
( 

CUMARTESi 

9 ' 8• Tetrln 1ea7 ,. 
YIL: ao-a 

Sayı: 7oea- uaa fg<rANBur; - Ankara Caddesi 

~-------..- Posta kutusu: 46 (lstanbul) 

t-mıııı11uunııııııı111111ııının ıııtıHıııunııınııtınnııınıın1111ııııııııııtı1111ıııınHııfllllllııoı~llllıııaılıf 

Atatürk -. 
Başvekil İsmet İnönü ve 

Vekillerle beraber 
Buqün hazilli' de 

Konbinagı açacaklar 
l\'azflli. 8 (Husfüi) - Nazilli kombinesinin açılma törenin· 

de bulunmak Ye Ege manevralarını takip etmek iizere, refakatinde 
BaŞ'\·ekil İ. met İnönü .\·e ~liğer zevat olduğu halde Ankaradan hareket 
eden \tatiirk burada büyük "ahrrsızhkla bekleniyor. .Manevra ko· "" 
ın~ıta~lan ,.e"claYetliler yarın (bugün), İzınirclen buraya ı;elcrek, hü-~ 
Yük Önderi karşılnyacakl:mlır. ~ 

\nkaradan ayrılan B. Celal Baynr ile diğer Vekiller d buı;ün § 
~ehrimizc gelecekler ve Nazilli kombinesi hiiyük merasimle a.,,ıla-~ 

l caktır. ğ 

) 

Kombineyi hizz:at hüyiik Ön<ln Atatiirk a~ar.aklar<lır. Rıından ~ 
d sonra R. Celal Bnvar'm bir nutuk ı;Uvlenıcııi muhtemeldir. fi 

Kombinenin. a~ılına töreninden °Fonra. Atatiirk, Da~,·ekil. Vekil·I 
\ ler \'e diğer zc\'at, m:ıncnalarda lmlunmnk üzere, Sökeye hareket ~ 

• ~ edeceklerdir. "f~ fi 
~ 1 1111uı ıııııımıır ımArıMIHll1tHtnn111ııımıunııınuurııuııı11111ıwnnnı11111 ııı ııııuııııım; 

Medeniyet ve 
- Kültür Anası: 

.Anadolu 
Pr. PHtard'ın Ankara 
Halkevlndekl dUnkU 

J\o.nferanu 

Ankara 8 (Telefonla) - ~hri 
. mizde bulunan Tarih alimi profesör 

a Profeıör Bayan .Afet tarih kon- Pittc\rd bugün H::ılkevinc!e saat 11 
~~i?in ıon içtimaında Osmanlı de bir konferans vermiştir. 
t ~ıhınin anahatları üzerinde yap- Halkevi salonu a~ına kadar do 
•gı bir tetkiki naklelmitti. "Ülkü" -luydu. dinleyiciler arasında Büyük 
llıecznuası son savısında bu tetkiki Millet Meclisi reisi Abdiilhalik Ren 
nefretti. "Kurun;, ca ,kongre esna- da, başvekil lsmet 1nöni.i, adliye, ma 
hında üzerinde dt.ırulmağa imkan arif, hariciye, Milli Müdafaa vekille 
~lunamayan bu yazıları olduğu .rile bir çok mebuslar ve münevver 

tıbi aldı. . ]erden mütt~şekkil bir kütle mevcut 
ok Bu çok mühim tetkiki dikkatle . bulunuyordu. 
l'tı'UYanlar bu hususta , gösterdiği- Evvela pıofesör Bayan Afet profe 
d 1~ alakanın ne ~ciar yerinde ol- sörü takdim etti. Sonra profesör kon 
d~iUnu derhal üıkdiı> edecekler- feransmı verdi. 
ı.'r· l!a~ikat. ha\(le yalnız Osmaıı- PROFESORON KONFERANSI 
)e la.rı~ı ~eğı~, ,1>ugünkü Cumhuri- .. Profesör, "Biz kimleriz? Yani in 
'Pr t T u.~kıyesı~! d,~ anlamak için sanhiın kıdemi hnngi devre kadar 
ll ofeıor Afet ı.n • Osmanlı tarihir çıkar} ipsanlık yeryüzünün iklim 
1&~ "'!~m; kblir bak~ı ve Türk inkı- · müşkülatı, ~ahşi ve mufteris hayvan 
o)( t f ı ı eserini tekrar tekrar lar mü,külatı gibi zorluklar aıasında 
d U!Jıak lazımdır. Zira Osmanlı pasıl tekan:ıül etmiştir~ İnsan bu ka 
e~l~tinin doğufu, büyüyüp yük- dar sefalete ıztıraba nasıl katlanabil 

