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..... un_,,a deniz kuvvetlerine karşı bir nÜ11}-ayiş: ı y ~rın Bayram 
İtalya denize altı büyük Bütün hazırlıklar bitti 

Her tarafa taklar yapıldı, resmi ve hususi 

kruvazör indiriyor • Cumburiye~::~:k:tl:~=~~~l!y~~in ~::d:n~:lil cadd .. inde 

l zırhklan tamamJanmıtUr· Belediye ta· taklar yapılmı~tır. Sular idaresi de 

Q ·ı b d hayrette bırakacak rafından Beyazıdda biri kü!;:ük diğeri Taksimde kuleler yapmıştır. Bundan gJ tere Ufl U ünyayı . . büyük iki tribün yapılmıştır. Büyük ba§ka resmi ,.e hususi binalar elektrilt 

d tribünde resmen da'°etli zevat buluna· 

bı·r hal\ dı·se telakkt e lYOf caktır. Kütük tribün de ıelıit analan lerle donatılmı~tır. 4 
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Ata lü';k;"t'"e"'""n"'""'"""i 
. ··· · ) _ Jtalyan fll'llllll ______ _. .. 

Londra 27 (AJA· . b h • V k • 
bahriyesi diğer devletllerın edi :; ar 1 n 1 
yelerini önümüzdeki a tı y • 

lst § 
anbuı Basınına ~ 

b l duracak\dıru·· Gazetemız içinde hayrette u un d"" 

~:!r:g~:n ı:::t:;! .i~!~j~~k 1::: ilavemiz ı e beraber lıtanbul B , g 
geçen .. asın Kurumunun~ 
lıtanb ~~~akdettiği kongrede~ 
olan d u .~sın_.ının Büyük Şefe~ 
t . erın bagl 1 ~ ·ı .. k = 

re altı kruvazörü denıze ı~rekiı o.nz 24 S F 
kt. B d""rt agwır knıvazo cc ır. u o ak 1 

bin ton hacminde olac ve nııııınnıııııımnhıuıııınııınııınınuıtllll•Q'•fll''-'1111 .. 
aıırnı . ı ıgı ı e yure ten g pusluk toplar bulunacaktır. ...... erır-ın a , ·1= 

·•ıııti. • rzına .<:arar verı 'E 
telgraf a~lu Ônder~ıniz çekilen~ 

' 

§ılanı1 l ızasını şu cevapla kar~ 
§ardır: ff 

n:ı, ,,___ ~ 
Başvekil Celal Bayar· 

Dün ziyaretleri kabul etti -"lll( ta g 
B:ııırn Kurumu Ba,l<ant ~ 

buyf:'Ula İST ANBUL ~ 
llnız:ı te.,ckkUr ederim. g 

B şiklilt olmaY.acağı tahmin eClilmelite 
Ankara 27 (Telefonla) - lak've dir. ı . . · 

K.ATATURK~ b ·· ene ur -
kil B. Celal Bayan ugun .g Çakmak ~tatürkülı tezliereleri . 

lıı.uıııı = 1tııınııııı1 : 
1ıı111ııııııı11111ııııııı111ıııııııı11111ııtııı1ıfj 

may başkanı mareşal fevzı . Lo ' 'Ankara 27 (Telefonla) -1\ta 
İngiliz büyük elçisi Sir Persı ren, türkün kabine tqkiline B. Ce1M Ba 
Milli Müdafaa vekilimiz .. general yan memur eden tezkereleri ile B. 
Kazım Özalp, dahiliyşe··~e~ılK:;ap: Celal Bayann teıkil ettiği kabine lis 
ti genel sekreteri B. u ru . tesi ve 'Atatürkün tensibini gösteren 
B. Recep Peker tarafından zıyaret tezkereler bugün Resmi Gazetede 

'lterenin sulh 
~ aseti değişi edilmi~lerdir. ı 

Parti Mecli. gurubu bugün toplanıyor _n_eş_ro ___ u_nm_u_şt_u_r·_..,.~ ...... --·....-ı_.,.. 
Yor mu'2 l • 
tere ve Fransanın 

. 1le 
111 meseleleri kar-

•Jti rle tereddütlü bir 
•eb '

6
3
et tutmalarının e i . 

h., ilerden geligoı? 
'1ı llu;rk 
<'\\> u l-J 

'Ankara 27 (Telefonla) - Halk 
Partisi meclis gurubu yarın (bcgün) 
saat onda parti genel ba§kan vekili 
B. Celal Bcıyarm reisliğinde toplana 

caktır. . k • . 
Mebusların büyük hır e serıyetı 

h . . gelmi• bulunmaktadır. 
~e rımıze -s da G 

P t• gurup toplantısın ur ar ı . .1 k 
"d ]isi heyetlerı scçı ece • 
ı ııre mec .. .1 M I. . set divanına gosterı ec 

