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Fransava Notamızı Verdik 
Fransa Suriye anlaşmasını 
tasdik etmiyeceğini bildirdi Anlaşmaları kağll 

üzerinde bırakmak 
için imzalamadık 

tUrk - Fransız dostluğu ancak 
bu anlaşmalann harfi harfine 
tatbiki ile mu haf aza edilebilir 

~ımıııuıuıııııııııınnmııııv" 
'l'ürktye ile Fransa arasında Ce

:r~e imzalanan anla.5ma muka
ınfetiı mucibince yeni Hatay reji
d dahili i§lcrde tamamen Suriye
C:k ayrı ve müstakil bir 1dare ola.. 
h. lır, bu idareyi doğrudan doğru
ler· liatay vatanda.slr.rmın seçecek
tir 1 mebuslar meclisi tayin edecek
c:il · 'F.akat bu me:buslar meclisı se
daıncıye kadar tabii olarak Hatay
buı bır ıntikal, yahut geçit idaresi 
iılt~acaktır. Cenevre anlaşması bu 
da ı}(aı idaresinin de Suriyede man
'a ter devlet olarak bulunan Fran
~btarafmdan deruhde edilmesini 
~ uı elrri"tir. lşte 29 sont~"rin gü
ıu.-:_ liatayda ilan edilen yeni rejim 
_,le bir ldaredirki bunun vazüesi 
t....::eclanek mayıs içinde Antakyada 
;!_; ması icap eden mebuslar 
~isinin intihabatmı hazırlamak-. 
.,:caba Hatayda ve Suriyede Fran.

nıilstemleke memurları Fran
ın deruhte ett'it • ... 1ft9i ae 
ceye kadar bitaraf ane bir dik
ile yapacaklardn-! 

"ltıııııııııdlll~' 
ale fiili, fakat ayni zaman~ m:W _ a 
bir cevap teşkil edecek ~ ye ta i 
dir. Bunun başlıca sebebı de ~~ "? \ 
hakkındaki Cenevre mukave e erı- !E 
ni tntbika memur FranSIZ ınemur - == 
larının bu mukavelelerde en ~88: f 
h bir şart olan Türk - Fransız ~ı '$ 
rikimesaisine tamamen yabancı ~ = 
zihniyette adamlar olmasıdır. Eger 
böyle olmasaydı Suriye ve Ha~;:; 
bulunan Fransız mUstemleke ıd. 
cileri Türk hükfimeti ile va~~e 
temas edeceklerdi; ııatayda ınb
habat neticesine kadar vreddevam ~ -
decek olan muvakkat de e ta -
bik edP-cekleri usuller ha.kkında ma
Jflmat vereceklerdi; o vaki~ şU.ph~
siz 29 sonteşrindekl nıUessif hadi
selerin önUne gecilıniş olacaktı: Bu 
suretle Cenevre anıaşnıasmın ıcap e 
ettirdiği Türk - FranSIZ teşri~~ ~ 
sa.isinin icapları da yerine getırıl- ğ 
miş bulunacaktı. E = 

Bir kere 29 ııonteşrinde bu olma- l 
~. Sonra bu olmamakla kalmadı -
Milletler Cemlyetlnln taran 

ASIM US 
l:>aba 29 sonteşrin gUntlnden iti-

en cereyan eden hadiseler bu su- (Sonu.: 8t1. 1 sa.. Ş) ı 
~ 11111rıtıııı1111ı1ınauıııın111tttmııt111illlllftlıı"""'"mı11111111"""""'1111111prııııınnııuılllılllllllııuııılflllDntlıın1' 

~ktısadi harp tehdidine karşı 

ltalyanın cevabı~ 
Silah hazırlamak! 

l.ogd Corc faşistlere İıücurn ediqor 
d k

• 
1 

k par lktısa.den boğmaktan 

Loyd Coro 

~!torna, 3 - ''Popole d'İtalia,, gazel' totaliter devletlere karşı yapılan 
~dl harp tehdidine Mussolininin 
~~i ile verdiği cevapta. demokra -
iti ltı. diktatörlüklere karşı kendileri
~ ~dafaa için birleşmeleri lüzumu-

'ır ~evyork Timcs gazetesinin 
~: lesıni mevzuubahis ederek diyor 

~arbı yapan parn. d ğildir. Harbi 

~ ve o insanlarda hakim olan 
Yat yapar: Harbi cesaret ve fe-

aarı ya. . 
bahsetmek maneviyat~ ~amıyle 
bibehre olmak demektir· ?IDkü, esa
.... n f k' lan meınleketlerın kaybede-.,.; a ır o .. . . 'k~---
ceği çok bir teY olrnadıgt ı~ın 1 

'-'--

di tedbirlerden orıtarı tatbık edenler 
kadar da muıeessir olm~ar. 

B .--mda b{jyUk bır alçaklık 
.. u P• v&• -r- çunkU bu nevi muha-

goze çarpıyo . . .• 
rebe silahl:ırdan zıyade ~ılahsız hal-
kı müteessir eder ikt,sadi harp, ab~u~ 
k , ,., k tehdidine karşı kendını 

a '\:e a~ı ... tek b' 
b·ı . tl rin verecegı ır ce-ı en mılle e f .k. 1 . . 

rd SiJihlarJ ve ı ır erı ıca-
vap va ır: 

bı vechile hazırlamak. 
Loyrl .. Corc DiKtcıtlirlcre Atıp Tutııyor 

Lo d 3 (Hususi) - Eski İngiliz 
başv;ki~Loyd eorc Londradak~ bir 
toplantıda söylediği .nutukta dıkta
törlük idareleri aleybınde bulunrrıu§ 
~demiştir ki: 

"Franconun komunistlik aleyhtarı 
misaka nasıl geçtiğini gördünüz mU ?. 
Franco Japonyanın yaptığını tanıdı. 
J da Franconunkini. 

aponya 'd 'k' d'' t , Fr d::ı.ha şiıııdı en ı ı ı · a-
• • anco .. . 

törün müttefikidir. Eger galıp çıkar-
zd .. dört büyük diktatörlük 

sa karşımı .. 
... Almanya, İtalva 

devleti bulacagız. • ' 
Japonya ve lspanya. Bir diğer dikta-
tör daha geliyor: Yugoslavya ba,ve-

kili.,, 
I..oyd Corc nutkunun so.nunda, mil-

} 
. .. Ihu" öldürmek ısteyenler -

lct er1 su • 
den kurtannaPıı davet etmi§tir. 

. Ekalliyetler hakkınd~ Suriye hükfı.metinin 
teminat vermesini istiyor 

Suriye Başvekili Pariste hiçbir 
netice elde edememiştir 

~\:nliara, 3 - Hatay meselesi hali· 
Jtmdaki Türk. notası, dün Paristeki 
TürkiY.e büyük elçisi tarafından Fran 
sa hariciye nezaretine verilmi~tir. 

Paris, 3 (A.A.) - Paristcki Su
riyeli mahafilden alman malUmata 
göre, burada huhman Suriye Ba~ve
kili Cemil l\ferdaın Frant1a hariciye 
erkanı ile vukuhulan temaslarından 
bir netire elde edememiştir. 

Cemil 1\f er<lam Fransa ile Suriye a• 
ra ında ev,·elce imzalanan mnahede
nin Fransa taraf mdan tasdikini iste
mi§tir. Kendisinf'! verilen ce,·apta Sn· 
riyecle bulunan ekal1iyet1er hakk~da 
Fran•a hiikl'ım~tinin SnriV'eden J"te· 
diği teminat Ye.rilmedikç~ hn ınualıe-
_.......,,,. ı• .......-.....".....- r Bata~"" 7curtulılrzl dc1a!1f811e GaziantC"pte yapıUın merasim.-. 
....... "'""___ ..... ı._.-Gff............... . ---, :I' 

denin tasdikine imkan olmadığı bildi-

KURUN 
okuyucuları
nın bayramını. 

tebrik eder 
m.unasebetiyle guetemiz 

Bayram i günleri çıkıruY&r 
pazar ve pazartes. vazifesine başla
cak, salı gnnu ne§ll' 
yacaktır. 

rilmiştir. Şanghagda bir bomba 
Suriye ba§Vekili Elcezireye bir ida

ri ..W...n,.&~·-n~"l~ı•••~il~·~'!'ıl_,.~ ....... lll!~Jiİlliii1İll"-.10r1raiillfi· 
Teran eden haberlerden bahaederek. 
bil it hakkında Franıa htlki'lmetinin 
ııoktai 11qannı aortnu§, ve buna da, 
bu itin ekalliyetler ile alakası bulu· 
nan aynca bir it olduğu kendisine bil 

ken bir bomba atılm.qtır. 

diril mittir. 
Frnnıa, Suriyedeki ekalliyetler 

hakkında Snrh edt"n Jfizımgelen temi· 
natı aldıktan ;onra Elt.ezi~ye bir i
dari mulıtariyet ,·ereceğini ve oraya 
Suriyede hnlıman ve Suriye hükume
ti taraf mdnn isteniltniyen Çerkesleri, 
Siirynnileri ,.e belki de Ermenileri 
yerleştireceği ı;öylenmektedir. 

(Sonu Stı. ! Sil. ! ) 

Şanghaydan bildirildiğine göre 1XJm 
ba hAdisesi kurbanları ağır yaralı bir 
asker, hafif yaralı iki asker ''e ağır 
yaralı bir konsoloshane polisinden i-

barettir. 
Japon piyadesi muzaffer bir ordu 

vaziyetinde imtiyaz mmtakasına gir
miştir. Yarınki geçit resminden va.z -
g C't ilmiştir. 

Yine bugünkü merasim esnasında. 
bir ecnebi bir Japon bayrağını alıp 
yırtmıştır. Bunun kim olduğu gizli tu· 
tulmaktadır. ' 

VaZiget Fransa ve ingiltenin lehine 

Alman ve Fransız Dış· 
bakanları görüştü 
Fransız hariciye Nazırı Varşo

vaga gitti 
Paris, 3 '(Huıusi) - ''Eco de Pa

....... u ... -•aUll,,.a•a•:a""'•rM .. a ... •Rllllll,,. .. r~.s" diyor
1 
~i: B~ sene~enh1 eri ve bü· 

tun zeva ııre ragmen ış er yava§ ya-

Ecnebi mektep
lerdeki 

öğretmenler 
H ıdeoı alabilmeleı i 

için tetkikler yapılıyor 
E b

. e ekalliyet okullarında 
ene ı V • eli k da 

1 
.. .., etmenlere tım ye a r 

ca ışan ogr b' ·· 
d 

.. t'nden başka aynca ır uc-
ers ucre ı l .1 ·yor ve kıdem zam arın -

ret verı mı . la d B k 1 
d 

. •f d edemıyor r ı. u o u 
an ıstı a e . .., k l .. .., t .. .., l n'nin diger o u ogre -

ogretmen e 1m la 
1 

. 'bi kıdem a a n ve ma-
mel n en ~~.n edilmesi esası üzerin -
aş arına Ln>·· k d 
d k·k] r yapılma ta ır. 

e tet ı e b' dil k 
V

. . t yakında tes ıt e ece -
azı ye 

tir. 

va§ Fransanm ' 'e İngilterenin lehine 
dönmektec.lir. Bugün rne,·zuu balıso
Jan §ey, İngiltereyi çember içine ala· 
rak dalıa ferah yaşamak hakkından 
malınım etmek değildir. İstenilen, 
harp ve muhtemel teşebbüslere kar§ı 
tedbirli da,Tanmaktır. 
Fransız. 'Alman Hariciye Nazırlan 

Görüştiiler 
Berlin, 3 (Hnsusi) - J.,ehiııtan'a 

giren Fransız Hariciye Nazırı B. Del· 
bosun treni bu 11abalı Berlinden geç· 
miı1 ve Von Nenrat11 Fraııcız nazın i-

:ı; 

Je p;örüşmü~tür. fiilakat Fransız el-
çisinin yanında yapılmı§tır· Elçi hun
dan sonra De1hosa Frankfurta kadar 
refakat etmiştir. 

TJelbos V tır§Ovada 
Paris, 3 (lJuc;u i) - FranRa liari

r.İ) c nazırı Jl Delhos, saat 16,30 da 
Vartovaya vannı§tir.ı 

Frama Hariciye Na:;ın 
B. Delbos 

Saat 18 de B. Delbos, B. lf ~1'e illt 
ziyaretini yapmı§tır. Bu akşam, Frnn• 

sa büyük elçiliğinde hür.ilk_~) a .. 

fet verilmektedir .. 
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Mal iyede yeni terfi 
e tayinler 

Ankara, 8 (Telefonla) - Maliye 
Vekil.leti memurları arasında. eu terfi 
ve tayinler yapılmıştır: 

İstanbul va::-idat müdiirü İhsan el
li beş lira man.5a terfi etmiş, açıkta 
bulunan Muammer kırk beş lira maaş
la muntazam borçlar dairesine ta~ 
edilmiştir. 

Otuz beş lira maa.ş?a tayin edilen -
Zer - Açıktan Zilbe)T varidat mildi.lr
Iüğü mümeyyizliğjne; açıkta bulunan 
Nilüfer borçlar dairesine. 

Otıız lira ile tayin edilenler. - ts -
tanbul tahakkuk memuru Kemal va
ridat müdUrlOğil mümeyyizliğine; tah 
rir icra memuru Salahaddin varidat 
müdürlüğü mümeyyiz namzetliğine; 

Varidat müdUrlüğUnde Ali Rıza ye
rinde terfi; açıktan Suat varidat mU
di.lrlüğü mümeyyiz namzetliğine; Va
ridat müdürlüğünde Sadık yerinde ter
fi; Açıktan Kemalettin varidat müdür 
lUğünde mUmeyyiz namzetliğine; A -
çıktan Nedim ayni şubeye; Nakit iş
lerinde Ha)Tiye yerinde terfi; açıktan 
Fethiye nakit işlerine; Milli emlak 
müdürlüğünden Celal yerinde terfi; 

c·-----················--·-·-... ··-· ... ._ .. ..._. 1 
1 
i Atatürk 
1 
! Amerikadan gönderilen 

İ Bir al ın madalyB,Yı 
1 kabul buyurdular 

* I "* 
Cumhurrcisi Atatürk beynelmilel 

'Mark Tvain cemiyeti namına A.ı'neri
kadan kendilerine takdim olunan bir 
altın madalyayı kabul buyurmuşlar
dır. 

Madalyamn bir yüzünde Mark Tva
inin kabartma resmi, arka • yüzünde 
şu yazı vardır: 

Kemal Atatürk - Modern Romülüa 
Cemiyet altın madalyalarını beşeri

yet çalışmalarını herhangi bir sttha
sında fevkalade bir muvaffakıyet 
gösteren eahsiyetlere vermektedir. 
Cemiyet reisinin bu münasebetle Ata
türke yazdığı mektup şudur: 

"4 Sonteyrin 1931 

Anlaşmlilaii lıağıt 
üzeı inde bıı akmak 

(Vstyanı 'birincide) ,, 
araRmda olduğu gibi anla§ılmasmı 
temin edecek bir şekilde ilan da e
dilmedi. Suriyedeki Fransız komi
seri Bay dö Ma.rtel hiç yoktan bir 
sebep icat ederek Antakyaya git
medi. Ora.da tarih dönümü demek 
olan bir günde en hayati işleri ikin
ci, belki de üçüncü derecede ellere 
bıraktı. 

Bereket versin ki Hatay Tilrk1e
rl uyanıktır. Buradaki münevYer 
Türkler ve Türk gençleri Fransız
lara düşen vazüeyi vatanse\'er bir 
fedakarlık ve enerji ile halk kütle
sine anlattı. Ancak bıı sayede res -
mi mukaYemetlere rağmen idare 
değişikliği sözünü duyabildiler ve 
ancak bundan sonra düğün bay
ram yaptılar. 

Şu kad'.lr var ki Hatayda yeni re
jimin böyle bir manzara içinde me
riyetc girmiş olması Cenevre anla§
malarının bundan sonraki tatbika
tı hakkında ciddi endi~ler uyandı
rıyor. Hatta Milletler Cemiyeti ka
rarma karşı bir suikast ihtimal -
leri bile zihinlere geliyor. 

1 
Nakit \ilerinden Rahmi levazım mll
meyyi~iğine. 

Saym Oumhurreisi Atatürk,· 
Lut/en k4bul buyurduğmmz Mark 

Tvain madalyasını büyük memnuni • 
yet'le takdim ediyoruz. Mark Too.in 
hayatta olsaydı bugUn Türk milletine 
gUlmesini ve hayattan zevk alma8ını 
öğretmiş ola~ Bizden fazla hiç Olr kim
seye kayran olmazdı f ikri.ndeyiz. De
rin aaygtlanmı::la. .• ,, 

Acaba. Fra.nsa'da buğU.nkU 
Chautemps kabinesi Türk - Fran
sız anlaşmasının kendisinden evvel
ki hUkumet zamanında yapılmış ol
duğunu düşünerek Leon Blum hü -
kWrıetinin Cenevrede verdiği sözU 
tanımamak ıru isteyor? Yoksa za
hiren Cenevre kararl:.rmı tanıyor
muş gibi görünerek. fakat tatbikat
ta bir teallül siyaseti tutarak ayni 
maksada. başka yollardan mı gitme
ğe çalışıyor? 

c 

r 

I! 

Yirmi beş Zira ~ terfi edenler. 
- Varidat mUdUrlUğUnden Mümtaz 
Sinop tahsildar şefi Mehmet, Ankara 
tahsilAt kontrol memuru Tahsin, ay
nı vazife ile 1zmire Edirne tahsilat 
kontrol memuru Adnan. 

Yirmi liraya terfiler. - Açıktan Os
man nakit işlerine; Tarık munzam 
borçlara, Cahit nakit işlerine; İbrahim 
zat i§lerlne tayin edilmiş. Zat işlerin
de Sani yerinde terfi etmiştir. 

Eski Çatalca hukuk hikiınl MUn.lr 
iki yUz lira ücretle lçel tetkik ve iti
raz komisyonu reisliğine; Eski Muğ
la. mUddeiumumisl iki yUz lira Ucret
le milli emlak rnUdUrlilğü tetkik me
murluğuna, Açıktan Enver yUz em 
lira. ile temyiz komisyonu raportörlü
ğüne; Varidat müdürlilğünden Firu
zan ve Saadet seksen lira maaşla. yer
lerinde terfi; Açıkte.nı-WM altm!1' U-
ra. maa.ela buğday koruma meınurlu • 
ğuna tayin ve terfi edilıiıi§lerdi. 

Konyada feU\kete 
uğrayanlara yardım 

Ankara, 3 (A. A.) - Konya vilaye
tindeki Kızılay genel merkezine veri
len maIUmata göre, seylap neticesi er 
larak yıkılan evlerin sayısı 80 küsür
dur. 