helııı, .aonra dü§künlüğe denerek nıi§tir~ Sualile söze başladıktan ve 
~tıır, bu yazılar İyinde çok güzel inttanl~nn mebdei hakkmdaki ihti 

t?aterildiği gibi Oımanlı devleti- ma11eri kısş.ca anlattıktan sonra kon 
~~n ankazı içinden bugünkü Tür- feransma ğu suretle devam etmiştir. 
\~enin naaıl bir hamle ile sıyrılıp S 'I 4 S 

f'".lığını ~e bugünkü dünya millet- ( onu: .. 0 • ii. 5) 
.. erı arasında nasıl bir mevki aldı- · 
&dtnı bir tarih bilgini gözü ile tahlil ~ ..... _,-~.:....,. 
j erek herkesin ibret alacağı bir - ,_. """"I"'" - - ._. - - ._ 

Ji~ha halinde meydana koyuyor. .,. • Q d J 
•0 Ylelilde Cumhuriyet Türkiyesi- l lm T USUnua 
h1

n idaresine esas olan anasiynset eır vazife "urbaoı 
l ltlarım dn tarihi felsef esile gös- h 
erıniı bulunuyor. • do 8 

Öf~ro!esör .Afet'in tetkiklerinden Ana Baba öldllren/eri 
._ enıyoruz ki 1590 • 1616 yılları k Ö [ ki 
i{'~•nda Osmanlılar her sahada ara g m e e ~sarlar 
_. erıledikleri gibi gemicilik te Av- Hocalarını öldüren al5akları da dar 
)UJ>a ınilJetlerinin önünde bulunu- ağaçlarına o kılıkta götürmeliyiz 
a:tl~rrn_ı~: 0 ~aman Venedikliler Yaza~: ~akk~ SÜha 
t llıılerımn hır kısmını Türkiye . , - Beşıncı sahıfe.de -
~~·~nelerinde yaptırıyorlarmış. Frengiden daha mühim tesiri olan diğer 
t ut~n bu Beri hamlelerin kökünü cinsi hastalıktan tedavi için 
ı~>;ıı eden fikir hayatı da Osman- Fakirlere dispanser 
d ~\'Jetinin kurulu~ ve yügseliı 1 1 d 
\~\rırlerinde en verimli bir mev- açı ma 1 ır 
j~de bulunuyonnu§. Bu sıralarda Yazan: Hikmet Münir · 
'ıtl>a.ratorluk topraklarında Jlez- . - ikinci sahifede -

f olan bir Fransıı Seyyahı her 
A~IM u...-:: ~-----~--~ _. ,;j) ~w.::ı:-SWNl-1.L ~ 

'(Sonu: Sa. '.J Sü. 4) · 

• • • e • • 
Telgral adresi: Ktiiiii!: fsfannul 
Telef. 21413 (Yazı), 24~i'O (idare) 

Bugün 24 sayıta 
Yarın, 12 Sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

ı Manev.raların ilk kısmı 
Kuşadası Bölgesinde 

Çetin bir kıyı muharebesi 
ile dün başladı 

BüVük manevra yarın başlıyor 
Kupdasr, 8 (Manevraları nuıu

ıi tekilde takip eden arkadafımız
dan telefonla) - Be, ıaat devam 
eden çetin bir yolculuktan sonra 
öğleye doğru Sökeye vardık. 

