. 

Böyle olmakla beraber bir kısım oto
büs sahipleri müphem ve umumi şika
yetler scrdetmekte ve bu arada iıbatı 
na kalkışmaktan çekinmekle beraber 

Bay Sahur Saminin otobüs işletme ruh 
satı alma iş!nde tavassutlarda bulun -

duğunu mevzuubahs etmektedirler. Bu 
iddialar karşısında kendisini telefonla 
evinde arayarak vaziyeti izah etmesini 
istediğimiz Bay Sahur Sami dün bize 
ıu cevabı verdi: 
Sabur Sami ne diyor? 
- İatanbulda muhtelif hatlara oto -

büs itletilmesi mevzuu bahsolurken 
bir çok vatandaşlar gibi ben de usulü 
dairesinde müracaat etmeği düşündüm 

Demek ki mesele yakında adliyeye 
intikal edecek ve yeni safhalar göstere 
cektir. 

Gala t asaray kolObft· 
nUo yeni idare heyeti 

Galatasaray kulübü yük.sek mu -
rakabe heyeti mutad toplantısını 

dün klüp merkezinde yapını§ ve 
istifa etmit olan eski idare heyeti 
azaları yerine yenilerini seçmiıtir. 

Reisliğe: Sedat Ziya, ikinci reia
liğe İstanbul mebusu Yaşar, katip
liğe Adil Uğur, rnuhasebcci]iğe Sü 
leyman, veznedarlığa Muslih, aza • 
hklara da Arif Nqet, izzet Muhit
tin, Osman Kır, Ercüment cc Ihsan 
getirilmişlerdir. 

Tayyare kupası finali m açlan 
yakında yapılıyor 

iki üç sene evvel başlanan Tay 111 

yare kupası futbol tumuvasmm o 
zaman geri bırakılITll§ olan dömi fi .. 
nal ve final kartılaşrnalan lik maç.
larınm sonunda yapılacaktır. 

Bu müsabakaları yapacak olan 
Galatasaray, Betiktaş, Güne§, ku " 
lüplerinin murahhasları çarşamba • 

günü lstanbul futbol ajanının reieliği 
altında bir içtima aktederek bu mü
sabakalar hakkında görüşecekler • 
dir . 

Adliye zat ı,~erl mUdUrlUIU 

\. llit •rkadnki toprak yığınlarının 
'\~ii A 0_ldn~unu hile hi!ernt'zsiniz. 
~ iJr lr Pa, a zamanı medidi ikba 
İtı" '~•Hı iffet ,.e İııtikamet edip 

heyetince muayene edilir ve şartlara 
11ygı.m g-örüllirse müsaade verilir. 

r l s!anhulda ı,uyen otobil•
lerl n sah"pler l klm lerdir? 

Çocuk baknn evi genı,11y 

• \nkarn. (TelcfonJ:ı) - Çornk E

;;irgenıe Kurumu Keçiörendeki 150 
yntnklı ı;oruk h:ıkıın t'' ini, 100 yatak 
daha ilü,·c. ilt'. hiiyUlıınt'ğe karar' er-

Bu sırada İzmirde İzmir belediyesi ken 
disi otobüs işletmeğe kalktığı için ora
da itletilmek üzere e§haa tarafır.dan 
Avnıpadan yeni gctirtilmit ve tzmirde 
çalrştınlmakta olan bazı otobüsler mu
attal kalmıştı: sahiplerine telgrafla mü 
racaat ederek 1stanbulda beraber çalış· 
mayı teklif ettim. İzmirden Kantarcı
oğulları Bay Rifat ve Etemle ortak ol 
duk; on iki otobüsü İstanbula getirdik, 
tasarruf ı.enı tlerimiz ve seyrisefer def 
terlerimizle belediyeye müracaat ede -
rck Kurtulut - Beyazıt hattında çalı! 

mağa talip olduk; fenni muayeneden 
sonra ızın verildi. Ruhsatiyemi 
kimseye satmadım, Öteki hatlarda oto 
bili ifletenlerin hiç birini tanımam ve 

Ankara (Telefonla) -Adliye V~ 

kuleti zat if1eri müdürlüğünü ifa et• 

mekte olan n. 1\luzafferettin, tekrar 
eski '·azife~i olan birinci sınıf adliY.e 
miifcttişliğine tayin edilmiştir . 

~\ı.. ""''N wrine idili iwt 1i df'vn "il • • • 

lııı l' 'f' lt'rc!,c. i garİmen lCh' iye . ı.r.,, 

' ~.l'ftrı 
;~~il) ta har?i ."nntıı ldııktan .ı:.onra 
ı.. \ t l nı hır ı~u i•ret hehlt'•:ı olein 
~ıı ' "kk. • .... .,. • ı:i f){':: ·ı:ı i. nn~·-ınırt il 

~ •rı~irlcrile ~ arı7ırrasma 
Ytnaga haşladılar. O denin 

ıni:tir. 

Kurum, ~ehirdeki şube inin de 
kaclro'-unu genifletmek kararında
cl rr. 

Buraya) üz ka<lar fakir ~ocuk daha 
alınacaktır. 