Kızılay genel merkezi, seylabm ne
ticesi açıkta kalanlara. ilk yardımların 
yapılmasını temin için !Konyaya bin 
lira göndermiştir. 

ıngillz Erkanıharblye

sl gençleşiyor 
Londra, 3 (Hususi) - İmparatorluk 

umumi erkanrharbiyesinde mühim de
ğişiklikler yapılmaktadır. Dört şeften 
üçü çekilmekte ve yerlerine daha 
genç unsurlar gelmektedir. 

Askeri tarihçi ve münekkit yilzba
şı Hart, erkanıharbiyede yapılan de • 
ği§iklikler hakkında Roytere eu beya
natta bulunmuştur: İngiliz silfilıla.n
nın yüksek kumanda heyetinde yapı
lan değişikliklerin hedefi birinci de -
recede yeni harbin yeni şartlarını ye
rine getirmektir. 

Bir Leh - Sovyet 
hadisesi 

Moskova, 3 - Bir Sovyet treni L&. 
histandan Sovyetler Birliğine döner
ken bir mUfreze birdenbire etrafını 
almış ve tren memurlarının UstünU a
ramıştır. 

Lehli memurlar trene ateş vermeğe 
teşebbUs etmişler ve ertesi glinU ya
pılan tahkikat esnasında bu cUrmU 
tren memurlarının üzerine atnıağa. 
uğraşmışlardır. 

As/alla çevrilecek 
bir yol 

Elmadağ ile Dolapdere yolunun 
~sfalta çevrilmesine belediyece ka • 
rar verilmi§tİr. Yakında projeleri ya 
oılara~ incaata bcslawıcakt:Ir, 

Mark Tvain cemiyeti başkanı 

Notamızı verdik 
(tJstyanı birincide) 

Hatayda Yapılan. Tahrikat 
Halep, 3 (Hususi) - Halayda re· 

jirnin ilanı dolayısiyle yapılacak bay· 
rama Fran rz memurlarının mnni ol· 
mak için tedbirler aldıkları ma1ftm· 
dur. · 

27 İkinciteşrinde, rejim bayramına 
i tirak edememeleri foin köv \'e na
hiyeler Jıalkmn sureti .. a~ağıy"a kayıtlı 
tamim önderilmi~tir.. Bu tamimde 
deniHyor ki: 

"29 Te~rinisanı l93'1 arihtn8e lic'li 
lenilen komiser hazretlerinin Anlak· 
yaya olan ziyareti iptal edihniş oldu· 
gundan yevmi me7.kfmle ahalinin 
merkezi kazaya gP.Jmelerine liimm 
knlmamı~tır. Keyfiyetin süratle bil· 
tün kurayn tamimi ehemmiyetle mat
luptur." 

Bu tamim nlmllıktan onra kriylere 
siHilılr müfrezeler se' ke<li1crck 1ıa1· 
km lrnyramn i,tiraklcri silah kuvve
tile menedilmek i tenmiş ise de arzu 
"dilen netir.e husule gelmemi~tir. 
halk havrnma umulrlni;undan büyük 
hir aHik~ ~ibtt'rmi:tir. 

faki Delegrmin l~i Nr.? 
Antakya, 3 (Tiusmıi) - E. ki San-

Eğer böyle ise ihtar etmek iste
riz ki Tilrkiye Cumhuriyeti Cenev
re anl~lannı kağıt üzerinde bı
rakmak ıçın i.ı:nzalamış değildir. Zi
ra bu anlaşmalar TUrkiyeyi tatmin 
edecek asgaıi şartlardır ki ancak 
bunların harfi harfine tatbik edil
mesi ile Türk - Fransız dootluğu 
muhafaza edilebilir. 

ASIM US 

cak delegesi Düryönün son zamanlar· 
da İskendenına gelmeı:i nazan dikka
ti calip görülmektedir. Düryönün 
Sancakta hu alelacaip gizli faaliyeti 
lıakikaten elıemmiyetsiz değildir. Ger 
çi Dilryö Te~riniııaninin 23 UncU gü· 
nü İskenderundn kendi adına izafe 
edilen JıUkümet bah!;esinin açılma 
merasimincle huhınmu§tur. Düryô zi. 
yaretinin ebeblni gidemekte ve: 
"Dostlarımı ziyaret etmeli için gel· 
dim." demektedir. 

Siyasi faaliyetlerin yanında J)azı 
Jiesap işleri de mevzuu hahso1maktn· 
dır. Haber verildiğine göre Ziraat 
Bankasındaki paralarını alacak Ame
merikan, Fransrz §İrketi namına elan 
Reyhaniye ve civarında yapılmakta 
olan nsan atika lınfriyatmdan kendi 
hisse ine dU§en eserleri alrp Götilre• 
cektir. Sancak: maarif milf etti§i Ba· 
SiıııihazBan"za rlu cmf föy cmf p 
7.a~tı vasrtn iyle antikalan sevltetme• 
ğe çalı maktadır. . 

Rnnun için andıklar ynphrılmak"· 
tadır. 

{j.ünluin ıreşinden : 

Kabahat .kimde? 
Büyük Harpten sonra niçin ArJrupada bir türlü istenile'! sulh ku 

rulamadı? Yirmi bu kadar yıldanberi milletlerarcuı emnıyet yolu 
bulunamadı? Bu muvallakıyetsizliğin sebeplerini arcqhrırken 
bazıları meıuliyeti bugünün diplomatlarında buluyorlar. Ve di
yorlar ki: Vaktile wlh müzakerelerini idare edecek ~lanlar bir 
odaya kapatılırdı; yanlarına adam başına iki öğün yıyecek ve 
içecek bırakılırdı: • lıte size yirmi dört saatlik mühlet. ?'arına 
kadar aranızda sulh ıartlarını tayin ediniz. Yoksa burada yıyecek
ıiz, içeceksiz mahpuı kalacaksınız.'' denilirdi. 

Bu tarzdaki diploman uıül cari olduğu zamanlmda haki
katen milletler arasında mütarekeden itibaren nihayet yirmi dört 
saat içinde sulh ıartları kararlaşırdı. 

Halbuki bugün vaziyet böyle mi? Bilhassa Umumi Harp
ten sonra beynelmilel konuşma usulleri artık eskilerin tamamen 
tersi oldu. Şimdi diplomatlar kar~ı kar.şıya gelmek için ArJrnpa. 
nın en eğlenceli köşelerini arayorlar. Kendi hesaplarına bol har
cirahlar alıyorlar. O kadar ki seyyalıat masraflarının Kafdağı ka
dar kabarmasına §Öylece dönüp te bakmağa bile lüzum görme-
yorlar. . 

Bu türlü eğlenceli bir hayat irinde geçen siyasi müzakerele
rin ebediyete doğru uzamasından daha tabii bir §ey olur mu? O
nun için umumiyetle itleri kısa yoldan halletmek diplomatların 
itine gelmiyor. Hülasa bütün milletler arasındaki işler ne kadar' 

-~bozulursa ve bozukluk ne kadar uz.arıa diplomatların yüzlerin
de gel keyfim gel manzarası da o kadar artıyor. 

Siz buna ne dersiniz? -- ~ 

Ben derim ili bu ıör.lerde belki biraz mubalağa var. Fakat bu mu
balağa içinde büyük bir hakikat hissesi bulunduğunu da inkar 
etmemeli. HASAN KUMÇAYI 

Tarih bahisleri: 
• 

Balkanlarda· Anadolu yörüklerı 
• Pomaklar 

Yazan: Necmettin Deliorman 
Selçuk Türklerinin lıükfimet mer

kezi olnn Kon} adan, Balkanlara ko
J onize edilen Yürüklerin Bayı:.ını tam 
ve kat'i olarak öğrenmek miimkiin 
drğilc.Jir. 

Bulgar re mi i tntistiklerine göre 
halilıazmla Rıılgario:.tanıla yaşaya~ 
(Pomak) Anuclol Yürüklerinin sayı
sı 102 l>indir. 

Bulgar müelliflerinden Şi kof 
":\I .. J.. J> J J ., s ' ı u ... uman nı gar ar adlı bir kita-
Juııcla Konya taraflarından Balkan· 
lnra getirilen Yüriiklerin do;;nıdan 
d ... o 

ogruya Rodop Dalkanlarr ve Filihe 
taraflarına stwkedildiklerini ''azar. 
Fakat, silsiJeleı·inin hir ucu Konya, 
diğer bir ucu da Deliorman '\'e Tuz
luk taraflarmda olup • hugiin hala 
oralarda ya~ayan Türk aileleri nr· 
dır. Rulgar müverrihlerinden P. De· 
liecadef, geçenlerde Rorloplar hakkm 

da yeni bir eııer ne:ı:retmiştir. Bu ki
tnhmcla, müelJif, Rodoplarda yerli o
larak ya~amakta olan Türklerden son 
ra, .Anadoludan getirilen (Nomad) 
göçehe Yürüklerin asıl yerli Tiirkle· 
rin ara!!ma karışhrrldr~ını yazmakta 

\•e Yüriikleri ya§ayr~lnrı itiharfrle, E
len çe Romenle~tirilen giiçe.lıelere 
~ok hcn7etınekteı1ir. fü liya Çt>lebi 
1651 • 1656 yıllarında Balkanlarda 
gördüklerini anlatırken; A nupa Tür 

kiycııinde ya~ayan Yürüklerin a~keri 
ve miilki idare teskiliitr itibariyle, 
sekiz beyJiğe taksim edildiklerini yaz
mıştı. 

Bu takı;imat giizöuiine getirilince, 
Rodoplardaki Yüriiklerin SeJfınik 
beyliğine tfihi oldukları anln§ılrr. Dos 

pnt füılknn1nrİ\ le Pe,te ovalarına va
yılmı~ ve hal~n ora:arda yaşamakta 
olan n Rn1garlıırın {Pomak~ namı 
'\'erdikleri 100 binden fazla Türkü 

evveldenheri birçok Bulgar müeJJif. 
Jeri müslümanla~tmlmış Bulgar ad· 
detmekte idiler. Fakat, en son çıkan 
eserinde, Delradd, bu idtliavı red ve 
cerlıederek şöyle söylernekte.<lir: 

"Rodop Bulgarlarımn ılliisliimnn 
dinine .<ıolwlduldarmn dair elimizde 
.vığlam bir delil ve mnlUmaı ,.oktur.,, 

Halkan yarımndaı;ı ile Rodoplara 
Yiiriiklerin koloni:r.e edilişi, 15 ve 
16 ncr yliz yılın başlangıcında olmuş· 

tur. Ve Delraclef e giire im koloniıı;e i
§İ, fasılalarla yapıhnıştır. Birinci Be
yazıt (U80. J.102) Anadolunun Sa
rohan taraflarından birçok g<içehe 
Yürükleri Filihe ve Rodop eteklerine 

naklettinni~tir. füı imıanlorm meş
gul oldukları iş, koyunculuk ve süt
çüliiktür. Yaz günleri Ro'1op etekle
rinde otlnttıkları siirii1eri, kı§ günle· 

ri daha sıcak olan Akdenir. kıvılarm· 
daki yaylalara indirip kı~larlann~ .. 
Diirdiinrii l\lelınıet, avcılık maksadi
Je huralarda n\'larca flolaşırmıq, Yü
riiklcr. o zamn.nlar, bu yerlPr<l~ ya~a-
maktn olup (Ocak) namı ''r.r<likleri 
knliibeleri on saatlik me~afede uza· 

yıp gidiyormuş.. DiJlerinin §İvesi, 
me~lıur Türkoloğ Vmnheriye göre, 
.Azerbaycan Tiirklcrininkinc çok hen 
zemektedir. O:ımarılı Tiirklerinin kul 
Jand1klarr Ac«>m ve Arap kelimeleri 

yerine, Yüriikler, eı.ki Tiirk kelime· 
]eriyle konu~urlarmış. Yüriikler Bal
kanlara gt•hlikten ı::onra Rodoplanla 
yaşayan in ... anlarm yafayı~ tarzları (le 

~i~mi~tir. Bazı tarllu;iler. Rodop Tial
kanlarmm Garp taraflarında ya~a
yan bazı Rnlgarlarm, Yiiriiklerin te
&iri altında ka!ur:tk nıii,.liimnnlrgı ka
bul ettiklerini ileri iirmii~lerse ele, 
hunun ne derece 'loğm olıJu~ı helJi 
değildir. Binaenaleyh. hugiin Bul
gari tan hmlut1arr içinde Bulgar dili-

Je komı .. an, fokat Tiirkliiğiinün üze
rinde hiitiin hasqu iyetiy le titreyip , 
duran 120 Mn mfü•liiman Pamok ,·ar• 

dır, ki, hiitiin ~melleri anavatan1an 
Tiirkiy~ye göçetmek n eski Yiiriikle
rin alıf adının yaşadığı Konya, Saru· 

iran - Alman 
dostluğu 

Hitlerci gençler Jra1'8 

gidiyor bil-
Moskova, 3 (A. A.) -B8kllds.Jl 'dtr 

dirildiğine göre, ya.kında ~~bil• 
cek olan Hitlerci gençler ka.fıle5~ f1J) 

tün Iranda dolaşacak ve tra.ııın nıilb 
11
• 

merkezlerinde konferanslar ve uJJl 
mi nutuklar tertip eyliyecektir· cb1' 

Alman gençlik reisi Von Shi.r8 t· 
riyaseti altında bulunan bu heyete 

it~· 
randaki Alman kolonisi parlak bir 
bul resmi hazırla.nıaktadır. 

Bu seyahata Almanlar !ran -~ 
dostluğunun bir tezahürü mahiyet 
vermek istiyorlar. Bu sene içinde ~ 
ta Alman bankası direktörü ŞaDt . 
Alman har.biye nazırı Von Blonı~ 
oğl~ .olduğu halde birçok .Aiınail; 
calının Irana yaptıktan ziyareti ~ 
bir ma.baadı olan bu seyahatin si} 
mahiyeti katiyen şüphe götUnnCZ. 

-----------------------~ J di... 1 . 1 :.,jd 
ıan \'e ger yer erdeki haf ıt erw 
1ıafit1eri yanma gelip yerleşmektir· 

Ben, Bulgaristanda hurriin vııi1>sl' 
b . o- • ıııı 

u ç.alışknn m.sanlar arasında uı 
"dJ 1 ·tt' mu et ya~aı mı. Onlann miine\"~ .

11 
Jeriyle g<>riiştürn '\'e yiireklerıtı' 
Türklilk aşkiyle yanıp tutuştıı~1~~ 
gördiim. Din ve milliyetleri üıct~i 
Je çok titiz olan (Pomak) Lu t! 
Sanıhan Yüriikleri, çocukları tOrl>~ 
okuyamadıkları \'e Bulgarlar tar•f'!" 
dan temsil edilmek i tenildikieri i~ 
boyunları bükük bir halde hudııt ııı 
yundan nnavatan içine doğru.: PV: 
durmaktadırlat. iRodoplarda -.,·il' \1• 
dıkları .yerlerin birçok köy, baf5• 
dere, tepe isimleri türk~edir. 

(Çelikli), (Dövülen)_, Karabtı1~' 
vesaire gibi.... . 

l\f eşlıur Bulgar Gcogrnfı, Dro~.~ 
lof ölmezden önce, göçebe )"ürtl • 
lerin an'aııe ve adetleri Jıakkında ıc• 
kiklcr yapmış \'C Delradef e söre~ ~ıı 
adetlerin ilk ınsanlarda da göriildii~~ 

t' . . ''8' ne ıcesıne \'armıştır. Belgrattakı .. , 
kanları öğretici hcyneJmilel tetk1~, 
Jer" e erinin lıirhıci cildinde Profe~· 
eör Truhalkn, Balkan Yiirükleri bil , 
kT~ul.n çok kıymetli lıir etiid ne~rc!r 
mı::tır. Rıı etfülıle Yiiriiklerin )·11••0 
dığr yerlerdeki eski Tiirk i imJeritl~ 
birer tarihi ahide gibi mulınf nıas 
tavsiye etmektedir. 

Fakat Bulğarlnr köy, dere, bııl~f, 
iııim1erini Bulgarlnştınnaga çnh§~11 

)• 

tadırlar. Karahulnk ismini (Borıııo r 
ya ve daha birçok isimleri de buJgB 
caya çevirmişlerdir. ril' 

Avcı Mehmet 1671 yılında J{öP IJ' 
lü l\Iehmet paı.a i1e birlikte Do~P O' 

balkanına gelmiş ve bütün bir rıı~jp' 
ralarda kalarak a\'lanmı ur. O eııi# 
den Istranca daği arnia kadar S }lii' 
bir sahada B\' partileri tertip edetl Ee' 
kümclar, binlerce insanla birlikte,,. 
yahnt c<ler \'e de\'let işlerini d~dıı~ 
nındaki sadrazam marifetiyle 1 eJdi' 
edermiş. Rodop halknnların~. Sele i' 
ği zaman işte bu Dospat köyu~ JiEi' 
kamet et mi tir. Onun hu mi"nf ır tııt" 
ne ait birçok hatıralar hugiin or:cpııt 
da hnlil mevcuttur. İreçek, ~ ) i5" 

·cıs halknnlnrma (Alpihus Despoll 
mini \'ermektedir. 

11
dlJ 

Tiulı;ar hilgini Delraclef, . So~<ıı1'İ' 
yeni çıkan ccıerinde tarihi bır 1

1~ııt 
kati de itiraf ederek, hnzı J}ıl JJit 
gazetelerinin türlii i<ldinlarınn, 1'te ' 
Bulgar ağziyle ~u cevabı ,·erıne 
dir: • .,61' 

el k• JC1 ' 

"1876 yılında Rodoplar n 1 jJcr' 
Tiirk <le\'letinin tazyıkından el~ 
gelmiştir. Tiu. bir kardeş nı11h8~11'ır' 
11i idi. Pero itşada ve Batnktıı ~J' 
lmlan çarpıfmalar mi11i hir tr 
den başka bir §ey değildir."' 

1''~ Mahmut Necmettin De ıO 



~( 

it 

Ata, meydana 

San'ata, edebiyata 
Fiyata ve vefiyata dair 

leoflı til 
ittıd•~ ; e arabaya koıulan at ara· 
te ~I ~k hu iki atm kanlarından 
~Cı:ı ,., ~?den çok aldıkları terbiye· 
~ bir f 1 tutuldukları rejimden do· 
İki arktır. 

l!M tarafında d 1 ....... l . 
ı"'Uld O U gugum erı \'C 
o' a da al .b. . .. il' eeın. . 8 11 ını, çıragım ve ağır 
lıı~ftıt { 1 taşıyan süt :i beygiri "ıçra· 
iııedi;;i'. ?Şlnasmı ve ki~nemesini biJ· 
hı-•• o0 ıçın uysal olnıu~ de;;iJdir. Ha· 
ıı nu k· " ~ \'c k 1§neyen, çifte atan, §a.lıla-
tttoan uyruğunu kaldırıp koşan ay
~laıı ayıran eey ko!'lacak mt.vılan 
l acak - • 
1 e ki , §ah1noacak zaman Ye neır:e 
~.d ~ııeıne- . k~ ._ > "\: e b l .ne ım an verece~ dere· 
llnt~n sa~an bulamamasıdır. 