Aydından buraya nakledilen 
manevra komutanlık karargahın· 
da hummalı bir faaliyet göze çarp· 
maktaydı. Kumandan ve diğer ge· 
neraller haritalar üzerinde hare· 
ki.t sahasını tetkik ediyorlardı. 

Bugün (dün) Aydından Söke ye 
gelmit olan manevra komutanı 
Orgeneral İzzettin Çalıılar karar· 
kahtan ayrılarak Ku,adasr yaka· 
aına geçmiftir. 

Orada emre muntazır bulunan 
kıtaatı gözden geçirdi. Kuıadaıı 
mıntaka.aında bulunan mavi taraf 
komutanı Mustafa Muğlalı ile de 
görüıtü. 

Yolumuza tekrar devam ederek 
bir saat ıonra Kuıadaıına geçtik. 
Manevraların ilk kısmı olarak Ku· 
ıadası bölgesinde çetin bir kıyı 
muharebesi baılamıt bulunuyor
du. 

Mavi 'Ve ktmıızf Jaıvvctler ,evk
le, çalıııyorlar ye aldıkları emirle
ri büyük bir intizamla tatbik edi-
yorlardı. · 

Mavi taraf kuvvetlerinin uzun 
bir mücadeleden sonra sahil nok
talarına çıkarttıkları ve muhtelif 
yerlerde tutunmağa muvaffak ol
dükları anlaşılıyor. Çok çetin ve 

. 
Civarında büyük Ege mganevralarının yapıldığı gü.:cl İzmirdcn bir manzara 

ıiddetli bir tekilde geçmekte olan f 
kara ve deniz harbi gittikçe ehem
miyet kesbediyor. iki ta.raf ta 
cephelere yeni ve taze kuvvetler 
aevketmektedir. 

Takviye kıtalarının ·mahallerine 
:ı-:amamnda yetiıebilmeleri için sar 
fettilderi sür'at harikuladedir. Ma 
vi taraf kuvvetlerine ait donanma
da buıün Kuıada11 civannı ve sa
hilleri fasılasız bombardımana 
ba9lamı1br. 

Donanma himayesinde ihraç 
noktalan, mihrak yerleri Kutada
sı civan ve Balat mıntakasındaki 
sahillerdir. 

'(Sonu: Sa. ~1 Sii. 1 ). 

H8beş 
harbi . 

deva~ ediyor 
Habeşler · kuvvetle 
taarruz ediyorlar 

Dünya pehlivanıarile 
karşılaşmak · ü ·Zer:e 

Londra, 8 (A.A.) - Times ga
zetesi, tarihsiz bir muhabir mek· 
tubunda 1talyanların eylül ayı or. 
tasında Adua'ya kartı yapılan bir 
taarruzu püıkürtüı-ken 200 maktul 
vermit olduklarından · bahsedil
mektedir. 

Bundan batka bu mektupta a· 
ğustos sonunda ·Makalle'ye· kartı 
bir taarruz icra edilmif olduğu ve 
ayni 'tarihte Deniye • Ma.saua yo-

._.7ürki1Je Başpehlivanı 
l ekir.daf lı .Hüseyin "lunda Habeılerin 200 kamyona ta· 

'afruz ederek bu kamyonları yak· 
mıf · oldukları" beyan olunmakta· 

Avrupaya gitmeli mi; gltmemellm~dfr? dır. · · · 
Timeı gazetesi muhabirine na· 

zaran Habqistanın hemen hemen 
'her tarafında · çete muharebeleri 
devam etmektedir. · Ziraat, · tam 
bir inhitat halincle ve vaktile Ha-

T~kirdağlıya dünya seyahati 
için teklif ediliyor , · ' • • (Sonu: Sa. 4 Sii. 2.')' 