1stanbulda on bir hatta yüz on ~ 
kadar otobüs işlemektejir. Taksimle 
Yeni mahalle arasında on dokuz ara
ba işlemektedir; bunlardan on üç ta
nesi Halid ve Niyaziye, iki tanesi Meh
mede, bir tanesi fırmcr Mustafa, ts
ta vri, Mercan ve Hasana aittir. 

Yıldız . Al;~aray hattında üç araba 
lşlemktedir. Bunlar oduncu Kemale 
aittir. 

Yerine mua\'in B. İsmail Hakıtı \'&

kftlet edect'ktir. 
Harbıye gençler blrllllnl 

yendi 
İ\nkara 11 (Husuei)' - Bugün 

lik maçları için Haıbiye ile Gen~ • 
lerbiriliği takımları ka11ılaştılar. 

Harbiyeliler çok hikim o~ 1 ı 
rak maçı 3. - O kıazanchlar" 
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Kaç111/a11; ij/diiriildü mü, .~ağ nıı ?! 

/DO n General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T qki· 
Ja h,, reisi Millerin izi üzerinde •...•• 

'Tayyare Piyangosunun dünkü kesidesinde 
1 kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
Yazan: Allred Gerlgk ---Tefrika numarası: 2 

Eğlenti gecesi ••• 
l{öşeden olr ses, aksediyor: "Pleviçkaya; 

şarkı söylesin!" 
Par is 19 cylul 93 7 tarihinde, ge

ce. Hava sıcak. Beynelmilel ser
ginin bayraklar asılmış büyük 
methalin.dcn bir çeyrek saat me
safedeki küçük, sa~in villalar •.;ad
desinde, bu akşam hararetli bir 
varlık kaynaşıyor. Bu bina, 
.. Gelibolu karargahının eski Rus 
muharipleri birliği., nin kira ile 
yerleştiği yerdir. General Miller; 
bir nutuk söylüyor, ''Hurra, hur· 
ra hurra!,. esleri yükseliyor. 
"GelibCllu klübü, bugün fevkalade 
şenliğini yapıyor. Her zaman o 
kadar sessiz ve sakin iltametgiihlar 
caddesini, 20 scnedenberi artık 

mevcut olmayan eski Rusya me
lodileri ve şarkılan dolduruyor. 
Geçen devrin hareketli dans me 
lodileri; g-eniş steplerin teşne, yu
muşak yerli şarkıları; dünya har
bine yollanılmak üzere, sulh pr
nizonlarından, nağmelerin altında 
çıkılan şakırtılı marşlar .• 

"Gelibolu klübü,. nde 19 eylfil 937 
gecesi, eğlenti h:iküm silrUyordu. Bu· 
tadaki bu insanlardan çoğu, günlerden, 
senelerdenberi böyle bir ~enlikte hazır 
bulunamamışlardr. Böyle bir tesit gü· 
nüne şöyle hususi bir revn,.ak katabil· 
mck için, meşakkat1a kazanılan para· 
dan bir kısmı biriktirilmişti. Tantanalı 
merasimle bir ruhani ayin yapmışlar, 
15 seneden fazla bir zaman evveli sa
rıp sarmalac'!ıklan ve bu suretle bu 
memlekete getirdikleri eski alay san· 
caklarmı 1-ılıflanndan çıkarıp dalgalan 
dtrmışlardı. 

Tam zo sene evvel, Komılot; bol 
şevikli~- karşı h\lf.;um alaylarını kur· 
muştu. }{ornilof, Karpatlarda Avustur· 
yalılara kar!ı "çılgın fırka,, yı sevket· 
miı. Avusturyalıların harp esirliğinden 
koyun çobanı olarak kıyafet değiştirip 
kaçmı§ ve bolşeviklikle mücadeleye ilk 
gir:şen, kendisi olirıuştu. Rusyanın ce
nubundaki gönüllü alaylarına mensup 
ofo.nlaı:a, "Komilovzi,. derler. Onlar, 
bu ilk kumandanları bundan 19 sene 
evvel maktul düştükten sonra da, bu 
ismi muhafaza ettiler. 

Ziyafette, maI'§lar ve şarkılar ara- J 
sında, eski muhariplerden muhtelif kim 
seler tekrar tekrar ayağa kalkıyor ve 
büyük devirlere dair sözler söylüyorlar. 

Bu arada general Skoblin; şöyle di-

yor 

- Ben, Kornilof alayının kuruıu,u· 
nun ilk günündenberi, gönüllüler ara
sındaydım. Bu alay, kızıllara karp 3 
sene harp etti. Bu alay, 10 kere imha 
edilmiş ve daima yeniden kurulmuştur. 
Zamanla b:.iyümüş, fırka şeklini almış
tır. Komilof alayı. faaliyeti sırasında 1 

13,674 kurbanlı~ bir liste d?ldurmuş- ı 
tur. Ve ben bugun, o zaman ılk gönül
lüler sıfatile beraber çalışan eski ar
kadaşlan anarken, onlardan ancak 3 
kişiyi hayatta buluyorum. Bu 3 kişiden 
biri de, işte benim 1 

Bu aralık, salonun arka kısmında du
ran eski askerlerden biri yanındakine : 

- O, dedi, bu sabah diz çöküp de l 
Kornilof sancağını öptüğü zaman, göz
lerinin nasıl dolu dolu olduğunu gör
dün mü? 