\ ,, hır kıcı rlıır hir alırrda var• 
ıa11 • 

~le l uykusuz kalarak ,.e en a:;ır 
L re .. d t'l 
~t~ gün e yüz kilometrf' }Ol n· 
t%1c~e~!ren sütçü bey~irini bahar 
'llru §oyle bir çayıra !lalmız. Belki 
tıı gn §tıklnğu ve seT!emli;i hir lıafta, 
l\ıllta tı daha siirebiJir. Fakat ondan 
~~r.. nasıl bir kahak <"İ<'f";i "·•,1• a<"ıl-1 ~hı) k" . ... 
t~i~· ışnemeğe baştaClığınr. çe\'ik· 

ltıııak ı, sıçramak, ,ah lanmak. çıftf" 
ltrdi"·''; hrrı:mlnQmak arzulnrım ~Ö!'I· 
'hgını fark d h·ı· • · T l ·~ ·· 

e 
e e 1 ırsmı:r.. a m sut· 

\' .. 
lııııd ~ırınrlen c:aVTTa hn ilk kavu.::u-
dfi11 n, her yıl <'8''11" rnreı:ıi yanan ''f" 
~liıı;eyisJe hakTlan hir kiha.r aygır 
la~:alrnaı:ıını İ:-temeyiı. 

~~11~ .n, ona iit. ,]i}rt yıl <likkatle ha· 
lııraıı b~ıııt'~ka nnıla e~ki halini unut
~t~İr ır deği~iklik Sf"zmemiz muka<l-

Jj • 
tt\.~ kazivenin :ık.;;i <le id,Jia f"ılilrhi
~i kih Çok kere i~hat rdilm i.-.t;r de. y 3 • 

' ad~ n_ygın ıiört sevisimlen mah· 
tı.. e ınız• r f' .. l ·~ h ' ıı: uı:-te u~ vı ranrlnn 
'it hiraram ediniz ve miiharı>k 11an·a· 

~ır hahçn·nna ,·eriniz. bütiin · bir 
~ a;ıa ,.e lalıana tn~ısm. 

~ lldranm en u ta hir t4'r7.İsinden 
ltı~ f ıraklardan daha dikkatli ya· 
eş, ~)aha güzel, ku~tüyii f?İbi ha· 

1 
b:~cud~ .. ~patı~ koşu e~erine ah· 

tı~ kemıgıne hır ton agırlığmda-
~ll~'Vllt ııemerini vurunuz. talıam· 

h varsa, hakmra mulıterem ay· 
~a l!ır~tler! ne hale ~rerler! E~er 
~l~üllerı yoksa tabii nalları <li-

r. 
· ~ir 'sİıı atın at olarak he~enilchilmr~i 
dtı-C:c?·d~na, zamana ve imkôna hu 
' ıhtıvacı olurken hir san•at 8 • 

'rııtı.t~rn zckii esnletini ,·e varatı~ ım· 
~d ll mulıaf aza edehilmeei için 
ııa;,I ~na, zamana ve imkana ihtiyacı 
~ ahu] edilmez? 

>~aman, meydan ve imkan lmlama· 
-~ lltgtr, nasıl siil!;ii hey~iri halini 
,... a; .. 1 ~ 'llttda gtıze san at ail,,'lmı da ~alı:.ma 
l'ııakt nından, talı~acak zaman hul· 
~ .an '"e bu z:tman icinrle davana· 
~ '!~~anlardan mahrum kalınca 

h, 1!;a baı:ılar. 
'lı • 

~ı!•~ san•at mul1itlerimizclen 1ıa-
~ ke~l e eserler alınnınaınasmm bnıı· 
~hi)·cn sehchi san'at adamlarımızı~ 
·~li~'.Yctsizliği, i tidatsızh:;ı hef'erik· 

,.... bl ,. ,., ' 
·q Eii e yanıtına ze' kinden, daima 
~ ~ele gitmek i"tiyakıııdan mah· 
llıatıı 0

1 
nıaları de~ilclir. 1\lcy<lan hula-

~·a arulır. 
~1~1." tnü<ldettenheri mnhtl'lif ~aze· 
qtl 111• tenkit iitunlarımla yeni nc«il 
~ erıni . ·1 l~i n Y<'nı ne~ı romanrılannm. 
~eıı?le il lıikayerilerinin eserlerini 

hru llleye.n yazılar giirüYoruın. 
lf nekkitler lıaksız nmlır? 

~ <tyır l\I" kk' d .. 

~
i · une · ıt ogru ~iiriiyor. 

IJ{' r ı · ·· ı· ı v • . ın nze şıır c ıve sunl U"U .;ev 
tıı •tııı· • .. ... 
'·~ 

1 
ı~, yutulur şey değildir. Fakat 

v er.k11· 1 • · J l-td 1 ın ııç mı 1atai'ı voktur? 
~ 'İ~rl şüphesiz. Bizce miin~kkidin 
~daır erden, hikavel erd<'n, roınan· 
~il Unce; ~iirlf"rin ne~rerlildiği 
tllııd Ualarm k<>tülü~ünü ~örtnf'"İ Ja. 
~İl '"· n, ı . . k .... '4t? ı mrcmua ar nıçm ·otu· 

~·~itil ıı· . ll' ~ ıç hır nu~mrnacı ıniikemmel 

Ilı~. er Yaratmak lıe,·e·h·le i~c ha,.la· 
\ J ~ > 

" 
\, ~ n<'ıe hir nfüılın~mı r.ıkar:ılmı 
ı. l:>~ llr8a tedricen iyilc':ltiririz. tt 
~lar~ dUşilnilr. Tabii en iptidai im· 

a ortaya ~ıkan nc§İr vasıtası 

ya hiç alaka görmez, yahut ancak ken 
di yağiyle kavrulabilecek bir lıiitçe 
elde edebilir. Bu bütçe ile patron 
kağıt alacaktır, mürettibe, ınakini:;te, 
ciltçiye, mürekkebe, nıakine salıibi· 
ne, kli§eciye para ,:erecektir. Kendi· 
sine de yaşatacak bir para ayıracak· 
tır, artanı --e~er artarsa- belki san' 
at adamına ,·erilecektir. Artmazsa ta· 
bii ~eoç .rnulıar.rir an~cun~ yalar. . 1 

Ek:-erıyo hizım ne~ır nmes~eselerı· 
miztle Yariılat ile masarif arasında pek 
az bir miishet fark göze çarptığı için 
eser ne derece mükrııımel ohır:;a ol· 
sun tediye daima ı;üliinecck <lerecede 
asgari rakamlar ara5mc1a diinüp do· 
la~ır. Bu sahaya büyiik iimitler. l~.ırs· 
lar ve "adetlerle gelen genç, boylc 
tediyrler karşn:mcla bir sabreder, iki 
sabreder iirüncüde kalemini kırdığı 

t • 

"'İhi hacıka lıı"r is araına;;a koyulur. 
o .. -s: ö E"' 

Bu karıcı• aY"ırın ölürniiıliir. <,ger 
), :.;, - I" .. .l"k 

kalrr~a mntlfıka i:;i esnafh~a oo er .. 
Bn tak,1irtle de aygır; sütçii bcygı· 

ri lıuline girmiQ nl11r ..• .. "' 
f~te memleketin hüviik hir d~rdi. 
Şiirde romanda hikayede, pıye~· 

• ' ·· ·· bi:zde 
le, senaryoda geçen her ~unun . 

h
.. ..k . . 1 1 ··11·· nrek takvım· uyn · ııı.tıc at ar o ' 11 r.. • 

J 
·ı .... ınanmah· 

t "" bir yaprak eksı ttıgıne 
yız. ,. "l 

San •attn \"P. eclehiyntta tek~mu ~a-
_ı " k .ı 1 te11" in i"i olamaz. uece mu aııı e::: a ,,. s ,. d 
n · •. el.. k te )nzım ır. nu ateşı ı;nn urme01e . . 
Belki garip J?füiilerektir. ~~na hız ı-
nanma1{ta c;ene isrnr eclerC!!1~: • 

Ri'7.dı> ~iiz~l ı:ıan'at eserlcrıne ver~· 
· · · ",·ef ı 

len fivatlar ~an'at 1l1rrrı111117.tn • 
yat" liste ini, lıf'r yıl bir ,·ıl iince ol· 
clu~nn<lan f nzla kabartmaktadır. 

Milli Müdafaa ve Ma
liye Vekilleri 
şehrimizde 

Dün Milli müdafaa vekili gene -
ral Ka?.Im Ozalp şehrimize gelmiş~ir 
Muterein vekil refikası çocukları ıle 
birlikte Parkotele inmişlerdir. 

Bayram müddetince lstanbuldn 
kaldıktan sonra, tekrar Ankaraya 

döneceklerdir. .. 
M 1. k·11• B Fuat Agrah da a ıye ve ·ı · . 

refikası ile birlikte, bayramı geçır -
mek üzere dün sabahki ekspresle 
A;karadan şehrimize gelerek Pera· 

palas oteline inmiştir. 

Yıldız - Aksaray 
· otobüsteı i 

Yıldız_ Aksaray arasında otobüs 
seferlerinin konması için belediye -
ye müracaat yapıln:ııştı. ~elediy_e 
müracaatı kabul etmış ve dunden ı· 
tibaren seferlere ba,lanmıştır. 

Baıutgücü- Demirspor 
1 - Bayrarııın Uçürıcü g!inüne 

rastlıyan 6 • 13 - 937 Paz:ırte~ı giiııii 
Barnt"ÜCÜ alanrndıı Barutgiicünün A 
ve B ftıthol tnkınıları ile Devlet De
miryoJlarrnın Jstanbulclaki Demir· 
ı:po~ A YC n takıınlıırı karşılnşacnk-
lardır. 

2 - m.~iklet kolu r1a o giin gicli:, 
ve geli~ olmak iizere I'lorynya ka,lar 
hir rk:-er.;;iz yiirüyii~ii yap:ıl'nklarılır. 

lzmiıde evlenenler 
fznıir ( Hu:;u~i) - Hazırl:ın:m hir 

i-:tati:-tiğc gi.ire sou yıl iç~nıle f :mir
de evlenenlerin sayıları hır haylı art
nn~hr. 936 srnesinin ilk on ayınc1n 
t znıi rtle 808 çiftin evlenme nnıanıc
Jeleri rnpılmı~ olmasına mulrnhil hu 
yekfın . '>37 scııe:.iııin ilk on nyınc1n 
9H ç ~ rtc çıkn11§tır. . . 

9!$0 ~ene.sinde fzınırde 1161 çıft, 
931 <le ] 25!l çift, 932 de 1217 çift, 
933 

1 
.. ı 1 ~o çift. 93 ı te 11 oı çift, 

935 
11

, 103~ c;ift. 936 cin l OO:l çift ev
Jenın .ı- tir. Kar~ıyakn c\'lcnnıe dnirc
~inıle kn·ılan nikarlar hu heı:ıahm lıa-
ricindcdir. 

(" • l" •n 1 .. , ..... tl"~hit ('tlilrn ra1, a
:ı ırııı ,, ' " 
· .. ll•t ,·ıl lzınirdc C\ lcncnlcr 

ma gure . . , 
~avısının geçen senenin 200 fozlasiy· 
le· 1200 ii a~ac:ıl;ı anlaşılmı§lır. 
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ŞEHiR HABERLERi 
Yerli mamulatı ı 
yaprak sigarası 
Bayıamdan sonra pi

yasaya çtllaı ılıyor 
lnhisarfor idarl!sinin yeni hazır -

ladığı yaprak sigaralarının, bayram 
dan sonraki günler içinde piyasaya 
çıkması beklenmektedir. 

Şimdiye kadar ecnebi yaprak si -
garalarım içmek mecburiyetinde ka 
lan bazı halkımıza ayni nefasette 
yerli mamulatı yaprak sigarası sun
mak mümkün olacaktır. 

inhisarlar idaresinin gayet mü • 
kemmel surette hazırlattığı muhtelif 
kıtada yerli yaprak sigaraları 1 O, 
12, S ve on beş kuruş üzerinden pi· 
yasaya çıkarılacaktır. Tecrübe et -
mck üzere bir çok ihtisas menbaları 
na gönderilen örnekler, çok iyi in -
tiba bırakmış bulunuyor. 

= ---

ölüm 
Büyük roman üs 

tadı Halid Ziya U
şaklıgil'in oğlu ve 
firan elçiliğimiz 
baş katibi Vedat 
Uşaklıgilin Tiran -
da kısa bit hastalık
tan sonra öldüğü -
nü teessürle ha -
ber aldık. lstanhul 
Hukuk fakültesi -
ni bitirdikten son • 

ra hariciye mesleğine giren ve mu -
vaffakıyetle çalışan Vedat Uşaklı .. 
gil bir kaç lisan bilir değerli bir genç 
ti: kendisinden hayırlı hizmetler 
beklenilen bir yaşta ölümü memle
ket için bir kayıptır. Matemzecle ba
basının ve ailesinin acısına iştirak e
der, taziyetlerimizi bildiririz. 

Hariciye vekaleti, Vedat Uşak -
lıgilin cenazesinin f stanbula nakli İ· 
rin alakadarlara tebligat yapmıştır. 
Merhumun naşi bir ka-; gi.ine kadar 
şehrimize getirilecek, burada defne· 

dilecek tir. 

Ayakkabıcılar topla
nıyor 

Önümüzdeki salı günü Çakmak -
çılar yokuşundaki aya~~b~cılar ko· 
operatifinde mühim hır ıçtıma yapı 
lacaktır. 

Bu içtimada ayakkabıcılar cemi .. 
yeti idare heyeti ve cemiyetin bü -
tiin azaları hazır bulunacak, it ka· 
nununun tatbikatı etrafında atelye 
sahipleri ile görüşülecektir. 

Toplantıda. ticaret odası esn?f t' 

besi müdiirü Kaı:ım Yorulmaz ıle o
da esnaf ı:nürakiplerinden Nihat ve 
Ferit de hazır bulunacaklardır. 

Deni; !Uüsteşaı ı şeh
ı imizde 

Deniz ve hava müsteşarı Sadul -
Jah Güney bayramı lstanbulda geçir 
mek üzere dün Ankaradan şehrimi· 
ze gelmiştir. 

Bu ada Deniz bankın kurulma· 

9
, dola0siyle bazı tetkiklerde de bu 

hmacaktır. . ........ . 
TXn deniz ticaret mudurlu~une 

gcl~iş. deniz ticnr~t ıni.i~~~~ Tv!.ü
fit Necdet ile bir miıddet goruşmuş· 
tür. 

Bav Sadullah Giineyin 938 yılı 
baııında kurulacak Deniz Bank u -
m~~ müdürü olacağı bun~n e~el 
mcvz u bahsolmuşsa da ogrendı • 
o;m· u 

0 
.. re Bay Sadullah Güney 

,... ıze g ' b h .k . 
yeni kurulması mevzuu a .~ ı .. tı~at 
Yekfıleti nakli,·at umum mudurlu -

ğiine tayin edilecektir • 

kayıklar Ka11ht1fan 
huıunamıg<>r 

Yumurta tozu fabri
kası kurulacak 

Bu suretle bozuk pasta yemek-· 
ten artık kurtulmuş olacağız 

Memleketimizde bulunan bütün 
pastahanelerin kullandıkları yumur· 
talarm çürük olduğu hakkında bir 
müddet evvel yaptığımız neşriyat 
alakadarlarca nazarı dikkate alın • 
mış, bu hususta bazı tetkiklerde bu-
lunulmuştu. 

Bir taraftan şehrimiz sıhhat mü -
dürlüğü diğer tnraf tan belediye ik -
tisat müdürlüğü şehrin dört yanın -
daki pastahanelerde esaslı kontrol -
ler yaparken, iktisat vekaleti de bu 
hususta bazı tetkiklere başlamıştır. 

Bu tetkiklerden alınmış ilk neti -
ce de pastalarda kullanılan ··yumur 
ta tozu,. yapacak bir fabrikaya mcm 
lekette mübrem bir ihtiyaç olduğu 
görülmüştür. 

Vekalet mütehassıslarından dok· 
tor Bade bu işe ~vsif edilmiş ve 
bir çok Alman ve HoUanda fabrika 
törleri ile muhabereye girişmiştir. 

F abrikanm kurulması için ikti • 
sat vekaleti icabeden tahsisatı da 
ayırmağa karar verdiğinden fabrika 
nm pek yakında temeli atılması 
muhtemeldir. 

Ancak fabrika için en münasip 
yerin nerede olacağı henüz tayin e· 
dilmemiş tir. 

Bundan l ıj .. 20 yıl kadar evvel 
bazı Alman firmaları tarafından Es
kişehirde bir (yumurta tozu) fab -
rikası kurulmuş, bir müddet de çalı
şarak pastahanelere yumurta tozu 

vermişti. 
Fakat memleketin işgali sıralann-

da bu fabrika faaliyetini tatil etmiş, 
az sonra da kapanmıştı. 

Yeni fabrika kurulduktan sonra 
pastahanelerde yapılacak pastaların 
artık çürük yumurta ile yapılması -
nR tamamen nihayet verilmiş ola -
caktır. 

Çünkü fabrika yumurta tozlarını 
en taze yumurta almak suretiyle is· 
tihsal edecektir. 

Yeµi afı/acak 
mekteple,. 

Gelecek yılın ortaokul ve lise ihti 
yacı tetkik edilmektedir. 

Pertevniyal lisesine ilave edilen 
yeni paviyonun inşaatı bitmiştir. 

lnönü kız lisesiyle, Nişantaşı or· 
ta okullarımı eklenecek kısımlar da 
yakında tamamlanacaktır. 

Bundan başka Aksarayda bir ilk, 
Üsküdarda ve Fatihte iki orta okul 
planları hazırlanmıştır yakında iha
leleri yapı1acaktır. 

Para Borsasında 
İstanbul borsasında dün birinci 

tertip Türk borcu tahvilleri 14.30 
d-an ikinci · tertip Türk borcu tahvil· 
leti 13,55 den muamele görmüş -
ti.ir. 

Bundan başka Ergani tahvilleri 
95 ten muamele görmüş, bir lngi -
liz lirasına Merkez bankası tarafın -
dan 624.2) kuruş tesbit edilmiştir. 

Altın, di.in borsa haricinde yük -
selmekte devam etmiş, 1108 den a· 
~lmış 11 O'> da kapanmıştır. 