Teğirdağlı Hüaeyin 
(Yazısı 5 inci sahifede) 

italya 
Cevabını ver:di 

Londra ve Parls iyi 
.karşılamadı 

IY azm .2 nciJe), 

KU ·R .U ·N 
ilavemizle beraber 
Bugün 2 4 . Sayıfa 

Bu sayının içinde 
okuyacağınız yazılar: 

Muharrirler niçin birleşemez: - Sadri Ertem; 
fi.. Tarih konuşmaları: - Re~ Ekrem; 

Güzel kadınlann fotoğrafçısı: · - Kent ve Vind· 
tör düşeslerinin resimleriyle sinema yıldızlannın re• 
simlerini çeken aaamın hayatı; 

Tanrının yaptığı: - Kadir Can Ka.f1ı; 
Holivut yıldızlanna dans hocaltğı yapan adam;Şiir 

- Salih Zeki; Ölümle kar§ı karşıya gelen sporcular; 
Günün resimli akisleri ... 

KURUN ilavesi her cumartesi günü 
gazetemizin içerisinde 

Parasız olarak veriltr 



2-KURUN 9 BİRİNCİTEŞRiN 1937 -
Frengiden daha mühim tesiri olan diğer 

cinsi ha~talıkları tedavi için 

Fakirlere dispanser-
italy;i cevabını verdi •• 

Roma, 8 (A'. 'A'.)' - Havas Ajan ı 
muhallirinden: 

Gün ün Alii.sleri ler açılmalıdır 
Fransa ile İngilt!re tarafınd:m f .. -

panyadaki giinilllüler mcsele~inin üç 
devlet arasında müzakere edilınc~i 
için İtalya'ya yapılmış olan teklife 

Bu suretle genç hekimlerimize müte
hassıslar idaresinde staj sahası 

temin edilmiş olacaktır 

· -verilen ce,·apta müzakere ııremihinin 
kabul edilmi~ olduğu yalnız taallül 
mahiyetinde birtakım :.artlar ileri ... u
rülmii~ ,·e talik usulü talep edilmiş 
olduğu rivayet edilmektedir. Dün Tıh fakülte i 

urologi prof e iirü 
Dr. Behçet Sahil 
Erduran ile, genç· 
lik ce' her ini haiz 
olaıı \'e menıle..keti· 
ıııizde çok uıiktaı

<ln hulunan kun· 
cluz hiice~i etraf m· ı 
?a konu§urkcn, ~iiz, 1 

' kaybolan genç-
Pr. Dr. Behçet lik'' e, 'e hunun 

Sabit ba11lıca !eheplerine 
intikal etmİ§tİ. 

Pr. Dr. Bcliçet Sabit hu arada, lier 
ı:aman olılugu gibi o kadar mühim ve 
hayati şeyler söyledi ki hepsini bir 
çırpıda çıkarmak, hir makalenin içi
ne sıgdmnali doğru olmıyacaktı.... O· 
nun için, gençlik a~ılanna dair izaha
tını dün hu sütünlarda yazdık. Bu· 
gün ise, gençlili a~ısmı lüzumlu kılan 
Yaziyetleri ve sebeplerini nakledece· 
giz .. 

Seneler.denı;eri. llitisası (laliilinôe 
llasta bakmakta ve talebe yetİ§tinnelt· 
te olan değerli profesörün, hilha88a bel 
soğukluğunun, gençler üzerinde yap· 
trgı taliribatı ve onun akibetlerini gö· 
ze alarak ileri sürdüğii fikirler birin
ci (lerecede geliyor. / 

lın.'ftrılıl:lrı m11:;tnrip olduğu tal:dirdl', 
lmnlnra lmr.~ı ~if anırdları açılırsa, 
hu <lr•rdi11 mhim a/;i/wtl<'l'i dP 1.-r•ndi
l<'rin"- mılnııldıhtrm wmrn. lwrgiin ha
f ifo hafif,. f!.<'i<'r<'ki<>dne .~iiıılıe yohtur. 