ec ıs rıya , kt" 
b• ·ı ce ır namzedler tes ıt eoı e · 

R. t divanında esaslı bir de 
ıyase -l\ı) t\ı_r>a111 arpten sonra İngiltere 

lı.a h l§leri rı.vc hatta bütün dünyanın v k • ı • 
•i d Cttjrı::l ~cnevre esaslarına isti Dahi 1 iye e 1 1 
t\ l'aact ola eyı kendisi icin bir ana 
~~~·1-fabc§.rnk kabul et~işti. Italya BugUn rad)10da 
hiı bı~~ iÖt~~tan i~ini Milletler Cemi t k 
~t Uti..irı dUtrncsı ve bu cemiyete da B •. r n u u 

taf evlet} · C ) •tıcJa h erı encvre paktı 

a~tırn b" arckete geti.rmesi bu ana ve rece k 
tc ~at ı~tcticesi idi. 

•i ~alarak ~nın icabında harbi de Cumhuriyet Bi;:~~~:d~::ı:rı 

Yugoslav 
Başvekili 

Dr. Sloyadlnovlç 
Memleketlmlze gelecek 

,. k8iy0 encvreye karşı gelme tile Ankara ye 5 B ünk .. 
~~tıc nıa: tjdbirlerinden ileri gidil birlikte çalııacaktır.ur~fe teı~~e!: Dr. Stoyadinoviç 
"ı' ., t1 ll.k 1 

.. 
0 du. Milletler Cemiyeti • mı fU 1 ı: 

•
1 •ı •· - er rıyat progra Haber al .ı.g" ımza göre Yunan oaş 

l · .~tbik·t Aı sanksiyon tedbirleri d"I · t• w R 
~ •u v ı mı§ ır: 13 05 fs~·iklil mar•ı. vekı"li eneral B. Metaksas ve. o ~..ı- tiikle" ~~Payı umumi bir har l3 • x g 

'!il d .T ecca- k Saat · T' .. k inkılabı ve b vekili Ttatareskonun zıyaret ~}' .. · Urdu, t..ır~ı anaati ile bu nok 13 05 13 20 ur men aş 1 ba kil" 
l ·•ı a.t. · !VlJll ti C ı - • •• • hakkında bir ı · d •onra Yugos av §Ve 1 
a .. ,.,. """Cı_lerd e er emiyeti yine C h · t reJıını erın en ° • h . . 1. ~; \-tni J:p en dolayı azasından o -~m urf e akanı ve Parti Genel Dr. Stoyadinoviç ~e şe rımıze ge ıp 
~r bir tiirlou··nkl-anın tnarruzlarma ıoylev: _çh Şükrü Kaya tarafın- Ankaraya gidecek.ti~. .. 
Qu or d Sekreterı B. 25 Onuncu yıl mar- Dr. Stoyadinovı~ıı:ı o.n beş. gune 

~~ ... 11\ınla berab uyama ı. dan. 13,20 - 13;r!'. Alelumuın kültür kadar memleketimızı zıyaretı beklen 
~~ ... tc •İYase•: er lngiltercnin Ce ıı.ı 13 25 - 13,'t'I .. 1 K"")t"" d 
\o arn '"' son 1 x • ' d bir soy ev: u ur mekte ir. 
"bijh ctnıi§t" B zaman ara kadar işleri hakkın af dan. 13 45 • 14 .=.:.=-:.~----------

~la,.. üssa h '·. u devletin umumi B k J w tara ın 1 p o N ., a~-- - arıc· . a an ıgı • rne Kurumu için J A 
~lh . :-unlar C ı sıyasetinden mesut Coct!kları EsÇırgeukları Esirgeme 
\o~ t.~Çırı "'"'·· :nevreyi beynelmilel b. ·· l • OC 

:"iı_. ·•ıues.. la Kıurruıomyuevta.rafından. 1 T A y A r ~:ı ~ila.t h 1:-
1r 0 cak bir kuvvet N U'~tuk a ınc r k cvnı Çc bah .ge ırmc ten, sıra 

"""trı ke Canıb jcdıyorlardı. Halbuki - h 
tı.ı~la trrıarasıcrday~. son günlerde p. I'/ uvarts an 
"a~l' tlgiltcr n. a soylediği bir nu "'- d • 
tıı r>"Ctindc b:nın Cenevreye kars· bakır ma enı ,. "'Ost r de .... "kl"k . 
tl~lc • ernıiş tj z ·gışı 1 • başladığı 

rı a r. ıra 1 ·ı· b · b k , '• rasınd .- ngı ız a~vekili . en zengın a ır 
\o" •vıiJJ a . • Memleketın birini ihtiva c 
d:\Qii etler C • k ki ından d 
""\ e.ıtlıeneclenı. eınıycli hiç bir teca ayna ar h bakrr ma eni 
~i~ jlller ese, •Yor. Bunun al<sini id den Kuvarl~ j" n ~ılacaktır. Bu 
~"t: '1YorJar Baı. Yalan bir bahse Rir ı ı yarın merasırA etvine gönderdi 
~~;e l'lli.iı°c ır '?apagan gibi Ce ~ii~asebetl~ ~uhabirimiz Ni 
'• )rJ~ edip du llladiyen inanıldığın1 ı' 1 gımız husu. din jlk yazısmı bu 

-t\tttr.,, l'nlanın hiç bir fayda yazı Ahrrıe ,..,.,ızda okuyu .. .. .. cü sa)'l"· 

1 

gun uçun 

ASIM US nuz. • • 

Anlaşnıası 
Bir ay sonra ilan 

edilecek 
Tokyo 27 (A. "?·) -Asketi m~ 

fellcrin naşiri efkarı olan Kokumm 
gazetesinin yazdığına göre Kominter 
ne karşı aktedilcc.ek olan Japon. -:
!~;.]yan itilafına aıt hazırlıklar bıtmıfl 

Paktın imza edildiği 25 ikincitet 
rinde Hirota tarafam_da.n. te~!iğ ~ 
cektir. 

ile malullere tahıis edilmi~tir. Bele- '(Sonu: Sa. t5 Sü. 5 J 

Kıymetli Baıvckilin. ıelırimide bıraktığı iki intiba 

Romen Başvekili 
Dün şehrimize geldi 

ve Ankaraya gitti 
'(Yamı 2 inci ıayı/amı:"dai 

Reşadiye caddesi 
kapanacak mı? 

Yol gümrük işlerine tahsis 
edilirse diğer vasıtalar 
nereden işleyecek? 

Sirkecide ealti 
gümrük binası ö 
nünden geçen Re 
şad.iye • caddesinin 
asfalt yapılması 
nm belediyece ka 
rar altına. alındığı 
Dl yazmıştık. 

Bu haber, li 
mnn mahafilinde 
menfi bir cereyan 
uyandırmıştır. 

Çünkü: Rf!§adi 
ye cadesi herkesce 
malum olduğu ü 

.. zere gümrük'. işlen 
(Son: 'Sa. ~ :Sii.; ı;, ~ t-
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Sularımızda vukua gelen de~i;-t:R(iııien - B8ŞVeKili~
1 

kazalarının sebepleri var Dün şehrimize geldi 
Gemilerimize ·ve Ankaraya gitti 
dikkatli olahm 

Türk Bayrağının denizlerdeki 
şerefıni ancak bunu yap

makla yaşatabiliriz 
YAZAN: Nizameddin Nazif 

Ordu şilepi süvari~inin tevkif e
dildiğini duydum. Bunu si.iylerken• 
Türk adliyesinin el koyduğu bir lıfı
cliscyi ineeleyi§teki mantıka, tarza, tu· 
tulan veya tutulacak olan yola, şöyle 
Yeya böyle bir ~ekilde müdahale et
mek istedi~im sanılmasın. 

Hayır .• Ben ne Ordu §ilepinin batı
şında bir muamma aramak niyetin • 
deyim, ne hu büyük facianın esraren
giz bir tarafı olduğunu ara§tmnaga 
JCalkışacagnn; ne de mes'uliyetler da
ğıtmak veya haklar mUdafaa etmek 
tarafına igdeceğim. Zira bizim deniz 
f acia.larımızm • maalesef • hiç bir 
muammalı tarafı olmadıgma 1'aniim. 

Bizde gemi, sadece, kiiltiıttlr ol • 
"dugu için batar. 

Kü18.lım11 önüme !{oyup zaman ıa· 
man ~öyle dii~ilnilrilm: 

Bizim denizlerimizde çok kaza ol -
maz. Trden'? Zira gcmicilerimiz rnü; 
kemnıelclir· Eğer yabanc1 bir millet 
gemicileri - ezkaza - bizim bay -
rağnnrzı taşıyan gemilerden birçoğu 
ayarında gemilerle seyahat etmeğe 
razı edilebil eler siz seyredin güm -
hürtüyü ... Datan hatana ... 

• • • 
Or<lu §ilepi bir kruvazörümilze 

çarparak batmı§tır. Tabii ~arpacak 
Ye tabii batacak. 

Bir başka memleket denizciliği 
hundan kat kat feci kazalar geçirehi· 
lir. Lakin asla böyle bir kaza geçire
mer.. Çünkü; 

1 - Bir haılia memleket denizci· 
liğinde 5 - 6 mil sür' atinde bir akın· 
tı ile baıedemiyecek süratsiz gemi kul
lanmaz. 

2 - Yine ha§ka memle1'et denizci
liğinde bu sür'atte bir akmtımn lıızile 
bir yere ~arpınca derhal ikiye bölü -
nüp batacak çürüklükte gemi de bu
lunmaz· 

•'Elimizde ~olC mükemmel, mil • 
nevver ,.e tecrübeli bir deniz 1'adro • 
su var Fakat materyel yok· Bu uırda 
materyelsiz gemicilik'. yapılabilir mi? 
Yapılamaz tabii. O Nuli devrin.de 
idi. İki odunu rendeleyip hirihirine • • • 
yapı~tırdm mı al sana bir gemi .... Sayın Celal Bayar'ın gemiciligimi· 

Bugüniln gemiciliği ne derece bü • ze kar§ı gösterdiği alaka herkesin ma-
yük menfaatler temin ediyonıa o de- ı d k · r d mlı f d Om ur. Fa at gemiciliiHmizin yeni 
rece gem~ masra a ve eva e a • ı:ı 
karlrga muhtaçtır. Uzun tecrübelerin ve mükemmel materyalle teçhiz edile-
sonnnCI• n'luan" ileni:ır.iHIC tue, temiz ceği gilne kadar eldeki gemilerin hep
ve emniyet edilir vasıtalar kullanıl - ıini kullanmakta israr etmek doğru 
masmı zaruri Jtılmııtır. Kazanı ho • olmaz. Ceial Bayar'ın İnebolu kaza -
zuk, yatakları agmmı§, çürük teline- emdan sonra gösterdiği sür'ati tekrar 
leri deni~ üstünde dola§tıran "devlet· göstereceğini ve fen heyetlerini der
ler parmakla gösteriliyor. l\Ulletle • lıal seferber ederek mevcud gemileri 

rin bayraklarına son derece k'ıskanç :!ı:ab!~e~~~;!~e~a~!~pmü~1::;J~;~ 
oldukları hir devirde, bizim gibi, f 
bayragmm §ere( ve haysiyetini koru- st~nhul beledjyesinin sokaklarda çil· 
mak için azami fedakArlıklar göster rük otomobil bırakmadığı günlerde 
mi~ olan ve lier zaman ayni fedakir hUkömetin Türk bayrağı himayesi 
lıi!ı p;iistcreccğine herkesin tereddüt· altında tek çilrük gemi bırakmayaca-

gma inanabiliriz. 
~iiz hir iman duyduğu bir millet ne - _______ __, ______ _ 

ılen dünyanın en külüstür tekneleri-
11e bayrak çeker? . ı ı ! 

İ~te Or<ln şilepinin liatışmCla1'i illet 
im suale er geç muk"adder olan müs
lıct cernbm lıenüz tamamiyle veril -
ıııemiş "olmasından ibarettir. Türk de
nizcilerinden bir~oğu bugün deniz ü
zerinde adeti idam mahkfuiıu Yeya 
fedai gibi dolafmaktadrr· Hiç bir ge -
mi mücelılıizinin göz yaşına bakma
malı, külüstür gemileri ortadan lial -
drrmahdrr. 

Deniz k'azaları, mazarratlan bak'r 
mmclan ikiye ayrılırlar: 

1 - Yalnız insanların hogulmasx
nn Ye birçok mal1arm mahvolmasına 
sehep olan kazalar. 

2 - Ilem insanların l)o~nlmasma 
• o ' 

hem birçok malJann mahvolmasına 
Bebep olan. hem de batan "'eminin 
ta~Hhğı bayrağa emniyetsizlik

0 

davet 
eden kazalar. 

İ~te hu ikinci nevi Iiazalar bir 
memleketin deniz ticareti bakmıın -
dan son derece elim neticeler veren 
kazalardır.. Zira böyle bir em -
niyetsizlik haşlayınca ne tüccar hu ge
mil~re mal yiikler, ne de vatanda§ 
bc>y le gemilerle seyahat etmek ister. 

Acaba Türk ticaret denizciliği va
tandaşta Ye her hangi bir tacirde 
böyle hir emniyetsizlik uyandırmı§ 
mıdır?. 

Hayır. Fakat bilmeliyiz ki böyle 
bir emniyetı<İzliğin uyanmayı~ı gemi -
lerin değil gemicilerin eseridir. 

Öyle usta, öyle münevnr, öyle 
tecrübeli bir denizci kadromuz var ki 
hunlar bir ba~ka memleket gemicisi
ı:ıin içine ayak atmaktan çekineceği 

--.ı.~"Llılle_t1l • • lnr • 

OlomobJI plAkaları 

Otomobil plak:alarmın değiştirilme· 
si clrafmda Dalı ili ye Vekaletince ye· 
rilen karar i!zerine hele<liye seyrisef er 
mücliirlüğü faaliyete geçmiştir. 

Hususi ve resmi otomobil plaka
larının yapı]nıa~ı miinakasaya kona· 
cak, hu iş bittikten sonra plakaların 
deği~tirilme.;ine ba~Janacaktır· 

Doktorlar için kurs 

Üniversitede muhtelif kurslar açı -
lırken bir de doktorlar için tekamüJ 
kursu açılması hir gazete tarafından 
teklif edilmişti. Bu kursun açılma i· 
şi etrafında yapılan istek rektörlük ta· 
raf m<lan incelenmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan incelemeler müebet bir 
n~tice vermemiş olduğundan böyle 
hır kursun açılması için hazırlıklara 
ha~lanacaktrr. Fakat henüz kat'i hir 
~ekil lf'ı-hit eılilememiştir • 

B. Tataresku beyanatında diyor ki: 

Çahşmalarımız- iyi gayeler 
uğrunda olacaktır 

Dost ye müttefik Roman yanın muh 
terem Başvekili B· Tataresku diin 
'·Romanya,, vapurile ~elıriınize gel -
rniştir. 

l\Iulıterem misafir, rıhtımda, İstan-
1.~ul vali ~·c hele.diye reisi B. Muhittin[ 
Ustündag, Emnıyet direktörü Salih 
Kılı«;:• Hariciye Vekaleti hususi kalem 
direktörü B. Refik Amir, İstanbul ku
mandam Tümgeneral Osman Tufan, 
~Ierke:r. kumandanı T uggeneral İhsanı 
llgaz, Romanya elçisi B. Telemak, Ro
manya başkonsolosu B. Lukaçe·viç 
Yugoslav ve Yunan konsolosları ve di
ğer zatler. ''e bir ihtiram kıt'ası tara
frntlrm karşılanm1ştır . 

B. Tataresku vapurda vali, kuman· 
clanlıır, Emniyet clirektörii ve elçi ta· 
rafından karşılanmı, ve sonra be
raberinde gelen Bükreş elçimiz B. 
Suplıi Tanrıö,·er ile birlikte rıhtnna 
inmi~, askeri. teftiş etmi~. bando Ro
men ve Türk milli marşlarını çalmı~
trr. 

Muhterem misafirimiz lmndan son
ra otomobille Vilayet Konağına gide
rek valiyi makammda ziyaret etmiş, 
hundan sonra vali B. Muhiddin Üs
tündağ ziyareti iade etmi~tir. 

• Romanya Başvekili B· Tatareskn, 
saat iiç buçukta, Cumlmriyet Abidesi
ne çelenk koymuş ve sonra Perepalas 
otelinde gazetecileri kabul ederek ~u 
heyenatta bulunmuştur: 

B. TATARESKUNUN BEYANATI 
''Tiirk milfotinin ve lıiikumetinin 

misafiri olmakla peh l>alıtiyarım. Mem 
leketimde hayli meşgul bulunmahlı· 
ğıma rağmen, dost t •e miit.tefik Tii.rld
yenin milli ba)Tamrna i§tirak <'imek 
için lwı~esle bir :oman ayırabildim .• 
Bu. arzumun tahaldmlmndan dolayı 
ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. 

''Romen millPtinin. Türkiyeye har 
şı do.~tluğıı <:ok emin ve sarsılmaz bir 
dostluktur. Bu do,ı;t memlekette f{eçi
receğim giinlcr, benim için 1ıakiki 
ba.vram günleri olacaktır. 

''Memleketinizde gördüğüm hiisnii 
kabulden f evkaUide mütehassisim. 

''An1wraya gider !{itmez, Türkiye· 
nin ynratıcm Bii.viik Önder Atatiirk'e 
derin ta...-imlerimi arzPdeceğim. Dai
ma iyivi ı·e faydalıyı birle~tirmek iti
yadında oldu,um it;in. Anlı·arayı %iya
retimJen istifade ederek kıymetli 
Tiirk ricaliyle ild memleketi alôkadar 
eden ban meseleler ii.zerinde gÖrÜ-§e
CP~im. 

''.5rınu sÖ)'livebilirim Ta. çalt~nwla· 
rım1.:, iri gayeler uğrunda olacak • 
trr.<,, 

l\'IİS;\FtRtMlZ ANKARAY .A 
HAREKET ETTİ 

'lulıterem Ba~vekil. ~aat 18 buçulC
ta PE>rapalastan otoruobiJle Tophane 
rrhlımma inerek kendisine tahsis e
dilen Sakarya motorile Haydarpaşaya 
geçmiştir. 

Beraberinde Romanya elçisi, kon-

solosu, Bükreş elçimiz, Hariciye Ve- ' 
kaleli hn~usi kalem direktörü, bulun
<lug ulıalde Jlaydarpa~aya rıhtıma çık 
mış olan Ba~vekil, orada kendisini 
bekleyen vali, emniyet direktörü, \'C "" 

kumandanlar taraf mtlan tekrar kar§ı
Jamnışlir. 

Mulıter<.'m Ba~vekil .Abidede Saym misaffrinıiz, IJaydarpaşa is
tai!yonunda kendisini hekliyen bir di
~er ihtiram krt'asını teftiş ettikten 
Romen ,.e Türk miJli marşları çalm
clıktan eonra hazır hekliyen hususi 
trene binmi~ Ye tren saat tam 19.5 de 
hareket etmi);tir. 

Hükrcş eIÇinıiz B. Suphi Tanrıöver 
Romanyanm Ankara elçisi B· Telemak 
hariciye hususi kalem direktörümüz 
B. Refik Amir de B. Tatareslm ile bir
likte gitmişlerdir. 

Romen Aıekri heyeti Ankarada 
Ankara 27 (Hususi) - Dün ak 

şam lstanhuldan hareket eden Ro 
manya genel kurmay reisi general 
Sikityunun başkanlığındaki Romen 
askeri heyeti bu sabah saat onu beş 
geçe Ankara.ya gelmişlerdir. 

Türk - Romen bayraklan ile 
donatılmı§ olan istasyonda genel kur 
may başkanı mare§al Fevzi Çcıkmak, 
genel kurmay ikinci reisi orgeneral 
Asım Gündüz, Ordu müfettişi orge 
neral F ahrettin Altay, Ankara garni 
zon kumandam general Mustafa 
Merkez kumandanı albay Demir ta 
rafından karşılanmış, bir askeri kıta 
selam resmini ifa etmiş, muzika Ro 
men ve Türk mar_§larını 9-l!mıştır. 
istasyon iç ve dışında toplanan kala 
balık bir halk kütlesi muhterem misa 
firleri alkışlamı~lardır. 

Romen askeri heyeti ikametlerine 
tahsis edilen Ankarapalasa inmişler 
dir. 

Yozgatta 
Yarın elektrik san· 

tralı açılıyor 
Yozgad (Hususi) - Cumhuriyet 

bayramına iştirak etmek üzere lise 
mizden 45 kişilik izci gurubu munta 
zam kıyafetleri ile Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Hareket saati muayyen olduğu i 
çin halk daha sabahleyin lisenin önü 
ne birikmiş ve çocukların geçışmı 