Geniş nişan şeritli ve beyaz saçlı za
bit, şöyle cevap veriyor: 

- O, en iyilerden biridir; dahili mij
~adelede karriyerini yapan delikanlıla
nn da en iyilerinden biriydi. 

Şimdi, başka bir köşeden bir ses, 
aksediyor: 

- Pleviçkaya; şarkı söylesin 1 
Aynı temennile, birçok SC5 daha 1 
Pleviçkaya ayağa kalkınca solunda 

ses, seda kesiliyor. Bu kadm1 general 
Skoblinin karısıdır. "Plevi~kaya,.; ilk 
kocasının aile ismidir ve muganniye, bu 
isimle tanınmıştır. Şöhreti, Rus men
filerlnin muhitini aşmış, geniş sabalara 
kadar uzanmı§tır. 

Melal verici Rus yerli garkılarr, sa
londa akisler bırakıyor. General Sk:ob
lim, ruına hayrA!ilt gı5sterilıneaini 
memnuniyetle seyrediyor. General Mil
ler; kendisine teşekkür makammda 
elini uzatınca, çehresi sevinçle parlı

yor. 
Karı, koca Skoblinler, konseri müte

akip salondan çıkarlarken, hazır bulu
nanlardan biri şöyle söylüyor: 

- O, artık Çarın günlerin.deki gibi 
genı; ve güzel değil; bununla beraber, 
gene de iyi ve alımlı görünüyor.. Ve 
sonra, böyle bir ses de, öyle kolay ko
lay bulunamaz. 

Dans musikisi! Bir zaman alay ban
dolarının zabit ı.:cmiyctlerinde çaldık

ları eski mefodiler ! 
"Gelibolu klüb:i,,ndeki şenlik. daha 

bir hayli sürecek .. sürüyor .. 
(Arkası var) 

Yerli mallar için 
Verilecek kon/ eranslar, yapılacak 

müsabaka ve müsamereler 
8 inci yerli mallar haftası bugiin 

sabahtan itibaren başlayacaktır. 
Ulusal Ekonomi Arttırma Kuru

mu bütün hazırlıklarını ikmal etmiş 
tir. Dün öğleden sonra hazırlanmış 
olan yaftalar, afişler, bez ilanlan 
şehrin ana caddelerine aadmıştır. 

Bunlardan on beşi köprüye 
muhtelif istikametlerden görülmek 

üzere asılmıştır. 
Diğerleri Beyoğlu, istiklal cadde

sinde ve diğer büyük caddelere talik 
edilmiştir. 

Bu hususta yapılmış olan progra 
ma nazaran 8 inci yerli mallar haf ta 
sı Başvekil Celal Bayarın Ankarada 
verecekleri kıymetli bir hitabe ile 
açılacaktır. 

Sekizinci Arttırma ve Yerli Malı 
haftası müddetince Ankara radyo
sunda saat yirmiden yirmi otuza ka 
dar Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumunun gayeleri etrafında ve
rjlccek konferansın programı şu -
dur: 

t 2. 12. q_37 pazar Miidafaai Mil
liye bnkam Gen .. ral Kazım Özalp, 

13. '2. 937 pawrt~~i İC" ;şleri ba
kanı Bay Şükrii Kaya, 

14. 12. 937 Siyasal Bilgiler Oku 
lu direktörü Bay Emin, 

15.12. 937 çarşamba Maliye ba
kanlığı müsteşarı Bay Hayri, 

16. 12. 93 7 perşembe Kültür ba
kanlığı talim ve terbiye dairesi ba§· 
kanı Bay Ihsan. 

17. 12. 937 cuma Cumhuriyet 
Merkez bankası genel direktörü B. 

Selahattin Çam, 
18. 12. 937 cumartesi Ekonomi 

bakanı Bay Şaldr Kesebir. 
Şehrimizde ilk olarak lstanbul 

radyosunda Hukuk faküitesi deka -
nı profe~ör Bay Ali Fuat lbir kon -
ferans verecektir. Bundan sonraki 
giinlerde iş limited şirketi müdüri.i 
Bedri Nedim, iktisat fakiiltesi do -
c:entelerinden Bay Muhlis Ete, Dr. 
Muzaffer Şevki, Ticaret Odası u -

rnumi katibi Cevat Nizami, Beyoğ
lu Akşam Krz sanat mektebi direk
törü Ay§e, Sehir meclisi azasından 
muharrir Selami izzet Sedes, ve 
Beyoğlu Halkevi reisi Ekrem Tur 
konferans vereceklerdir. 