Helvac:ılaı için 
talimatname 

Helvacı dükkanlarının son za -
manlardaki vaziyetleri belediyece 
tetkik edilmeğe başlanmıştır. Bele· 
diye helvacılar için bir talimatname 
vücuda getirecek, burada helvacıla
rın tabi olacakları şartlar ehemmi· 
yetli surette anlatılacaktır. 

KUçUK 
, 

• Sebze hAlin yanında ikinci bir hO.l daha 
yapılacaktır. Bu hal 2Mı bin Jlmya çıkacak. 

tır. 
• 1stanbul Ticaret Odaııı tetkikat §Ubcııt 

raportörlerinden Sami ile 1staUsUk §Ube.s1 
§Cfi NecmetUnJn Ankara Türko!ls kadrosı·. 
na alındığını ynzml§tık. Bu iki memurun 
yerine Odaya yeni memur alınması takıırrür 

etmJ~Ur. 
• tktısat Vekllctl heyeU te!U§tyo relal ve 

mUste~ar veklll llUsnU Yamo.n dUn ak§am 
elaıpresle chrlmi%e gelm1§Ur. Bay HUsnU 
Yaman §ehrlmlzde bir hafta kadar kalacak, 

bazr, iktısadl meseleler Uzcrlnde tetkiklerde 

bulunacaktır. 
• E.mat CemiycUerl idare heyeU intihap. 

tarma devam edllmcktcdlr. Bu ayın 12 sinde 
Bakkaİlnr CcmiyeU seçimi yapılacaktır. 

• .ArnavuUuğıın 26 lncl yıldönUmU mUna 
sebetile rcislcumhur Atatürk ile kral Zogu 
arııemda telgraflar tenU olunmu~tur. 

• Kadıköy laltele ba§mdan SelAmi çe§me 
alne kadar uuınan yolun aatnlt olarnk yapıl 
masına kanır verilmiştir. 

• Adııpazarmda Akyazıda 14 ya§mda bir 
çocuk ölUsU bwunmu§tur. Yapılan otopside 
çocuğun boğularak öldllğtl anlaşılmı§tır. 

• Matbuat genel müdürü Naci dün ak§am 
kt posta ile Slnoba gitml~Ur. 

• Sigorta IJJlcrlnln ıslahı için bir kanwı 
ll'ı.yıhıı.sı hazırlanmnyn ba§lanmıştır. 

• Birkaç zamandanberl Almanyada tetkik 
seyahatinde mııwıan Dcmiryollan mUdUr mu 
avını Fuat Ankaraya. dönmUştUr. 

• Hava Kurumu bel ıubatta Perapalaata 
bir balo verecckUr. 

• tzmlrde Karnbunında yapılmakta olan 
fenerin inşaatı bltml§Ur. Fenere sı:ın elstem 
projektllrler konmu§lur. 

• Belediye lstantnııda. bir hayvan mezarlığı 
yapmaya karar verml§Ur. Mezarlık ŞfJ'll ne 
Kdğıthııne arasında yapılacaktır. Mezarlık 
yapıldıktan sonra ııchtrde men bütün hayvan 
lar mutlaka buraya gömWecektır. 

• Liman ~!etme blnnsmlD önUnde kırk 
ınotre genlşllğlnde açılan yeni meydanın te 
mlzlenmeslne bqlanmı§tir. Meycl:ında yapıl 
makta olan bahçe bitmek Uzeredlr. 

• tzmtrdc Cumhuriyet Halk parttm için 

yeni bir bina yapılacnktır. 
• Lülcburgazda Pehlivan köyünde yapıl 

makta olan elektrik tealsatı b1tm4'. ııchre 
r:ık vcrflml§tlr. 

• Sirkecide yolcu salonunda gQmrtlk mua 
yene vo muameleleri için ~a edilmekte o 
lnn BUlldurma. tamamlanmak Uzcredlr. Bura 
nın ve yolcu salonunun ayın on bcıılne kadar 
açılmn.sınıı çalı§llmakladrr. 

• Numan Menemcncloğlunun fatUaalle 
açılan Gaziantep mebusluğuna lg bnnkası 
umum mUdUrtl Muammerin namzet gösteri 
leceğl s!!ylcnmektedlr. 

• Kızılnyın Çnr§ıkApı oubcsl bayram mu 
nascbetılo her nahiyeden muhtaç 1k1 çocuğa 
elbl.se, çonıp ve kundura vcrmı:ur. Ynrclım 

• gören çocukların sayısı 50 kadardır. 
• Dahiliye vekdleU huaust kalem müdUr 

lllğ{lne Mllll MUdnt'o.a VekllleU deniz yaveri 
Binbaşı Nejat tayin edllmlgtlr. 

• Devlet Hnvayollan 1dıı.rcsı Yeştlk!Syde 
bir Kerteriz istasyonu yaptırmı§tır. Tayyare 
ler atsll havalarda rotnlanru kaybctmlyccck 
bu lstasyoıılard:ın l.stUade edecektir. 

• Bu ayın yedisinde O'ekOdar iskelc.!1 clva 
rfle lhsnnlye semtinde tamirat dolayısllc ge 
ce sular keeileccktlr. 

• Tllrk Hnva Kurumu tstanbulda bir para 
ştlt tııbrlkası açacaktır. Bu hususta inceleme 
lcre b~lanmıııtır. Fabrika memleketin Para 
§Ut ihtiyacını karıııııyıı.cak bir surette yapı 
lacak, harlcten parn§Ut ıılmmıyacaktır. 

• Çanakknlede elli yataklı bir hastane ya 
pılmı, ve açılmıııtır. 

• Belediyenin ayakta tedavi edllcn hasta 
!ardan ücret almmnsı hakkındaki tck!Ul Da 
hillye vekAlcU kabul etmlmı;Ur. Ha.ııtalo.r, 
eskisi gibi parasız muayene edilecektir. 

• Şehrlmlr:de et meselesi hakkmdıı !ılccle 
meler yaptıktan ııonra bir iki gün evvel .An 
karaya giden lkUsat vekl'ı.lcU muııovirl Van. 
der Porten deniz Ucaret ~lerl hakkında bazı 
tetkiklerde bulunmak Qzcre tekrar latanbula 

geımı,ur. 

• Ekmrkı;:llt.r ccmlycU idare heyeU seçlmt 
yapıtmııı, İbrahim, EyUp, Şevki yeni heyete 

F t esnasında kaybolduğunu ır ına 
habor verdiğimiz üç kayık ve 4 ton· 
luk ~b. taka Deniz ticaret müdürlü· 

Şişli - Falih otobüsleı i 
Şişli - Fatih otobüslerinin seferle 

re başlayacağını yazmıştık. Bu sefer 
ler için belediyeden müsaade veril
miştir. Bugünden itibaren işleme -
ğe başlayacaktır~ 

seçilmişlerdir. 

• Trakya Ue lstanbul anıamda 4llycn kam 
yontann saym yUı: allmı§ı bulmuııtur. Na 
kll UcreU ucuz olduğundan halk otobüslere 
rağbet göstermektedir. Bunu nazarı dikkate 
nlıı.n Devlet Demley-olları idaresi, Trakya 
tren !lcrcUertnl ucuzlatmaya. karaı: verml§ 

Ur. 

ır da .. 1 
ğii teşkilatı tarafın n motor e a • 
ron f kat bulunamamı~tır. 

mıs. a f s·· ı 

K 
~ kların battığı ve tay a u ey 

ayı · h · d'l k manın boğulduğu ta mın e ı me -

tedir. 
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"Blgük Döı ller,, den ;t.f ... J\t:Blin Maa.eı:ası Adliyede yeni terfi ve nakilf er 
Bili b«,7 liraya terfi edenler. - Me- terfian o yer hukuk liAlciıJii Fehmi, hukuk bAkimliğine ~kişehir _.ılı~ 

aemen hukuk hakimliğine Mustafak&- Devrek h':.lkuk hlUcimliğine terf!an o kimi Salahattin, Taşköpril ceıa " 
malpa.şa. hukuk hakimi Şem8ettin. Sö- yer hukuk hakimi Mehmet, Orhan• kimliğine o yer ceza. ha.kinıi )l.alı111~ 
ğüt-cez.ı. hakimliğine Çankm .:szası li müddeiumıunilj.ğine tel'fian 1' yer Nedi1', .Mllascı:e.ıa ııtıJtimliğine 0 ce' 
Rami, Diyarbakır müddeiumumUiği· müddeiumumisi Tevfik, Çorum azalı· ceza hakimi Kemal, Karaca.~Y ,111t. 
ne terif an o yer müddeiumumisi Hi- ğma Gümi\ş!ıane az.a.sı Suphi, !st.ruı,. hakimliğine o ~er ceza h;JdDU ıo»J 
dayet, Erzurum müddeiumumfüğine bul ~lığına. İstanbul mliddeiunu:mi- Hafik müddeiumumiliğine o •;tlE ~ 
terfian o yer müddeiumumisi Aptul- muavini Ferhat, Erbaa ceza Hakimli- deiumumisi Mustafa SıtkI, ii, 

Banvoı!ıtki tc11dmlar ı?! 

Neler de neler?! ••• 
Meğer IHrkaç dafo isim llel?iştlrmfş ve 

e:vaet0mlş ••• mf:f t? ... 
lah Necati, Elaziğ kadutro hakimli- ğine Mustafılkemalpa~ müddeiumu- milddeiumumiliıfüıe ter.fjan.Oyer ... ı.. .. • usııl.IJJ"' 
ğine Mala\fa liakimi Ekrem, Musta,. msi Hüseyin .Kiznn, Ş. Ko_shisar hu- deiumumisi Ali, Ayaş .müdde1 . 1t 
fakeınalpaşa hakimliğine Adana hi.ki- kuk h!kinıl~ne Edremit hukuk ha· liğine o yer mUddeiumumisi N~~.AP' 

"Şkotlaııd Yard" dcnikn ln
-gilterc pofü ıe~kilaıı detektif 
§Ubesi ~ef i .Sör Maıoys, detektif 
Artur Foı:ler NC)'l büroswuı gi
rip de, muhtelif vakitlerde ban· 
yo ıelmclcrindc ölmiiş bulunan 
her iki lıadmın kocalarının, 
Loyclle Smitin salıid"n ayni a· 
dam nldqğunu söyleyince, buse
fer güfii~nwdi. Tekessilmij, 
dudoltlarırıda donup kaldı ..... 

- Yoksa ''cinavetler" bahsmda da 
haklı mısınız? Eğ;r öyleyse, mütlıi§ 
fey, J] 'l~nısu I Smifjo "o&eya~ıkı alı· 
w" ini derhal tahkik ,.e te$bit etme1' 
hususunda, hiç bir masrafu.n çekin
meyiniz! 

Derhal muhtelif istikaımtlerde tel· 
,graflar çekileli. Birkaç gfin i~.eri~imle 
Smiljn ''sevabdu ah,:;ıl" i ü~rtııilıli. 
Bir!;<>k malumat, bi~qk t:ıCsil_at! Hü
Jisa, o .zamana kadar karanlıkta ka
lan cihetler<len pek ~oğu aydınlandı! 

'İlk lıavaclis, Lonclradan geliy<trdu. 
Corc Jozef Smit, 1872 tarihinde Lon· 
drada hir sigorta ajanının oğlu .olarak 
doğmuştu. Dalıa mekteJ)tey.kf"n, suç 
i~lemeğc istidat gösteriyor, mektep 
sıralıırrntla)'ken hu gilii temayU11eri 
ni stızdirmeğc mil ait lıareketleı bel
li e<liyordu. DoJayışile de rrıektepten 
ıar{IQlunırr_u~tlJ. ~edü;i iYc ceza, lur· 
ıu:lık ıuçuntlap 'J gün hapitti. l891 
tarihinde de veloeipet aşınnaktan 6 
ay bapee mohkUm olmu~tn. Müteııkıp 
senelerde l.on(lraclan nzakla~mı' ve 
1896 ela tekrar or\llxa çiknıı'l~· O va· 
kit lanııttığl bir ka<\mı. kendi heaabı· 
na hırsızlık Yl\Prnı®i 'iMlammı. Smit, 
bu :Sebeple '1:2 ay ,akke hiiınıetine 
mahkum edilmek sureti~ cezalamlı
nlmı§tı. Ve her 3 cezaya $arpıldığı 
vaki~ Corc Bak~r ad(nı lal'ıycr<l_u . 
Bakerle Smil\n a~ adam olduklaı'.ı 
kolayça NllMılmı~tt. J.2 av şakke lıiz· 
ıneti gördükten ıonra, Mln·er.ilir ve· 
rilmez I.ayceetere yollnnmı§tı! 

Laycesterd~~ gelen malumat ta, 
Sqıitin b~raya gelin~ ~mekçili.k et
tiği, bir dükkan açtığı ve ı1S97 de, 
~m akrabalarının razı olmama· 
larma rağmen- 18 ya!mcla 1Karolin 
Biyatris Tömhille evlepdiji ~.hu ll· 
rada da kendisini de~ur Lo\tlUl ~ 
.lP C9.Cc Lov olarak-tarutt~ı şekliniley 
\ti. ı6 ay .1onra ekmekçilik ıifi M'lisla 
netieeJenmiı ve yeni evliler, i.ondra· 
ya nakletmi§ler:di. 

Lo .. d.ra<laa gelen ik.i.nci ve amam· 
layıcı mahimada da, orada Smitin 
~en~ k~r~s~ı ufok, !ef ~ bazı l!U~l.11r 
~lemesı ı~ın ~lad~,~~İftinio hi~ 
bir iş tutmadı~, -S.Qaca ık~le .f.&U· 
terenin ceny .ulüliedeki ıPlj~ 'Iİl 
®, l>\ıraJard• karıMDın itazan.-:i.vle 
8CÇİlldiği teehit 4'C1ildi. iKansr, Hes· 
tingsde -po1isin eline iliişmüştü. i<:oca, 
onu ytldistti bırakıp ka~ştı. Ancak 
1900 tarihinde te,·kif ohıruıhilmi~ ve 
Lov i:5mİ altında 2 sene hapjsJe ~za
Jandmlmıftı; hu c~ar:ıuı '·cyilnıesi· 
~ s~i_, karısınm ~ald~ı par.vla 
veyahut ıta çaldığı ııııalı &alarak eliDf' 
geçirdiği paray1a ~inmesiy.di ! 

KanM, serb~st hıra1u1mca, Miııis 
L<>v jsm,i altm,da Kanadayı ,fdtmiııti .. 
~spektör A. F. TeyJ, df".rb.al K.ıuıa
~a bir otelgaf ~er~k. u~. J.oYWJ 
-bütün masrallan devlet lıaz:aetı,İlı.
Mıı öden.mdt tizere- Lt,jJter.ey~ 
dönmesini &el>J~ em. Kendisi şahit 
olarak dinlen'Hec~i için davet edili· 
yordu. 

Lonclradan ha~kara Yerilen ~v.ahat· 
la da, Sroitio ''te~düdü g.Mcal" tın 
çekinmf'!diği, 1902 .de bir,pansiyon ••
hibesiyle cv1enrli;;i. 1903 ,ıe Cou ı~ 
imıi altında bir klti'i>t.f" r.:eh ırl:rPJ.t, na· 
mutsuıea ihra~ edild~i aniaJıifch~ı .:i
bi, oradan Rravtona ~~erek. hnr&if P 

bir klllpte kumar oynarlarltf'n al<tall 
~»Zt"a h,uevJi ubebi)·Je W~ e• 
dildiği anlaşılihğı ,ribi. oradan Rray• 
tona giderek, burada bir kltipte k~ 

H\ilr .oyııırlerkeo, kendiainin bir ara
hk bir balıane hnlup salondan çıktı
ğı, kt9pten ı;iıJice A''e gelerek .karısı· 
nm te,lwıil .kıymetli ıeylerinj, mucev
lıerlerjni, el\_-;pplarııu y.s. sini a§ırdı
ğı, bunlarla berııber Jhiiıol yolunu 
tuttuğu meydıma çık~ı. 

mi Fuat. kimi Hamdi, ESkişeliir Sulh hakimli- mir azahğma Mersin sulh hik.iJlll ~ 
45 li~!"1 !~fi edm~. - ?nkrrı ğ ne ~Ias huku~ h:lklnii S:ıbrl. tu.'Tnlunan, Aıikara Sulh ~akıaı 1'l' 

1!1Ulh bakımlıgıne tcrfıan Rcmzı Ayte· 40 1ıraya terf ı edenler. - Kangal Si\Tlhisar müddeiumumisı ~a, ıı.t 
kin, Diya.rbakll' hukuk hakimliğine haltimliğine o yer hakimi Sabit, Milb lis müddeiumumiliğine tl'~P :n"' 

.-------+-------------------- -- deiumumisi Sabit, Mucur mU~dei.;-ı 

"En güzel, insanı meıteden ~ark -rakıslırrı 
mlliğine Uzunlföpiii mU~~~ıuııı 1JSd" 

Bu giln S AK A R V A 8lnemastndo 
En güzel, RENKLİ bir aşk menkıbesi olan, fransızca sözlü 

AlLAHIN BAHÇEl·ERi 
flminde görebiJi niniz. 

S1namanuı en MARLENE .DIE rRrc:-1 
gUze a ~lldızı ! HHARLES BO r.at 

Her acan•ta •iıaemayı &!oldurup taııranbir pheMr··· 
ilaveten: Fevl..-alade renkli birSlLLY SENFONİ 

Bristolden de huı maliimat elde 
edildi. Smit, burada da küıük bir an
tikacı dükkan açmıştı. Burada .&fis 
Pcgl~r ,jspıiuıle birisiyle tanıımıg, o
nııııla e,·Jenmek .euretiyJe jkinci defa 
of arak "teıırldüdii zeveat" c•aeından 
h~~.~eı~ _geçmiştj. Fakat, hu "biga· 
mı ıptıl.aşını te.zahür ettiren ttkek 
hn efer ilk d~fa asıl iinıini kullana: 
r,ak yeni bir kadm n.ikihlamış, hare
k~ti g<ize ~'4rpmanuş, kim~yi ı§ijphe-

Jwdjrm~i~. n~~~~eb~ ~j-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gijze ~nrpacak derecede bir antinatiıi -· 

zeki, ~rkea ceza liakimlığUle )O' 
köprU ceza h8.kimi CeJfilettiıı. 1JOI',..,. 
kuk h!Utimliğine Bodrum h1.~ 1' 
ri, Uzunköprü ceza h!kimli~ 
gat azası Şefik, 'Kütahya d, 
Menemen hukuk hakimi Ziya. P iJPJ 
hlkiuıliğine 'Bilecik eski asa :ıolll .,
Mustafa IHihrii, Lice hakimUğiJ!e 
h.lkiml Mustafa, Derik h~ 
Mazgirt hakbni Veli, Edreaıit 
hikimliğine Kemah haltiml ~ 
Cibik rıoUdftehmıumiliğine ; 
mUddeiumumlıü :Reşat, Aksaf'G1 ~-vi 
hAkimliğine Arçeun h-rulimilJC~ 
tin, Maçka hlkimliğine zara il'# 
:Apturrahm.an, Yozlr.lt azalı~ 
kara sulh ha.kimi Silleyman. . ""-

\ ' lU"dr. Mis Cegler, kOC".a..mm biitün 
hir sene i5er.isinde yalnız bir iJefa ,.... 
k11mlı;'imı görmüıtü. ,.Kaıısma ha
mın aebehinj, mobily~li evd~, bu ae
koı-~yon .ıtrasmda yduınmAktan ho§• 
lanmadığı şeklinlle anlatmı§tı. 