heyecanla seyretmiştir. 

Geçit çok muntazam olmuş, vali 
konağının önüne gelindiği vakit lise 
müdürü Fazıl ile iki izci murahhas va 
Ii Feyzi Gürele arkadaşlarının hür 
metlerini sunmuşlar; vali Feyzi Gü 
rel de geçit vaziyetinde bulunan ço 
cuklarm hatırlarını sorduktan sonra 
hayırlı yolculuklar dileyerek kendile 
rini uğurlamışlardır. 

Şehirde cumhuriyet bayramı lia 
ztrlıkları bittiği gibi, sehirde elektrik 

---------=----.... ,1· 

···························-······--········ ~l ! D=-Daı~ nsener •t 

~ aırasnını<dla ./ ~ 
: .......................... ·-··· ............... . 

Profesör ıerirı 
haysiyeti ~ 

Mubarıir arkad0.§).anm1zdan biri• ı 
,ıt• 

manlarda bazı gazetelerin onıver ~ 
leslni parmaklarına doladığını ve )1 

k~etinln "Ecnebi profesörlerdetl ' 
nuz., demesino rağmen, prof'esısrıere 
daı devanı etUginl. ııöylUyor. ıJ'l 

Bu neşriyattan mUteeaslr olduğıJil11 ,ı? 
ecnebt"profesörlerden Frank'm taıeııe , 

"Benden istltade etmiyor musuıı~ 
mi yapamıyor muyum. HUcum yazıl ,pıl 
dla edildiği gibi size ancak günde Y1 ııl 
ka mı ders veriyorum?,, tarzındn stıll 
duğunu ya.z1yor. . 
Arkadaşrmız gazetesinde diyor ıd·ııt 
''Devlet cihazımız, bUyUk, kUçlil<. 

murun haysiyetini otoritesini gözet.it'" 
meyanda belki de m bqta pro-:esôr1etltl 
zarı itibara alınmalıdr. Zira, mesıe!t1~ 
hocalar otoriteye en muhtaç olan f3~ 
dlr . ., 

Bizo kalırsa, Maarif' VekA.letlnin 
profesörlerden memnunuz,. demes!. 
halledilecek mesele kalmadığını ifade t 
Profesörlerin kendi hareketleri dUrust .J 
Fakat makanlzma yanı,ş kurulmuş b ~ 
lir. İşin tertibinde bir akBaklık ve &'~·t 
n~ta blr inhlrat veya geçlkme go:.ıill> 
BlltUn mesele bunun etrıı.tmdadır. · tıl 

MeseJA. Üniversiteye getirilen ecııe~ 
sörlerden beklenen, kendileri gibi tlı 
yetlştlrmelertydl. Ecnebi profesörler ,1 
okutmakla beraber, yanlan ınra P~ 
yetiştirecek ve bu profesörler, Uç, ~ 
içinde kendi yerlerine kaim 01acald81

r· 

cihet tamamen unutul.mu§ görWUyot• 
mesaimiz, bu nokta Uzerine yUkSe1' 
larm dikkatini celbetmektl. 

Profesör Frank'm tee3sürtlne gellıl~ 
dlsinln şahsına. bilhassa tara!muzdsJ' ~/ 
söylenmemı, olduğu cihetle blZce bit J 
yoktur. İhtisasa hürmet ederi%. )J 1' 
mızm dedl!f. glbl, profeı!lrlerin, otorlı:. 
çok muhtaç §ahsiyctlcr olduğuna tıfj İ 
vetıe kanilır: ... Ancak, Pr. Frank te~/, 
na, kendisinden edilen istifade 'hU;;tSIJ~ 
şu veya bu meseleye dair, tııle~ye ısı 
etmekle, mcvzuuba.hfs otoritenin 
mı yardım etml§ olur? ../. 

Bügilkdere cınaue11 

mahkeınede . ~ , • r(ııf/', 
iki ay kadar evvel Ferhat ~9J;Jı' 

birisi Büyükderede meıresi :Jl"' 

bıçak1a vurarak öldünnüşlÜ· 1. 
Katil Ferhat yakalanmış "j,,/ 

ağırcezada durusmasma b8§ 
tır. ~ ~ 

Ferhat sorgusuda karısı "'e. ,Y'ı 
tarafından tahrik edilerek 'f:i'{I 
işlediğini söyJ,emiş ve şu yolCJP 
vermiştir: tf 
"- Saliha ile beraber ınetr~~; 

tı yaşıyorduk, birgün eve geldi~ 
man Salihanm eşyalarımı ..,e ~·J 
rımı alarak savuştuğunu gö~1'Jef"~ 

Bir müddet sonra BüYıl ıı" 
annesinin yanında bulundıJğı;' i<

1 

her alarak gittim. Eve gelJJlesı 11ş ~ 
yalvardım, yakardım, fakat btJ ~~ 
kabil küfür ve tahkire ınartJı ç" 
dım. Dayanamadım bıçağn111 

/ 

rek vurdum.,, ~~ 
F erhattan sonra Salihanıf1 Ji~ 

biraderi Ahmet şahit olarak f 
miş ve şunları söylemiştir: IJİ'' 1 

- Bahçeye çıktığım zaJJl f.'9) 
hat yengem Salihayı yüz~ 1'0~ae"" 
re yatrnnış, elindeki bıçağı . J 
na sokup çıkanyon:lu,, . ~ 

Muhakeme diğ~r şahi~~~~ıı f;I" 



Ye . b k Ilı ir seyahate başlar en 

. Karadeniz 
ırndiye kadar kaç isim aldı 

llerıu YAZAN: Niyazi Ahmet 
n ae,·ah . 
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ŞEHiR H~BE:RLERi 
Küçük mah

kumlar 
Kliringle bağh olduğu .. 

muz memleketler "e . h ' atund b . 1 . · llı ir ,. 1 en aonra enım • 

~•tine çık:r~~luk olan Karadmiz Ög"' refmenler QrQ• 
• J\ar ı . ~n her ~eyden ewelı !tt:~ aı enız • 

.·'1111. ~için ib rrıe, Z~lU geldi. Tet- d gen l 
11 ıtler? kad u. denıze Karadeni1: Sln Q 
~denize 08~enız '·aktile ne imi~? f • /er 

Edlrnedekf fslAh 
evinde terbiye 

edilecekler 
1 1 ile 1 8 yaş arasında bir suç işle 

yip mahkum olan cocuklann, 18 
yaşını dolduruncaya~ kadar mahku 
miyetleri geri bırakılmakta idi. 

Alacaklar Merkez 
Faizsiz iskonto 

Bankasınca 
edilecek 

.li ... -Bir k adar çok aıl \'C.rmi~ ayın Dün iktisat vekaletinden şehrimiz-------------

o.ı. ı ııunı :. l v 

a tarih . } sayayım: O t . ı · l e Kiiltiir Bal.-mı ıgıw 
4'>- çı ff"rod t ( . A r n tc ue er d'l· 

d~ .. <l.:- 484) K 0 
• lıladcf~ ca Jeni JOpılan ıoyinlerr. devam c 1 Adliye \'ekaletince bu gibi çocuk 

!arın hem müddetlerini doldurmaları 
hem de tamamiyle ıslahı nefsetmele 
ri için Edirnede bir "Islah evi,. tesis 
edilmiştir. 

iktisat dairelerine Lir tamim yapılmış 
klering anlaşması ile bağlı olduğu 
muz memleketler hakkında alınmış o 

işçi yurdu 
bugün açıhyor . lldıırirı· k aradenıze Akı;ı - ı. d' . 

• O 1 ıtyJ d tnPnte tr. 
tıı İıni J • . e ~r. Mana•ı Milı- ... kuln idare nıe· 

g~l'İıJrrı.. I· Ju ı ... ıni tetk 'k 1 • 1 Beyo:;lu kız san:.ıt o . C k .. 1 

lan karar tebliğ edilmiştir: 
Bu karar u maddeleri ihtiva 

et 600 Hömiir amelesinın aıı ,_. ul ı, ki l\arad .. 1 e mkı.~ er murhı;;unn Emine Nernnn, ~.~Har 
ıı;ıt er k enızı en es ı ta· ._ ". .. .. . ,.v ni stapyeı-

ay,11 O\·u renk)" ~ız em;tılu"u resım ogretme .. k .. Memleketimizin her tarafındaki 
mahkum çocuklar bundan sonra bu 
eve gönderilecek, ıniitehnssıs dok 
tor ve terbiyecilerin nezareti altın 
da, terbiye edilerek ıslahlarına çalışı 
lacaktır. 

mektedir. 
• 1 - Hükumet kliring anlaşmasi 

le bağlı olduğumuz memleketlere ya 
pılacak ihracat evrakının bu memle 
ketlerin klering hesaplarındaki yeku 
nu ile mahdut olmak üzere Cumhu 
riyet Merkez bankasınca faiz.siz ola 
rak derhal iskonto edilmesi için bir 
karar almış ve bankaya tebligat yapıl 

hayalı bu suı elle 
intizama girecek 

a lletJe ·. ı ınanaı;ma ı·-· c b"I k k _ ·ıt okulu ılo um 
~ıı} ... • rın 1 ;; Ak . d ıgme .ıa ı ı, er e san. . k 1 ııı· ···•~. n .. :.· ~ınoz a ora- 1 . ..... • f 1 a)'lll o ' 11 
ı \ ;, tı ı ... 1111 ~ 1 .... . ato ye ı o_gretmenı ı.-an . 

tr e r4 ,lt .1 onraı an ıltgı~t.- ·a _ı· kt" 1 .. v.. Kaıhköv 2 inr.ı or· 
.. , no ol B I • \ ruıre or uguııe, • n " et mu~. n ( " mı- . ··:-:. etmen· tın11 .. 1 

111•ııa ına gel. ta okulu fransızca ) cırdnııcı 11rı~ • 
c • ., a he h ır. ,..... O N . 'L. 1 k"' . "ıncı or d,.lt. ra er hir 1 k ı_· 1 , .. me ~man urı. "a< ı o' -
ı. •tin ara ı .na rac e· k d .. j;retıncrı-
JI', anan i . d .

1 
lao ulu frnn·-rzca yar nncı o" .. .. 

ali·· .• • ntı ~ 'erı - 1·~· ~ ·ı T f'k Kachkö,· 3 unru tun h ıgıne ., azı e c' ı , . . A rı 
~a'ad u sa}dıgnn ·-· 1 d h ortaokulu yardımcı fi~retmenı .~~ 
)a~tıiıe P0111 ~:1.m ler .<'~ K!ş- CibaJi ortaokulu rivaziye yardınıcı ?.r 

ıt. -··"•d · ... ıut ı cnızı r · ı· · t ih o«-"'lti 1 a ı \'e \ d · ' rclmcnli~ine Kiitaln·a ı <':-• ar " 
Çııı;ınt . ı na olunun orta· . ' . • · taoknlu 

• a--1 ı ıle dar] k "k" J rf'lnı<'nı Hanıdı K~ .. unpa;;a or 
.-.rrı tnı J acıar:ı 1 1 la\- ·ı rv• \ııka· de d . f o duğund ~ '• ·r d tarı ı. cograf ya ö~retmcn ıgıne, ı. 

li n c
1
n1Yordu. A hal n Bçılıt~ e • ra Gazi Terhivc En~titiisii amtant 

h U gar B ra ar a rı nım ~ . · .. t l nhu1 kız 
t'ıoaJırj J> , ahri Ru Rahri No _ t!raettın Bakırkoy 'e ",?_. Ci-
• .,. ' ~Çenek n 1 . ~ 'f R 1 ortaokulu ınu~iki iiğretnWll ıp;ınc. v. h c ·· 1• • a1rı ı• acar aı I 1. k . . ı ıcı (ior • a 9() 1'fJ ad) • ' • >a ı ortao ulu rı\ azı\'<' ) arı ııı ~ 
't· :r• lıalırj ;rı:ıdr ''ermBı§hle~dı~. retmrni Semiha Kad~kiiY 3 ncü ort~· 

~ {\ll'tad '\e ''e a rı Sı- k ,.v t enir 1ı kad enjz a~J 
1
. .... o ulu riyaziye varclnncı oı;rt• 111 

ti ar "d arr ge ır. v. ~ .. 1 : k ı fran~ıı· are11 q alan K d . . tı;ıne. ::Su eymanıyc ortao ·u u ~ · 
ilJı de ~ıı kor:ltun ara .enı~ asır' e ca yardım<•ı ö~retmenliğine Fahırc. 

l!WiJ:ı:~ı olarak ~' tehhkelı n fır- Kadık.iiy 2 ne/ ortaokulu tahiivc yar· 
"'') ır ı_J. ta tanınmıştır. 0- .1 .. v ı·v· '-' 1 ·a Bevkoz 

l 
·oı.ı lctı ~ ona )'ak. h 

1 
b uımcı o~rctnıcn ıgıne J u t) • • 

89Q • er oııd ın ° unan ü· ortaokulu fransızca yudımcr öğret • 
~İtıd )ılınd.. an korkarlardı· menJi;ine }J .. _ .• z ki Ka<hkiiy or 

e }\ .. Yaptla h · k "k !"> rnı-eyın f> , • 
't;ı" lltadcn· • ". _ır ~.et 1 ne- taokuln mu•iki ö~retıneni Suzan Gn7.; 

d~ı ~~ t~ıla Jıi ·~~ ıkı yuz m~tre- 0:-manpa~a ortaokulu musiki iiğrrt • 
llıt ~0."ulnıu t~r ır lıayat eserı ol· menliğint. Üskiiclar kız en titiicii r~ya· 
t•r,.. .. l'iJı il'- · zive ö::retıneni ·ta1·,·erligvine Nedııne 

• ... ,,. ti; lanı 1 d .. . r: • 
Q tf 1 hta\·a 

1 
an ar a Karadeniz tayin edilmi~lerdir. 

f'ı\ll."ııaQ • n nrı öyle tarif eder· 
'"""'' <>sen / • ı "'~' ·<ilteıı • ırtınalar, etrafında Yakalanan hırsızlar 

"q]/ "" "ıt crı b '( '-d 11 "<~ )· t>cnc ı ere t\urban 
t ,, ı1;rak etlerini yer ı·e 

I
J\u,.lld cı eh gibi lwllanırlar • 
"' ttı. 
r Ot • l.t lf 
'}\Q · ın gene fU satırlar Ya· 

"~ d l'Q(J~~· • • 

,O.ı//{l~İ/j~dtı· sulnrı derı"n lıir ha -
ıı ı di" ır B h 

<' tı.i,b ke,. d • • ll aı•u:un .,ot hı 
"·kor: dPl/e 01;nı:lcrin sathı maille· 
r'tı;rı? C'tıi: ·_4 "k!;a diiz 1·e pek dil•· 
• ,,. \> • rıı-1-
1 df!1. • 'Q/11 • "1'<ı dr.ni:lerinin en 

fl)J ıı ~tıliği ilı.:: Atla., OkJonwıu t·a· 
l f' ıtf p d .... , ' • 
olt/ QfQbQ begı • rızami derinliği 

'I· lttıa '' u Q:J''1ı' ~ 4,190 "•munun cenubun· 
ı,f'cf· ı:,tı d . 111Ptre derinliği ile 

'il/ ,,. S "'1nf ·"' · 
,.: c> 1\ · alı;l 'Kın,. rnknbet ,., • 
~O 1,1,. ,,,.orf,,n;}'11arr luıriç oldu'i_11 
"'ı t,.(' /• ~rn t•n • d • 1•v• 
''"~ c ,,.. il sntı r.rın ıgı 

""· lJ il t·a. •
11 

'1Prinlil: :4 tlas Ok· 
"lir> l QftıJ, '{) otı. d,.rinlilı df>r<•ceşini 
J1 <ı,.,,,, "nı ~;n · d 

Q bi; ., "n::.; .. '" erin/ii,ine nis 
)ıılw· n d"rin/"''" "O d f 

''"··· ıgı .. (' o 

Yirmi giin e'' el lıapi~hancden çık· 
mı~ I.andros TepebaşınJa hir hak • 
kal dükkanmr soymu:, yakalanmış • 
tır. Ü:r.erinde cigaralar ye çaldığı pa· 

ralar bulunmuştur. .. . . 
Dundan başka ge~en seı.ıc uım er.::ıte 

nebatat cnstitüsiinclen nukro kop \'C

suir fen alalı raf an Zeki <le yakalan • 

mı~tır. 

MÜHCRLF.RI SöKCLEN TE~E -
KELER - Tahtakafr,de Ç~iınlekçı !;o· 

k ... f 190 1arah ardn·ede hcJe-a .. ınc a nun • .. 
d. e 1 t·ıraf rnılan ınu· 
ın· zalnta meınnr arı •.. . . 

1 ,; 1 • 11 t eke ,·a~ın "alııhı ta
ıur enmı~ en . . ••k"ld" ..... 1 _ 
rafmclan miihiirlerinın ı>O u ugu ıa 

• .. F"lip ,·akalamnı:. he: ahnmı~tır. \' ıgr.ı ı -. . . ı. 
tenekeler mt.rkeze gön<lerJlınıştır : 

MOTO IKLETLE y \RALANDC 
> •• f ahrikaı.r poı;ta şe· 

- l>aı.ahaJı,.e -ı~e .1 E k" 
• • • • :. ı. • ı · 1 e .ren oy · 

(ı .\lı Raıf moto~ık etı.ı r • •• 
,. moa acn·r. ııı -

dt.n ı;eçerken 4,.., yaş · 
minde hir ka(lına ~urpnıııt~.r-. k' 1 

K d 1 k 1 ,.e aragr ırı nu~, 

Yolcu salonu 
Kati lha!esl Salı gUnD 

yapılacak 
Galata rı1ıhna üzerinde inşa celile· 

cek yolcu alonunun kat'i ihale~i ··. 
ııiiıniiıdeki ~alı giinü f11tanhul liman 
i .) letıne direktiirliiğiinıle yapılacaktır. 

Çarşanıha glinü de liman i~letnıc 
clirektörliiğü ile Deniz TicarPt miidür 
lii~ii ara~ındn açılmış olan meydanın 
yanında yapılacak a falt yol ihale o· 
hınnraktır. · 

Bu yolu liman jcf are~i ile belediye 
ınüştert-ken •apınaktadır. Hr.r iki ilıa· 
]e ~ona erdikten onra. liman i~letınc:
dircktfüii Rıınfi Maıwa 9:\8 hütı;e~i 
ni hirlikte Ankaraya ·~(itiirerek İktı -
nt Vekaletine arıf'ılccektir. 

OUmrUk Umum MUdUrU 
tehrlmlzde 

Gümrükler umum müdürü Mah 
mut Nedim dün Ankaradan §ehrimi 
ze gelmiş, İstanbul gümrük ba§mÜ 
diirlüğüne uğrayarak bir müddet baJ 
müdür Mustafa Nuri ile görÜ§mÜ" 
tür. 

Mahmut Nedim, ehrimizde on 
gün kadar kalacak, gümrük İ§leri et 
rafında bazı tetkik ve tefti~lerde bu 
lunacaktır. 

Ş~f11- Fatih arasında 
otohU• 

mıştır. 

2 - Kliring hesapları vaziyeti 
her hafta muntazaman gazetelerle 
neşredilmekte ve ihracat merkezle 
rindeki Odalara ve borsalara ve Tür 
kofis şubelerine de aynca her tüccar 
tarafından her zaman tetkik edilebil 
mek üzehe bildirilmektedir. 

3 - 16. 1 O. 1937 tarihindeki Kli 
ring hesapları vaziyetine nazaran biz 
den alacaklı memleketler şunlardır: 
Bu memleketlere vaki olacak ihracat 
her birinin hizalarında gösterilen a 
lacaklarr yekunu ile mahdut olmak ü 
zere ve teknik hazr banker ihtiyati 
tedbirler haricinde faizsiz olarak 
Cumhuriyet Merkez bankasınca he 
men finanse edilecektir Muhtelif 
memleketlerin 16. 1 O. 193 7 tarihin 
deki alacak mıktarları: 
Memleket 

Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Estonya 
Fenlandiya 

Fransa 
Hollanda 

lngiltere 
ispanya 

fsveç 
İsviçre 
hal ya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunnnistan 

T. L. 
2.687.500 

158.600 
5.700 

2.901.600 
3 . .300 

1.030.900 
3.983.600 
1 .177.800 
8.484.400 

.395,500 
1.712.600 
1.071.200 
1.942.600 

.31 .800 
c7ı53.400 
570, 100 

2.062.800 
251.400 

54.300 

Kurıulu ... _ Beyazit ara nıda oto· 
hü i-letilıı;esi hakkında )'apılan mü -
rar.r.a~ tetkik e<lilnıi~, müsaade \'eril -
mi:tir. Hn Jıatta j~liy.t>cek otobii lcriıı 
muayeneleri yapılmaktadır. . 

Runrlan ha~ka Şi~li - Fatıh arn- Para borsasında 
ınıla otohiis i;letilnıeci için beledi) e· 

ye ha nırulnıuşıu~. Bu hat~.a da ı~ Hararetli 
otolıii işletilccekıır. Hu, lıenuz tetkık • 

cdilnıck•edir. Muameleler 
Şehir mecllsl pazartesi 

Kuruçeıouıe kömür antrepolarmdn 
çalışan 600 kadar kümiir amele inin 
i tiralıatlarım temin etmek üzere ) a· 
pılnıakta olan ''i~çi yurdu .• hinaeının 
in~aatı hitmiştir. 

Bugiin ant 15 de ''İşçi yurdu.1 li .. 
man müdür 'e ~eflerinin iştiraki~ le 
yapılacak hu uei l>ir mera imle açıla· 
caktır. 

"İşçi 'urdu., 700 k'aclar i:.çiyi tama· 
mile harındırahilecek' en ıı ri te~hizatı 
ilıth a etmt'ktetlir. Bn ciimledcn ola -
rak vurclJn hiitiin i~çinin sahnli ,.e a1'· 
şııın olmak üzere giincle iki clefn yıka• 
n:ılıilıneııi için ı:wnk ve soğuk duş ter
tilıatı yapılmı:.;hr. 

Tlugiirulm itibaren biitiin i,.çiler 
yımldan lıeın yatmak Jiem de yıkan .. 
mnk .;nretiyle i tifncle etıneğe ha lrya· 
caklnnlır z • 

Terfi edecek 
hakim ve 

müddeiumumiler 
Hiikimlcr kanunu mucibince, ver -