811 \ ii-,/,.n bir taraf tan m<'mlt·l~et 

lınllwun bu lıa.~ı,,lıüa mıısah olanları 
lıahkilı• nı lıiyıkı ift. tedat i edilir, di
İ{<'r tfımf tım ~<'nç /ıd;imlf'rimi:;. mii • 
mflr<'.~<>li miit<>lıa.~.~r.~lar itlarl'.<ıİnrfo bu 
gı'bi di.<1f1an erfr.rdP bu lıastalığın en 
yakın bir :amanda ilıtilfıt.<ır: olarah 
geçmr..~ine t'<? memleketin niifusrmım 
r.oğalmmıı için, tolırımu. hai::: olan kur· 
1;etli erkeklerimizin daimn .ııilıhattr. 
knlma.,ına ve ebedi gen!:liğe mazhar 
olnumna yardım etmi§ olurlar. 

Ziihrr.ui hastalıJ.-lar arasmda /rengi 
için bii_riik miicadele açılmı~rır. Bu
nun öniine geçilmeğe <,:<ılı§ılr.'·or. Mw 
attees.<ıiif b<?l.,oğrıkluğu, frengiden da
ha miihim bir tesiri haizdir. Frengi 
gibi birkaç §lrıngadan sonra sirayeti 
menedileme)ip, aileyi, mukabil ş~Tısı 
feci tehlikeye maru: bırakan bu hasta
lık için daha §iddetli bir miicadclrye 
geçilebilir ••• 

HİKMET MÜNtR 

1talyan gazetelerine nazaran İtalya. 
f ... panyol me.::cJe;ıinin e!!a~mı tetkikine 
"'iri"mek 1111:-u ... ıında Frama ,·e İngilte-e , 
re taraf mdan izhar olunan arzuya i~-
tirak etmektedir. İtalyanın tlıtha 1936 
ı::ene~i a~u5'to<;untlan itiharen Roına 
hükfıml'tinin aclrnıi ınüdahaJe,-inin f s 
panyadaki nınlıariplere giiniilli.i, ı-i -
lalı ve para gi;nderilme,..i ınt>mnuiycti· 
ni de ilıti,·a etmesini istemi~ olduğu 
lı atırlatı hnaktadtr. 

İtalva taraf rodan ''eril mi.- olan re
,·apta 7 ,.e 25 ıııonkanun 1937 tarihli 
1tahan notalariyle İtalynnm Londra 
ko~ite~indeki rniiıne~~iliııin yapını~ 
olch1;;11 hCYanatm <la hatırlatılmakta "" . 
olduğu ~Hylenmektedir. Zannolundu-
ğuna gfüe, İtalyan cevabı Grandi'nin 
20 temmuzda I..ondrnda yapmı§ oldu· 
ğn tt'klifi tekrar etmektedir, 

Grandi o tarihte gUrüllülerin geri 
almma~t me:.ele-.inin tetkikine girişil· 
meden evvel Franco'nun muliariplik 
sıf atmın tannunasmı teklif etmi§ti. 

Di~er tarıftan İtalyanın Almanya
nm dahil olnuyacağr müzakerelerden 
hiç birine ı,!;İrmiyectği ıııöylenınekte. -
dir. f amafi İtalyan cevahmm dalıa 
~üraili olarak te,·di edilmemiş olmaıu 

Alışveriş yüzünden hanet tevlit etmi§tir. Bu arada bir 
taknn milletlerin ortaya girmiş oMu-

ka vğa ğu ,.e bilhassa Almanya ile en·elc:e 
Cemal ve İbrahim isminde iki ki mutalnk kalınmak zamretinin basıl 

şi dün çarşıda bir alış verit yüzünden olduğu rivayet edilmektedir. . 
kavga ederek birbirlerini dövmü§ler :Malfım olduğu veçhile Führer. İn· 
dir. ' gilterenin hattı lıarek'eti l1aklunda 