Ayrıca hafta içinde iktisnt fakül-

1 ekkoılu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. J;ifO 
ıoO 

No: 

82 
:ı3 

132 
250 
313 
•&54 
519 
596 
!i81 
i88 
ırnı 

1008 

121 
12:. 
l3G 
414 
ı:ı:; 

fıi9 

il8 
i64 
850 
883 
!l20 

J!)(9 
964 

2li0 
223 
335 
407 
121 
4 !ili 
532 
fij3 
li22 
n:ıı 

li!H 
091 

iOO 
8i(i 
888 
897 
901 
942 
!lt8 

3002 
Hl 

116 
18-1 
BlG 
317 

3721 
700 
80,i 
!l46 
975 
fl77 

1
4020 
286 
412 
470 
544 
i!l9 
853 
!)2!1 

!184 
!"ıOO:l 

:ııı 

2:15 
290 
307 
:rn~ 

421 
sr.• 
G83 

!i7ô"4 
7G:> 
83fi 
974 

llOMI 
133 
21!l 
242 

Ura No: 
246 

50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
;,o 
!iO 
30 

30 
!ifl 

200 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
:;o 
50 
50 
30 

:rno 
30 
50 
50 

500 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

200 
30 
50 
50 
:lO 
30 
30 
!iO 

50 
30 
M 
50 
50 

200 
an 
!iO 
30 

300 
so 

500 
30 
50 
:rn 
50 
30 
50 

200 
30 
!iO 
50 
30 

l>OO 
50 
:rn 
30 

200 
100 
100 
30 

100 

328 
451 
462 
485 
502 
502 
711 
i35 
920 
947 

7006 
83 

375 
rıı ıs 

G70 
G!l4 
iG!J 

iR22 
82:> 
8:l7 
86t 
!128 
9!l6 

8051 
200 
319 
;,54 
fı27 

li2R 
r,5r, 
691 
670 
783 
852 

9028 
175 
l!l8 
248 
284 
339 

931i1 
443 
482 
;,34 
537 
583 
G81 
903 
914 
!120 
!12:> 
!liO 

10040 
54 

313 
352 
410 
456 
.fli2 
4!IR 

538 
559 
G17 
li3:t 
G33 
li48 
65 

101i71 
707 
839 
97·( 
!181 

1102r. 
27 
3!1 
85 

1 ııs 
224 
281 
47R 
301 
521i 
!"ı31'1 

Lira 
50 
30 
50 

10000 
50 
30 

200 
!iO 
30 
30 

200 
30 
50 

lOO 
50 
fi O 
30 
rıo 
30 
50 
30 
50 

100 
50 
;10 

RO 
RO 
30 
!'\O 
50 
;,o 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

100 
50 

1000 
50 

11)0 

30 
30 

200 
200 
50 
30 
~o 

50 
.10 
50 
:rn 
50 
50 

100 
rıo 

30 
!iO 
30 
30 
M 
::ıo 

::!OO 
30 
:rn 
50 
30 
30 

100 
50 

100 
100 

50 
]00 

!iO 
ao 
!iO 

500 
50 
30 
30 
30 
30 

No: 
62G 
646 
680 
704 
7i8 
837 
859 
907 
913 

12000 
9 

114 
230 
302 
457 
503 
52! 
525 
586 
889 

13128 
13i 
149 
221 
281 
290 
313 
H6 
552 
589 
600 
675 
756 
760 
830 
9"7 
986 
987 

14119 
130 
175 
212 
213 
2'7 
267 
3H» 
354 
392 
42.t 
463 
4ioi 
ı3i 

.ıs.ı 

491 

508 
841 
911 
987 

lliO ı,ı 
47 

111 
148 
205 
250 

15:i09 
353 
433 
4fı7 

842 
753 
770 

1GOt6 
163 
242 
31:> 
351 
429 
489 
519 
620 
li87 
733 

1704!1 

Sevgi uyanınca •• 
"Sevgi Uyanınca .• ,, isimli tefri -

kamız ytızımızm çokluğundan dola 
yı bugün konulamamıştır, okuyu • 
cularımızdan özür dileriz. 

tesi talebeleri tarafından bir iktısat· 
günü tertip edilecek, o gün fakülte 
dekanı. iki profesör ve iki talebe 
tarafından birer konferans verile • 

cektir. 

Ru hafta içinde Ulusal Ekonomi 
Arttırma kurumu tarafından vit -
rin m\.isabakası yapılacaktır. 

Vitrin miisabalcasmda biitün mü 
ess""seler yerli malları teqhir edecek
lerdir. 

Hundan ba ka yine bu hafta için 
de Halkevlerinde ve mekteplerde 
çocuklara ekonomi fikrini aşılayan 
konferanslar ve müsamereler veri • 
lccektir. 

Lira 
30 
50 

100 
30 
30 

100 
30 
50 

100 
50 
so 
30 
30 
50 
50 

500 
30 
30 
30 
50 

·so 
so 
3Ô 
50 

200 
50 
50 

500 
30 
30 
30 

100 
200 

30 
50 
30 

200 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

No: 
51 
87 
ıın 

2G!l 
33!1 
381 
450 
464 

li476 
574 
706 
723 
809 
869 
9GO 

18052 
72 

110 
165 
250 
259 
262 
303 
349 
369 
402 
.t33 
484. 
488 
492 
5&2 
604 
6211 