dikleri kararlar Tmıyiz malıkemesin
ce yüzde altmış nishetindc ta dik cdi
!en hiikim1erle, mahkeme kararlarını 
nyni ni~hette boz<lurınağa muvaff alC 
olan mücldciunıumilerin iki ene nilia
yetinde terfi etmeleri liizımgelmektC'" 
tlir. 

1937 sencsinıle hu şekilde terfi miid 
tletlcrini <lolılurmuf, lıfıkim , .e miid
dcıunmınilcrc aiıl olmak iizerc hir ter
fi !i.;:tesi hazırlanmaktadır. 

Yarınki Cumliuri ·et hn)l'aım günü 
n6redilecrk olan hu li trdc 200 kadar 
hiılcim 'e miidcleiumunıinin j imleri 
bul mınınk tııılır. 

Af ina sefirimiz 
Bir hafta e'' el do t ve miittefilC 

Ba,,yekil fctak ns ile hirliktc Yuıı.ı
ni~tımn ~iıleıı \tina sefirimiz Ru~en 
Esref ıliiıı şclıı•inıizc cWnınii 'e akşam 
f'k~prt'·İ\·le \ııkar:ıya gitmistir. 

Vapurlar Pazar tarifesi 
tatbik edecekler toplanıyor a mm ~o •. 

0 
hastahanesine 

Haydarpıı~a mınıune ~ J. 1. • az •ırte i minü saat 
;'.ıC ıır mec ı:-ı P • "7 . 

kaldırrlını~tır. • K \ VG \ ] 4..'d Toplanacaktır. feclısın hu 

Prank bir ınlkdar 
daha dUştU Cmıı1ınrİ) et hııyramı clolayı iylc \ "a· 

pnr ı: iı kı•tlı•ri d" faali ·ete g çmi,;, ha,
rnııı giinlr.rinc malı us yeni tarif ler 
ya ımıış l ıırı 1 ır. 

DOST yOzONDE~de·incle 7'2 n-u (lc,·r: içtimaımla D<'led.iyenin 935 e· 
Galatacla l\f umlıane caJJatirc ile ayni ne.;:i kat'i lıc.sabı ıla tetkık o~unacaktı~. 
maralı f'Yde oturan .. .. 1 J> .... ıeılı·, c <la imi enciinıcnı diiı.ıden ı· 

r• • r ""d yuzun< rı : " · d 
yerde oturan ıır;~ • 1 ·ıni dönnü"· tilıarcn k~t'i Iıc!abı ;iiz r.n geçırııu·y~ 
1" • 1 1 · ıhır er .ı; ~a\"a etmı~ er, ıır ı 1 " 1 ıaş amı> tır. ler YC Yaralanrn:lar< r~r·:__ ____ __::_:..::::=~=.:..-----::--:---:--

~ -----

• Hnwın. 
- H"nııır. ·. 

lrndu11•• b "d b"l' · - 1/nrır. r k •. rÜ''C gitmiyorum. O halde bcra er gr e ı mz • •• 
etı de op ,/ 

lstanbul borsasında dün birinci ter 
tip Tiirk borcu tahvilleri 13.85 den 
acılmış 14 de kapanmı§tır. Bu fiyat 
e~vclki güne nazaran 25 kuruş ka 
dar bir yükselme demektir 

ikinci tertip Türk borcu tahville 
rinde de bir miktar yükselme kayde 

dilmiştir. 
Dün ikinci tertip Türk borcu tah 

villeri 13.40 de kapanmı§tır. 
Tiirk borçlarında görülen yiik~eli~ 

lere mukabil diğer tnhvillerde hiç 
bir muamele kaydedilmemektedir. 

Sivas - Erzurum, Anadolu de 
miryolu Ergani tahvilleri dün de 
muamele görmemi§tİr. 

Londra borsasından dün gelen tel 
grafta Fransız frangının bir miktar 
daha düştüğü bildirilmekteydi. 

Evvelki giin 148.03 de kpanmış 
olan frank, dün 148.28 de açılmış, 
148. 90 da kapanmıf tır. 

Alakadarlara göre frankntki su 
kut devam edecektir. 

Altın borsa haricinde dün J 070 
te açılmış 1072 de kapanmıştır. Bu 
suretle dün de altın iki kurul' vüksel 
mit bulunmaktadır. ~ • 

Bu tarifelere ~i.ire; ~erek Şirketi -
lı :ı) ri~ c ~erf'k"" t.\kav iılııre i üç ı;iin 
tlc' :un t'ılcr<'k lııı mm giinlerindf" 
pnzar giinlcri t:ırifrlcri tnthik ctlcc<'k
l~rılir. 

sut dam•asmın giydireceği 
çocuklar 

Çor.uk E irgcme Kurnmuııun iit 
tlaıııla ı Cmnlınriveı lıa rnnn nıiina -
ı;dıet irlc lnıgiin (iği eden onra l 00 d<'ıı 
fazla kiiçiik n' rtıYn elhi c ayakkabı 
) eni e~ynlar vererek tir. 

Yeni pazar yerleri 
Paı.:ırtesi saluılımtlnn itiharen Ka · 

(lıkiiyı Adalur, Be)koz. f kiiclar, Ba· 
kırkiiy. ıırı)er kaznlım ı1ıı1ıilinde ı., 
h:ı·ta Ye omuzda e 'a tn~mıak mene· 
dil erektir. 

Ilımılartln knrulac:ık ı>nınr yerleri 
de tc hit edilnıi-ıir. O nhnlıtaı. itilın
rt:n pazarlar kuhnlıileceklcnlir. 

Sarı •erıfo J 2. K:ıılıkiiydc 15. l ,., ~ 
kiidarda 1 O, Rnkırkiiyde 9, \dalarda 
9. Bevkozda 3 oaznr'l eri kurulacaktır. 
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Büyük Polis H FJ/iyelerinden Birincisi: 
Yarınki güreş 

Hintli pehlivan galip 
geleceğinde ısrar 

ediyor 

Büyük sinema yıldızı 

Pin kertonun Maceraları F L O R E L L E' in 
~ Yazan: VoJfgang Haynr:h --· Tcfl'ika numarası: 24 ~ 

Reisle beraber.e 
BUtUn pereştişkArları yarınki par,embe •• 

Semplon ekspı es ile gelecek o/ati 
ŞIEN ve ŞUH 

Bizim eski irlandamızın biltiln düşnıaola
rının köküne kibrltsuyu! F L O R E L L E' in 

''Molli - Mcıgirlcr,, gizli cc~
kilôtını meydana çıl.armah iize
re Pinkcrıorıların 28 ya.~ındal:i 
/rlandalı ajanı lılııl: l'arland kır 
mızı 5akal tal.ara!~ tıe serseri f;ı
ya/ctirıe gircr<'k. f auliyete giri~i
yor. Bir yolcurwn ağ=ını arayıp, 
Pansilt:nnyn tc~Tdltitı ~cf inin .)c
nandolıtn mC)~hanr.c~.lih e~en Pat' 
Dormer oldugımtt ogrcnıyor. O 

- Çünkü,. Ben, bir "Molli., yim ! 
istikbaline gideceklerdir. 

Pera Palas'da FL()REIJLE'ln lkaDlet 
iki apartıman tahsis edilmiştir• 

-Sahi mi? 
- Sahi, ya! Lakin, benim "onlar 

dan., olduğumu gene "onla:., bilir: 
başkalarınca mlum değildir bu ci 
hetl 

Pansih·any:ıdaki Mullilerin başı, 
kırmızı sakallı scr:eriye dikkatle göz 
lcrini dikti: 

Bu büyük ve deha karart istin temsi 
Yarın akşam: Tepebaşı 

meyhaneye a}'al• basıyor. Zilzur· 
na sarlıoş rolii oynuyor. M<' ·/ur 
neci rci ·e '' / ngiltcrenirı çi/tlil\ 
$ıılıi plerini titr<?t<'n lwdret, bu -
rmlmlrr!,, parolasını .~öylcyinca 

Pnt Dormer. l•cndi~ini arka ta· 
raftaki oclasma götiiriiyor. Şimdi 

- "Molli,. de ne demek? 
- Ay, sen bilı Üyor musun bun~? 

GARDEN'ind 
Öyle ya: ne bi'cceksin ! Bak ben 
sana izahat vereyim. "Molli - Ma 
gir,. ler, gizli bir teşkilat içerisindeki 
!erdir, Bunlar, birbirlerini tutarlar, 
kendilerinden oumayanlann kafala 
rmı ezerler! Bir ciftlik sahibini öldü 
rünce, para vere;ek, lrlandadan kaç 
mamı temin ettiler. Amerikaya gidip 
Pansilvanyadaki İrlanda muhacirleri 
teşkilatına girmemi, onlardan i§ is 
tememi tavsiye ettiler. Bir tavsiye 
mektubu falan vermediler; zira, olur 
ki yolda yabancı birinin eline geçer, 
diye korktular! Zaten ne hacet) Pa 
rola malum! Ben, "lngilterenin çift 
lik sahiplerini titreten kudret, burada 
drrl., dedim mi, bizden olan da .. 

llindli pelılit:an Fazzal Başlıyacak tır. 

FLOİlEI~LF1 
ild~i orada 1.ar~ı kar~ıya: 

Meyhanenin arka tc.rdındı:.ki oda 
ya geçer geçmez, Pat Dormer, kır 

Beş gündenberi şehrimizde bulu 
nan Hindli pehlivan F azzal yarın 
Türkiye ikincisi Mülayimle güreşe 
cektir. 

Hindli, evvelce de yazdığımız gi 
bi Türkiyede yapacağı bütün güreş 
!erde kazanacağını söylemektedir. 

Aramızda yalnız 4. gUn bulunacak 
Ga!a temslllerl: aa ve 31 Blrlncltefrln sU\f 

ve 2e ve 31 Blrlncltefrln matine olar•" 

Tepebaşı G A R D E N' inde mızı sakallı serseriye sordu: 
- Evvela söyle bakayım; senın 

Dün bir muharririmize şöyle de 
miştir: 

adm ne) 
- Benim adım mı? .. Bana "serse 

ri,, Cliyorlar, "bimekan t:ıkımmdan .. 
diyorlar,. diyorlar, diyorlar, vesse 
lam! Bir değilı bir çok adım var be 

- Ben kendime çok güveniyo 
rum. Eğer kaybedersem beş para al 

verilecektir. Suvareler için sofralar hemen tükenmek üze 
iyi bir yer tedarik için lfltfcn telefon ediniz. 

mayacağımı beni davet eden zata ---------·----

nim! 
- Şimdi onu, bunu hıra~ da asıl Pat Dormer, daha fazla bekleme 

den, şöyle nıukabeel etti: 

söyledim. Bundan başka Londrada E 1 kt . k ş. k t. d e 
~~;l~~:nk~frü~et;~;e:idım. Tşr:1ı; e r 1 1 r e 1 n 
diyor. •'Eğer orada yenilirsen hemen kaçakçılık davası adını söyle! 

- Asıl adım mı? O da ne demek 
bana telgraf çek. Dört gün sonra o 

öyle? 
- Herif, sana ... 
- Hah, işte bir adım da "llerif,, 

-" Biziin eski lrlandamızm bü 
tün düşmanlarının köküne kibrit su 
yu !., der! 

rada seni yenenle ben karşıla§aca 

ceğime eminim. 77 k b k f Jİ~ 
Fakat ben buna meydan vermiye ton gÜmrÜ SÜZ Q lY e 

l)enim ! Şey ... Sen eskidenbri tanıyor 
musun beni, ki bu adımı biliyorsun? 

- Sen adamakıllı olmuJsun, kır 

Pinkertonların kıyafet değiştirmiş 
ajanı, bu mukabeleden hayrete uğra 
mı§ gibi, süzgün gözlerini aralayıp, 
meyhaneci reisin suratına baktı: 

cet~er taraftan Mülayim de kendi Vekaletten müsaadesi alıntf,ı 
sine güvenmektedir. O da şöyle di 

mızı sakallı! 
- Yay, benim bu a'dımı da bili 

yorsun, demek~ 
1\ıfeyhaneci reis, dayanamadı, gül 

dÜ. Ne acaip bir adama çatmı§tı böy 
le! Güldü ve sonra serserinin asıl adı 
nı §U suretle öğrenmeği denedi: 

- Sana ananla baban ne ad koy 
CJular sen çocukken daha? 

- Haa, ... şöyle söylesen, e, be 
yahu! Onlar bana "Mak Kenna,, de 
yivcrmişler! Anam "!\fok,, demiş, 
baham da "Kenna., deyince işte 
••Mak Kenn:ı., olmuşum! 

-Sen o zaman "Mak Kenna,,, 
§İmdi de "sarhoş., olduğun gibi, ara 
dan geçen zamanlarda da kimbilir da 
ha neler olmuı:ısundur! ı 

-Bak, bu .. da sahi ! Benim bir 
adım da "sarmoJ,, ! 

-- Bes belli 1 Şey, sonra sana bir 
şey sora ..• 

- Sorma! Yok, .. onun orasını sor 
ma 1 sen sorma, ama ben anlatayım. 
Benim bir adım da ..... 

- Ne? .• demek sen bizdensin, 
lia·! Yaşa, be! Demek yanlı_ş kapı çal 
mamJiım ! Şu hal~e lbeni buradaki tC§ 
ll-llaül sokai'sm. SOnra Cia bana kö 
mür havzasında bir iş bulursun! Zi 
ra, paralar suyunu çekti. Handeyse 
meteliğe kurşun atacağnn 1 

- Sana ne yapabileceğimizi dü 
şüneceğiz. Fakat, Pansi:vanyadaki 
teşkilata, iyice tecrübe etmeden kim 
se alınmaz! Önce bir iş bulalım da,.. 
bir yandan çalış, .. bir yandan da tec 
rübe devresini geçirir! Tam kanaat 
gelince,. .. Yemin edersin ve .. 

- Benim hal ve şanımdan beUi, 
yahu, sizden ülduğum ! 

- Adet böyledir; usulü bozama 
yız! 

Kırmızı sakallı adam, kadehindeki 
son damlayı da boğazından aşağı yu 
varlayarak: 

- Öyle olsun, be canım! dedi, 
buna da bin bir şükür! 

( A rT.-o.-;ı rnr) 

yor: Anadolu yakasında kullanmak Ü l 
•·- Hindli ile çok sıkı bir gÜrC§ zere gümrükten muaf olarak getir 

yapacağım muhakkak ı Çünkü boy diği eşyaları, kaçak suretiyle Rumeli 
ve kilo farkı var. Buna rağmen Hind yakasında kullanan elektrik şirketi 
liyi yeneceğimi ümid ediyorum. T e nin m';1hakemesine d~n ~h~isas mah 
kirdağmda bulunan bas pehlivan kemesınde devam edılrnıştır. 
Hüseyin de bugün şehri;;,ize gelecek Şirket ikinci müdürü l...azyan, Ha 
yarınki güreşi seyredecektir. şim, Serpiyeri, Sadi, Gilleri, Tibületti 

Pazar günü de Hindli Tekirdağlı Fisler, Lölang suçlu mevkiinde bulu 
Hüseyinle karşılaşacaktır. nuyorlardı. 

Askerlik lllnı 
Kadıköy AakerUlc Şubesinden: 

Kızıltoprak Kalamı§ caddesi 27 say1ıı ev 
den çıkan ve yeni adresini §Ubeye bildirme 

·yen yedek demlryol asteğmeni Ya.set oğlu Sa 
muelln Kadıkl5y §Ubemnc mUracaatı. 

• • • 
ı - Kadıköy aakerllk gubesine kay1tıı yUk 

sek ehllyeCller ı lktncltqrin 937 de yedek 
subay okulunda bulu~acaklardır. 

2 - Her hangi bir sebeple ytlkack ehlJyet 
.namelerini ııubcye vermemi§ olantarm ehli 
yetna.melerlnl alıp o g{ln yani 1 lklncitegr!n 
937 paznrteııl gUnU sabah saat 9 da Kadıköy 
aııkcr!lk IJUbesindo bulunma.lım llln olunur. 

Evvela Gillerinin tercüman vasıta 
siyle sorgusuna hakimin şu suali ile 
geçildi: 

- Eşyanın istimaline ait işlerde 
bazı yanlışlıklara meydan verilmiş. 
Ne dersiniz? 

-Ben bu hususa dair bir emir 
vermedim. 

-- Gayri muaf tesisat planlarım 
görmüşmü idiniz? 

- Hayır, ben tetkik etmedim. 
- Bunlarla kim meşgul olur? 

-Bilmiyorum? 
-Kim kontrol eder? 
- Mühendisler. 

-~ter! Brrak~mdiadlannıda, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-
beni dinle! Sen.. • Gitta Nandol/le /lans Gcorg Edebi Roman : yün etmi~ olan kadın tipine rastlar, o-

- Yook, .. olmaz! Benim bu adı /01ı llolıenlıagın bir gece ''Olim· v G • na zebun olur! Hans Georg için de, işte 
mı da söyliyeceğim. Herkes bilmez, pi ya., balıc<'.~indc ni~anlanmala. S E 1 İ Gitta, bu tipti! 
gizlidir, ama ... Senden de gizli değil ıırulmı tıc ert<'si sabah klirıi/;te Düğünün, yalnız en yakin aile men-
ya ! Benim bir adı~ da "sabıkalr,, Gittarım mmr..~i Sof im Randol- UY an 1 n ca • • suplarının iştirakiyle yapılması karar-
dır! /ı'ı· -ı·,·nr<'tl / d laatırılmıcıtı. Aile haricind~ki tamdık-- c. onun ıayır ua.~ını Yazan : Maks El "' "' 

Kırmrzr sakallı ndrımm bu sözü, almalarından sonraki saflıa .. .lf ii.· ---· lardan sade Hohenhagın ciftlik komşu-
meyhaneci reisi alakadar etti. "Mol ıc,,hip haf talar ::.arfrnda. diiğiin riyordu. Kardeşi Kurt, pek seyrek gö- su olan ihtiyar Miralay fon Valdştet-
li - Magir., denilen gizli teşkilat lıa:ırlıldarı. biitiin alakadarları rünüyordu. Lindenhof çiftliğinde bu - ten davet edilecekti. Genç çift, bal ay-
mensuplarmın şefi Pat Dormer, bu lıakikaten yorrırıı giin'f erle lmr- lunmnsını icap ettiren çiftlik işlerinin !arını Vaytenek şatosunda geçirmekte 
cıheti memkl.ı ara~tırdı: ~ıla~tırdı: ehemmiyetini sebep olarak ileri sürü- mutabık kalmıştılar. Daha Eonra da -

-Yna ! E, peki, sana neden "sabı Bur.unla beraber, Grtta için bu günler yordu! ilkbaharda - uzunca bir seyahate çı-
kalı,, derler? bir nevi ruhi dinlenmiye vesile veri- Sevgisinin bütün alametlerini göste- kacaklardı ! 

- Derler mi? .. Ha, öyle ya,. .. der yordu; çünkü, Hans Georgun babası rerek etrafında dolaşan Hans Georga 
ler, ama yalnız lrlandada 1 ş.ehrc gclmi§ti ve müstakbel gelinine karşı Gittanm aldığı vaziyet, dostça, 

- lrlanda da mı? gezinti'erindc, alış-verişe gidişte refa- n~zik, fakat soğukça olarak tezahür 
- Evet l Çi.inl::ü, o işi yalnız ora kat ediyordu: işten anlar müşavir ve ediyordu. Gitta da, yumuşak, nisvi bir 

dn bilirler! yardıma hnz•r kavalye sıfatilc! hat, kızlığa has bir muhabbet, hulasa 
- Hangi işi? Müstakbel kaynata, teshir edecek seven bir niı;anlmın hususiyeti eksik-
- Ağzıındnn laf al.naya çalışma ı derecede sevimli bir zatti. Git ta, ona ti. Bu hal, delikanlının babasının gö-

F.ıknt zarnrı yok, ben, kendiliğim karşı sıcak. çocukça bir temayül du - ztincen kaçmadı. Fakat Gittanın. Har.s 
d ... n de, .. bile bile cüylerim ! yuyorclu. Gittamn ev. rşya hususların- GP:-rgun knnsı olduktan sonra, değişe

Ben, orada biris:nin canını cehen daki nrzulanm. zevklerini daima isa • ceğini, her hnlde art.ık böyle hareket 
neme <"Önderdim 1 1 betle snziyor. ona ı:örc hareketle hep etmiyeccğlni düşündü. 

- Yr- "l ? Demek adam öldiirdün) kızın h ,.,şuna gidecek şeyler btıluyur - Şimdi böyle slk sık bir arada bulun-
- Yok, canım:~. adam denilemez du müstakbel gelin, arada bir müs - dukça, Hnns Georg, Gittaya karşı için-

onn ! O. lrı <Tiltercnirı ciftlik sahiplerin ta!; bel kaynatasına - çekingen ve he- de bes'e:iiği sevgiyi daha hararetli, 
d 0 n birivcli ! s:ıplı blr tar7.da - ölgün ışıklı. güncssiz daha alev a1C'-. hi~:.ediyordu. O, kıza 