:4wılra<la e11 y~ni hilrliri~le de, hu 
adamm 1909 haıit-arunda IA>Pdrada , 
4 üncü defa olarak e\·lendi,ği iı•ar o
luooıoktaydı. l\lu ~forki e,·Jenmesjn
d~. antikacı CQrc Roz uf.atını knllan
mıştı. Roz lla, karısının hlltlin mal· 
IJtrmı nluak. onu milli galeriyi gez· 
clikl~ı:i .s1rada nrada yalnız h~ma bı
rakıp, "bmı hemen ı:eimdi Rdlirim !" 
diye nçmQ§, eQluğu 1\lia P~Jeı:ia ya· 
nmda almqtı! 

Bu adamın o zamana kadar ~ 
d~i macenh hav.ata dait- malfünat.. 
dört bir \araftin Bcleta ~ıyordu. lBu 
kadarla kalmıyarak. daha bazı •~J.lcr 
qğrcnilmeai imkinı ıh l.11lnndu! 

(Ark4Jaı .var) 

l!erand.a Gittanın annesi 80/t. 
ye Rf,nulolfü ölümden kurtonm 
Dr. flerbert Oif/er, loodmın kızı. 
-na 1ncwetli :bW 116Vgİ 11,uyuyor. 
Gittaya gelince, o, kenıtisine kar
~ 8ClıCfece 8-erin bir §Ukran bcsli-
yor .......... . 

Frav Sofiye Randolf, artık yataktan 
kalltmiŞtı. GU161, meale w gün, öğle
den sonra, Gitt&yla ;ı,H'Jtkte, cdaamm 
gtlnGfll balkonunda aturu)"Ol'lardı. 

Gttta, 'öyle .tf(Sy.ledi : 
- SevgiU ıanneciğim; tekrar iylleş

tiğinden Gôlayr o 1ta6ar mes·u~um ki! 
Senin yeniden iyileşmeni, yalnız ve _yal 
ıu& Gıazakatll .ctoktor Oy}ere borç1n -
,_! 

Annesi, başmı sallaYlJ>. tudik etti: 
- O, beni iyileştirmekle sahiden 

bir ınuciıe p~ı:di. Kendimi o kaear 
zind~ ve kuvvetlenmiş hisse:diyorlilll, 
ki birkaç hatta içerisinde mUhakkak 
eve dönebilirim. Kuzurn, Hana Georg 
ne ya.zcyor'? 'Seni özlemiyQr mu! 

- H ans Georg, bana, sen arzu et
tiğin miiddetr.e yanmde. kalmamı yaz
mı"b. O ve babası, 6aima en a1lkalı 
bir tarzda seJJin sihhatmı 8ordular. 

- Bu hareketleri, ne kadar nüvaziı 
üade ediyor! 

Yaşlı kadın, bir lahza ıuatu. Solllja, 
kızına at'8ftıran gözlerle bakarak,: 

- Uzun zamandanberl kalbimi kur
calıyan bjr fCV 80~ ilet.erdim sa
na, Git ta! dedi; kaçzaı:ne.ndJr yatak
tavken, hen seni dUşüncfüm, senin he-
88.bma endiee)ie kıwandrm, :kendi ken 
dimi şiddetle muabsııe .ettim; çWddl, 

• 

iPEK 
Sinemasının ŞEK.ER BAYRAi'1.I 

Filmi B U G O N matinelerden 
baılıyor. 

EN BUYUK SERGÜZEŞTLER - EN 
HEYECANLI MACERALAR ve 
EN MUTHIŞ HAKIKA TLER filmi 

Asi Gene-
ralin son 

• emr 
B&J rollerde: ''BU.FAI..OBtL,, fil

minin unutulmaz kahramanı: GRA Y 
COOPER - MADEUNE ıcAROL -

AKtM TAMIROF 

Edebi Roman : sa 

S~VGi; 
U.yanınca •• 

Yuan: Maka El 

sen Ha.M Geor,g fon Jiohenba,gia, sa
deoe vazi,>'etin zoru_yla, sadece ıbenim 
ve J{urtun jsrarlanmuz Wlitiyl_e ev ... 
l~diD; kendisine karar >tek aevgi .kı· 
vılcımı bile hiMetmeden... kendini bi
zim .ipn !eda ettin! Bu, btmirn için 
müthiş bir ıd.Uşünceydi -ve hala oda öy
le ... ve tYicdanmı hiç uıi lliG .r.ahat de
ğH ! Söyle l>aına., Gltta, kocandan hali. 
ho§lanmıyor musun? Onunla aran 
naatı? 

Gitta, annesinin elini kavradı: 

- Sen, benim Jy1litlıni, benim sa
adetimi istedin, sevgili anneciğim! 
Ve Allah göynüne göre vererek, bu 
isteğini is'af lütfiinde bulundu. Benim 
yeni evlilik hayatımı, artık hiç bir 
gölge ~Of5laştıramaz. Ben Hans Geor
gu, onun beni sevdiği ni&bette eld ü 
ve der in bir sevgiyle seviyorum' 

'Bunun ilz rine. yaşlı kadının göz • 
Jeri, sevinçle ı~ıldadı: 

- Yavrum, benim sevgili yavrum! 

Se.n.in sözlerin beni o .kadar soru; ız 
mes'ut eJiyor ki! En ~likle beslep 

di.ğjm arzumu, ümidimi ye mtiı.arnw 
yerine gelm~t gôtUyonım. Ah, ben 
btliyordum zaten! Sevgi, elde eder. 

Sevgi, .mukabil sevgi doğurur! Deli -
kanlı, sevgisinin mukaddes ateşile se-

nin kalbini de sevgiyle alevlendirdi! 
- Evet, anne! Ben Hana Georgu 

ruhumun bütUn derinliğiyle seviyo -
rum ve artık kendisinden asla ayrıla
mam. Sonra, başka iki kalbe ae sev
gi yerle.su. Kurt, nişan.landı. Bil ba • 
kalım, kiminle? , 

-Kurt nişanlandı ha? Rica ederim, 
Gitta, söyle bana, onun kalbinin seç
tiği kim? 

- LiZbet Raymerle Kıut, sevişi

yorlar ve ,mayısta evlenmek n~etin -
deler. 

- Ve bunu bana. .ancak bu,ıUn .söy
lüyorsun, ıha? 

- Kurt;. .bana da daha .bir.kaç c\in 
evvd bildin:U! 

Y'a§b b.dm, dua eaerı.en ıtldUğu 
gihl ellerini kav.uşturarak .. murıldan
dı: 

- Allah, Şeri ne ha.rikulide :ve .es
rar dolu bir tarzda idare Y.e tiltüal -
lükle tecelli ediyor! J)eqaek lhndJ 
Lindenhof da da yeni ve taze ha,"&t 
başlıyacak... Beni ,Yeniden iyile§tirdi· 

ği için Yaradana ne ka~r teşekkür 

etsem, gene azdır! Şmdi sana sevgili 

Hans Geo.r.gu.mun yanma dönmeni tek 
lif etmek ~eyim. Artık tehlike
yi atlattım ve daha Meranda kalacak 
otan doktor Oyler, be..-rlmle JDeKUl 
olma.ğa devam ıeder. Şu hale göre de, 
benim için bir gfina UZiintilye kapıl
mana füzunı ıroktur. Vayte.neke dön~ 
Ben, bundan IOm"8al .için hlllıu da.ha 
doğru buluyorum ! 

(Arkası var) 

±fi Ç A G L A YA N Gazinosu 
Bayram münasebetnıe 

Mısır 'fllm yıldızı 

T AHiYYE MUHAMMET'n 
En yeni proframr. AJTJca : 

Jf""§ları otuz be~ Zimya torli :J111111 

1er - Başmtıddeiumumi mua.~ 
A1lkara Bulh ha.kimi !MütüVV6t ;.
müddeiumuml muavinliğine _...iM • 
müddeiunıumiai &){feddin, ~ 
rü .milddeiumumililine Bafra :~ 
umumisi Sahir, Salihli ceza ~ 
ğine Ardıhan müddeiumumisi oı:-.w 
Bodrum ha.kimliğine Salihli .~~ 
mi Ce.vat, Hilvaç ımlh ~' 
Bahçe hakimi Mehmet, Boyiik_ ';."1 
deiumumlliğine Anamur mU~I 
misi Sami, İstanbul müddeiuın.-.A 
avinUğine U§a.k mtlddeiumwni ·~ 
nJ 'Fethi, U§8.lt m.Uddeiumumi 'İ': 
liğine Afyon sulh hakimi En1 
ae.ybln h&kimlfğbıe Garzan 
Niyazi, Saray :hlUrinıliğine Ah1 
h&kf mi :Mustafa. 

1 

~ 

Maarifte yeı11 
tayin ve tertitef 

' 
Ankara r. (Telefonla} - ~ 

rifte son olarak ıu tayinler 1"' 
m~~: "~~ 

Aadana erkek lisesi airektöfÖ t 
rih öğretmeni Halit Kandilli JCtwı 
sesi tarih öğretmenliğine ~' 
Kumkapı orta okul sekreteri ~' 
him Say Kadık'öy üçüncü orta~ 
sekreterliğine tayin edilmi§, ~ 
orta okul riyaziye stajiyeri '(JliAı 
Bahtoğlu ~tmenliğe ter.fi e ;.;, 
tir. A'hmet A11saray ıorta okul ~ 
ki öğrebnenligine, Naciye (};k 1İ 
birinci orta ıa.kul tariA coğrafP ~ 
ıetmen1iğine; Semiha Beykcıı ~ 
okul türkçe, Belkis Odemif ~ l "' 
kul fıraııma, Fanın, AkinaD ~ :... 
maniye orta okul &aneızca. • dl_ 
Ramiz Beyoğlu orta dkul -ı.ıilt ~ l' 
rafya, Meftune Beaen c~ ~I 
Grta okul tarih «)im(~. M ~ 
Çapa ortaokul tarih~~ 
rü Çapa orta okul türkçe. ~ 
Kasımpaşa orta okul tabiiye. ~ 
hat Be,iktat orta okul türkÇC~ç«: 
Nahit Emirgan orta okul ~ 
Ay§C Muzaffer Emirsan o~ _.1 )ıS 
tarih coğrafya,, Feride lstan°İ ~ 
lisesi kimya,, Ferhunde )stant;~ ' 
lisesi tarih ıeojrafya. Bcrriıı i#.. 
dar ikinci orta okul türk-:;e. u1 ~ 
Dirayet Cumhuriyet orta~._..i ~ 
ye, iffet Hüsamettin Vefa~-'• 
rih • coğrafya atajyerlik1eriJ!e 
yin edilmiş'lerdir. ~ • 
Tıp fakültesi ikinci dahili ~ 

lık1ar &çcnti Ekrem Şcrifiıı .... fw4i' 
70 liraya, fen fakültesi jeo~o~ fJ 
neroloji ve Paleontoloji asıs '(I 
ver Altınlının aylığı 30 üra~ıJ.! 
fakültesi çocuk hastalıkları fıil ,~ 
mı doçenti Şe\ ket Salibin .a1-
liraya çıkarılmıp. [kul, 

Bayan M lJ AL LA 
Memleketin en yüksek muaiki arkad ıılannın refakatiyle. Tel 40335 

iktisat fakültesi işletme 1 jld I' 
asistanlığına Rqat Na!ban":' li' 
çıktan tayin edilmis, AnkarlJ taıf 

1 
si idare memuru namzetlijİ~~' 

. } ma Öncel yeniden tayin o~ 
.. 11!1!!!1~ tur. 
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o BattJo~ Protr ·amı ;·ı 
.. OğJ::eşrt;:; ~t ;30 ;wa ~k 

mtutkisf. lZ,50 Havadtıı. 13,05 PlAkla Türk 
muatkla1. n Bon. 

... 
·-- '-'2 ilOIOl&r, opera ve opeNl parçalan. :22;~ Son 

haberler ve erteat ,gUnUD p~ 2sr:soa. 

7 - JL evvel - 6alı 

~==-s:wwws~-- ..._..- .....-tttı ~~ • ... 
20,30 Ha\·a raporu. 20,33 Ömer Rıza tar& 
!mdan arapı;a 11.lyl ev. 20,45 :Pa.sıl Mz heY'U 
Oltu)anlıır: l{UçUk Sartye, lbrahlm, Ali: lce 
mnn Ce,·dct, Juı.nun Muammer, klarlncı 

Hamrll, tanbur SelAlıatUn, ut ce,•det KoAn 
(Saat ynn ). 21,15 Orl<cıtra: F akal . ortada hatip yoktu 

Şeyhülislam lepinigordu 

Ak'am ne,rJyatı: Saat 18 30 PJ.A.kla daae 
mU6lklııJ. 19 Safiye: Piyano ~e keman reta. 
_:uıe. ın.ao Konterana: Doktor İbrahim 
Za u (Çocukların lu!zı mbhqma dıifr). 19.~ 

U (Cocuklarm hıfım.ıhuma daUr) • .l9~ 
Borsa haberlerf. 20 Sadi ve ark&Clqlan tan.. 

-~llllfl---lllfldllllllfllllllll'l'lllQ ~mdan Türk muaikfsf ve halk prkılarr. '20;3lı 
ava raporu. 20,33 Ömer Rıza tar&tmdan ._ 

Otle netrlyatl: Saat 12,30 VWrla 'TOrk 
'mus1klsl. 12;150 ııavadls. 13,0~ PlAkla Türk 
mU91k!Sf. 13,!0 Mubtcllf plAk ne;ırJyatz.. 14 

8oıı. 

Akfun Jltll'lyab: Saat 18,30 PJlkJa dans 
mnalkfJ;I 19 .Çocuklara masal: lJayan Nine 
tarafından. 111,SO Kon!cranıı: Bt-yoğlu Hal. 
kevf namına lımall Hamı Daıu§Dleııd: (Ya.. 
zmm teıekkUlllııde Tifrklerin rolll). 19,GS 
ıBors:ı. haberleri. 20, .XUrk klAsik musildııt : 

ı - Mourt: P'Jgaro, Skoc:ııuıt ul·cr
tllr. 

2 - Mozart: Don Juan fantazl. 
3 - Mozart: coneerto :A-Dar ( \'toıon 

A veı orchOlltre. 

~ r~ıalıa rıl'tıik ~ f ennaııı okunduktan ,sonra 
'rıtıra hır hucli e oldu. Fermandan 

O tııra duayıı gclmijti. 
~1ttı~aniyc camii hntihi cluacı tay.in 
tııi- 1 \'e ke a· . 1 l 'ti. F _ n mne ten >ihat veril-
~İJ> etka~ t~m sıra <lıuıya geHnce 
tl ~la endmın ortalıkta lmlunmadı-

cı. rldr. 
?lltıd ' t)" 1 ne olacaktı? .• 

ıı. Ctkes b' 'b' • -,. ıı. ırı ırıne hak:ıyor, vazive-
'tdıa.sı] knr~a.rılacnğmı merak edi
~ h I<:endısıne vazife ·verilen ilua
~i nber ·vermeden kaybolması af
~ ,. suçlardan def;iJtJj ~ } • 1A 

\::·ere h' . d c • :ı-e ııs am 
,f ınıyor u. 
~nt i.§in içyii2ii dalia .meraklıdır 

~ o~·e nazırı .hu Iermandan ıonr~ °' d tınmasınm münasin 0 1 .... _ ü .. .. ır uıu ,..aca-
ı.. ....... sunmuş ve hatip efendiye ae: 
~ .. d e~ gelme .. Duaya lüzum yok
~ Ctnı~. 
vef11• 1A ... ~ ......_ um: ~· ~ 

'iJ.'k~nacr,. duacı .. {liye etı:af a .ses
' 'Yn teşrıfatçı Nazif efendi: 
Şeh· o~, gelmedi .. ccvahmı :verdi. 
!Is ıslnmm gözil metropolitlerin 
:ela auran meclisi maarif aza
de Arif efenaiye kayru ve 'bir an 

du, .. duayı. onun da okuyabileceği
' Unerek: 
~rt~.cl Arif efendi., (Jedi, 'dua et.. 
~ buldukça cerre çıkıp 1ıalkı 

'ad' ha§ka zamanlar da §uracla 
~ ~ur'an okuyarak para kaza: 
·~t efendi, §ehisllim tarafından 
~~ ~ağmldı'Sım duyunca sevin
~ h lle y:apac~ını §aşırdı. 1Etra
~di . ulunanları ite .kaka .ilerledi ve 
~\'llshe iyi bir yer ayır.ilı'.ktan sonra 
~ıtlt a§ladı. 
~~ ka.t .ne dnası? .. ~\det olan dua
~ ll atıyen a1akası olınıyan ve :cu
'rt.,arrıazlarmcla ıpkunan dualardan 

b· 
l/~~eyenler l>ir anda hirihirlerine 
......_ ~r. Bazıları: 

' "· ahu, cuma namazı .ırnı lolıyo-
b· 
s~torlaı:dı. 