18657 
797 
839 
953 

100 
30 1 

50 

19000 
174 
37' 
01 
536 
552 
582 
88i 

20041 
1 

1 245 

1
. 270 

:rn2 

200 
30 
30 
30 l :ıu 
30 
50 1 346 

tı!l5 
50 798 
30 
50 

100 
50 
30 

8 t :> 
910 
!H7 
!lG8 
997 

30 21001 
30 

lllO 
30 
50 
511 

30 
!>O 
50 

i5 
359 
402 
495 
!'ı21 

526 
GIO 
G68 

rıo 22103 
1 119 

ı 183 
• 243 
1 299 

100 
30 

200 
so 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
!iO 
30 

197 
508 
551 
!l9fi 

7~2 
ı:;r.7 

87-ı 
l)O!l 

230~ı0 
231R~ 

210 

Ltira 
&ü 
50 

500 
30 

100 
30 
30 

No: 
568 
591 
631 
682 
(j(i7 

G82 
918 

&O 95G 
30 24129 
30 359 
30 234 
50 3!l5 
30 40.& 
30 408 
!iO 426 
30 496 

200 504 
30 51ill 
30 589 
30 24623 

100 (i80 
50 713 
30 794 
50 824 
50 ~91 
50 918 
50 25112 
30 121 
30 130 

100 130 
so 131 
50 161 
30 172 
30 218 

50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
:ıo 

50 
!lO 
rıu 

50 
30 
50 
30 
fıO 

r,o 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
!iO 
30 

ıoo 
100 

!lO 
30 
30 
60 
30 

.,. 500 
50 
50 
50 
50 

100 

238 

259 
450 
481 
534 
830 
5~5 
833 
900 
920 
954-
978 

:.?GO.ta 
121 
217 
332 
429 
445 
512 
531 
054 
(j(i5 

772 
926 

27192 
2i7 
3i0 
407 
·15.& 
4fı~ 

4i!l 
524 
548 
763 
i!lt 
847 
so.ı 

noı 

92.t 
!l:13 
OliO 
966 
9!12 

280A8 
19!1. 
2~9 

?liO 
2ô3 
2RR 
361 

Öjjle neşriyatı: Saat 12,30 Pli'tkla Türk 
musikisi. 12,rıo Hnv:ıdis. 13.05 flcyoHJu 
H:ılkeYİ gösteril kolu lnrnfından Lir tem. 
sil. 14 Son. 

,1/.:şam nr.~riyalı: Saat 1G Sekizinci tn
snrnır ~erli malı h:ırtıısı hnşlnngıcıııın a
çılış nutku: Sayın R:ışhaknn Celiıl Harar 
tnrnrındnn, Anknrndnn naklen. 18,30 Se· 
kizinci tasarruf ve yerli malı hnflnsı, kor. 
flır:ıns: Hukuk F:ıkiilte~i Deknnı Ali Funt. 
19 Snfiyc; piroııo ,.c keman rcknfoti~·Je. 

19,SO Konrernns: Selim Sırrı Tıırcnn (tn
snnl:ır Ye han·nnl::ır, .\k~eı mnnlr). 20 )fii. 
z<·rn•n ,.c nrknılnslnrı tnr:ıf1nclnn Tlirk mıı 
slkisi ,.c hnlk ş:ırkılnrı. 20.30 llnvn rapo
ru. 20.33 ilmrr Tiızn tnrnfından nrapça 
sö~·lcv. 20, 15 11ııv :\fıırnff<ır ve nrkııdnsları 
tnrnfınılnn Tiirk musikis-1 vıı: h:ılk ~nrkılr. 

rı .. <S . .ı\.l. 21,1;} Orkr~lra: 1 - Keler: Re· 
la T.u .. ı~ııirl uYrrtür. ::! -Tr:ınınıcur: Wnl
Z<'rlrnumcrei. 3 - ~lrnıı~s: Ziı;ıeuncrbaron 
Potpıırri. 4 Pinoızi: Scrennıle. 5 - P1<'4' 

Lir-ı. • N rı • 
30 

1 
617 

100 ıb$ 
200 2911:.!:i 

50 87 
50 93 

200 206 
30 228 
30 249 
30 330 
50 346 
30 369 
50 417 
50 485 
30 531 
öO 623 
30 772 

500 999 
30 30018 
30 ıoı 

100 145 
200 148 
200 163 
30 203 
30 258 

200 281 
30 385 

200 
30 
:JO 
30 

200 
50 
60 

100 
30 
30 
30 
50 
so 

100 
60 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 

!lOO 
50 
30 
30 

200 
500 
30 
:rn 
50 

200 
200 
ıoo 

!lO 
30 
30 
30 
30 
;;o 
30 
50 
:rn 
30 
30 
M 
:rn 
:lO 
50 
30 
30 

387 
449 
608 
676 
fı78 

691 
106 
1G2 
313 
399 
74!> 
766 
815 
851 

310fi2 
501 
Cii6 
599 
GG5 
fi87 
707 
881 
923 
!l3G 
976 

32053 
i6 

U2 
229 
237 
297 
528 
533 
675 
7fı9 

326 
793 
821 

:13032 
%:ı8 
21i3 
282 
343 
~!J t 
fi05 
681 
757 
812 
8i2 
87!1 
989 

:l40M 
-2~ 

42 
18R 
212 
24' 
258 
!il!5 

: ':-11 
30 
ao 
30 
&O 
50 
30 

100 
30 
30 
30 

200 
30 
rıu 

30 
200 

30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
:;ıo 

30 
50 
50 
ao 
50 
ao 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ao 
fıO 

30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
30 
ıoo 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
50 
30 
3() 
iıll 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
!iO 
50 
30 
30 
50 
rıo 