- Onu neden ())<lürdüğünü anJ' yeMlerden ne kadar ürktüğUnii ihsas baktıkça, yalnız hasret çektiği efsanevi 
lat ! eı.tikc;c:> de, o. esrarlı bir surette güJUm- mahlüku, tapındığı sanemi görüyordu; 

P0Ji5 hafiyesi dindf'k i kadehi mey 1 siiyordu ! kendi görüş ve düşünüşünde başka hiç 
haneci reisin yüzüne doğru uzatarak, ı:Jitta, akr:mmları daha ziyade baba, bir ~eye yer yokfu. Her erke!<. haya -

Bu suretle düğün günü, biribirlerini 
içten seven ikı insan bütün yaşayış 

milddetlerince birleşecek olurlarsa, en 
mesut günlerden sayılan o gün gelip 
çattı. Medeni niıtah muamelesi, zaten 
yapılmıştı. Şimdi Gitta, dini merasimi 
için hazırlanmak üzere, otelin Parter 
- üstü odalarından birinde bulunuyor
du. Bir gün evvel Venedikten dönen 
Lizbet Raymcr de; refakatindeydi. 

Sayısı pek az olan davetliler, gelin, 
gil\•eyle birlikte kiliseye gitmek üzere, 
otelin hususi bir salonunda bekliyor -
lardı. Kurt Randolf, solgun benizli ve 
miitehcyyiç bir halde Miralay fon Vaid 
ştettenle konuşurken, Hans Georg da, 
kendisine daha bazı nasihatlar veren 
babasının yanında duruyordu. Fakat 

Hakim burada Gilleriye 
sual sordu: 

- Gayri muaf eşya ile ıtı f. 
yı birbirine karıştırmamak 
meşgul olur? ',J, 
-Ben karışmam; fakat artı 1Jl 
kan m~lzemenin muaf ~ 
muaf olduğuna dair hiç bır 
yoktur. 

- Siz bunu liontrol eder 
-Böyle bir kontrolla <11 

]ef değilim. Müdürlük ar !I 

- Müdürlüğü kim tertıfll 
- Ölü Hanses J rdl1 
- Mühendisler ambarla 

alabilirler mi? 
- Umumiyetle almazlar: 

almağa salahiyetleri vardır· 1 
da muhasebeye bir bono 
Üzerindeki kırmızı işarettetl 
yahut gayri muaf olduğ.u ~ 

.Bu cevapları müteakıp 
du: ~ 

- 1 7 ton gümrüksüz ıJI 
gümrüklü eşyanın ku11atı1 e 
meli yakasında bulunmUf• ıı 
niz? te! 

- Evvelce bu miktarda ' 
dolu yakasında kullanılrtı1'tıi 
bunları getirttik. Sonra tir~~ 
vekaletine gönderdiği bir ~9 
eşyanın muafiyetini isted1• ıJ' 
vapta ise bazı malzemenin 
kabul edilmiyor, fakat ~ııt' 
de hiç bahsolunmuyordu. 
lanrlabileceğini zannettik "'e 
vekalete gönderdik. ~ 

Gi11erinin saat ikide baJ ~ 
gusuna saat 7 ye kadar e 
miş, vakit geciktiğinden 
başka bir güne kalmııttr· 

Şilt maçlar• 
Enılnönll Halke\inden: uıııO 

Cumhuriyetin H Uncu yııdöll 6' 
Up edilen ' gUnlUk §ilt maçıstı" 
937 de KaragümrUk aıanınd• 
klUpler: ~ ~ 

Langa - Alemdar. Saat ıs. ııt;,.ı 
Kambak. YıJd1z - Çağla.yan· JI / 
Hakem lbrahlm Paydemlr. ıstıııl~ 
spor. Saat 16. Hakem SUre)')'6 

Oyunlar bir saat oynanacaıctıt·,., 
Beraberlikle neUcelenen o)-uııl\'I r/> 

dakikalık devrelerle oynanacaJC at 11.; 
de brabcrllklc neUcelenen oyuıılıc, ~ 
yapan takım galip addecnıece~ 
yapılmndan bu va.ziyete gtreıı r . 
kem takım kaptanlarına kur'• -~ 
gııllbl tayin edecckUr. 0~./. 

Final maçı bir buçuk saat "'J'l1 
Beraberlikte temdid cdilecelC "' n>.aCl!llUA ..Ji.,.alr_,,Joua.J••--~---!...Afiii.ı.a.L.J.l..W......r..-...1-.._.-.A"-J.ı....ü~-_.;.__...,...ı,._..ı..u,~_ı.a.M.-..a-....ı....-.;ı;r-:,.,ı..;_,__... _ _ • ___________ ____ __.. _ ______ _ _____ __ 
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-SIV ASTOPOL 
--Günlük-- Ankara mektupları: 

.,..1" önünde ... ~ 
a Nu:naraaı: 4& Yazan: Niyazi Ahmed 

1 R~!?!~ 
Cumhuriyet Ba3 ramı ı-Unlerlııdekl Uadyo 

neortyatı pro&'ranu: 

Ankarada asri halalar 
Yeni yapılacak altı hala büyük 

bir i 'ıtigacı karşılayacak 

"'T 
•rco,.,. ve lktlba• nakkı rnanfusdur •• 

. Fransız İngiliz rekabeti 
llır lngiliz neferi harp bitli diye gelirken 

üc Rusla karşılaştı ve 

~· Manwlon isıihkamlarındn Framıı:; neferleri .. 
· ran ı 1 tı · 1. ord l . h' C:h·a .. ropo un 

L Ilı alan usu kumanclanlığı r.m- selan yahud Y c~ıl ta ıye "' k',l . den 
"•d Gener--J p ı· k "I . .. 1 k"nt me,· ı erın ar d~ " e d)e o va re en mu um mu~ta ı •· , ... ta u ınan k , 1 k onra uıger 
"" tı llltı~nu" l :.·nr,.ı yapılan muha~a- biridir. Burası almc r tan s • k • 
'' , - • . •1 -· fc,kalade o li CtUhe .. eı;ı:..tirme~c karar 'ereli. yerlerın ele gr~ırı ıne 1 

.. !tılıı.... ~ku tı-rnıi~ti. ki Ru istih - lııv!a~acaktı. .. 
~, • ,ı. ı·o k • . . • ·ı w• un 
·d tıı1al'a'-·1 u, ''etli 'e ınukn\'İımlir. Y e~iltepe,·e hücum <'dı cceı;ı gl 
e•ı· ıı; ıoınJ '" 1

1 
• • . ları erken< en 

Ilı ·~ı o'tıt I ıardunan, ne kııclar ~id· Frnn.ız \'C ngılı hatar)a ha§ _ 
aga h'ı:ılı~·o un. daima tc~ir~iz kal· ıle, amir surette bombardımana t 

k l>"ıi,he t~nı olaraktır.. laım~lardı. Uus1ar ancak yarım saa 
,tı,, vıne el" .. .. ı k" R b'Id'ler 1ll "11'-'rin· uşunuyorc n ·ı, us sonra karfıhk ,·ere ı ı • 

1 ~tut. n •n ıraneyiyah rok hozul· Gent'ral Peli~i,·e ile İngiliz ha§ • 
~ılın tı, nı111 ı·r ·ı· ı ı V'kt rya te· 

O 
htJ ıte ı 'e~ı e erle an- kumandanı Lord Raglan, 1

1
. 0 

1 d 
l ııu~ : . 1 l · e,·rrc ıvor ar ı. a h ·• ı~·n p . . pesinden mu ıare ıeyı s ı ; . 
lıaJı ll rtın~; 1 k f'lısıye ciclr1i hiirnmlıu- Frnns1zlar ilk hiir.uında 1 C§ıl ta • 

.,..llJ ....... ola 1 em me' kileri her ne h' . 1 .. ff"k oldukları hal· 
ı- ''1'" ıyeyı a mal!a mu\'a ... • 

~iı ~! iy.,, ~~: olmn Nalacnktı. ele cliic::man km w:ti son gayrttle tek 
, it tııek ,.arator apolyona yaz· rar tahivavı ele {;f'!:irıli· Fakat Fransız· 

\~· n" . tııpta :öyle dh·ordu: Jar alclıkl~rı ilıti\'at km·,·cti ile Rusla· 
...... ~ ile11;~1 Jl~anm1 mc"kiin kol kol rı Mnlakof kalc:i ]1en«leklerine lcaclnı 

l %• k ı-r edakarhğa katlanmak E-iirclükten sonra 15 7.ahit ,.e 50 n_<'frr 
t, ;td lt~l§ k~rış zaptedilmesiı1ir. e ... ir almak suretiyle ıle ınn,·aff akıreı 
•n,,~l\lerı,. a;; _ıle anlaştık. 1kinci hnt }erini ft''°"ncnclirrlilcr. 
ltı~. ~Allt'I ı fırka hulunacnk ve Peli~iw im harpten sonra a~keı 1e · 
}\,, 1 ll)ll 

1 
en Çema\'o ,·avla-mda · k .. 1 ni~ti • 

qllr ~ cakt • " • rinc şıı nut ·u so) cı .ı • • 

D t k ır. Bu km·vete General ,, _ Ey a~kcrlf'~". )~ <':.i.~ t~.pc muha-
l o,.dud ttrn:ıncla edcctktir.,. 1 • ı .. trrıli<'ınız u~tnn kmlret 
rıcı·ıa a h· re ıcsınc c go:. ~ k _ 
•tı PcJi.· ırç.ok kumandanlar H J • ktai naz:trrnca pe par 
tt/dılar. ~'enin ya\'eri hile huna mu- lı~pl ~cn~ı: .7~·etti. Askerlerimiz yani 

ı. l<abhtakat Peli j,·e fikrincle i--rar a. lir ) .. hii) iik tabiva ını n .. " siz. <lii-m:ı111n uç <l • ı-i k ~ 
.._ il c ' --ttinneğe muYaf fak ol<lıı. ! . Bıır:ı~ı ıııe' cıı 1 .. 

1 1 um-
·•ı" nac] ıaptettınız. J ı ::ıınılım 1ıccfo .. 

~lteJiic a Sarclunya ktt"alan <la ı h' · · lı:ıttr o 1 u .. 
?ıll or] ~rı~ ı~ınrıl ' daha vııknl~mış hulu
ı-.. 'ordu. 11..: 11Ya iltihak rtrni~ hulu • f ımızt· hır aı ıın 1. ı:•) ·ı 
·ııl ~ ''• l mlınrchc• t: u ... tıH'nzı 
. ·l:ıtrı anın :!1 nrii ıı:linii Gt•nc· nn~ orııı. I u 11

• A-o cfrr f'ı:.ir aldık. 
tıljL ora k ·ı ] ı 7.:tlııt 't•l n 
... 11; hir Unıan<lasıncla 15000 ki· topu 1 e ·' . ,.· ve rnn uz se-
'") Otd s· ITk clcrın 5C\l":'I 

lt
11ltd .. ı.- u ile vola rtkarak nıa,·ıs "ım< 1 1 

• • rn. Ru harpte 
q l\.Jr • " . " • . . l ar ctlı' orıı 

a .. ı •nıa ı ı· 1 'ıncınıı ıı 1 
•• ' hiiliin efradın ~ arı ge ı ı· Hu on 11 Lord . ff k' ·et go~trren 

i> . 'l'tıtin , . . • mm :ı a ·~ . · ek h"P"ini mii· 
ı tlı 'ıy e 'crılını~tı. ·~· 1 · · ır;;lııt eıtırcr 
~ 1 ,. ı . · ı 1111 l'rını ~ .,, JJıı Jıar11te hulun-
"111 l " :nıi{'u '\' ·ı 1 l ı rnı h' · faJh • nıa <':ı tf"pcı rn ıa~- kllfatlunc ır:ıra;! . '. ılf> k:mlc~lerini -
l}e} tıkı tin 1· k l ı·· . -l·rrlt•r s1:1.ın . etd :.. ll 1\ e ıH ar 'wcr tıı- mn :ın a:.... t'ı ıl:ıiına ,.(),.terr-f eu 1 .. • {") . .. , 1 i~i re;ııre • "' . . 

t, llgi]jı) ;r~tJcıım <'dili} ordu. zm go:-ten ° l T · rnın Bu emnı· 
lltr e ı• ra C'ek oldııi!nnuzu ll ı) o 1 . il 1 f 
lt ta\ııh t • nsı7. orduları arasına · k ., ı;nrsı maz. ec e t> 
~la c gırt . l yetim lıiç h.ir. ,·a.ıkıi :ı;lrm dalın kalc1r ..• 

1,. r daj nı,. nılunuvonlu. Frnn- y:ıklaı:.ın:ık H;ııı 
1 

-oo .. 1 .. 4400 l u rna ıııu, rr k l<l k 1 ı fr:ınsıı ar ' fi u 
1ll retek .. a a . o u arını i c- Bıı lwrpte. • 400 nefer ka hol -

lı\ r 11\' Ü .. 1 1 . . . l er l il fal.; l nılYor ar. ngılızlnı y~rnlr 'rrnı~ı; 
1 5500 ,. hali~ olu,·or 

ilıd o anı k rr ılnr J , ,. ı. :Bu 1.. aıııa ·lu itlıaın ediyor - ınu,rıı. hının.' lıları 700 kiı::i i-
'·ı ,... ııı<>u J 1 1 · ı · 1 rııı ,·nrıı " 

t:. olıtii]c).. nıc a ıla hıınun hir nıi- < 11• 11~1 ız c • ,·c iilii olarak 600 e 
l"t 11• eli. Huslar ,·aralı . 

1 
:ı· 

" lhı ıı k mı" cruı. 
•"'lı ıın1 ı \':ıkin zııviat ,·er :ı. • k" ._ ıı hir lıar anl anı Raske, kanlı ,. · · 

1 
10 ... österıvor ı, Fran· 

'l"" pt J> J· nııı ar c .. o • ,, .. ~ en ~ ' 7 ·ı ·ı llt ro ,.. . .,ı .. •1 k"tcrı can ... ·pı-rane 
q tc . ~onra ı f"~,ı tepe ı f' ı .. ~ .. .. 

~ı.ııı f Pe, ı za stz knn·eılcrı 1
' 

f ' n"il: ) Pla tnm aff ak oldu:;u 1 1 r c .. ·, h· "' ız "'r ı .. .. " <·anvQ11v~ . nr< ' . K 11 h' f 
l " " uu k Ok • ~ > ııında an ne r ır n· 
lıtı •t rna:;ı . 'u talıiyesinde H lrnrn rc11:t I .... l .... 

il\ 1 .. tıhıy 1 I .. 11 
• : kııhrnınnn ıgı lUtun or r.; 0 r arılı. c e ı H!,;ar olmuş bu- ~ılız nf'ferınırt 

1 
tr 

arı ı~ k 1 J c::., viı:.lc anı nıı~ . . 
-.. -...... "' tının 1 < lll 3 

-
11 a :o 1 . aQkt>rınden o lnn 

"t~ ıııı lı 111 • nları a·kerlerine: y ) ltıncı a 8
' I "t\~1 arpı<' r 'ı.ır < il • J .. ııın f''=Dll mdn (ilii-

ı "ıı .. ;ı: a k"rJ . . . rnn nnm §Rnı 'e Knıı. lıarptc )ıır ı_ucıı:: hiraz sonra kc.n 
. ııstu 1 "rınııı ·ı k l . 1 . karı·ıtl :» 
•trııı· 'I Ü~ii . l ı·ı ıaıı a er erıtı· "rın ara 'ı:1 lk ca harlıin sona er 

lıj~ıl~\" kaılar ~ . .'at eıl.ilt•rektir. Hunu clinr. ~clrrrk k~ 111 

kaı:ı"al 11"t<"rıl ık, hii"iik ~crd ıli~in i ~iim1ii•l 11 ' 1 k 1" 
(ır.: cı'l tı•lı· 'r':r. ıliYorlarılı. -K "fe~·ııi onwz a,·nra gr ır -
.\ "tht a n'" a11 ıı• " ncf eri ile krırı:ıln -
Qı. \• 111da lı" . .'''el ı:,·iıiin Fran ız ken. iir ,1011aıın~~- uu··~ Iıirini eFİr e-
~· aı 1 tıvıık l'kl 1 "luurr . ı~<",' «'t o 1,1 , ""n ı erle kutlan- ~arak iH~inİ 11 • • t' 

ı ıı) '' ın .. Pl . . J . " ~1ıa gcıırrnı~ ı. 
k f\'li . arı ln lı·ı . '"~•nııı rııri dev- ıl"rc!, knr:ırg;ı ( Arl.-ası rnr} 

llt'j I 1'e, lı l ~ ı.ıran 'nI~ln:;.ınırtlu . .... ıu ll ıı· .. ı · ı ------··•ıı.::a eıı 1ıı 11 l\'tı ' ~Ünılr on ,.e 1 
n .. kııt~r \ 'n~arak ıaf eri kazan -ı Ynnı· aopr/Pr 

\' ""ıtd rrtııı t' ır ır •"7 ._ 
11rrıık· il F'raıı r ı ı. 1 obJeklifl 

ltıııı 1 •\'et ır z nrrn hih iik lıir mu- E ınerfla . 
\ a:- ' 1 lt>tdikl . y . ın uçtıncll sayısı leni 
~rf'lirrı''t' i lı~!' erı e._ıl talı:yr Bu snıoo meernuasııı renkli bir resml!e 011 

>d : ~ındn kıı:::wa nınliımnt Türk vıtdıt.ı :rııcdlbanıt TUrk cıımlnfn mevzuu 
. ıınll yen tır. 

Ankara - lstanbul radyoları blrllkte çnlı 
ıacakJardır. 

28 T. evvel 937 per§embe ((Ündllz): Saat 
13,00 13,05 İsUklA.1 mall'ı· 13,05 13,20 TUrk 
llılc11Abı ve cumhurlykct rejimi hakkında bir 
söylev. (lç Bakanı ve Parti Genel Sekreteri 
Bay Şükrü Kaya tarafından l. 13,20 ,13.25 
Onuncu yıl maruı. 13,25 13,•5 A.leHlınum kUI 
tur l§lert hakkında bir söylev. (KllltUr Bakan 
lığı tarafından). 13,45 H çocultlan F.slrJl'eme 
Kunllllu hakkında bir ı;ay:ev (Çocuk E3frge 
me Kurumu tarafından). 

28 T. evvel 937 peroembe (Gece): Saat l 9 
19 05 lstlklAI marşı. 19,0:S 19,25 tç Bakan 
Iıimm te11kl1Atına dair bUtUn uzuvlar hakkm 
da bir ıöylev (İç Bakanlığı taratmdan). l9, 
25 19,30 Onuncu yıl marşı. 19,30 19,45 Milli 
Müdafaa 1~1ert hakkında bir ı!Sylev. (Wl:t 
Mlldafaa kuvveUerlmlzln tarakkl ve tekArnU 
IU, maddt ve manevl kıymeU ve IOD manev 
ralar hakkında) CMlllt Müdafaa Bakanlığı 
tarafından). 19,411 20 TUrk Hava Kurumunun 
feyizli çalışması ve millcUn bu yolda gtsster 
diğt tedııkAr1 1ğın temin ettiği bllyült neticeler 
hakkmda bir ~ylev. (Türk Hava Kurumu 
taratmdan). 20 20,ao Mllzik, 20.so 20,•:S Cum 
burtyet adil kanunlannm ve adıt te§kUAtnnı 
zın Türk lçtimat hayatındaki feytzll tuir ve 
neticeleri hakkında bir söylev. (Adliye Bakan 
lığı tarafından). 20,45 2l,40 Müzik. ~ı.•o 21, 
:S:S Ulua&l Ekonomi ve Art rma Kurumu bak 

Ankara, (HusuMi l\lulıahiriıniz -ı 
den) - Bir iki gün ene! Ankarada 
muhtelif s<'mtlerde alır tane lı:ılii ya· 
pılarağını haber ,·ermi~tim. Ruıılarm 
ne dereceve kadar lüzumhı olduğunu 
ve in~asın~ bir an ~vnl ba~lamak için 
ne gibi zaruretlerin mc,·rııl bulundu
~unıı hir giizden ~eçirel im: 

Ankarada, a~rili~inden vazgeçtik 
en iptidai bir şekilcle hile bulıınma~ı 
zaruri olan umumi lıalii yoktur. Halin 
arka mda \'C Zencirlieamie ~·akin hir 
yerıle birer tane var ki hunların da 
ihtiyaca katiyen kafi ~elmiyeceğini 
yazmak dahi fazla olur. O kadar ha· 
sık, clnr \'e herbat yerlerdir. 

ıııiyetsiz hir F,ey. f.'akaı lıa;;ka hiı gün 
ıle la, ahonı kırmı§lar. Şimıli kiracı -
lar ~ilerini, yiiılerini hile lıuraıla yr 
karnaz oldu. Ne yapaca~ımızı ~afır -
ılık. 

Bu sözlerden anlayoruz ki kalaba
lık mıılıallerde hiiylt en liizuınlu ~ey
lerin yokluğu hirtok kötii hallf>rİ 
mucip oluyor. Bunlnr en liizumhı ih· 
tiyııçlımhr: lı<!nıen teminine n: t~i
ı:.ine ~alı~mak lazrmgelir· Jlir evi kira 
ile tntınak istediğimiz zaman lıalası 
ncrr.rle? muntazam nır? clh·e eiize 
ha !arız. Bir şehir de acletii lıiiyük hir 
ev c;ayılır, onun aiJe;;ini te:;kil eden 
lınlk kitlesi höy]e nıühim hir noksan· 
1 ık kar tsında ne yapacağım §R§ın • 
yor. 

J 
kmda bir söylev. (Ulusal Ekonomi ve Arttr 
ma Kurumu tarafından). 21,t>:S 23 Müzik Ye 
ajans haberleri. 

Radyo dlnleylcllerlne 
Cumhuriyet Bayramı mllnuebeUyle İltan 

bul radyosu 28, 29 so T. evvel 937 gilnlerfn 
de Ankara radyoslyle mU§terek huaullf b!r 
program tahtında çaı11acak ve bu program 
spiker tarafından her glln fl!n edllecekUr. 

Zahire Borsası 
28-10- 937 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
Buğday yumueak 6 ıs 6H 
Buğday aert ıs 32,6 6-
Arpa Anadol ' 7 ' 9 

Bakla ' 7 --
Çavdar ' l:S '80 
Yula! • 2,5 --
Fasulye ufak 8 20 --
Mercimek & & --
Badem iç 81 - 83 -
Ceviz kabuklu 12- --
o ELEN O 1 DEN 

Buğday :538 Ton XuıyemJ 12 Ton 
Arpa 14' .. tç fmc!ık s,aı• " 
Çavdar 75 .. Nohut 15 .. 
Kepek 113 • Kıl 8 " 
Mısır 116 .. 'Alyon 160 Kilo 
Pnmuk 11' • . 

Un 95 .. Nohut s::ı .. 
20 .. 

Bıı sebepten hillıassa Ulu" meyda
nından Samanpar.arma kadar kısımda 
birı;ok biçimsiz manzaralara rastla -
yornz. Bazı apartnnan ve pansiyonla· 
rm hirinci katındaki hnlllleri herkes 
kullıınıyor· Herkes diyonıın: sözüm 