't-a ke U" .. 4ir r uştu pnşa yanında hulu-
~'- n~ta aynen ş(tylededi.: 
~ ır adam gece saat dokuza ka
e l gtr} olarak Lir 11am la)ilıa ka-
~ t'~hp tamam ettikten sonra üze
t~~~ dijkcyim derken yan1ı~1ık1a 
~il ep lıokk~mnr alıp cle\'irir ve 
ıl ltıeıneğini heba eder ve hnaılao 

C/'lıs 'c müteessir olursa hu 
tıın k ' ~ll~i .. a nhirıdc hu dwmın .oku•u-

~lt hAoyle oldu. 
ıı,:~i eyi kaydeden Cev<let naşa 

tııı ıçin hir fıkra anlatır: BWı
"~ annı .sadıırct ine dair ihath lrii-

'l ~ okundn1ctan BODJ'a daaı·i na
~ edecekken: 

· ~·ı>hlıirrı. kalı1uı,. :..,ni,·I~ kalıret-
ı,·.- J - ") •1

1
, , .... Il'tlllfl. 1 t1n<lnn 10-0nra 

ı- k cl:ıa, i ça'·.uc:]?rın c.!indf'Tl 
dun ctmcyı bılenlere , eril-

Bir izah 
Slvastopol hıırbl ııs!Alıat fermanı ve

saire, o devrfn ricali Reşit paşa, Ali p.,a, 
ı..--uat efendi ve en nnıayet Abdillmecfdin 
Oynadıkları rollede Türklyeııln çehresi 

' bird~nbtro değlgmiot1. O devrin ricali 
lçln Şimdiye kadar yapılan tetkikler mıuı.. 
leaef çok noksan kalmıştır. Ben bu sütun
larda bu noıcsanı ikmal edeceğimi fdc!Ja 

edecek dej"Utın. Bu uzun çalışmalar ve 
tetkiklere mUte,•akkıt bir iştir. Ve bir 
gUn el betto yapılacaktır. Yalnız Sivas
topol harbi ne tarihin yeııl bir devre gt. 
ri§lnl anlatın~ olduk. Bu devrenin lçytl. 
ZUnUn her §ey! vardır. Setahat. rezalet, 
lrtl§a, T'U§vet ve saire, \'e saire •• 1ıte ben, 
o tlevrtn karakteristik ,-as{tlarını canlan
dll'8Cllk vakaJarı ve k!l!l&CA 'O devir ricali 
arasmda ~n ve tdUmA1 hayatımızda 
b~lt izler ıbıraka.n hAdüıe~rl ka,ydedece
ıttm. Bu ııuretlc ~ta buluııaıılarm bir 
ınlllctı nasıl fcltıket ve .!ecıuıtc eürllkle. 
yebllccelderlnl bariz mısaıııır ne anıave. 

..cak v~ asi! ırtlrk mıııetfnin ise dUnyanm 

en b!J.YUk "telAkeUerlne her FYe rafmen 
nasıl tahıımmUI etttğtnl bir d4h& mılamıq 

• olacaksınız. ÇUnkU tarlb, dafına ve dalma 

Mr ibret dersidir. 

niiş ve "DabıaJi duacısı" tayin edil
mİf. 

Ferman okuııcluktan sonra 'htiyar
Jar bir tarfra, Rumlar diğer tarafta, 
gençler hir 'i9üncü safta gizli E?izli mü 
nakaş:ı ederek dağılırlarken hocalar
rlan biri de .Jlanıaz kılmağa gitmi~. 
Melırnet pa,Şa zade Sait bey de ya
,·a_ş yavaş horaya yakla§mI§ ve: 

- Jioca, hoca, <lemi§. ne kılıyor
mn; femıan okmıdu. Gartnedin mi 
tah'ai gayri müsHme ile beraber ola
cağız. Namazm lüzumu kalmadı. 

Bu söz clöni\ı> dolaro> kaymaltam 
na anmJml~a gitmiş ''e derhal ..5a
it hey.i çağrr:tarak: 
. - Senin ıağzını -yırtarım ... Bir da

ha böyle :,ey doymayay:ım .. dıye ada-
makıllı azarlaml§· ~ 

Sait bey 1Ju :hadise.len o kadar 
iirkınüş, ki o güntlen sonrnw tÖhe Ye 

istiğfar ıcderek nıımaı k11ınnı;a baş la-

mı~. 

(Arkası var) 

·-------
SaJh muahedesi 

On beı:ıinci madde - Viyana kon
gresi .mecl iAi anliki)eoıe&İ senedi lbir
bst devlet menıa1ikini 1efrik eden ve 
~ut jstinden geten ;ne.'hirler~e ıeyri 
seFaiıı mmades.ini unzinı :eınıege ıab-
11iı olunan ıuenJ ,-e kJn·aidi tem etm~ 
D1duğanclan (Ujı•e}İ 'lllllahede hu 
usul "".e ~aenin )buDdan 'Sonra keza
lı"k !l'ana mebr.i ve J>oi•ları ibıddmıda 
~ıil;i ımedii1icra .ıuaahn881tl 1 .mttkm·c
Je eder ,.e ;bu kararı bundan hö}•]e 
A\TıUpanmlıubl'ku dü,·eliye&i icrasın 
dan addeyleclikleııini v.e tahtı kefalet
iler.ine alwldarıDJ ·liD ~-Ierlcr. 1'ıı-
:.11a ;nehrinde seyni Jain nuı'!de~ nıe
,·.addı atiyctle '!lıinderİÇ fel".aJt ıle sa- ı 

1 
•• ı .. - ... ,aJJI~ ohm lıir 

ra ınten taay""'11 ow•..... • " 
hı. . • ._1~"''if ta1ıtına konu-

r JDe\"81lı \'C n:ıa111 

l B~ --111le,•h nelıri 
amavncaktır. 111--- ı . 

anemkinla -y.ahuz 'ke:t~zar etme~ ı 
m:ı<ldesi üzerine ıniic95es 01 :wak ne 
..... f - <l .. ele sefnin derununda 
~ aın c Te ,,.., . 
L.} J-.. hiç hir reı:;ım ,.e ,·er-
ıMl unun eşyawı"' . • • , .._ .,n..,tır Nehrıınezknrnn 

gı aıl7:ontnma\"1h. •" • •. 

t f 
'k 1 t ,Jerunundnn ınurur 

e rı ,.e va ıu ' 
eyled.iw• ~.-Jetler .. erııelikin.in. e11111i

.. ~ · "ıınac"•k z__..ıvc , .c 
yetı ı_çın tesıs oı -:- .. "ı-.: · 
ulılı~ı.e .nieanısauıeler~ IDum.k~n~ mcr-

lel 
. faı"ni tcsbıl .edecf'K ırnret

>e scyrı se 
" .... t" . tanzim 0Jun:ıcnktır. Bu 
•Le"'rıp'e 1 .. 
nİ&alnnanıelerden başka ser le- tu !'iey-
. r ~ 'L- .. acı1 olur ise ol~un hiç 

:rı 11e ame lll'C'I aA ~ 

bir türlü ıme.-.Oİ ika olunınıyacak -

18'. 
On .lbocı :ınadde - Bendi "ahık-

ta muharrer olan bran km eden fii
le ilıraç etınek zıwrn~a ~altan~tı se
niye ve A vuıtnrya, f ransa, fngıltcre, 

rapça söylev. 20,45 Semahat Özderuıea ve 

:ı~ıan taratmdan TOrk musikisi ve 
• 
1 

_ ;ahrkllan, Caaat P.)'lln). 21,115 Orkeatra: 
e umann • Gene> 

dame Blltto n . veva. 2-Puccfnf: Mıı.. 
Manfred. ; y. 3 - Serlabtııe: Prilude. 4-

• onweııcn Pot~·.....ı "' 
Flltterwochen l""'' ••• u - Sle&!: 
:2,'30 PIAkla ~ô 22

•
1

l5 - Ajana haberlerL 
ıan .,

2 
"" S !olar, opera ve .operet .... ,...a. 

• • ,uv on habc ..-.:w 
ramr. 23 Son. rler ve ertesi gtlnUn prQg 

ş_K 
Otı • t'l"Vef - 937 Pazar 

musikim~ ~~~Y~~ Saat 12.30..PIAkl& TOi'k 
kovJ gö.sterlt k acUa. 13,05 'Beyoflu Hal. 
Son. Olu taratmdan bJr temml. 14 

Akprn nf!frl musikisi 
19 

.,_ .. .ratı: Saat lB,30 PIAkJa dans 
. ~iycı. pı.-- k 

katile. 19,30 E · ..,. .... o ve eman reta. 
tara!nıdan b mlnönU Halke\1 gösterlt kolu 

2o ~yan Mir tcmsıı. 19,Ci5 Borsa haberler!. 
UZ'lffer ve arkaa4flan 1ara'tJıı.. 

:a~:~c:us~lt01st ve halk prkılan. 20J!O 
• ;33 Omer Rıza tarafmdan 

arapça allylev. :?O • 5 da,şları tn .d ' :Bay :Muzaffer ve arkL 
r ..... mruın TU k prkılıın S A r musikl!l ve halk 

su dra ··' .). 21• 5 Mllano Bcala tJyatro. 
m l!lopranolannd 

Pfracclnl taraf an :2ıfallame b!tJtya 
ındarı konaer. 

Ofle nıışrfyatı: Saat 12 30 PJAkla !I'Ork 
mus1ktm. 12,50 HavacUa. ıs.~5 IPIAkl& !rllrk 
:,:slk1Sl. '13,30 :MUbteııt plAk :ue,F\Yat.ı. ,u 

Alcl}llm neşriyatı: Saat 18 30 Pllkla dam 
muslklsL 19 Çoclik U ' SOK nf Y&buru: (Falaka). 19, 

o eraruı: AU KD.mu A.JcyOs: ÇOcUk ter-
1Jb'es1. 19,05 Borsa haberlert. 20 ;Jlı.fat w 
ar1taad,ıan tarafın.elan .Tllrk ımfJd81 
halk kıl '111 ,.. 

§4J' arı. 20,30 Hava raporu. :20,33 O. 

Okuyan Nuri Halil, keman Reşat, kcmen~ 
!Kemal Nlyail, tanblır DUrrU, nısfiye Seltı. 

haWn Candan, ut Settat, kanun Vccn e. 20, 
.30 Hava raporu. 20,33 Bay Omer Rıza tara. 
:fmdan ampça ıöylev. 20,tıs Vedia Rıza ve 
arka.da~lan tarafından TUrk moalkial ve 
halk oarkilan. •(S. A.) 21,15 .MIJano Scala 
ttyatroau dram aopranolaruıdan .Madame Le. 
tıtya 9n13ka PiraceinJ taratrııdan konser: 

l - Verdl'nln: Alda, operumdan, 
Rftorna Vlr.ı;etor. 
2 - Pucclnt'nln: Madama 'Buttertly 
operaıpııöıuı run bel dl vedremo. 
.3 - Cl'Jıeru1ıılnl'ıiliı : :Aft Marla. 
Morm aral&mida ıetUdyo orke8tNıu 

.tlgll1 arçaJar calacaktır _ 
22,115 ;/ı,j&DI Jaaberlerl. :22,SO :.PlAkla sololar, 
opeııa ve operet pa~al&rr. 22,50 Soıı lıalıer
ler ve ertesi günün Pl'Qf'.l"amL 23 ıSaD. 
-:Hlc!:l.EtO.l- TOrkfKT(fAe am t Oypp 

8 - K. CV\•tıl - 9S'7 ~l.ırpmba. 
Ofle netrlYlatı: Saat 12,30 Pllkla TUrk 

mıualktsJ. lll,ISO ."R:ı.vaW.. us,oıs PJAJda 'l'Qrk 

muelklal. l' Son. 
.Alcpm nırıtriyatıı ,f\Mt 18.80 PWtia dana 

mu.s1lds1. 19 Bııyan !nel taratuıdan ran: Pl.. 
yaM ve keman :refak&tlle. 19,10 RaCSyotfonfk 
komedi: lı'.'alma Kadın ızıahkeme~. ..:W,65 
Borııa haberleri. 20 :Muııtata ve arkadqları 
t&rafmdan '?ürk mUlfıtlal ve lıallc prkılan. 
20,ıo Hava "raporu. 20.ss Omer Rıza tara.. 
:tmöan IU'1lJJP aöylev. ;J0,415 Ne21be ve arka.. 
~ıın taraııııau Jl'(lrk -mualklıl n halk 

' prıalan (Saat~>· 21,16 Bedrt'9 'l'Uz1D 
taratmdan ıan: Orkestra retakatile. 21,45 

mer Rıza taratmdan arap_ça ~ın. 20,45 
Belma ve arkacJqlan tıaratmaaD 'l'Ork mum. 
klsf ve halk prkılan. (S.A.). 21115 Radyo 
tonik opera (Fauıt) ltf14yo oitrutruı refa. 
katile. 22,15 tA.'jans habei'lerf. 22,30 Pllkla , 

Orkestra: 
1 - Rautıı.ı: Dlebı.ehe Uııche Elater 

uvertUr. 
2 - 'l'llCUfJrowjlq: Pique Dame tan. 

tası. 
3 - Translate\lr: B&µpachtatnvm. 

.!J'~ 11'1,atroınmda 
.aat 20,IO 11a 

8" rCK BALA 
•~ekomedl 

rrranmz U,.tromnda 
Saat 20)0 da 

iNTiKAM IU.(ll 
! perde, fkf tablo 

ERTUGBUL .&U>l '1E& 
T1YAr:B08t7 

KADIKÖY (SOreyya) 

,a1Dem•1maa PliZarteaf 
aJEpDU (NUR BABA) 

satı: (Bakıı'key - 'Mfl. 
tlyaı'H); Çarşamba ; 
{ltııkOdar • Hale) 

Sfnemıilarma& 

il - tıımWue: 'f:'11 n~ ıd , r , 
22,115 Ajana b&berlert. 122,ıb lPWO& iOfot*r, 
opera w operet parpl&n. 22,ıK) son baber. 

ler ve retHl cllııllıı P~'· 2S Son. 
t - K. evvel - 9S'7 Perwembe 

Ofle netrlyab: Saat 12,'!0 'Pl&kla "Tllrk 
muııilttaf. 12,ISO Ha\·ad!& ıs,05 Pl&lü• TUrk 
musıldaf. lS,30 lıluhtellt ,pl&k nqriYatI. 14 

Son. 
Akpm nf:&rl.fab: Saat 18,30 Pllkla dans 

mustklsL 19 Suat OUn ve arkadqlan tara
fmdan Ttırk :nıualklsl ve lh&lk p1'ktlan. ıı'D,SO 
Spor mUııahabelert: Efre! şetık. '19,515 Bonıa 
haberleri. 20 Cemal XAmll ve arka4aflart ta
ratındn.n TUrk mwılklal ,.c ha)k .ıarktlan. 

işaretler: 

4 - btom vuss: Danube Bleu. \'alı:". 

15 - E:flcnberg: Ross1gnol et Jes grcn 
culleıı. 

'22,1~ ıAjalls M.beHeH. 22,!0 :PtAkla sololar, 
opera ~ Opel'et pııt~an. :'22,60 Son haber
ler ve er tesi g11nUn progranu. :23 son. 

1 O - K. en-et- 937 Cuma 
Oğle neşriyatı: Sut 12,SO Pllkla TUrk 

muslldsl. 12,50 Havadis. 13,05 PIClkla Türle 

muSJlclsi. H Son. 
Ah,nm ncıtı1Y4tı: Saat 17 lnkılAp deri'. 

Jerl : UntveriltOden naklen -Recep Pelter ta.. 
ratmdnn. l S,30 Pllkla daoa ınusikisl. J9 oa. 
man pchlh·an ve arkad&§lan tarafından halk 
ıarkılan. 19,SO Radyo fonfk dram (U)'Uyıın 
katını) . l9,IS5 Bor1& haberleri. 20 Necmi ve 
arkadqları taratmdan Türk mustklsl , e 
laaUc: prkıları. :20;30 Hava r&pcını. 20,33 0-
'DlGl' Rıza taratmdaıı :arapoa lbj1ev. 20,45 
Bayan ...Mw:atıer ve Ukad8flart tararınllan 
Türk muııtkill ve balk prluları. (Saat ıtyr., 
n). 21,15 Julya tarafından ıan orkeatra re.. 
!akaUle. 21,45 Orkcatra: 

l - AT<UU: ll Bacio ftlse, 
2 -Mosvkowwky:~~Ole3. 

.S - :.raa119net: .AJrde 9allet. 
' - Morana: Wu 4le Donau en:ıLhlt. 
G - Saruate: Roınanza Andaıuza. 
6 - '.Mydleton: swanee Rfver. 

01,16 Ajana Mberlerl. 22,SO Pltıkla ııololar, 

opera ve operet parçalan. :22,50 Son hal>er. 
ler ve reteııi ı;üııUn proıramı-<23 Son. 

11 - K. enel - 9S1 Cum&ı1esl 
Öğle nf'lrf)'atı: Saat 'l2,30 PIAkla Türk 

ınuaikW· 12,!50 Havaafl. 18,0!5 Pltkla TUrk 
muaililll. 18,30 lıluhlil1f Pll.k ın.,nyatı. 13 

;aoıı. 

.Aq&m ~: Saat 18 ;Kadıköy Hal
kevlndıen .naklen orkeatra komerl. 18,80 Pllk 
la danı muıtldaL 19 Satlye: Piyano ve ke. 
man refakatlle. 19,30 Konferans: Doktor F ah 
retUA 'Kerim (Hef*~ Uplef). 1Q.~ 'Bor-ı,ıt 
............. 8aill ft~ ~
:rork mumkllt n ııalk p.rtuıoı. IO:SO JıleV& 
raporu. 20,33 ömer Rıza taratmdaD ar.pça 
ısl:lylev. 20,40 Semahat 0zaenae11 ve arkadq
ları taratmd&D TOrk mUlildil ve halk ıarkı. 
lan '(Saat ayan). 21,15 Orkestra: 

l -.iBoleldlen: Der Ullt von :Bagdat 

unrtOr. 
2 - lılorena: Tortlijada müH. 
3 - Lehar: zııeuneillebe Potpourı'L 
4 - Bızet: Entr acte de C&rmen. 
G - Langer: GrQllmQUerohen. 

22,'IO Ajans habei'lerl. 22,80 PJlkla 110lolar, 
ope1'IL ve operet -parçalan. :22,50 Son haber. 
ler :ve erte.si gUn11n programı. 28 Son. 