50 
100 
100 

3000 
50 

72a 
74-1 

35069 
186 
20~ 

232 
237 
ss.ı 

484 
&89 
593 
627 
655 
807 
827 
908 

SG003 
52 

159 
277 
316 
333 
334 
415 
413 
516 
~85 ' 
5$6 
700 
720 
942 
943 
951 

37006 
9 

46 
55 

105 
168 
219 
251 
33ı& 

3158-i 
675 
692 
777 
823 

889 
974 

38 llil 
231 
251 
283 
29.ı 

3G2 
3Ci7 
3!12 
4!i3 
dfı7 

493 
Ci39 
(j(i4 

3!lfl71 
394::1!1 

463 
704 
711. 
724 
i47 
750 
iS4 
890 

• JıJll 
30 

100 
ıoO 

100 
5 
50 

'° ,. 
,oO ,, 
'° .. 
'° '° 6' .. 
so 

'° 30 
sO 
sa 
90 ,o 

'° 50 
30 
30 
to 
50 
~o 
50 
50 

'° ~o 
~o 
sO 
&6 

,DO 
50 

' ; .. 
-,, t) 

-' 

1"F.PEBAŞI DRAM KlS)&l 

;~I ını~ ' 
~ ~'

' ıaat 20,30 da e41 
ı uı 1 BÜYüK HALA kOıfl 

l ili ı' perde. 
~ rtAN81Z TiYATROSU~~ 

OPERET KISMI ~ 
Saat 20,so,)çı 
INTIKA~ 

3 perde 2 ı 
şımzA1>1;.ı1~osL'., 

TUlltl'N rtr..ı;o.'O ~
Bu gece snal <t ıP~, 
S;ın'olkiir KM1 ~ 5eıtı1 
daşlnrı, Küçük eıed tı' 

ve l\lişcl '\"ıtri> ııı~ J 
J Gündüz: (Prıı0S:,td'r 

kiırııu) ])r:ırn 1'~ ~oıı1 
ııcnll'. <ıcec: (.\ıılaşılın:ız ınuanını:ı 
di 3 perde. A 

J• ~ 
oıı· 

SOW! Jleye <le marlage. (j - (joU!IO J'I 
:\foria. 22.15 Ajııns h:ıbcrlcrl. 22.s ~· 

ı•r•· SOIOJar, opera YC Op('rcl parÇll (Cr-
Sôn hııbt.rlcr ,.e ertesi snnnn P 
2~ Son. 



~------- 7 - KURUN 12BIRJNCIKANUN1937 -------------------•••••••---.,,Harici Askeri Kıta-

a/Jone olr1-
abo11e ediniz 

• 

Emlak ve Eytam Bankası 
MERKEZi: ANKARA 

Şubeleri - lstanbul, lzmir, Bursa . 
Yapı'acak ve yapısına başlanmış meskenler 

tçin vatandaşlara mümkün olan 
kolayhkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller karşı-
1 ıQında ikrazat yapar 

Faiz senede 0/o9. 1/2 dur. 
Ayrıca 

l~k ~pertiz 
i~t ekler 

komisyon almaz 
lirava kadar iicreti ( 1.000.) 

ıçın 1, iazlası ıçın 
J 

2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve talıvilô.t rehni karşılıiında 

Banka muameleleri qapar 
Vadeli ve vadesiz mevduat ahr. 

( 8081) 

l atı lllJnları 
Tümen birlikleri i!iin 34 ton sade ya• 

ğı ıs. 12. 937 saat 15 de pazarlıkla a
lınacaktır. Muhammen bedeli 32500 lira 
ilk temin..ıtı 2422 lira 80 kuruştur. Şart 

namesi 163 kuru~ mukabilinde komis • 
yondan :"tlınabilır. 

1 isteklill"rin şartnamesini görmek Ü• 

ı • zere hergün ve eksiltmeye iştirak için 
1 

belli gün ve saattte teminatları ve ka· 
nunf vesikalariyle Lüleburguda Til • 
men satıııalma komisyonunda bulun • 
malan. (639) (8219) 

••• 
Çorlu mıntakasında yaptınlacak olan 

iki adet (F) tipi Hangar hamam ve 
çamaşır yeri mutbak ve tesisatı ve altı 
adet erat paviyonu inıaatına talip çık· 
mafdığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Hepsinin keşif 

bedeli 509 bin 224 liM 18 kuruıtur. 

İhalesi 20. 12. 937 pazartesi günil sa
at 15 dedir. tık teminatı 28119 liradır. 
Şartnamesi kCJif ve projeleri 2547 ku 
ruıa M. M. Vekaleti Satmalma Ko • 
misyonundan alınır. 

Elaıiltemcyc girecekler k:anunr temi 
nat ye 2490 ayılı kanunun 2, 3 ncü 
maddelerinde yazılı belgelerle idari 
flrtrtamesinin 4 ncü maddesinin (F) 
fıkrasmda yazılı vesikalın ile birlik - · 
te teminat 'fe teklif mcktuplanru ihale 
ıaatinden behemehal bir saat evvel 
Ankarııtda M. M. Vekaleti aatınılma 

komiıyonuna vemıelcri 

(630) (8111) 

• • • 
Sülcymaniyede aakcri matbaada se

nelerdenb~ri tcrakUm etmiş 5 ila ı O 
araba kadar tahmin edilen beygir güb
reti 937 senesi birinci kanunun 13 ün-

•.:ü pazarteti saat 10 da ı>azarlıkla sa
tılacaktır. Taliplerin gübreyi mahallin
de görmek ve pey akçesi olan 60 kunıı 
Eminönü maliyesine yatırılarak alına

cak makbusla matbaamızdaki komisyo
na mUracaıtlan. (8320) 

Deniz Levazım sa
lınalma komisyonu 

il~nları 

1- Beher metresine tahmin edilen be 
deli 98 kuruı olan 15000 metre yerli 
pamuk kumaş 13. birincikanun. 937 ta 
rihine rastlayan pazartesi günü saat 14 
de kapalı nrf uıuliyle alınmak üzere 
münakasaya konulmu§tur. 