Belı1ogukluğu.nun liat'i te'devisi ne 
ile mümkündür? İyi tedavi edilemi· 
yen bu gibi Jıastalıklar ne neticeler 
doğunu? 1\lemlelietimizde bu hasta· 
lığın taliribat derecesi nedir? Ye bil
liassa b"u lın tabga tutulmuş fakir h'al· 
km tedavisine ne yolda müzaliaret et· 
meliclir? Genç lıekimlerimizin ı:ıtaj 
görmek ihtiyacı ne Ynsrtalarla nrttm
.Jır? ... Bütün hunlarİ inuliterem pro· 
f esör hana şöylece anlattr: 

- l;cTı!;liğe avdet teal>irleri
ni lii:::umlıı kılan ademi ihtidar 
da, beuoğukluğunrın fena ıe'da
ui edilmesi neıice.'finde pros -
tat ihtilaılarının, limye ihtil/itlanrıın 
ve Jwvcynatı menc1:iye lu!seleri. il
tihaplarmın biiyiik rolii olduğu görü· 
yor. Buna ilave olarak, bclsoğuklu
ğunrı husule getiren amili marazinin, 
yani gonolrok'lann - yine fena te· 
daı•i neticesinde -. u:::vi'retimizcle se
nelerce, hattli 20 - 30 -sene kaldığı 
ve daima 'birer zehir mcmhaı olarak 
ciimlei o.sabiye 'üzerine tesirler ,·apıp 
ncvra.sterıik haller ıevlid ettiği, umu· 
mi kuvvetlerde zaaf liusule geiirerek 
,·ine ademi iktidann mr.ydana geldi· 
ği gpriilm.ektcdir ki, licrhangi bir asa
bi zoofa uğrayan §alm tetkik edine<?, 
rıltmdan belsoğukluğu mikrobunun 
r,:ıl.-tığına truailüf ediliyor. 

Zab'ıta iki JCavgacıyı yakalayarak sarili malfımat almak üzere Von Rib
cürmü me§hut mahkemesine vermi§, hentropp'u Londradan celhetmiştir. 
lbrahimin Cemali dövdüğü sabit ol <- • Rerl in ile mutabdt k'almalC surctile 
duğti."ldan '25 fira l>iıra cezasına mah liilemc a}mh'iIŞ ofaıi Wyin Ce\"ilbı" 
kum edilmiştir. ... gilterede ~ıMıl .edec~ aks liıJıeijer 

hesap edilmeli sureHyle tanzim~
Ağır yükleri el araba- mi~tir. 
larile taşımak yasak 1Yl KARŞILAMIYORLAR 

Bu bakımdan. en bQJit sayılan bel
soğuklıığu, hakikaten alelade bir ne::le 
gibi gönüyor.•a da, bunun ıcdavi.qnde 
biraz ihmal gö.~terilirse ı·e)'O hasta, 
miimarcseli olmıyan ele dii~ersc hele 
luıııta l•endi hcndisini tedaııiye halkar 
sa hastalık müzmin bir hal alarak )ine 
ademi iktidar meydana t;ıkıyor. 

J1.demi iktidar, bugiin bir taraf tan 
niifımm ~ğalmasma engel olurl•en, 
'diğer taraftan insmılığın saadetini te- ı 
kr.lf iil edecek sıh1ırıtın maht'ine sr.be
biyet veriyor. Onun iç.in, halla tenvir 
ctm,.f• iizerc, fakirlere umumi ::r.hild<• 
ıedari ederi, dispanserler açmak, la
zımdır. 

Rrı hastalığın öniinc geçmek için. 
doğum ederinden, /,·adın 1ıa.~talıklan 
dispanserlerinden eurel; içtimai bir 
f ecia olan bclsoğukluğrı hastalığının 
öniine geçmek ve tr.dm•isinde biiyiik 
bir suhulet göstermcğc başlnmak en 
biiyiik rn:::.ifcmi:::dir. 