MaaŞ verildi 
BUGVJl ~K \'.&PVBL\.B 

Baat VapUl'W' adı Gtttltl yol 
l8 Antalya Baı'tm 
'20 ıs.ncıanı• -Banc!ırm& 
l15 Bartın 

!Ayvalık 

BUGtlN ~ VAPt1RLA.lı 

Jlt'i Bursa Bartın 

:ı:; .40 Anatarta Mudanya 

6.30 Bandırma 
Bandırma 

9.30 ssıı~ 
Mersin 

Prneyıtı, 'Rusya. Saraonya cle\'leıleri
nin her fori tarafiarmdan hirer .me
ınur taYin olunarak teşkil oluna
cak ol~ konıisvon isakçıdan bir.i Tıu
na lıoPz!arjyJe. 1"a ibeğar.:lar eh nı m
dnki denizi tıkamakta olaıı .kumlar 
'1! 'Sair me' :ıniclen 'kurta rıp nehri mcz 
kürun Jıu eüJJiirııİ \"f! de11iı:in ~ikrolu
nan taraflarını .ı;eyri ı&cifain lııkkmila 
f"..n ziyade mucibi sniıu1et , .e -cnın iyd 
olacak hir lıalc Jcoymak için yapılma· 
sı lazınıgelcn ~eyleri arz \'C irac ile 
ieru ..ttirml':":e nıewur olar:ıktır. Ge
rek hu ff')l;ri.ı ,·e ıge~ek Tuna.gazi•· 
rmı se\Tİ JBe(aine ten1ın , ·e tcJul zım
nında ;-nprlacnk o1~ıı cbniyenin ~n_a
sarifinc karıııh'.; jttıhaz olunmak ıçın 
ekseriyeti firfi ,·e 'herfii ~ünacip ile 
komicyon tarnf ındıın tayın olunarak 
riisumatı ruuk:ınııene gerek hu lıu
SQsta ve gerrk ciheti ıaire i.Je kaff ei 
milel h:ı :"Ta;;ı JıakJcmrla bir mfüanıatı 

• ' ı:- ı 1 kamile i?e muamele o unma• şartı sa-

mı iyle ahzolunacaktır. 
(Arkası oo.r) 

YAZAN: Sadri Ett -em 
Her ayın birinci günü hemen her 

gazeıenm gtilıe ıgörfinfir~ara!maa, çok 
aefa hininci aarCalarmda bir ,itrinin 
en mütena köşesinde, en büyük eme'k
Derle ba.zımlıman hirımal :nünıune5İ gi· 
bi ıataf atlr .bir ~~Jde ,;öırterilir. Ka
im, kalın lıarfJer sanki f evkaladel~i 
if adc etmek Iİ;çin .kasalarından ~lkm~
Jar, ~·anyaııa gchn.i_şler., sa!Jar teşkil 
etmişler, lıoya, kağıt, ,.e maldnedcn 
mürel&ep bir dü.nyada devr.iilem se
ya1ıati ynpnıışlar ,.e hil'inc.i sa,falar
da ıımnbnayan, lıiç be1denmeyen ha· 
aiııelerin kahramanı :roliinü a)mı~lar-

aır~ 
Umulmayan lıfidise, ıat neri siik-

tiikçe ani:ayorıun,1z ki lıer ay ])nflJl· 

d:ı .carıoı:ulan, kamef'i a, dan <laha 
tta~1am. dahn kesin ol:ır:ık lıer\-c!lin 
gözii finümk ~1up hiten Ye 1ıf"r ay tek
rarlanan ha;;it lıir vakadır: )Jenıurlar 
n1naf!arını afını;;lqrclır. 

• * • 
1tfomnrlnrın ınaa~larnıı almaları 

1;:1111\'ormn ki Osmanlı impar.atorhı
~un;ın ıııdlıincle gerçekten bir ~ür
pr:iz itli. Katırların lrnnatlanması. h 
~'llarrn konu~ınaq1. 'k«>ililerin çalgı 
tnlınası nc,·inacn lıacikulfıllelik sayı-
labilirdi. 

SencCie Mrknç JCne teE:adüfen do-
~mı "aylık'' ~iinc-.i hakikaten bir fİ· 
m:ıl (ecr.:nden, gökte gecen e&raren· 
e:iz hadiselerden biri sayılabilirai. 

Mutat lmıyan ibir bidise nam in
E"anları bir heyecan oltuma takip .ri
ıp rip rinaleıföylerine 11~ah cmfö 
rük'lcrse, imparıtmitik ınıem11rhn "e 
lm memurlarla müna&N>eti olan ~n
sanlar i~in "maaş" bayram mevzuu 

81\)'Ilmlr. 
Beş maa, çrktığı seneleri berekrt

Ji, ielerin 1ıkrnndn olduğu günler <li
ye yiilleCJen insanlar arasınAa gazete• 
nin ~ipht'siı ki en giize1 'haberi "ma· 
aş" 'rriliyor sözünii 'tekrar etmek o· 
lurdn. 

Faka~ lmgiin ayın Jıi.rinci günüııii 
tnkviınclen anha sağlam olaral ,.c pr
mnz lıir §ekilde tay.in mümkündür. 
Artık rıııın1' 'eriliyor U:ıü. akşamdan 
sonra gerPclir iiziindPn <laha az hey· 
Jik a ,..~ililir. Şu on heş senenin iı;in
ac rno rlf'f a hir giin şn::nıayan nıaa~ 
wrmc h!idi ı:ıl' ini ] 8] inri <lef n ıek· 
rardn 11e fa <la Ynrı1ır? 

rno terriil><.' ncabn zllıinleri silip 
c:iirmNli mi? 

Hayır, sclıeı> hu değildir. 'Ayhğm 
ne zaman i:ıktığını nıermır l)iliyor. A· 
la{'..akh ı hirkaç sene gonnn.Ja ,·erile· 
cek ınaaiları bile hesap ediyor. 

Bu. bizim ) ii.: ttksen tecrüoeye 
"ar§ı lı~la g(izlerini açmayan '\•e ef. 
karı umumiyenin nabzını hili 
keP'edemey-en Jıanditciliiimizin ıaaf
lığını gösterir. 
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1 
Lt111azım limiıllği ı 

ilanları 

idareleri İstanbul levazım tmirliği -
ne bağlı müessesat ihtiyacı için kapalı 
zarfla 60000 kilo nohudun 9. 12. 937 
perıembe günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği aatınalma ko 
misyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 660 liradır. ilk teminatı 
485 liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli 

giln ve saatten bir saat evvel vesikala 
riyle birlikte teminat ve tekili mektup
larını komisyona vermeleri. 

(272) {7857) 

• • • 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine 

bağlı müessesat için 12000 kilo sirke -
nin açık eksiltmesi 9. 12. 937 perıem -
be günü saat 14 de Tophanede btan • 
bul levazım amirliği satınalma komis 
yonuncla yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1080 liradır. ilk teminatı 81 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel • 
meleri. (273) (7858) 

••• 
Levazım İstanbul eıya ve teçhizat 

anhan ihtiyacı için 2500 kilo balya ipi 
ile 500 ton anbalajhk sicim açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. İhalesi 10. 12. 937 
cuma günü saat 14 de Tophanede la -
tanbul levazım amirliği aatmalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2100 lira.dır. llk 
teminatı 157 lira 50 kuruftur. Şartna
me ve nümuneleri komisyonda görüle
bilinir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(271) (7856) 
• • • 

Levazım İstanbul eı~ ve teehiut 
anbarı ihtiyacı için 35.000 met. kana -
viçe kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır. ihalesi 10. 12. 937 cuma gUnil saat 
14,30 da Tophanede İstanbul levamfl 
imirliği satınalma komilyonunda ya. 
pılacaktır. Muhammen bedeli 5600 lira 
ilk teminatı 420 lira 00 kuruıtur. Şart· 
name ve nümunnl komıi9yonıda 18rWe
bilinir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 
teminat ve teklif mektuplanrun ihale 
uatinden bir saat evvel kıomiayona 

vermeleri. (274) (7859) 

• • • 
Ordu hail.haneleri için 900 çift kadın 

çorabı 11'. 12. 937 cwnarteai günü saat 
11 de Tophanede lat. levazım lmirliği 
satınalma komisyonunda pazarlıkla a -
lınacaktrr. Tahmin bedeli 288 lira ilk 
teminatı 21 lira 60 kuruıtur. Şartna • 
me ve nümunesi komisyonda görillebi 
lir. İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (312) (8106) 

••• 
Hastahaneler için 550 metre aubay 

2200 metre erat basta abalıfı: kumat 
17. 12. 937 cuma gilnil saat 15,30 da 
Tophanede İstanbul levazım lmirliği 

satınalma komiıayonurlda kapalı zarfla 
ebiltmeai yapılacaktır. Tahmin bede -
li 10065 lira ilk teminatı 7 54 lira 87 
kuruttur. Şartırame ve nümuncleri ko -
misyonda görülebilir. isteklilerin kanu 
nt belgeleriyle teklü mektuplannı iha
le saatinden bir aaat evveline kadar 
komisyona vermeleri. (310) (8104) 

• • • 
Harp okulu için 2760 metre spor 

pantolonluk bezin pazarlıfı:na istekli 
çıkmadığından 11. 12. 937 cumartesi 
gUnil saat 12 de Tophanede İstanbul le 
vazım lmirliği satınalma komisyonun 
da pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 1794 lira, ilk temina
tı 134 lira 55 kuruıtur. Şartname ve 
nümuneıi komisyonda görülebilir. İs

teklilerin belli saatte komisyona gelme 
teri. (314) (8108) 

••• 
Harp okulu için 1300 çift lastik a • 

yakkabının pazarlığına istekli çıkma -
dığmdan 11. 12. 937 cumartesi günü 
saat 11,30 da Tophanede İstanbul le -
vazım amirliği satınalma komisyonun -
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be -
deli 2340 lira, ilk teminatı 175 buçuk 
liradır. 

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

• • • 
Ordu hastahaneleriyle müstahdem 

hern§ireler için 900 çift lastik ayakkabı 
11. 12. 937 cumartesi gün il aaat ıı ,30 

ı~tanbul Belediyesi ilanları · ·. 1 Harfct Aseker. Kıtaab lllnları 

Keşü bedeli 1638 lira 9 kuruş olan Silivriye bağlı Fetekö;)t mektebinin ta- Miktan Teminatı Münakaıaa günü 
miri açık eksiltmeye konulmuştur. Ke §if evrakiyle prtnamesi levazım müdür- Cinsi Kilo Lira Ku. ·-. ıc 
lüğilnde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Na- Arpa 444000 1574.l8 14. 12. 937 11 
fia mildilrlüğünden alacakları Fen ehliyet vesika.sile 122 lira 85·ku.nışluk ilk Ekmeklik un 1320001214.73 15. 12. 937 , 

teminat makbuz veya mektubile beraber 17 -12- 937 Cuma günü saat 14 de Da- Yukarda cins ve teminatlariyle &Un ve saatleri yazılı iki kalem erzak G~ 
.. imi Encilmende bulunmalıdırlar. (1) (8174) tep Askeri Satınalına komisyon~ea kapalı zarfla ahnacJktır. ~ 

31-8-937 T. ve 321 sayılı yayıma ektir: Akşamları saat 18 ili 19.30 ara,. T~ip ol.anlardan ~u ~üdd~~ z~mda da münakasa taı:ttannı görnıekn~ze~rı• .. 
ı:ıınd K k.. k'" .. ·· d d 1 ,,_,_,. yu"k araba.lanle h an1 nameyı komısyorda gorebileccgı gıbı dı§a rdan çıkacak talıpler de parası ....JI 
~ a ara oy oprusun en o u veya """9 ayv arm geçme- .. . . 'h 1 •• • • d .. ka . .. -..ıdeıinde yr-
mesi h kk dak' k "rül' en 1 .. zum üzerine yaz m . . h gonderılebilır. Ve ı a.e gunü ve saatin en once nunun 3 üncu m.u a m ı ararın, go u evsımıne nsre . ) (8112) 
dilerek resmi dairelerde yaz saatinin tatbikina kadar sözü geçen vesaitin lı şerait ve ilk temınatının yatınl~sı. (63l 

köprüden 17 ile 18.30 arasında geçmemeleri Daimi Encümenin 25-11-937 • • • 
T. li içtiınamda karar altına alınmıştır, ilan olunur. (8182) 

Miktarı M. EcdeU ilk teminatı Mü~ 
Kilo Lira Lira ' tariM 1 Keşü bedeli 34654 lira olan Aksa rayda yapılaca:k ilk mektep binası ka~ 24000 Saman 

4000 300 
'°' 20-12-931 ı 

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartna.mesi 173 kuruş muka- ı.5 
bilinde isteyenler Levazım müdürlüğün den alabilirler. Eksiltme 20-12-937 

4= " 1680 1~ " ı• 
Pazartesi günil saat 15 de Daimi Encümende yapıla.ca.ktır. İstekliler 2490 No. 1 " 188 1 " ıeıoi' 
h kanunda yazılı vesikadan başka Nafia MüdürJüğU.nden alacakları fen ehliyet Vize ve civarında bulunan kıt'at iç~ cins, ~iktar, tahmin bedel~ JtO' 
vesikasile 2599 lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber tek- natlan yazılı samanlar hizalarındaki ta rihlerde Vizede Tilmen SatJD&lıı11 ıco • 
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar misyonun~a açık eksiltme ile satın alı nacaktır. Şartnameleri SatınalJll" ,.,.ı- ' 
Daimi Encümene vernielidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olu· misyonunda görülebilir. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen gl1n "4'81~) 
maz. (İ.) <8181) te Vizedeki Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. (635) ( 

Keşif bedeli 8597 lira 69 kuruş olan ~ilıvrınin Kurfallı köy mektebinin tami
ri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazmı mildilrlU
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h kanunda yazılı vesikadan başka Nafia 
Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 644 lira 83 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 13-12-937 Pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (8027) 

Belediye motörlü nakil vasıtalarına lüzumu olan muhtelif boyda 120 tane 
dış, 125 tane iç llstik kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepisi
ne 10.000 lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 13-,J.2-937 pazartesi günü 
saat 15 de daim.! Encümende yapılacak tır. Şartnamesi levazım mildilrlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kar.un da yazılı vesika ve 750 liralık ilk temi
nat makbuz ve mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu
karda yazılı gUn ve saat 14 de kadar Da iınt EncUmene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek mrflar kabul olunmaz. (B.) (8030) 

Otobüs i§letmek için Belediyeyt: ye n1 müracaatlar vaki olmaktadır. ~.lıir 
içerisinde gerek eskiden mevcut olan gerekse yeniden açılan otobüs hatları 
tamamen dolmuştur • 

mç bir batta otobüs ilavesine im kln olmadığından yeniden otobüs çıkar 
ma.k ve işletmek için badema müsaade veıilemiyecektir. 

Hopuna müracaat edilmemesi yUzu mu ilin olunur. (B.) (8161) 

KURUN 
ilan tarif esi 
tıln sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmt ilA.nlar 30 " 
Dördüncü sayfada 100 " 
Uç ve ikinci sayfalarda 200 .. 
Birinci sayfada 400 .. 
Baslık lllnlar 500 ,. 

Ticarf mahiyeti hafı olnııyan 
kUçUk ilanlar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu· 
kavelesi olan mUşt;?rilerimizlo 

mukaveleleri 'llllddetlnce fark L 

lınmaz. Uzun milddet devamlı 

llinlar tenzilata tabidir. tlao ver. 

mek hususunda yalnız ve mUnha... 
sıran V AKIT YURDU altındaki 
Kemalettin lrtm filo bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telef on: İstanbul. 20335 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün s;:ıbablan a.ekiz buçuğa 

ık~aoılan 17 deo 20 ye kadar J.ile 
U tayyare apartmanlan ikiııci daire 

17 numarada haatalannı kabul ede~ 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanru dakupon muka· 

bıJinde muayene eder. Telef: 23953 

da Tophanede İstanbul levazım amir -
liği satınalma komisyonunda pazarlık
ta alınacaktır. Tahmin bedeli 1836 lira, 
ilk teminatı 137 lira 70 kuruştur. Şart 
name ve nümunesi komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin belli saatte komis -
yona gelmeleri. (316) (8110) . . .. . 

Ordu hastahaneleri için 30,000 kilo 
yataklık pamuk 17.12. 937 cuma &ünü 
saat 16 da Tophanede İstanbul leva • 
zım amirliği satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 12,600 lira ilk tetrinatı 
945 liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni belgeleriyle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin • 
den bir saat evveline kadar kornisyo -
na vermeleri. (313) (8107) 

l Sağlık 
Servisimiz 

Buua doktorumua Puartem canım 
l&&t OD beo) buçuktan ytrmtye ka 1 lf p 
•temJa ldarebao..U.de, CUmartuıl gUııJett 
de eaat H ten 18 a kadar L&leU Tayyıare 
ap&ıtmwııan lklııcl d&lre Dç Dumarada 
dalma okuyucuıanmm yedi lrupoa muU. 
Dilinde kabUI eder. 

Ayni ,ekllde d1f dOktorlanmı:a da oln> 
vucuıanmızm emirleriDe bam buJunmaır. 
tadır. Oto doktorumua S'abrett1D Dlfmea 
Parmakkapı bUkl&I caddutnde 127 numa. 
rada puarteal ctıalert uat H Ue 1C ara. 
cnda llıuluadufu gtbt doktor Necau P&Jr. 
p de KarakOy Mahmudiye C&ddell ı-ı 
numarada 1&.11 " cuma gtın.lert •Ylll eaa~ 
terde okuyucuıarımızm dlflertne bakacaı.
tar ve ufak tedavUertnl yapacaklardır. 

Aynı samanda 8ef1kt&O traaıva1 cact 
delt l!!rtp ape.rt.ımanmda SOnnetçt l!!mlD 

ndan ml\btaç 01ruyucuıarmuzaı oocua 
larmJ etıdet edecektir. 

Aynca A.kaaraJ PerteT ll:c?la..a ,. 
Gmda M2 numarada .oııoetel ııe stbbat 
memuru Nurt !!pis KURUN doktorunun 
nrec~ğl enjekat)'<ı:!lan bebertnl Jedt ıru
poa mukabtltnde " abOneıertmtze en eho 
vel) ,eraıue çocukıarmaı a11Jınet ıımell• 
yeıeruıı yapacakta. 
taımlerhd yazdığtmıs dOktor. dlf':I '" l1ııt 
aetçllere moracaat ederken KURUN'un 
tıızmet kuponundan yedi tanı gbtOrmek 
'llzTmdrr. 

ı--KURUN-~ 
Hlzmeı kuponu 

Bu ıruponu gazete tdareatne ıet:~rıJer 

1 - KUc;flk ll&nlarmı parulZ baatınrıar 

2 - Kurunun beklmlerlne parua haktrrı. 
ıırıar. 

a - Hukuk ,,. malt mtıeavlrlertne beı 
tnrın ıcanun vollRrmı rı11rıu111 ııorup tl':TPntr 

.-KURUN-. 

~~·htr 

1 ·~tık 
ti a3·1ı11 
1'dldı 

ABUNR TARlfl'ESI 

tlt"mJeket Mt'lınlt'kPt 

lflnct. • clJ•ıncı. 

il.'\ 

181 
t11 
IOO 

rarUHlnden Balkan otrllğl tçtn ayda otut 
"uruı dıı,uıur. POlta birliğine gtrmlyeıı 

yerlere ayda vetmlt beter kuruı 
ummedlllr 

l'Qrldyenln t.er ...,. .. OM"rknlnde 
KITHtlNa •bnM vu:ılrT. 

AdrP11 değtettrme ııcrf'tl 2~ ırnnı,tur 

iLAN iŞLERi TEL: 20335 

• • • .~ 
Çorlu mıntakasında yaptınlacak olan 

iki adet (F) tipi Hangar hamam ve 
çamaıır yeri mutbak ve tesisatı ve altı 
adet erat paviyonu inıaatına talip çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konmuıtur. Hepsinin keJif 
bedeli 509 bin 224 lira 18 kuruıtur. 

İhalesi 20. 12. 937 pazartesi gilnU sa
at 15 dedir. tık teminatı 28119 liradır. 
Şartnamcei ketif ve projeleri 2547 ku 
rup M. M. V ekileti Satmalma Ko • 
misyonundan alınır. 