cloğruclur. Seyyar satrc:ıo;ı <le, e naf ı 
da, gelip geçen yolcusu da bir dostu
na bakmak bahanesiyle apartnnana 
giriyor, İ§İDİ bitirerek oradan ayrılı -
yor. Bu halden hilha!sa apartıman u
hipleri mii~tekidir. Hergün birkaç ki
'inin bir~ok apartımanlardan ''burası 
umwna aid değildir.,, diye koguldu -
ğunıı görüyoruz. 

Rir sinema haliemın kapısı daima 
kjJitJidir. Film ha~Jadığı zaman hali· 
nm da ,kapısı açıhr. Kapının iizerin
de ~öyle bir le,· ha durur: ç'Y alnı: 
mii~terilere mahsıu.,, 

Peki halk ne yapsın? En uf ak bir 
ihtiyacını def etmek için otunnuı ol -
duğu Altındağ mahallesine mi çık -
ım? 

Bir apartonanm birinci k'atındui 
h'aliya kilit taktıklarmı ve herkesin 

1 
cebincle birer tane •'hali anahtarı,• 
bulunduğunu getenlerde ~ir arkada§· 
tan itittim. Pansiyon hizmetçilerinin 
en büyük vazifesi bu gibi i~lerle uğ
raımak oluyor. Diğer bir pansiyon 
ıahibi artık bu münasebetsizliklerle 
baıa çıkamayacagmı anlamı§ da ıöyle 
dert yanıyor: 

- Anladık', ba~a çilcarnıyacağız.\ 

Sokaklara tükümıenin hile sıhliate, 
fülap ,.e erkana ne <lereceye kadar mu 
gayir olduğunu ileri ııürcliiğiimiiz bir 
zamanda daha hüyiiklerini yapanlara 
katiyen müsaade edemiyeceğinıiz mu
Jınkkaktır. 

Hakikat ortadadır. Ru çoli miiliim 
''e pek zanıri olan umumi hali infau 
faaliyetine hir an e\'Yel ha:lanmasmı 
,.e halkrmtzın hu sıkıntılardan liur • 
tulma.sını diJeyor ve bekliyoruz. 

KİRALIK APARTMAN 

Bqikta.§ Vakıf Ak4rl.ar ldar~inden: 

~iktaşta Akaretlerde 71/1, 71/2 
numaralı daireler a,çık artırma sureti. 
le kiraya verilecektir. İsteklilerin L 
kinciteşrin birinci pazartesi gilnU saat 
on beşe kadar Re§iktaşta Akaretlerde 
54: numarada mütevelli kaymakamlığı.. 
na mUracaat etmeleri • 

Şehir Tlyalrolan 
Tepelııa.11 

Saat 20.30 da: 
al.ZlG ö<YL& 

OELIYOBSA 
8 perde. Yazan: 

L'plrandello, TUrkçeal: 
M. Fuat. 

Franaız 'nyatron 
Saat 20.30da: 

iNTiKAM MAÇI 
a perde. Yazan: P. Veber ve A. Heuze 

Pazar günleri l&.30 da Matine 
Gelip geçenlere kapımızı açık bu • --------------
Jundurduk· Fakat iı bu kadarla kal- ERTU(~RUL SADİ TEK 1 

Susam 69 K. tohunıU 
" 

f!llaı.&& 
sa yine iyi. Gelenlerin içerisinde bazı <AKSARAY) da 

münasebetsiz adamlar da bulunuyor. Bu gece KAYNANA 
h 

Yakında SEFİLLER 
Mesela birisi taktığım elektrik 1im ır Pazarteat. akıamı 

• tstıınbul kaymakamları dUn Bdediyede 
Şehir "Meclı.I salonunda toplanmışlardır. Bu 
toplantıda belediye relı muavtnıerf de hazır 

smı ~alıp götiirmii~. Pansiyonda otu- (Kııdık6y - Stlnıyya)'. 
ranlar karanlık dh·e ~ikayet ettiler, SİNEMASINDA 
hir tane daha aldık. Haydi hu ehem· (Çamurda Zambak) 

bulunmuatur. 
Geçen sene parti kongreelrinde mevzuu 

b&hsoıan dl!ekler etrafmdan gör1l§WmU,tUr. GiJrilp diJşündilkçe: 
• Emlnönll Jialkevl bfn&lt yan,nda on bir 

ev satın alınmıştır. Bu evlerdeki kiracılar 
çıkmıştır. Dllnd"n lUbaren evlerin yıkılmuı 
na ~ıanmıet1r" 

Karanhk iskeleler! 
Konferans salonunun yapllacağı ıaha te 

mlzlendlkten sonra in§a&t hazırlığt bqtaya YAZAN: s. Gezgin 
caktlr. k 1 -..ı kr l • Zonguldak _ Adana telefon battı onU§ kide birde düıünmeaen te ar a 

"' b ıamı•trr rız: Vakit nakittir. Fakat vaktin naaıl 
maı.& a~ .,, · teb! mustanUk ıubeıd 

• Adliye meslek mek nakit olduğunu arn§tırmak çok kere 
mft'"•nu Ye evvelce imtihanla Mrgu h!klm b 

.... w k ra Hukuk fakllltesi pro ıtimize gelmez. Hele unun pımaz 
muavini oıanıar Ad n agelecek ayın ilk hafta. bir düstür teklinde bütün memleket 
fc.sörlerl taratın an 
ııında !mUhaıt edilerek terfi hllkkı kazanacak çe benimsenmeaini inadla istemeyiz. 
ıar ve sorgu Mklml otacaktardrr. Tramvayda, ıimendiferde, vapur 

• Keşfedilen otvrlk kömUr madeninde da yolculara dikkat ediniz, yüzde 
ı::ı mUyon ton cevher mevcut olduğu tahmin seksenini etrafına bakınmak, laf 
edilmektedir. atmak, uyuklamakla meıgul görür 

• N-'la ,·ekAleUle temu ve mUzakereye b kı da ... l 11u·nu"z. Pek azı kitap, ir smı ga gfrltımek nzere .Ankaraya gttrnl§ olan ııtan 
bul trr.mvay §lrkeU merkez heyeti azaların. zete ve mecmua okur. 
dan mllrekkep murahha.'I heyeti ıehrlml%e Şirketler de galiba halkın bu adeti 
dtınmu,tnr. Heyet merkezden talimat bek- ni bildikleri için arabalara, vagonla 
lemektcdlr. ra, kamaralara kör ampuller, isili 

• Gre'•unun yerine Romanyanın lstanbul I b l ~ vt kandilleri andıran ııııksız am a ar ta 
kons::tJosluğUna ta)1n edilen ı.r. Lukase ç :s 

1 .... f sı ba•Ja karlar. Hele ko"pru" de olsun, iskeleler !iehrlmlze geıerelt yen , . ...., e ne • 
de olsun, bekleme yerleri, in gibi 

mı§tır. 

• Be§lktqta resim muz~! k&?luındakl karanlıklara gömülüdfü. Kanepede 
binada bir tarihi arabalar müzesi kurulacak- oturanlar bir yıldız gibi küçücük bir 
tır. ampul göz kırpar. Altında kitap oku 

• lkUsat vckAletl portakal, yün, yapağı l babas b l mak degı"' · , insan mı i e s,.,,..e ve pamuk mahsullerinin ihracatını mora.. ~ 
kabe için nfzamnrıme h:ı.zırlama~a başlL mez. 

Halbuki fU bekleme yerlerine gi 
derken önünden geçtiğiniz minimini 

Davet memur odalannda yüz mumluk 

rnı§tır. 

S:ınaı Mektepleri Mezunl:ırı Ccml3etlnden: lambaların oralarım göz kamaştıran 
ı lkfnclte~ 1987 l'l\Zartesi günll saat 14 bir §İmşek aydınlığı ile parlatbğım 
de Cağaloğlunda EmlntınU Halkevl konferans görürsünüz. Bir insanın kollarını iki 
salonunda ceml:ı;e• esas nizamnamesi mucl .... k d d k 
blnce umumi ltongrc yapılacağından ~uıyı yana açamıyacagı a ar ar, üçük 
ldramm te§rl!lerl temenni olunur. bir odacığa bu qık S8ğla~aru dökülür 

ken, koskoca bekleme salonundaki 
karanlığa bakıp da §8§mamak bil 
mem. ki kahil olur mu? : 

Biz de vapurların arası, geni§ za 
manlara ayrılmıştır. Birini kaçırdınız 
mr, bu bekleme yerlerinde bir saate 
yakın vakit geçirmek zorunda kalırsı 
nız. Bir saate çok §ey sığar. 

Kitabına göre on, ila kırk sahife 
okunur, bir gazete hatmedilir. bir 
mecmua. gözden geçirilebilir. Şirket, 
yolcuların bu kıymetli vakitlerine ni 
çin kıyıyor? Neden §U bekleme yerle 
rini bol ışıklara bezemiyor} Bu 

uğurda fedakarlık etmesine, bugün 
ki.inden daha çok külfte katlanması 
na da hacet yok. Küçük bir tadil me 

seleyi halletmeğe yeter. Memur oda 

lannclaki göz yorucu §İm§ek aydın 
lığını biraz azaltmak, bu farkı. bek 
leme yerlerindeki kör ampullere kat 

makta iş olup biter. Bunun iki badı 
faydası da vardır. Bu yapılırsa, he~ 
memur gözlerinin vakitsiz bozulma 

sına set çekilmiı, hem de bekleyen 

halkın okumasına yardım edilmiı 0 

lur. Küçük şeyleri büyükler gönncz 

ler diye, bu eksikliği kaydetmeyi 
uygun buldum. · 
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"Çin harbi dönüm 
noktasında,, 

Japonlar Çapey'e girerken Çin
liler şehri ateşe verip çıktllar 
Tokyo 2 7 ( A. A.) - Harbiye ne 

zaretinde mevcut kanaate göre Ta 
çangm zabtı ve Japon kuvvetlerinin 
Şanghay - Nankin demir yolu üze 
rine yürümeleri Çinde girişilen müca I 
delenin dpnüm noktasını teşkil et 
mektedir. Cepheden gelen raporlara 1 

nazaran Çinliler en modem mevzi j 
ler tutmuş bulunuyorlardı ve bu 1 

mevzileri adını aclım ilerliyerek zap 
tetmek lazım gelmiştir. 

General 
Metaksas 

Memleketimiz
den ayrılırken 

~iarlclye Vekilimize çek
tiği telgraf ve cevabı 

Çapey Japonların elinde 
Londra 17 (Hususi) - Japonlar Ankara, 27 (A.A.) - Elen B~-

bugün Çapeye girmişlerdir. vekili ve Hariciye Nazın B. Me-
Çapeye bir k.aç mil murabbaı me taksas ile Hariciye Vekili Doktor 

sahada yangınlar tahribat yapmakta Rüttü Aras arasında aşağıdaki 
dır. Çinliler, bir çok lağamlar patlat telgraflar teati olunmuştur: 
mışlar ve ricattan evvel bir çok bina Ekıelanı B. Araı 
lan ateşlemişlerdir. Hariciye Vekili 

Şimdiki yangın 1923 senesinde ANKARA 
ıif okyoda vukua gelmiş olan zelzele Türkiyedeki ikametimiz esna-
.yiizünden çıkan yangmlardanberi u sında gördüğümüz nazik ih'ı:imam
~ zak şarkta görülmi.iş olan en müthiş lardan ~olayı gerek refikamın, ge
yangmdır. rek benım en hararetli teşek.kürle-

Bir avuç Çinli hala mukavemet rimi kabul etmenizi bir kere daha 
etmekte olup Japonlar tarafından iha rica ederim. Bu ziyaretten arka· 
ta edilmiştir. daşlarım ve ben en heyecanlı hatı-

Bir İtalyan askeri öldü ralar muhafaza eyliyeceğiz. 
~Londra 27 (Hususi) - Şangllay E~ iy.i y~ kalbi dostluk hissiyatı-
Han bildirildiğine göre, Çapey mu mı bıldırırun. 

l
liarebesi esnasında bir ltalyan neferi BASVE/(JL !AETAl(SAS 
ltalyanlann müdafaa mmtakasmda \1 Ekıelans f.I. f,fetaksaı 
tayyarelere karşı atılan bir obüs isa • ~ BCJ§vekil 

!betiyle telef olmuştur. ATINA 
~ Ölenler, lcalanlar... ': ! Gön.dermek liitfunda bulundu-

Tokyo 27 -Tebli~: - ğun_uz nazik telgrafınızdan ziya-
MuhaAAm~hn ba,lrınerc:m.dan bu de11le mütehassis olarak, ekıelan

~ün~ kada; Şanghay cephesinde Çin •mızın ve Bayan Metaksas'ın 
lılerın zayıatı altmış bini ölü almak memleketimiz<leki ikame'dniz ba
ü1zere takriben iki yüz elli bin ki§idit. tırasını daima canlı olarak muha-
~aponya dokuzlar konferar.sma faza edeceğime inanmanızı rica 

gelmiyor eylerim. Bütün Türk ımilJetinin ek. 
Tokyo 27 (A. A.)' _ Japonya aelansınıza gösterdiği sempati ni· 

Bruksel 1• ·mferansına iştirakten im ti §~neleri Elen milletini ve onun gü-
na edeceğini bildirmiştir. zıde hükUıneti reisinin §ahsı hak-

Sebebini anlatıyor kın~a hissettiği büyük dostluğun 
Tok.yo 27 :(A. 'A.)' _ B. Hiro ıanumi tezahürüdür. 

~ ırrgilterenin su~h 
siyaseti değişi

yor mu? 

Yarın Bayra 
'(Üstyanı 1 rıciJI 

Re!mi daireler bugün saat oO 

tatil yapacaklardır. 
Kanun mucibince tatil iiç ~11

11 
(Üsıyam linci sayı.fada) Dördüncü gün de pazar oldu~ ; 

Demiş ve bilhassa Avam Kamara daireler pazartesi sabahı açılsc b §, 

. . . . h ll l sındaki muhalif partilerin hücumları Dükkanlar, mağa:r.alar ,·e e~ , 
ıspanga lŞlnl a e • na cevap veren Neville Chamberlain müesseseler yarın mecburi sure!~., a 

mek istiyor onlara dönerek: ,,,,,. pah bulunacaklardır. Pazar ru.ı.ı-

ı İngiltere 

Paris 27 .. Ocuvre., gazetesi bir - Zavallı tizler hep boş kelimeler yesi olan yerler hu rnecburiyettet\ 
yazısında diyor ki: den ibaret formüllerin kurbanısınız.,, tesnadırlar . 

"lta}ya Yon Ribbentropun tavsi Sözlerini ilave etmiştir. Mekteplerde Bayra.., i 

yesine uyarak hüsnü suretle hareket İngiliz başvekilinin bu sözleri hem Cumliuriyet bayramı müna:~ ı~ 
etmiştir. Edenin ltalyanlara kar§ı bü ispanya, hem Çin - Japon meselele hüttin ilk orta , e li elerlt' ün1'~ 
yük bir hüsnü niyetle hareket ettiği rinde müsbet bir karara varamayan hıı~iin iiğlf'clf'n qonra pazartesi•• 
ni kaydetmek lazımdır. Milletler Cemiyeti içtimalarından na k:ular tatil ~<lilcceklerdir· ~\~ 

İngilizlerin gittikçe İtalyanlara ve sonra bir taraftan Bruxelles de (Do nayram miinasehetiyle hütii11 : · " 
Fransızlara yaklaştığı görülmektedir. kuz devlet konferansı) nm Çin ışı Jnrıla clevam ~den lıaıı~lıklar da 
İngilizler her ne bahasına olursa ol için toplanmak üzere bulunduğu, di yet bugün iiğleye kadar tanıart118 
sun ispanya harbi meselesini hallet ğer taraftan Londra ademi müdahale olacaktır. ~ 
mek arzusundadırlar.,. komitesinin yeniden ispanya işlerini flkokullar biitün smıflarfll1' p 

Bir lngiliz vapuru tevkif edildi konuştuğu bir sırada daha ziyade dik iç ve th~mr renkli kağıtlar ,·e aıı1 
Lond~a 27 {A. A.) _ Stanray kate çarpıcı bir mahiyet alıyor~ ]arla siislcmişlerdir. ı: 

adındakı 800 tonluk İngiliz vapuru lngiliz başvekili Milletler Cemiye Sınıf ö~retrnenleri geçen liııfl~ 
Gijonun yakınında silahlı bir lspan tinin artık itimat edilemiyecek bir itiht?rcn hiitün ders mevzularfll1,.~ 
yol balıkçı gemisinin ateşine uğra müessese olduğunu il: n etmekle in tu]u~ ı:;avaşı. kurtuluş sa\'aşnıdarı

0 

mış ve İspanyol gemisi lngiliz gemi gilterenin Cenevre siyasetinde bü ki Türkiye ve kurtnluq 58va~rndsll;ı 
sini tevkif etmiştir. yük bir değişiklik başlad:ğmı ifade ra vapıl;n inkiHipltır ~trafı~ıla tO 
Frans~larm tahkikatı devam edyior etmiştir. mı..lar ve bunları türlii ~ekillerd~ 

Parıs 27 (A. A). - Ak.denizde Fakat bu değişikliğin teveccüh ettiği mukayeseli hir surette talelJcye 
hücuma uğrayarak batan iki Fransız istikamet nedir, bu noktayı açıkça etmeğe baş1amış1ardir. dt 
vapuru hakkında mütecavizlerin hü söylememiştir. Ve galiba bu nokta ü Cumhuriyet Jiakkmda verilen i 
viyetini tesbit için yapılmakta olan zerinde sarih olmaması henüz İngi ler h.ngü.? sona e~ecektir. Ba~raf11dOJ 
tahkika,t henüz neticelenmemiştir. liz devlet adamlarının da kati bir ka de hır gun de okul talebesi keil (. 

Fransa, Valansiya hükumeti ile rar vermiş bulunmadıklarından ileri ne ve talebe velilerine m\i!afl1ert er 
Salamanca makamatr nezdinde pro gelmektedir. r~reklerdir. Mii~amerede 0yıııırl~ 
testoda b~lu.narak Fransız vapur ve Denilebilir ki, lngilterenin, onunla pıyeıo.ler Ye muhtelif rondJsrfll Jll 
t?yyarelermın. t~vüzden masuniye beraber Fransanın son zamanlarda zını l1ep cumhuriyet Ye inkiliif' 
tı hususunda ılerisi için her iki taraf büyük Avrupa meseleleri karsısında zunnu tf""kil eclecektir. ~ 
tan teminat istemiştir. tereddütlü bir siyaset tutmala~ bun l\Tnhtelif halk.evleri k'enC1i tJ1JJI; 

İngiltere bir m~p gönderdi dandır. Bu kararsızlığın nasıl bir ka Jarmrlaki ilkokul çocuklarına C11 

Londra 27 {A. A.) - Amirallık rara varacağı belki ademi müdahale riyet hayrammm tatil giin1criııdt 
tan bil~ril.diğine. göre, şi~ali Ispan komitesi ile Bruxelles konferansmın nPma ~evrettirereklerdir. ____,/. 
Y? sa~ıllerınde hır asi balıkçı gemisi içtimalarından sonra anlaşılacaktır. -, J S 
nın hu~u~u~a. uğrayan İngiliz va ASIM us Reşadiye cadae 
puru hadısesım tahkik etmek üzere ---------------...; ·JeJ 
~rala:da devri!~ gezen İngiliz muh Acıklı bir öliim (Üsttarafı 1 ncı ~~ 
rıplerınden hın hadise maha1line . • .. . • ninen sık olduğu)ir yerdir. 0 11 
gönderilmiştir. , T e~~ıye .. ve tedrısat muf ettııı ~· nin iki kenarında-la tamamiyle r c 

Öldürülen on bin kişi m~ısı m~te:veffa ~~ner~l ve Mu- rük ambarları bu.unmaktadıt· ~ 
Gi

1
·on 27 (A A ) B d l verrıh Fatıhlı Tevfıgın oglu Ömer c ·· .. k b l ı· 1• .. Je ı ı · · - ura a e e T f. ş· 

1
. • umru am ar an ıman ) ~ 

geçen vesikalara göre Francoya ta ev ık lf ı Fransız ha .. tahanesın· (f kt'' l .. w.. d d'ld·"'· ~~ f l ki d .. l .. t.. ıre or ugune evre ı ıgı 