- Bu kolay hgm ne §ekilıle gi'i5te- l 
rilmesi ]iizımdır? 1 

- 'Aıırııpada tPt1.-ik <>ttiğinı klmik
liklerdı> 20 - 30 hasta ·ı bird<'n içeri j 
olan daireler yapılmış olduğunu gör
düm. Hepsinin, tesbiı edilmi~ karne-ı' 
ferle tcdat'i miiddetleri tayin olunur. 
llepJi, adeta, sıra ifo biribiri arJ.·aııın·ı' 
dan tedaııiye dahil olurlar. O halde, 
bliim memlek,,timizin halkı bıı gibi 

Bazı hamalların el arabaları ile Londra, 8 ·(A'. AS - Reuter hil-
ağır yükleri §ehrin uzak yerlerine ta diriyor: Daha gelmemiş olan İtalya· 
şıdıkları görülmü,tür. ııın resmi cevabı, eğer İtalyan ı;azete-

El b 1 ]erinde c:ıkan ·yaıılarda gösterilen e-
ara a an kısa mesafeler arasın p 

da taşınacak eşyalar için kullanıla sasları ihtiva ediyorsa, Londra ve a· 
caktır. riste iyi karşılanması pek az muhte -

B mdd~ 
elediye Clün şubelere bu husus CEVAP BUGÜN BEKLENİYOR 

t~. tebl~gat yapmış, hamalların ağır t 
yuklerı el arabaları ile taşımalarının Roma, 8 ( ı\. ·x. )' - yi lialler alan 
memnu olduğunu bildirmiştir. menahiden öğrenildiğine ı;Cire, İtalya· 

ııın İngiliz - Franuz teklifine c~'·.a· 
GOmrtlk BaşmOdUr- hı mulıtcmel olaralC yarın verilecektır. 

------------------~--------1 U ğU n de klltilpbane Sabah pazarları 
Gümriik ve İnhisarlar Vekilr:ti · 1 k Sabahlan kurulan pazar arın a 

mc\'cu<l giimriik b.ı;:ıniidiirliiklerine şam üstü kurulmaları yolunda bazı 
birer kütüphane yapmaları için dileklerde bulunulmuştur. 
emir Ycrmi:.tir. Belediye buna imkan görmemek 

Bunun için 1ier gümrü.IC dairesi fa- tedir. Çünkü akıam üstleri şehrin 
aliyete geçerek bir 'an evvel kütüplıa- muhtelif yerlerinde pazatlar vardır. 
nelerini hazırlamağa ha§laını~tır. Ku· Sabah pazarları henüz yeni yeni ku 
rulacak kiitiiphanelercle günün muay- rulmağa başlanmaktadır. Halkın 
yen saatlerinde memurlann kitaplar bunlardan çok istifade göreceği mu 
dan istif adc etmeleri temin edilecek- hakkak görülmektedir. Bu itibarla 
tir. · pazar saatleri deği~tirilmiyecektir. 

Diş tababeti kursu_bugün bitiyor .,_ 

Üniversitenin diş tababeti okulunda Resimde kursta bulunan diş doktor 
diş doktorları için bir tekamül kursu a ları görülmektedir. Dünlo:.i aayımızda 

çıldığıru dilnkli sayımızda yazmıştık. da profesör Kantuoviçi demostrasyon ya 
Kurs faaliyetini bugün saat 12 ~e biti parken göıtcrcn bir rc.ami neırettiğimi 
reccktir ıi hatıdatınz, 

Kaçırılan Tahtelbahir 
Fran<;mtın Bre~t limanında tamir 

edilmekte olan 'e İapan) ol hük\ııneti
ne ai<I hir talıtelhahiri. Franco km· -
'etlerine geı;irmek ic;in kac;ırma ııüi 
ka~dini tertip <'den ~Tanuel Üren -
dain 'in hayatını 'e maceralarını an • 
latnu~tık. 