Eksiltemeye girecekler kanunı temi 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 neU 
maddelerinde yazılı belgelerle ldarl 
prtnamesinin 4 ncil maddesinin (F) 
fıkrasında yazılı vesikalan ile birlik • 
te teminat ve teklü mektuplamu ihale 
saatinden behemehal bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti satınalma 

komisyonuna vermeleri 
(630) (8111) 

••• 

ailtmeye konuJmuttur. TahJDUl. jO 
36,750 lira ilk teminatı 5512 )iti~ 
kuruıtur. Ebilt:mem 20. 12. 1937 ,-ııf 
tni ıUnU aaat 11 de ErRruıııd' 
11tmalma Ko. da yapdacaktıt. ~"' 

Şartname.! her &iln Ko. da ı6 J,.JJI 
Ur. Teklif mektuplan belli ıtıııde &"' 
auttan bir saat evvel Ko. Ba~ tıd 
ver,ilmiı veya poaa ile glSnde~ 
lunaCaktır. (637) (8172) *.. )d' 

Beher kilosuna biçilen ederi zı ~ 
ruş olan 180 tıon ağır beıuin ~ 
zarfla ekailtmeye konmuıtur. t~ dl' 
natı 2835 liradır. lbaıesi 14. 1.~ 
937 sah gUnU saat 15 dedir. Şa ~;J' 
si 189 kuruş mukabilinde M. ftl. J'.. 
teti Satınalma komisyonundan ., J1f 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa~. 
nunun 2, 3 UncU maddelerinde ;.; 
len belgelerle birlikte teminat "~ 

mektuplanru ihale giiıJUnde ve 1' 
Keşif bedeli 69529 lira 30 kurut olan den en ıeç bir saat evveline~.,. 

Kütahya tayyare meydanı toprak tes - karada M. M. Veıkllcti Satmaldl',,s> 
viye itine talip çıkmadığın.dan yeniden misyonuna vermeleri. (613) (7 

kapalı zarfla eksiltmeye konuimut • • • • 
tur. thal~i 22. 12. 937 çal"f81Dba gUnO Tilmen Tekirdağ lotalannm ~ 
saat 11 dedir. tık teminat 4726 lira 47 )I"-. 

cı için 1000 ton buğdaym 6. 1. ~ ~ 
kuruıtur. Kefif, şartname ve projeleri )W" 
348 kuruıa M. M. Vekileti aatmalma 937 pazartesi gUnU saat 16 da 
komisyonundan alınır. Ebiltmeye gi • z&rfla milnab.aaya konulmuıtut· ~ 
reeeklerin kanuni teminat ve 2490 sa • Aynca Kırklareli için 1000 tol! ~ 
yılı kanunun 2, 3 ilncii maddelerinde daym Teldrdağmda teslim prtiY~ 
yazılı belgelerle idart ıartnamenin F. pah -zarfla münakasaya konO'~ 
frkrasmda yazılı belgelerle birlikte tek Bunun ihale gUnU 6. 12. 937 ~;, 
lif mcktuplannı ihale saatinden bebe - gUnO saat 11 ıde ve Tekirdağ iç:,C ıl 
mehal bir saat evvel Ankarada M. M. nacak olan bin ton ayni gUnU P"" ~ 
Vekaleti satınalma komisyonuna ver • da ihalelerinin yapılacağından ~ • 
meleri. (634) (8151) muhammen altı buçuk kunıt ~ 

• • • den teminattan ile beraber ge ıS) 
700,000 kilo buğday kapalı zarfla ek (7862) C6 

~~~~----~--~~~~~~~~~---/ 

Çlinkü ASPiRiN seneferdenberf 

her türlü soğukalgınlaklarma ve aO" 
rılara karşı tesiri şaşmaz bir ila~l 

olduğunu isbat etmiştir., 1 

AS P i R İ N rn tesirinden emin oımak rçtf! 
lütfen EB markasına dikkat ediniz. 



~ latantul Komutanlıjı ııanıarı ] 

'alına Komutanlığı emrinde bulunan Kıt'at ve müessesat eratı ihtiyaçları için 

"1e tibıı ~k kuru soğanın mıktarlariy le muhammen tutarları ilk teminatları 
~ erıyle ihale saatleri ve münakasa gekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

, ~ 1dikiarı Muhammen ilk /ha.le 11wi"1 Münakaaa 
Soğan ' 1 tutan Teminatı güniı aoati ıekilleri 
•• 8000 400 30 20 • 12 _ 937 15 Açık Eksiltme 
~ ~00 300 23 20. 12 • 937 15.30 Açık.Eksiltme 
Şartn 800 14 7 11 20 - 12 • 937 16 Açık Eksiltme 

'tetni aıneleri hergUn öğleden evvel Komisyonda görülebilir. tsteklilerinin 

~dete~t makbuz veya mektuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil 
~ııta~nde yazılı vesikalariyle ihale gilnU vakti muayyeninde Fındıklıda 

ık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (7838) 

• * • 
\ fatanbul K t v • l . &atın 

1 
omu anlıgı emrinde bulunan kıt'at ve meerseeat eratı ibtıyacı 

~~la 1?a':8'k patatesin mıktarlariyle muhammen tutaı&D.rı ilk teminatları 
· erı~e ıha le saatleri ve münakasa şekilJeri aşağıda yazılmıştır. 

AlıTctarı Muhammen ilk ihale ı~ Münakasa 
1 tutan Teminatı günü aaati §ekilleri 
20000 1400 105 17 _ 12 _ 937 ııs Açık Eksiltme 
20000 1400 105 17 - 12. 937 l5.30 Açık Eksiltme 

Ş 12000 870 65 17 _ 12 _ 937 16 Açık Eksiltme 

· ~eleri hergUn öğleden evvel Komisyonda görülebilir. tsteklilerin ilk 
k.' eıerı dkbuz veya mektuplariyle be raber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncU 
~~ l\ n e yazılı vesikalariyle beraber ihale gUnU vakti muayyeninde Fın-

ornutapbk Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (7839) 

• • • 
~ I~ :buı Komutanlığı emrinde bulunan kıt'at ve mUessesat eratı ihtiyaç-
'aattlın a~ınacak kuru fasulyanın aşağıda mık tarları muhammen tutarları 

· arı ıhale m\nt · ·h 1 t 1 · · · • ı; .... uerı ı a e saa en ve münakasa şekilleri göeterılmış 

Miktarı Muh,ammen ilk l1ı,a7,e ihale .Vünakasa 
~ 1Wo tutarı Teminatı güniı «ı<ıati §ekilleri 

'-u!ya 64000 ~ 8960 672 13 _ 12 _ 937 15 l{apalr zarf 
., 36000 5040 378 13 - 12 _ 937 15.30 Kapalı zarf 
,, 14600 2081 156 13 _ 12 _ 9:~1 16 Açık eksiltme 
' 20000 2900 218 13 _ 12. 937 16.ao Açık eksiltme 

~t tn atneleri hergUn öğleden •evvel Komisyonda görillebilir. tsteklilerin ilk 
lel'i akbuz veya mektupları ile be raber 2490 :sayılı kanunun 2 ve 3 ncil 
ttlek~de yazılı vesikaları ile ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 

uplarını Fındıklıda Komutan Iık Satınalma Komisyonuna vermeleri .. 
(7840) 

' • * • ~ 0~buı Komutanlığı emrinde bulu nan Krt'at ve mllessesat eratJarınrn ibti-
~ ~~ ib~n v~ a.5a~da cinsi ve mıktar lariyle muhammen tutarları ilk teminat. 
" e glinlerıyle ihale saatleri ve münakasa §ekillerl göeterilmiştir. 

M~l•tarı Muhammen ilk ihale ihale ıllii.nakasa 
Kı'lo tutarı Teminatı günü MJDt~ şckiIUni 
40000 4900 · -:368 10 - ı12 • 937 15 Açık Eksiltme 
~0000 3675 276 10 - 12 _ 937 15.30 Açık Eksiltme 
1500 1438 108 10 - 12 • 937 16 Açık Eksiltme 

"l'tııa 1300~ 1658 125 10 _ 12 • 937 16.30 Açık Eksiltme 

-..:ııııl'la rnelerı hergUn ö~leden evvel Komiıyonda görUlebllir. İsteklilerinin 
\'i t makbuz veya mektupJariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
~~de yazılı vesikalariyle beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındık-

Utanlık Satmalma Komisyonu na gelmeleri. (7841) 

• • • 
1-t ~~:bul Komutanlığı birliklerinin Motörlü vasıtalar için zıoOO kilo ben-

~llı: zarfla ihalesi 9-12-937 perşembe günü saat JS.:30 da yapılacaktır. 
h·ı· n tutarı 5040 liradır. Şartna mest hergün öğleden evvel .Komisyonda 

\ 2: ır. İsteklilerin 378 liralık ilk teminat makbuz veya mektuplariyle be. 

de 9Q sayılı kanunun 2 ve 3 ncU maddelerinde yazılı veıdkalariyle ihale 

1( Sa~ en az bir saat evveline kadar teklif mektuplariyle Fındıklıda Komu-
ınalma Komisyonuna vermeleri. (7842) 

~ ... 
~rı.~~l Komutanlığı emrinde bulu nan kıt' at ve mUessesat eratlarmm ih· \!\ ~Çın satınal~nacak Bulgurun aşağıda miktarlariyle ınuhanunen tutar

', ınınatıarı ıhalc günleri ihale saatleri ve münakua gekilleri gösteril. 

Miktarı lrfuhammen flk ihale Mihınkasn 
Kilo ihale tııtarı Teminatı günü ,-tcuıti ~ckilleri 
70000 9450 709 8 Kapalı zarf 
? - 12 - 937 15 
uf3000 4860 365 8 • 12 _ 937 15.30 Açık Eksiltme 

~~ 16200 2228 167 8 _12 _ 937 16 A!:ık Eksiltme 

<ııat ?tt arnelcri hergün öğleden eV\·cı Komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk 
'leı~rf akbuz veya mektuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU 

~e){~de yazılı vesikalariyle ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
Uplarını Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

(7843) 

ektepunoeıre, Çocuk veDUerD
rıleo OlkuO DDırelktt;roerııne 
4'cktep kitaplarınızı almadan . ... bir kere eıki tanıdığınız. 

~lt " VAKiT ,, Kitabevine 
~"ı~~~tt~z. ilk, O.rta, Lise, Yüksek ve Meılelı ... Her okulun, heı 

QIQ l çın, her dılden, her türlü maarif nqriyatını buradan 
~ ~Rrkla ve derhal edinebilirıi niz 
it 4 astgele yere/en almanın •onu~tla yanılrna, ,,orulrna, va· 

lY~etme olabilir, üzülebinr•İniz. 
"' htııasa iter yerele lnymel vermeli: (VAl'11 KIT ABEVI) 
~~tep lıitapçılığınJa ilati.a ltazanrnııtır. 

y b..rtao iizerine eelecP.k her ıorguya karfılılı veri/İT· 
'~ıt DRES: lıtanbul Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

· latan bul. Pr.sta kutusu: 46. 

7 - KURUN 4 B!RlNctKANUN 1937 

.. 

AZ PAl2A iLE 
iYi GiViN/t\EK 
iSTERSENiZ 
~~Ri;~~ 
KUl-\AŞLARINI -- -

YERLİMALLAR PAZARLARIHDANALI NIZ 

·-------Deniz ııevazım sa-
1 ınalma komisyonu 

uanlaı ı 

P. T. T. Levazım MOdOrlUğUoden: 
1 - İdare ihtiyacı için 70 adet bisiklet açık eksiltme ile münakasaya. konul

muştur. 
2 - Muhammen bedeli 4900 muvakkat teminab 367.50 lira olup eksiltmesi 

•ı-------· 
1 

_Tahmin edilen bedeli 5275 lira 

olan ı 5 kalem muhtelif cins ve miktar 

da b 15 birincikanun. 937 
yaş ıe zc, · 

t rih
. 

1 
.-Jı.-atnba günü saat 

a ıne rast ayan ,.-·:ı 

14 de kapalı zarf usuliyle alınmak üze· 

re münakasaya konulmuştur. 
2 - t~bu 15 kalem yaş sebzenin 

muvakkat terninatı 39S lira 63 kuruş 
. k ·1yondan hergün 

olup şartnameıı omı 
parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim cldecek -
leri kapalı teklif mektuplarını en ~eç 
belli gün ve saatten bir saat e~elıne 
kadar Kasımpaşada bulunan. ~omısyon 
ba 1 1 

y -oıkbuz mukabılınde ver
ş.can rgına ,._ 

meleri. (8071) 

Birinci sınai Operatör -, 
r.CAFER TAV VA H ' 

Umumi cerrahi Vt! sinir, dimağ 
Estetik cerrahisi mütehassısı. 

Pana f rp fakültesi S. Aıtstan~ 
Erkek kadın aıneliyatlan. dımag 
estetik "Yllz. ıneme, karın bu· 

ruşukluklart,, Nısaıye ve doğum 1 

ınUtehass.ısı 

Muayene: Sa~tııa.n M e & 8 c nen ! 

ıo - tklncikfuıun _ 938 pazartesi günU sa at 15 de Ankarad& P. T. T. U. Yiidilrlük 

Sa.tınalma Komisyonunda. yapılacaktır. 
3 - lstekliler Muvahkat teminat makbuz veya Banka mektubu ile kanu-

• 
ni vcsaildni hamil olarak o gün saat 15 de Mezkllr Komisyona müracaat efli-

yeceklerdir. 
4 - Şartnameler Ankara.da P. T. T. Levazım MUdürlüğUnden, tstanbulda 

P . T. T. Ayniyat Şube MüdürlüğUnden parasız verilir. (7885) 

• ; ~- ... • • ' • ,. • ' • • ' ' /lııı.. ~: 
• ~ "!' ~· • • ,. , ' 

Kirahk odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, 

,,apılmağa rlverişli kiralık ocrJar vıırdrr. Caıctemiı idaresine müracaat. 

atelyc 

tLAN 

Beşiktaş icra dairesinden: 

Süleymanın Beşiktaşta İhlamur Di -

kilitaşta Dikilitaş çrkmazm:ia No. 23 

oturan Seyfettin aleyhine Beşiktaş ı. 
inci sulh hukuk hakimliğinden istihsal 

ve icraya tenfizi için tevdi eylemiş ol -

duğu 9. 11. 937 tarih ve 937 - 434 No. 

ilamla alacağı olan 95 liranın maa faiz 

ve yüzde on ücreti vekalet ve masarifi 

muhakeme ödeci hakkında borçluya 

gönderilmiş olan icra emrini borçlu 

nun bir kaç sene evvel mezkur ikamet 

İstanbul 3 ür.l.:ü icra memurluğundan 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyası 10. 12. 937 cu

ma günü saat 10 dan sonra Sirkecide 

Trakya oteli önünde birinci açık arttır 

masr icra kılınacağından talip olanların 
mezkur gün ve saatte hazır bulunacak --memuruna müracaatlan lüzumu ilan 
olunur. (V. 23898) 

~ 

5 ten 8 e kadar . . 
öğleden sonra Ucret lıdır 

Beyoğlu, Pannakkapı, Rumeli Ban 

- No. 1 Telefon: 44086 - ı 
gahını terketmek suretiyle çıkıp gittiği 
mübaşir ve polis tarafından verilen me§ 

ruhattan anlaşılmıJ, bittaleP. ilanen tcb-

ligat icrasına karar verilınit olmakla ta 

rihi i15ndan itibaren 30 gün zarfında 
dairei icraya müracaatla bilriza deyi 
nini ifa etmcldiği takdirde cebri icraya 

tevessill olunacağı tebliğ makamına ka 

im olmak üzere illn olunur. 

(V. P. 1994l 

1 



• 
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CO U BIA 
ŞiRKETi 

Hayra.., mUnasebetlle 
Çıkardığı son Plaklnrı takdim eder 

17408 EHLi DiLLER s ... ~. Yesari Aınn, Bayan Semiha 
SA YFI'\' EDF.. HAY AT Bay Necmettin Riza. 

17405 HüNKA.R SULAR B:ıyan Hamiyet 
ÇARE SAZJM Bayan Hamiy~t 

---

17415 TAVLA ~.,MPtYONU Bayan Mahmure, Bqiktatlı Kenwl 
NE OLUR KUSURA BAKMA Bayan Mahmure, Beıiktaılı 
Kemal 

17409 AYRILSAMDA O YARDAN Bayan Süzan 
BiR YAŞ GiBi BayRn Süzan 

17403 BtLMF.a\1 AŞKJMIN EN SON DEMi KiM Bayan Nedime 
HiCAZ GAZEL ARTIK O GUZEL GöZLERtNtN 
lunaiJ Hakkı 

1'7402 ÇORI.U KARŞILAMASI Bayan Hayriye Devir tı 
ÇIBILDAK EMiNE Bayan Hayriye Devir it 

.Siiİ14tı 
~ .... '"'· 
~ .. : .. 'a..f) 

·-----~--- ... ... - ..._ ~, - -
ş· keti H~yriyeden: 

Bayramın ikinci Pazar gtlott, mftstesoa 
olmak Uzere adi gUnler tarifesi tatbik 
edilecek ve yalnız o gtın k6prtıntın son 
_postaları: 182 ve 184 numaralı seferler 

25 şer ve 188 numaralı sefer de 15 
dakf ka sonra yapılacaktır. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyngosu 

2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 
•e 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

Şimdiye kadar bınleıce kişıyi ungin tden bu piyeıngoya iştirak ediniz ... 

• 11m11111u11 .. e ~ıııımıııı ııııuıııını~ın~ıırımıım mırnıım~ınııımımımn:~ımıııooıın~~~~mımıwıımmnıı 

Radyo Meraklılarına Müjde 

1938 Modeli MiNERV A 

Her sene olduğu gibi bu sene de 

RADYOLAR ARASINDA 
DÜNYA ŞAMPiVONUDUR 

Pek yakında geliyor bekleyinit 
Bu Radyoları görmeden 
baş a · a y ayınız 

Türkiye Umumi Vekili 
Abdurrahman imrf 

Bahçekapı Hasan Ecza Deposıı. 
üstünde 1 elefon : 23521 

• 
1•~1~~mıımınınll!lllııııııınm•ınınınmıınıııınııa]nııım~ınnıa~ııı~ı~oom~ıınnıı~nıımnıınm~ı~mnı~ı~ooııı~-ooınınıınm~[~llliıllli~ııınıııınıınımrıınıının~ 

X.\(ALO 
o~ l1i 
~ 35WATT ~ 

AM 
D 

?1ovo~ 
Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat mıktannı garanti 
eder. Her vata mukabil da .. 
ha ziyadar .bir ışık veren 
Osram ~ anı pullerini alır· 
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. Qt.\<AL(J"'7 
rı.Ô 35WATT ~1-.1 ---mııO;;::_S ~A-~M~------------· 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
Sahibi: ASIM U~ Neşriyat direktörü: Refik A. Sev~ '-