ra tar ı arından dolayı §İmdiye ka e 0 muşÖmur. • . . bu caddenin kapatılarak do"" J 
dar on bin kişi Asturyada öldürül Genç er hır ııuanlık ve fazı- do.., ·· ··k · 1 · tahsİ5 l 
mü•tür. let örnegvi idi Tet bbü h k" gruya gumru ış erme .....ıe 

-s balak .
1 

h: uh eh. eY'es ~ mesi 'düşünülmüş. liman i,Ieı~f 
' aaı ır r . a ıa ıptı. Bır rektörlüğünden İstanbul belev> .e t 

Mısır 
italyaya 

Bir nota verdi 

kaç zamandanherı bozulan sıhha- ne hu husu t b. }" ·h bile ' 
t . · t l ··1 d b. k h"d. 5 a ır ayı a 
mı ese su. ? en ır aç a., ıs.e, mişti. 

en son sevgılı arkadaşı Suavı nın B l". ·h· da. dd · hi_r ~ ı 
ölii:nü harap etmiıti. Onu kara top u ~yı a. • ca . enın ş~ı,,Jt11', 
rağa tevdi ederken kim derdi ki ~ın~ lı~an ı§letmesıne bıraıvj! f 
b

. b k . ! ıatenılmış burada Trakya deJtt 
1 

:ı 
ır uçu ay sonra azız ruhu aynı 1 'b I k. da .. ul'~· · 

d k
. . unun am ar ara a r uz~ ~ 

yer e onun ·ıne pıyoste olacak. 11 dah k l l kl ~r 
C · b · · b. d ma ann a o ay 1 a aJtl ..1.ı enazesı ugun saat on ır e .lm . . k fık 0}B~ ı 

~a, _Japonyanın Bıüksele gitmekten Hürmetkar dostluk hissiya'ı:ımı 
ı?1tınaının seheb!erini ve bilahare it kabul buyurmanızı rica ederim 
tıhaz edeceği hattı hareketi izah et Bay Ba§vekil. ' 
;mek üzere fngiltere ve Amerika se TEVFiK ROŞTO ARAS Kahire 27 (A. A.) - Başvekil 
firlerini kabul etmiştir. Romen heyetinin ziyaretleri Nahas paşa ile ltalyan elçisi arasında 

Ş·ı· F h t h . d k l verı esının ço muva ır ' ış ı ransız as a anesın en a • b'ldi .1 . . şeh· 1... tııt~ 
d 1 k T 

.k. .. ı rı mıştı. .ır p amnm l 
ırı ara namazı eşvı ıye camıın k .1 . ld ... ~ 

de kılınacak ve Rumelihisarı kah- ne arar ven mış o ugu s bı.11 
Japonlar ricat ediyorlar Ankarq 27 (Hususi) - Romen ki so.r: görüşme etrafında öğrenildiği 

Şanghay 27 {A. 'A.) _Çin ajan askeri heyeti öğleden evvel riyaseti ne gore Mısırın ltalyaya verdiği son 
sr, Jnpon kıtaatınm Niang _ Çekua cumhur sarayına giderek defteri nota Mısır - Libya hududunun sa 
nm "..arkında ricata başlamış oldukla ~a?susu imzalamışlar ve öğle yeme rih bir tahdidine ait bulunmaktadır. 
rmı haber veriyor. gını hususi olarak yemişlerdir. Mısır hükumeti muhtelit tahdid ko 

Sivil halka ateı açddı Heyet başkam general Sikityu, ge misyonunun bir teşrinisanide işe 

Şan h 27 (A A) S ne.l kurmay başkam Fevzi Çakmagvı ba_şlamasını teklif eylemiştir. 
. g. ay .. . . - uçov is M il' M d f ~ tıkametınde suratle ilerleyen Japon 1 1 Ü a aa vekili general Ôzalpı ~--------------
~uvvetleri demir yolu köprüsünü yan hariciye vekili Dr. Rüştü Arası b • Vafi muavin'erl ve mUlk iye 
CJan mitralyözle ateş altına almışlar vekil. Celal B~yarı ziyaret etmi; ;: mUfettlşlerl arasında 
v~ Çapeyden cenuba 'doğru kaçan si bu zıyaretler ıade edilmiştir. Yeni leı fi/er 
vıl halkı ateşe tutmuşlardır. • • d J 
. ~unların arasında tek bir Çin as zzmzr e ma /ar Ankara 27 (Telefonla) - Dahili 
kerı bulunmuyordu. Ekserisi kadın ye .. vek?leti. vali muavini :e mülkiye 
v~. çocuk olan bunların bir çoğu öl vapur bekliyor mufett~şlerı arasında yem bir tayin 
mu~ veya yaralanmıştır. ve ~erfı knrarnamesi hazırlamıştır . 

1n . İzmir 27 (Hususi) _ Mersinden Kararname yüksek tasdikten çık 
tizam içinde ricat dönen Dumlupınar vapuru Antalya mış ve alakadarlara bugün tebligat 

Şanghay 27 (A. A.) - Çin ka dan fazla yük aldığı ~çin Fethiye, yapılmıştır. 
ka.r~:gahm.dan matbuata ver.ilen bir Dalyc_ın. Marmaris, Bodrum ve Kuşa Bu tayin ve terfilere göre, ikinci 
teblıgde Çın kıtaatmm Kianguan ve dası ıskelelerinden yük alamamıştır. sınıf Malatya valisi Etem birinci sı 
Çapeyden ricatr tam bir intizam al Bu yüzden yüzlece ton mal nh nıfa, iiçüncü srmf Balıkesir valisi 
tı~d!1. ve hafif zayiatla vukubulduğu trmda kalmı~. vapur beklemektedir. Etem ikinci sınıfa, Dörc!i.incü sınıf 
bıldırılmektcdir. Bu vaziyet karşısında tüccarlar ikti S~~·as valisi Nazmi ve Çorum valisi 

Şan?hay 27 (A. A.) _Çin sula sat vekaletine telgraf çekerek şika Sureyya beşinci sınıfa, P.ursa vali 
rmdakı Amerikan filosu kumandanı yetlerde bulunmuşlardır. muavini Edip, Balrkesir vali muavini 
i\merikan mmtakasına havadan bi; Derhal bir çare bulunmazsa hafta E~rem, f zmir vdi muavini Cavid 
tecavüz vukuunda tayyarelerin mil ya vaziyetin daha müşki.illeşeceği Dıyarbekir vali muavini Rıza, E; 
liyeti her ne oluı..sa olsun derhal ateş anlaşılmaktadır. zur~m vali muavini Hilmi 70 liradan 
açılmasını Amerıkan askerlerine em Çünkü, bugiinkü vapur Beferleri 80 lıraya terfi edilmişlerdir. 
retmiştir. memleketin nakliyat ihtiyacına kafi İkinci sınıf müfettişlerden Sük .. 

Bir milyonluk şehir yanıyor gelmemektedir. birinci sınıfa, Osman Nuri, Nih:~ 
Ş k 

•
1 

• v~ Rauf da ikinci sınıfa terfi etrnisler 
. Şanghay 27 (A. AY- Japon. a l erın muhakemesi dır. ~ 

IJahriyesinin bir tebliğine göre Çinli devam ediyor Ankara paraşUt kuEesl 
ıe.rin çekilirken çıkardıkları yangm Elaziz 27 (Hususi) Seyı' t R b ·ı .. f l b. h ıza şa Ankara 27 (Telefonla) - Anka 
ır mı ron nu u.s_ u. ır şe ir olan Ça kilerinin bugün de muhak ... mesin.. .. k l (b peye t t - d b ... ra paraşut u esi yarın ugün) sa 

ımaye e. tıgın en u şehrin Ja geç vakte kadar devam edilmiştir. at on beşte merasimle açılacaktır. 
!'on kmrve~lerı tarnfıı:dan tamamiyle Suçlular §cı.hit ifadelerine karşı in Açılma töreninde paraşütle atla 
ışga! v:. ~ı.n askcr!ermden .temizlen kara devam ediyorlar. Muhakeme bir rna tecrübeleri yapılacak, bundan 
mesı guçluklere ugramaktadır. ikincite§rine kalmıştır. sonra kule halka açılacaktır. 

ristanında bazırlanan makberine ~~~~~le tekrar ortaya çıkm•~ 
tevdi edilecektir. . r. . . "'i b 

Pek genç yaıta kayb tf .... • Lıı~~n ışletme direktörliıS\~e 
Ö 

e ıgımız defa ışı dogr" ud d "' ve!!> <' 
mere Tanrının rahme'dni diler h 11 t k .. anb. ogruya h ıırl~ 

ağabeysi Şemsi Muhtarla annesi: ak e m~ ~~erahe. edır rak~r a 1 
· d k b 1 b ra vazıyeti ız ece tır. . 

ne, ost ve a ra a arına sa ırlar F'lh k.k R d. dd si~· 
temenni ederiz ı. a ı a, eşa ıye ce e. hll~ç 

· mamıyle bir gümrük caddesı .. ~ 

Yunan Kralının bir 
bir nutku 

Atina 27 (Hususi) Yortu münase 
betiyle Selaniğe gelen kral şerefine 
belediye reisi tarafından verilen ziya 
fett söylenen nutka cevapv eren kral 
ezcümle demiştir ki: 
"Bugünkü yıldönümünü iki türlü se 
vinçle kutluyoruz. Bir taraftan mil 
let arasmcia husule gelen birlik neti 
cesi olarak terakki yollarını takip et 
memiz, diğer traftan bu eehrin atrafı 
mızdan alındığı zamankf şeci ve ne 
cip hasımlarımızın bugün en iyi 
dostlarımız bulunmasıdır. 

Biz de kenclilerinin en iyi costu 
bulunuyoruz. 

iki millet, diğer balkan müttefikle 
riyle birlikte arzın bu köşesinde sul 
hu temin ve terhin etmektedir.,, 

KİRALIK EV VE DÜKKAN 

Bcşikta§ Valcı.f Akarlar idaresinden: 

Beşiktaşta. Akaretlerde 21, 29, 33, 
45 numaralı evlerle 20, 21, 28, 43 nu
maralı dükkanlar pazarlık !!uretiyle 
kiraya verileceğinden isteklilerin bi • 
rinci teşrinin 28 inci perşembe günü 
saat on ikiye kadar Beşiktaşta Aka • 
retlerde 54 numarada mütevelli kay • 
makamlrğma müracaat etmeleri. 

ifrağ edilmesi doğru olacaktır. çıı l 
buradan hergün geçen yüzlerce ıı ıf' 
ve otobüs ve diğer nakil ''85~~ef 
ambarlara mal koymak işini 5e 

uğratmaktadır. . ··~ r, 
. Bununla beraber yol güJ11f~ I· 

rı.ne t~~is edilerek kapatı~ch~ıe# 
dırde diger nakliye vesaitin1rı h 

aksatmayacak mıdır?. ,.A 

lstanbul Komu/afi~ 
lığı ilanları 

. ıı~c 
İstanbul komutanlığı garrı'."'° ÇI" 

bulunan motörlü vasıtalar jçiıt 0 ;fi 
kilo sarı gaz ile 28000 kilo bCıı.ıl. r' 
P:ı-11 zarf usulil ile ihalesi 4/ 2 v; ,~ 
rın 937 perşenbc gun·· ü saat 16 ~1 

1 rı pılacaktır. Muhammen tutar ıı . ~t 
zinin 6820 lira sarı gaz 500 Jirtl 1'

1 

si 7320 liradır. c' 
Şartnamesi hergüıı öğledctl• 

komisyonda görülebilir. !P'İ 
İsteklilerin 549 liralık ilk t:gll *1' 

makbuzu veya mcktuplariyle 2 ıJ..& 
yıh kanunun 2 ve 3 üncü nıaddeg.lC f, 
yazılı vesikaları ile beraber ib y.l 
nUndcn en az bir saat evveline ~~ 
teklif mektuplarını FındıklJdll ,:;/ 
tanlık satın alma komisyonuna 
leri . . (7128) •. (90) 



inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Levazım amirliği 

ilanları l-~~~::::::::~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
ti llııntakaf;1"• Beykoz, Üsküdar Kadıköy Adalar ve Bakırköy belediye §U-

a h!t nevı erında 1 İkinciteşrin
1

937 tari~inden itibaren sırtta. b~ta. ve 0 • 
~a'" §ya v ed'ld·w· 

Malın cinsi 
Kolcu bel kayışı 
Eski fişeklik 
Boynuz düdük tu gıda "a•·ı e gıda maddeleri taaınmuı ve satılması yasak 1 ıgın. 

r ., .... ı senıu ~ · "rill 
2 

• erde umumi sa tış mahalleri kurulması mUnasıp go • Bel kayışı tokası pirinçten 

'anı - İlUraiard w Kılıç 

' Mjkdarı 

490 Adet : 
30 ,, 

194 ,, 
330 ,, 
262 ,, 
35 " 

. . 
Bulunduğu yer .................. ~ 

3 
~Cok \·e a satışlar her gün sa at sekizde başlayacak on buçuga kadar Müstamel çüte 

11 
- Bu sat seyYar satıcılar kat'i olaı-ak on buçukta dağılacaklardır. Kolcu yakalığı pirinçten 

b e\'j et ile b~ Ye~lerinde mUnhuıı ran yaş mcyva ve sebze satılacaktır. Balçık kayışı 
er hangi bi . kalıye ınağaza.larmda satılması mutat olan gıda maddelerin. Çüte namlusu 

4- ~törıu rı buralarda satılamaz. Çüte dipçiği 

470 " 
154 ,, 

52 " 
47 ,, 

: Sirkecide Meydancıkta 

: Teftiş Şubesi binasının 

: üst katında. 

Dikimevleri için 192 bin adet erkek: 
bilyilk kapsül, 142500 adet di~i büytik 
k.~psUl 1278920 auet erkek küçük kap
sul 968250 adet dişi küçük kapsülün 
kapalı zarfla eksiltmesinde verilen 
teklifler hatalı olduğundan 3 • 11 - 937 
çarşamba günü saat 14.30 da. Topha _ 

c ar teınin Ve nıotörsUz araba ve elde taşınabilecek kilçilk kaplar ve diğer Doldurma makinesi 
~_,kendi iht~trnfş olan seyyar satı cıların gösterilen satış yerlerine gel. Yatağan 
-qı ıyarı ' t · S atik etrn· arına bırakılmıştır. Bunlardan yukarda kaydedilen vası a. Boş şışe 75 gramlık 

26 " 
520 ,, 

18863 ,, : 
. l\l .... Sırtta ~§ olanlar sokaklarda dolqarak satış yapmakta serbesttirler. ,, ,, 90 ,, 

/r görtıldU~şta ve omuzda her nevi eşya taşıma ve yahut seyyar ı:ıatıcıhk ,, ,, 100 ,, 
ceıai.}·e k takdirde bunlar hak kında Umuru Belediyeye müteallik ah. " " 125 

l!e,,,.. anunu d • . . " 

17483 " 
14 " 

2312 " 
7512 " 
7~9 " 

; Diyarbekir Müskirat fab. I 
: rikasında. 

nede Levazım amirliği satın~ Ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 12738 lira 
63 kuruştur. İlk teminatı 955 lira 40 
kuruştur. Şartname ve nümunelcri Ko
misyonda grülebilir. İsteklilerin belli sa 
att~ komisyona gelmeleri. 

·"'.Yet alak aıresınde takıbat yapılacaktır. ,, ., 200 ,, 
adarların malllmu ol mak üzere ilan olunur. " " 223 ,, 

SARIYER DA!RESt: 
l Seyyar satıcnlann topl.anaoa.kları yerler: 
-n.u 

ıneu kava w • w 

" ,, 333 
,, ,. 400 
,, ., 750 

" " 900 
tabya Demirbaş eşya 

.. 

.. 

347 " 
2116 ,, 

19 ,, 
56 ,, 
58 parça : Maltepe Enstitfüıünde 

(211) (7260) 

• • • 
Salıpazarmda M. ~r. V. Eşya ve Teç-

2 et.rkasınaa .gında. R. kavagı İskele caddesinde kain metrôk 
.... l'enınıah kı çeşme yanında ki meydancık. Cinsleri ve mikdarları yuk:ırda yazılı eşya 3 • XI • 937 tarihine rastlı. 

3 
dancık. ailede: İbnisina sokağında Rum kilisesi arkasındaki mey. yan çarşamba günü saat 10 da pazarlık la satılacaktır. 

hizat anbarınm tamiratı 3 • 11 • 937 
çal'§amba gilnü saat 14 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği Satınalma 
Komisyonunda açık eksiltme ile eksilt
mesi yapılacaktır. Keşif bedeli 508 lira 
60 kunı§tur. !Ik Temiruıtı 38 lira 15 
kuruştur. Şartname ve keşfi Komisyon-- Sarıyer: w lsteklilerin malları her gün hizalarında yazılı mahallerde görmeleri ve 

t lllile ınar Orta çeşme radde sinin nihayetlerinde Hidayet bagı na. pazarlık için de tayin olunan giln ve ta attc Kabataşta İnhisarlar Levazım vc da görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmelS'ri. - Sarıyer ı.: nıahal olup Ata bey sokağı ile iltisak peyda eder. . Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonu na gelmeleri ilan olunur. (7178) 

s ~U~ ~n~:Ma~nKfly~~lui~Ma~n~miisoka~runbı~--------------------------~~-
- auYilk mahalde dere boyu. Jstanbul Defterdarlığından: 

(205) (7139) 
• • • 

8 
darı. de.re Azatlı sokağında kain İtalyan kilisesi arkasındaki mey. Senelik muhammen 

? :: ~eshurnu. K . d kira bedeli 

Y C§ilköyde Tayyare Makinist melC. 
t.ebinin önünden tayyare meydanına 
kadar olan yolun 2 • 11 _ 937 salı günU 
saat 14,45 de Tophanede lstanbul Le. 
vazım Amirliği Satmalma Komisyo. 
nunda pazarlıkla. eksiltmesi yapılacak. 
hr. Keşif bedeli 9950 liradır. İlk temi. 
natı 746 lira 25 kur~tur. Şartname 

ve keşfi komisyonda görülebilir. İstek. 
lilerin kanunt belgeleriyle belli saat • 
te komisyona gelmeleri. (225) (7346) 

8 ltabyad . · eçeeıza e 80 kaf ının nihayet tarafları. Lira 
- ~etılkö da. Hayat ÇC§mesi sokağının nihayet tarafları. BEYOCLUNDA: Ke.merliatun mahalle sinin Papas köprfuıil çıkmazı 

9 nıe itt~ ~: Mc.ktep civarın da Müba§ir sokağı nihayetindeki ve çeş. sokağında yeni 3, 5, 7, 15, 17, 19 sayılı bostan. 30 
to .... 1sunyed lındekı meydan. Yukarıda yazılı malın bir senelik icarı 12 • 11 - 937 cuma günü saat 14 de 

- tnıırg· e: İstinye deresi sokağının meydancık. ihale olunacaktır. İcar bedeli dört müsa vi taksitte ve taksitler peşinen tahsil o. 
ll civarı.anda: Doğru mu\'akka tane caddesinin yukarı kısmındaki arsa lunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerinl muayyen vaktinden evvel yatırarak def. 

- E::ınirgi ter mezkO.r günde defterdarlık milli cm lak müdürlilğünde milte§ekkil satı§ ko. 
l2 li ola ~~~: Boyacıkôy. Raşftp~a mahallelerinin \'asati bir mahal. misyonuna müracaatları. (F.) (7355) 

..... b n ~ırın sok ~ d k" ~unıelih. agm .a ı ÇC§ menin bulunduğu meydancık. 
ısarında: Polıı karakolu ilerisinde Sırçacı sokağının vaaatı. Istanbu ı Deftardarhğından: 1 l LAN 

KADIKÖY DAİRESİ: 

o Ô! •• 
Seyyar satıcıların toplanacakları yerler: 

ORTAKÖl'DE: Dereboyu caddesinde es ki 105 yeni 99 sayılı ve 
136,75 metre murabbaı arsanın 960 hissede 180 
hissesi. 25 64 

Eeyoilu Birdıci Sulh Hukuk Haki;,. 
liğinden: 

~~C~~ - Sa!ıpazannm kurul dutu yer. 

~.\~ - ?doda çayırı, Vitolun dıvannın yanı. 

' : - KU§dili çayın. 