2 - Muvakkat teminatı 1102 lira 
50 kuru§ olup, ıartnamcsi komisyondan 
hergün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu 
nun tarifatı dahilinde Tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarım en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
KasımpaJada bulunan komisyon başkan 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8040) 
• * • 

M:M. Vekaleti Deniz Merkez Satın 
alma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 5640 lira 
olan dört adet benzin motörünün kapa· 
lı zarfla münakasası 29 I. Kanun 937 
tarihine müaadif çarşamba günü saat 
14 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün, münakasasına iştirak ede· 
ceklerin de mezkur gün ve saatte 423 
liralık teminat mektuplarile teklif va
n.kalan ve kanuni belgelerini havi zarf 
la komisyonumuza müracaatları (7692) 

••• 
1 - Tahmin edilen bedeli 125 lira 

olan bir adet romorkör teknesi 15 / Bi· 
rincikanun/ 937 tarihine rastlayan çar
ıtamba .günü saat 11 de pazarlıkla satı· 
1 at.:aktı r. 

2 - Bu romorkı>r, Kaaıınpa§a.da De· 
niz yollama memurluğunda her gün 
görülebilir. 

3 - İsteklilerin % 7 ,5 hcAbile 938 
kurut tutan pey akçelerini İstanbul 
defterdarlığı muhasebe müdürlütllnc 
yatırarak mukabilinde alacakları mak
buz veya banka mektubu ile birlikte 
ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bu
lunan komisyona müracaatla.n. (8317), 
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Üsküdar-Kadıköy ve havalisi 
halk tramvayları Türk anonim 

şirketinden ; 
Bugünkü oilet ücret tıırifelerimi.ze bağlı hususi hükümlerin 6 mcı 

maddesi mucibince tramvay şebekelerimizde tam ücretli yolculara. ait bi
let ücret tarifesile seyahat etmekte olan resmi elbiseli subaylar, 15-12-
937 gününden itibaren, bir mmtakalık ücretle iki mmtakaya ve iki mın
tak&lık ücretle üçüncü, dördüncü ve beşinci mmtakalara seyahat ede-
bileceklerdir. • 

Devlet Demrrgolları ve Limanları işit-ime 
Umum idaresi ilanları 

D. D . 21 No. lu açık araz.: ve hangar tarifesinin 15. 12. 937 tarihinden rti 
baren 9 uncu işletme mıntakasına da teı miline başlanacaktır. 

Fazla tafsilat için lstasyonlara milt acaat edilebilir. (82S4) 

Hergün Haydarpaşa'dan saat ıs.ıs de hareket eden Diyarbakır ve Samsun 
treninin fazla izdihamlı olması haıt"biyle bu trenden sonra saat 15.30 da hareket 
eden 2006 numaralı ikin.:i bir muhtelit yolcu treni 12-12-937 tarihinden iti
baren Haydarpa§a - Eski§ehir ara~ında seyrisefere konulmuştur. Bu tren TütUn 
Çiftlik'ten maada bilumum istasyo.1larda tevakkuf edeceği sayın halka ilin olu-
nur. (8?67) 

.Si.iC&ı ı 
1'.-. lu, f) 
~~: .. ,~ 
Beyağlu Tahsil MtldllrlDğDnden: 

Beşir Fuat varisi Sadettinin :Alemdar maliye ıubesine 931 yılı muamele 
vergisinden olan 4023 lira 74 kuruı bor cundan dolayı Galatada Kemankeı Kara 
Mustafa paşa mahallesinde Kemankeı sokağında eski ve yeni 7 No. lı bir ta
rafı Mehmet veresesi ve sairenin mağa zasr ve bir tarafı boyacı Grigor mağa

zası ve bir tarafı Abdullah vesairenin mağazuı ve tarafı rabü Kara Mustafa 
paıa ca.ddesiJe mahdut bir bap dükklnın 2/ 24 hissesi tahsili emval kanunu hü-

-------- l Jandarma Genel Komutanlığı AO 
Satınalma Komisyonundan: ,,IJ 

kümlerine tevfikan aleni müzayede sure tile satılacaktır. 

Talip ol•,nların % 7,S pey akçelerile ihalei katiyeai olan 20/ 12/ 937 tarihi
ne rastlayan pazartesi günü saat 15 den sonra Beyoğlu kazası idare heyetine 
baş vurmaları ilan olunur. (830S) 

ıstanbul Defterdarlığından: 
Cini ve bulunduğu yer 

Uslo:idarda Pqakapıaında geçenlerde 
mmen yanmıı olan adliye binası lft• 

kan: (Parası sırf nakit veilecelctir.) 
Dolmabahçcde eıki lstablılmire deni· 
len binada saklı 2815244 motör ve 

2281571 pıi No. lı 929 model alb ıi· 
lindirli Buik marka kapalı binek oto
mobili. 
Aynı yerde saklı 2597699 motör 
228276 ıui No. b altı ailindirli Buik 
marka açık binek otomobili. 