~I\. t~ ~kerlik §ubcsi yakınındaki arsa. 

~,. .. ~ ~ AL1YE: 
-... ~~ lh..."":. Kurbalıdere polis nok tuı arka.unda Cevizaltı nam mahal. 

~LDİYE: 
7 - İbralıimağa karakol arkası. 

- Acıbadem karakol yakında. 

:ıı.... 8-R w ·~.t'U!l 9 ızıltoprak istasyon civarında Şahin kahya sokagr. 
~ J\şA.: - F'eneryolu istuyon civarında Caferağa sokağı. 

'ıo_z·· 
: ühtüpaşa Dalyan sokak. 

eııv~.:~ _ t _ w k 
~.... -•,l{ö~: ~tasyon cadd~inden Büyük çayıra giden Nadira;a so ağı. 
'\l:.;~l{ 12 

Öl; }{..\.;- Bakkal Ömerefendi meydanlığı. 
l.3 UNu: 
14 :: ~Uadiye Şaşkın bak kal karakol !okak. 
l.5 _ t ozya~_ğı Kazasker Şakacı sokağı. . ·ol 

çerenkoy çarşı ve kışlanın meydanına gıden ) ·• 

ÜSKÜDAR DAİRESi· s . 
l _ n:Yyar satıcıl.ann toplatıa.cakl.arı yerler: 
2 _ li Ylerbeyi • Hüküm et binuı önil. 
a avuzbafı. 

4 - l<Uplüce camii önü. 

5 - l<.ısıkJı • Kısıklı ...... B.. . 
6 - agıarbaşı Giinıllj caddesi. 
7 _ fa-~ımağa meydanlığı. 
0 IJadiye Yokuıu 
o - ıı . 
9 _ S ~~çe Hasna hatun, karakol yanı. 

lO e •ıniye "Nama.,-0&.h" 
- 'I'ekk ~ 

e kapı, polis nok tuı önü. 

S ADALAR DA!RESt: 
cy!/<ır satıcıların toplmuıcakTarı yerler: 

l. - ~ 
2 - Ata~ caddesinde Peltek sokağı. 

' 3 _ le :ende Aslan soka ğındald saha. ki saha. 
~l.t\ 4 - c a 1! 0 ran caddesin de Şekerci Hayri yanında 

ba: arnı mahallesinde RUşadiye sokağı. 
5-G 

~- 6 ernici ka w • • 

BEŞİh.""TAŞTA: Teşvikiye mahallesinde Hamamcı Emin ve Kuyu.. 
lu bostan sokağında (5) mükerrer sayılı ve 584 
metre murabbaı müfrez artıanm tamamı. 

ÜSKÜDARDA: Selimi Ali mahallesin ae Atçı hanım oğlu zoka. 

BALA'ITA: 
ğında yeni 27 sayılı evin yarı payı. 
Karaba§ mahallesinin Köprüba~ı ycııi Bereket 
80kağında eski 21 yeni 45 sayılr evin 7 hissede 

2628 00 

65 00 L 

4: hisse.si. 172 00 

Hüseyin, Cemile, Behçet vesairenin 
müotereken mutasarrıf oldukları Fe -
riköyUnde eski ibitjnci kısım yeni Du. 
atepe mahallesinde eski Ayazma ve Or 
ta kır yeni avuknt ve ortanca cadde • 

Yukarıda yazılı mallar 5 • 11. 937 cuma günü saat H de satılacaktır. Sa.. 
tış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faiz 1i hazine tahvilleri de kabul olunur. Ta. 
liplcrin % 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel yatırarak mezkür gün. 
de defterdarlık mim emlak mUdilrlilğiln de müteşekkil satış komisyonuna mU. 
racaatlan. (M.) (7353) 

sinde yeni 39, 71/1, 73/ 75 kapı numa
ralı ve 1669 lira muhammen kıymetli 
iki bap dükknnr müştemil iki bap ha. 

ne ve arsanm tamamı şuyuu izalesi i
çin açık arttırmaya konulduğundnn 

30-11-937 salı günU saat 14 den 15 
şe kadar B. oğlu S. mahkemeleri baş 
kiitipliğince milzayede ile satılacaktır. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Sa
tınalma Komisyonundan: 

1 - Orman Koruma Ge~el Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 3500 adet 
battaniye ile 6500 çift erat fotinf kapalı ur! usuliyle 7000 çift yün ~orap açık 
eksiltme ile ihalesi 1· 2. Tesrin- 937 pazartesi günü Battaniyenin saat 10 da, 

Yün çorabın saat 11 de, Fotinin saat 14 de Ankarada Yeni§ehlrde Kornutanhğa 
merbut Satınalma KomJsyonu binasında yapılacaktır. 

2 _ Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira muvakkat teminatı 2362 Ji. 

ra 50 kuruştur. 
3-Fotinin muhammen bedeli 30550 lira. Muvakkat teminatı 2291 Ura 25 

kuruştur. 
4 _Yün çorabm muhammen bedeli 2520 lira muvakkat tenıim!tı 189 Ji. 

radır. 

5 _ Battaniyenin şart.nnmesi 1158 kuruş, Fotinin 153 kuruı mukabilinde 
Yiln çorabın bil! bedel her gün Komisyondan alınabilir. 

6 _ tsteklilerlıı prtnamede yazılı \'esikalarla beraber teklif mektupları
m ihaleden bir saat evveli11e kadar Komisyona vermeJerl ilin olunur. 

2 _ Sakrzağacı mahallesi , Sinema meydanı. 
3 - Yenimahalle, istasyon karşısı meydanı. 
4 - Zeytinlik mahallesi • Eski parti bina arkasr. 

(6969) 

5 - Zeytinlik mahallesi, Yakut sokağı postane civarmdakt arsa. 

6 - Osmaniye mahallesi, Yeni polis karakolu kar§ısmdaki arsa. 
7 - Ye§ilköy, Demirci sokağı başındaki arsa. 

g - Yeşilköy, İstasyon yanındaki arsa. 
9 - Kalitarya köyü, Çeş me meydanı. 

BEYKOZ DA1RES1: 

Seyyar satıcılann toplanacakları yerler: 

l - Beykozda On çeşme ter arkasında. 
2 - Kanltcada iskele civa rmda. 
3 - Anadoluhisarmda Ce ngiver köprüsü yanında. 

Arttırma bedeli muhammen bedeli
nin % 75 şini bulursa o gün ihale edi
lecektir. Bulmadığı takdirde on bc§incl 
gününe gelen 15-12--937 çal'§amba 
günü saat 14 den 15 Be kadar icra olu
nacak ve en çok arttırana ihale edile • 
ccktir. 

1 - Ga.}-Ti menkullerin evsafı nıah. 
keme başkatibi neooindcki 936/31 
numaralı dosyada yazılı olduğundan an 
ln.mak istiyenler orada okuya:bilirler. 

2 - İhaleye kadar birikmiş maliye, 
Belediye vergileri vakıf icaresi delli
Jiye ve yirmi senelik evkaf ta'viz be
deli müşteriye aittir. 

3 - Arttınnaya girmek isteyenlerin 
muhammen bedelinin % 7.5 nisbctindc 
teminat akçası ve Ulusal bir bankanın 
teminat mektubunu getirmeleri §art • 
trr. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itiba-
ren ~ giin jçinde mahkeme kasasına 
yatmlır. Aksi takdirde ihale bozula _ 
rak farkı fiııt zarar ve ziyan ve f . 
b"t• h""k" aız ı .a u ilm kendilerinden alınacaktır. 

5 - 2004) numaralı icra ve iflas ka
n.unun 126 .. cı 1?addcsinc tevfikan gay
rı menkul uzenndeki Jpotek sahibi ala
caklılar . ile ?iğcr alakadarlar gayri 
menkul il?.erındeki haklarını hususile 
faiz ve masar:c d · · . . . . .ue aır olan ıddıalarını 
ısbat ıçm ilan gününden itibaren yirmi 

'~a - liüse . ynag~ cad desındekı arsa. v arasındaki çayır. 
.\ı.\b 7 - o h Yln Rahmı !oka ğı ile Mezarlık sokagı 

~ ..\.: r an sokağındaki arsa 
"~ ... h. 8 . 
~~. - raıc ~ · ınıagası meydanı. 

gün içinde evrakı mUsbiteJerilc birlikte 
satı~ mcınunmn mUraeaat etmelidir. 
Aksı takdirde hakları tapu kütüğile sıı-

(7363) 

1 

bit olmıyan1ar satı.~ parasının paylaş. 
masından hariç kalırlar 

Scne1ik muhammen kirası 24 lira olan Kantarcrlarda Kepenekci Sinan 6 tn · 
medresesinin l numaralt odası 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna ka. sind~hŞakr .ame .~~kem~. divanhane. 

Q - A ~krun .. 
nuk sokağındaki saha. 

Se BAKIRKÖY DAİRESİ: 
l - .ka 11Yar satıcılann topla1w:ıcakları yerler: 

l"taltene mahalle ıi. Mahalle cami avlusu. 

dar kiraya verilmek ilzere açık arttırma ya konulmuştur. Şartnamcsı Leva7.ım nuştır. Fazla malitmat · t 1 . • 
. . 1 er esm gorobılecegı yerde asıl 

MüdlirlüğUnde gctillebilir. İstekli olanlar l lira 80 kuru§luk ilk teminat melr. 936/31 sayısiyle baş kati 1~~ ey~~ enn 
tup veya makbuzu ıle 12 •• l1 - 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende at etmeleri iliin olunur. p ıgc muraca-
bulunmalıdırlar. (l.) (7362) (23514) 
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biri 

~".\..il. 

TDrklye Cumhuriyet 
23/10/1937 

Merkez Bankası 

vaziyeti 

.._. AK?IP d Lir• 

Albıl ...ıs kll•w 19 619 88& 27.9.Q 
-..aoı. • • • • 13.8610848~ 
Utaldılr. • • • 787.&M.3 I 42.026.416.11 

Qplıflj H ......... 1 

Jlrk llıU: • • 891.03.l.50 
mutcWd _..'Pıtlıta 

~. 1.885.~7 
Dfl9r dO'l'bler " ...,... 

Alta .ıs ldlopa& 6 482 9091 
Albıla talt91U ..... ...... 

ldü1lıc bü1J91at • • • • 26.541 .842.17 3.5.862.237.30 .......... ...,.. 
bfldllL L 158. 7 48..58.1-
Ku1111U11 ........ .... 
...... teTfDıu ...... ..,.., 

Deıulate ..... nnlD .... ..,., 

fmda8 •alıı tedl)'at. ' 13.577.480- 145.171.08.l-

•····· ....... , ' llulu llcmolan. • • • [l. 3. 700.000. -
rncart ... tt. • • • • • · I • 37.248.963. 40.946.963.88 ......... ,.... .. , ....... : 

a. ı.,... Drldıtı •Ulll "L.37.984.903. 
J!>erüte idil• "1'&Ja uk. 1 
jtaPll&t IUbatl k17meUe 

• Seı1lelt eellus •• ıa!l'YfJat L. 3.785.519.31 41.710.422.33 
& ...... r: 

Altla n dtTb OsertM 
Taır.Dlt bertıle 

it 81.643. 
8.456.218. 8.537.Btl). Jf. 

PASiF 

aer..,.. • • • 
a.&17aı ak§eelı 

• • 
Adi •• fevk&IAde. • 1 • • 

Lir• 

15.000. coo-

2.105.172.40 
Huauaı • • • , 1 • , 4.518.007.70 6.tfll.180.IO 

l'eda vWdekJ B&nkDotlar. 

Oerubte edllea erralu D&JcÜ,. IL158.748.56.1-
Kanu.nu.n 1 Ye 8 llıd ma~ 
ıertne tevfikan bazl.De taralJll.. 

dan Yakı tecii,yaL L 13.577.480-
0erubte ec!ilea enalu nalltQ9 

bakiy..a. • • L 145.171 .083-
Karwııııı tamamen aıtm olanlr 
lllveten tedavüle vazedilen L. 19.()00.000-
Ree•lcoaı mukabtU UlYetea ted~ 

•az.ec1. I! 12.roo.000- 178.111 08.l. -
Türk Llra1ıı &lndaab 15.~.545.S:J 
Uövt:r faallJılldab: 

1 
Al Una tab'rill kabtl dOvtzler 
Diğer dövtzler Ye alacakb 

1 Kllr1Djt balclyelert 1 • • 1 • 

UullWU 1 1 , 1 1 

iL 683.58.J.98 

L.~2.031.460.40 32.7t5.04S.38 
90-336,008. 75 

-Şirketi H8yriyede 
Cumhuriyet Bayramı Müna 
tile Mutad Seferlerimize iliv 

1 - 28. 1 O. 937 perıembe günü i8 ve 123 numaralı 
13.30 da köprüden Harem ve Sa1acağa olan ıefer fazla olarak 

cak 7 2 ve 105 numaralı seferler yapılmayacaktır. 
2 - 29. 1 O. 937 Cuma günü akpmı elektriklerle do 

numaralı vapur saat 19 da Rumelikavağmdan hareketle nma-- ~
dolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. 
pur gece yarısından sonra saat birde Köprüden kalkarak yiOC 
lu ve Rumeli iskelelerine llğrayarak K'lvaklara gic:lccektir. 

3 - Fazla tafsilatlı ilanlarımız Köprü ve iskelelerimize 

Darphane ve Damga Matbaası M 
IUğDnden: • 

1 - İhalesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvcnan yerli maden k 
çık eksiltmesi Müdüriyetimizde 5 - 11 • 937 cuma günU aaat ı• de 
tır. 

2 - Bu işe aid şartname hergiln saat 15 den sonra Muhaae 

3 - Taliplerin yukarda yazılı gün 
ile birlikte müracaatları ilan oluııur .• 

~ -:- Sirkeci • Küçük Çekmece Banlt yö katarlan kıı orerleriııill ( 
1 tkıncıteşrin 1937 tarihinden itibaren tatbikma b~lanacaktır. 

2 - Cumhuriyet Bayramı mUnaae betiyle yaz tartfeeine göre 
meceden Cumartesi ve Pazar günleri 158 at 22,00 de kalkan 57 No. Jı ki 
30, 31 Birinciteşrin tarihlerinde ve Sir kecfden saat 0,30 da kaJkaJl 
katar 29, 30, 31 Birinciteşrin ve 1 ikinci teşrin tarihlerinde her gece 
edeceklerdir. (7286) 

Dahiliye Vekaletinden· 
1 - Veklletin 937'-mali yılı ihtiyacı için (350) ton 8amikok ' 

sit'' kömUrUnün mübayaasr kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
~ - Eksiltme 3 lkinciteırin 937 çarpmba günil saat 15.30 da 

niıehırde Vekilet binaaır.da toplanacak Satmalma Komisyonun:a ya 
3 - Muhammen bedel (10150) lira dır. 
4 - Muvakkat teminat (761) lira (25) kuruıtur. 
S - İsteklilerin bu baptaki ıartna meyi Vekilet Levuımmdan 

zımdır. 

6 - İsteklilerin 3 tkinciteşrin 937 günü saat 14.30 za kadit te 
tarını Satınalma Komisyonu Reiılijine makbuz mukabilinde venn.ı.ıl 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplırmrn altıncı 
saate kadar Reisliğe gelmiı bulunması ıarttır. Postada olacak E_ .. n..m""'.] 
ber değildir. (38154) 

Belediye Sular ldarestnden: 
Şebeke üzerinde yapılması gereken bir ameliye dolayısiyle ~ 

le .. Çengel köyü arasında 30 _ 10 • 937 cu martesi gUnU saat "20'' dell 
gunU sabah saat "6" ya kadar o mınta kadaki abonelere Elmalı ıuyıl 
yeceği sayın halka ilan olunur. (7327) 

lstanbul üniversitesi 
lktısat FakUltesl Dekanlığından: 

İktisat 1''akültcsine bağlı fl;~eat ve İçtimaiyat Enstitüsü için ~ 
le bir daktilo aranmalctadır. Aranan şartlar şunlardır: 

1 - Yabancı bir dile vakıf bulunmak. 
2 - Daktilo üzerinde melekesi ol mak. 
isteklilerin her gün öğleden evvel iktisat ve içtimaiyat Ensti~ 

törlilğüne müracaattan. (7358) 

Akay lşletmeslnden: 
Cami altında işletmemize aid "Se bat" motörU tekn · b yed 

1 llkteşrin 937 pazartesi günü saat 14 de açık arttırma esilı e .......... "" •. 
T f ·ıA . . e sa 

a sı a.t ıstıycnlerin her gün ve art tınnaya iştirak ıç· l1f. 7 5 
t · ti · 1 t · m -ıo ' emına any e ayın olunan gün ve saatte Akay Levazım Şeflifine 
lan. (7218) 

1 LAN 

İstanbul Asliye 
Mahkemesinden: 

Oçiincü Hukuk 
ı~--· Dr.lhııa Sa11i 

UksDrDk td 
Uksiirilk ve nefes darbl' 

Eı:iykada Çankaya ı.:addesi 37 numa· ve kızamık öksürükleri I~ 
rada muk:.m Eıter Terziyan vek:Ji avu- sirli illçnr. Her ecıanedl sı !iMiM 

Kütelll 

Teiıam 

2 Kart 193Z tarihinden IUbareD: 

4.50Cl.OOJ. -
l 6.9'l4.843.:l2 

3.18.2 it•Jtti.i.U.i 
ıe: 

k - dC'polınnda bulull~ 
.Mti.230~.0 • at Haçik tarafından Beyoğlu Tepe _ --------

-= batı eski Fara yeni Necif apartımanın 

1 LAN 
Kadıköy Sulh icra Memurluiundan: 
Bir borçtar. dolayı mahcuz olup &atı

larak paraya çevr:lmeıi takarrür e.c!en 
Aynalı dolap, karyola ve sa:re gibi ev 
eşyasının iıtiraıına talip olanlar alıcıya 
ait olmak üzere iştiraaına talip olanla
rın 9-11-937 tarihine m:isadif salı 

günü sut 10 dan 11 re kadar satış ma
halli olan Kadıköy Kurbabderc ikinc: 
sokaK 5 numaraiı ev c~v:ınnda hazır bu· 
hınmalan illn olunur. 

(23512) 

Sahibi: ASIM US 
ı!BaaAas ·.v. ~ua.u: :u.ıgı'f.8J1P ''""''aN 

İskonto haddi yQzde 5 J.2 - .'dtm OzerloJ avan• yUade 4 ı.2 

BRI VA NTI N PERTEV 1- Birinci smır Operatör 
ı>r. CAFER TA YVAR 

Sac; tuvaletinizin en mll

him bir maJı.emr.sidir 

Kepekleri izaledekl mu. 

vaff akı yeti her bir iddia. 

nm fevkindedir 

Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 
OP.rrahiıl mlltebusııı 

Paria T rp F akülteai S. Aaiıtan. 
Erkek kadın ameliyattan, dimaj 
estetik · ••yoz., meme, karın bu
~µkJukları,. Nisaiye ve dofum 

mUt.ehumaı 1 

Muayene: Sabahlan MICCllll 
8 den 10 a kadar 

öf leden sonra llcret Udlr 

1 Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
._ No. 1 Telefon: f4086 -

da mukim E<ivar aleyhine mahkememi
zin 937 / 879 numaralı dosyaıile açı· 

lan boşanma da vaaının muhakemeıin -
de: Müddei aleyhin ikametgahı meçhul 

olması hasebile ilinen tebligat yıprl -
dığı halde mahkemeye gelmediğinden 

hakkında gıyap karan ittihazile durut

marun 1-12-937 saat 14 de talikina 
karar verilmittir. 

Mumaileyh Edvann mezkur gün ve 
saatte mahkemeye relmesi veya bir ve· 
kili kanuni göndermesi ve aksi takdir-
de gıyabında muhakemeye devam olu· 
nacağı tebliğ makamına kaim olmak U
zere ilin olunur. 

123518) 

35958 numaralı ve 1 
1i &ilnarik beyannameaile 
ra edilen 7 7 k,Jp arteıytll 
hakkında vennit oldutulll 
ruıun cümrük makbuzu 
dan itbu makbuzun artık 

fatanbllı: 

Terzi Bayao 
Ulelide Tayyare 

daki dairesinden ikind 
Beyoğlunda Sakarya ( 
ra) ıinemumm bulu 
ra hanında 5 numara~ 
Mütterilerine arzeder. 