Muhamen bedeli 
Lira 

2400 

70 

40 

Yukarda cinı ve mevkileri yazılı emval hizalarındaki bedeller üzerinden 
açık arttırma uıulile satılataktır. istekli terin ve tediye ıeraiti ile diğer prtlarını 
öğrenmek iıtiycnlerin 27 / 12/ 937 puarteai cünü saat on dörtte yüzde 7,5 pey 
akçelerile miJJt emlak mildilrlüflinde top anan komisyona ıelmeleri. (M) 

(8312) 
. 

Belediye Sular idaresinden: 
Ktğıthaneden lstanbul yakasına ıi den ana su boruıunda yapdm111 geıeken 

bir rakorduman ameliyeainden d.,layt 12-12-937 Pazar cUnU saat ondan ilçe 
kadar İstanbul cihetine Terkos ıuyu ve rilmiyd.:efi sayın hallca bildirilir. 

(8292) 

lstanbul Komutan
lığı illJnları 

33. Tümen birlikleri hayvanatı için 
3SO.S00 kilo yulaf vermeyi taahhilt e
den üsteı1.:i nam ve hesabma 88500 ki· 
lo yulaf pazarlıkla aatm alınacaktrr. 
İhalesi 14- Birincikanun· 937 Salı günü 
saat ıs de yapıla'.:aktır Muhammen tu
tarı S088 lira 7 5 kuruıtur. İlk temina
tı 382 liradır. tbaleyi müteakip bt1 
teminatı alınacaktır. Şartnamesi bercUn 
öğleden evvel Komisyonda gCSrillebilir. 
lsteklihrinin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber 2490 aayıh ka
nunun 2 ve 3 dl maddelerinde yuıh ve
sikalan ile Fmdıkbda Komutanıık Sa
tmalma Komisyonuna ıelmeleri. 

(8284) 

ı==::~;= :;:;.::-
Perfembe ,unıert ... t 2 deD le lı:adar 

Ortaköy Tqbuamak Palangada ~ 
numarada Doktor MUDJtaz Gllnoy 
fakirleri parasız muayene eder. 

auı 

KIRALIK :APARTIMAN 
Bqiktat Vakıf Akar İdareaindeni 
Befiktatta Akaretlerde 71 / 2 / numa

ralı daire pazarlıkla kiraya verilecefin
den iateklilerin Birincikinunun on Uçün 
oB pazartesi İUnU saat 14 de kadar 
Bqiktaıta Akaretlerde 54 numarada 
mütevelli kaymabmlığnıa mllracaat ey· 

IJlseler Ahm, Satım Komlsyonundanı meıen. c239ss> 

13. 12. 937 pazartesi ıunu aaaı 11 de İstanbul lrilltrar direktörlUğil binuı ZAYi 
içinde liseler n>t.ıhaaebec:iliğinde topJarıan liaeler alım, satım komisyonunda 1625 ll 33 7 rUaumu S11111Unda verdifim n-
ra tahmin bedel içinde 125 denbaııe 11ra11 açık ekalltmeye konmuıtur. vel:e İstanbul »manmda byıth 'fa. 

Mukavele, eksiltmenin umumi ft fenni prtname ve resimleri ile buna cettin vapurunda yuıb Uman diz_. 
ait evrak liaeler ahm, satım komisyon aekreterlifinden giSrülUp CSfrenilir. Mu mı kaybettim. &kitinin hWmıtl JOk· ı 
-nkkat teminatı 121 lira 88 kunıftUr. tur. (23956) 

1 

fltekliler temlnıtlannı vaktinden evvel liseler muhue~ YUDaine ya ~ Atqçi Goreleli 
tırarak, en u buna benzer 1000 liralık mobilya iti yapblma dair rami daireler _______ A_h_m_et_ot_ıu_Sallh-.._ 
den abmt oldukları vesika ile Tic1,nt oduının 931 - niibll "'taainat mai Sabilıl: Aaıll US 
bulan ile beraber beW ata 9e Wtte b ,.,._ .. Olanar~ tl04S). K.,ı,at dli .. t&il:- .... 1' ..._.. 

1 - Bir tanesine yüz otu.z kurut kıymet biçilen (6,000) t111' ~ I' 
kapaklı ve kılıflı matra kapalı zarftan tahvilen 13 - 12 - 937 ~ 
saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. ..,.... " 

2 - Buna aid §<lrtnaıne parasız Ko miıyondan alınabilir. pasar~J 
isteyenlerin (S85) liralık teminat makbuzu veya banka mektubu il• (~ 
saatte Komisyona ba§ vurmaları. ( 4343). 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için OğOtJ.er 
Kiralık Kasalar 

Bt\tdn ·gtın arasız açıkfır 

Kirahk 
Ankara caddeliDde Orhan Bey hanında ;vallhane ve ___ ....,, 

~laet ..... tirahkodaı.r.,..., a.Htı I• ı-... 