Orendain ~imdi Franeada rnuhake· 
me olunuyor. Riitün efkarı umumiye 
yi alakadar relen hu muhakemenin ilk 
ceJ,.esinıle Orendain lıidise<leki rollf"· 
rini inkar etmekte ve şöyle dernekte· 
<lir: 

- Ben tahtelhalıinle lıil' bir i~e ka
rı~ınadnn. 'Czerimde tahan~a hil~ ·ok
hı. Biraz o;onra hir arkada~mı geldi: 
''Gemide telılihli bir adam Yar, al 
şu tabancayı'' diye hana bir tahanca 
Yerdi. Fakat hunu da hiç kimseye 
kar~ı kullıınıııaflıın ve tahtclbalıirden 
avı-ılırken geınide bıraktım. 
· '•Talıtelbahirde yalnız kiımeye kar

şı ilah çekmemi~ olmakla kalmarlnn. 
Aynı zamanda. elleri kolları bağlan-

Şehri soyan 
şebeke 

Kumpanyanın eleba
şısı Sedad suçunu 

itir af et t i 
Şehrin muhtelif yerlerinde on he~e 

yakin ev soyan bir hırıHZ kumpanya· 
;mm yakalandığını yazmıştık. Kuın -
panyanm eleha~ısınm Sedat isminde 
bir genç olduğu anla~ılnn§tır. 

Bu genç. açrk bulduğu kapılardan 
girerek e~ya çaldığını, hunu ken<liı;ini 
gözleyen arkadaşlarına ,·erdi~ini itiraf 
etrnii\tir. 

Hır:0-1zlar Bt>şiktaşta Maliye mrımı
);U Tala4 Kumkawcln Terzi Nihat, 
K~ndill icl~ si(Yarı kaymakamı Ra;;;İm, 
Akaretlerde :;ılıluye müf etti~i Faik. 
aym yenle ren<:ht>r Ahmed, Pangaltr 
ela i\felııned oğlu Zülfü, Fatihte Akif. 
Kızta~mda Cemal ve Necibenin evleri-

ı. 

ni ı:oyıluklarını sjiylemi~ler ve hura· 
lardan çaldıkları halt. kilim, bakır er 
ya, mücc\'herleri sattıkları yerleri giii
tcrmi~lerdir. 

Zabıta tahkikata devam etmtkteclir. 
SA HİLDF. DOLAŞIRKEN - Re· 

şikta~ta Kılu:ali ınalıallesinde otura~ 
e,·kaf talı~ildnrlarınclan Hakkı enelkı 
ak"~am Tarabyada sahil ho),ında dola
şırken muYazenesini kaybedip denize 
clüşnıiiştür. 

O sırada ger.enler tahı.ildarm imda
dına veti,.erek kurtarmışlartlır • 
AYACİ KAYDI - Rizeli Nazik 

i~minde bir kadın Kadıköyde Nazıra· 
ga cayırmda tren yolu tir.erinden ge
çerken ayağı kayarak dü~müş ~ başın
dan a7rır surette varalanarak Haydar " . 
paça nümune hastahanesine kaldml-
mr~tır. 

TRAMVAY ÇARPTI -Temizlik 
amele inden Hasan Meşrutiyet cadde
sinde çöp araba ı ile giderken arkadan 
hızla gelen 477 numaralı \'atman Yır 
sufun idaresindeki tramvay çarpmış
tır. 

Yere vm·arlanan Hasan mulıtel if 
wrlrrinclen yaralanım~, liastahaneye 
kaldırrlnuştır. 

K LB DURMASINDAN tKt Ö
LÜM: - Üsküclar Tramvay Şirketi 
ınühayaa memuru Raşit ile İş Banlia· 
ııı aml>ar memuru Fuad t:welki gün 
kalh sektesind~n ölnıü~ler<liı-. 

ııuş olan birkaç kişinin iplerini ket' 
mek ı?ibi kendilerine bilakis yard' 
ettim."' . 

Bununla h'eraher. ınuhakenıe<le dif 
lenen şahitler Orendain'in tahtelbl 
lıiri ele geçirmek i~ind~ büyiik bir ff 
oynadığım söyliyorlar. Şahitlerden bi' 
ri diyor ki: 

- Tahtr:lbahire ilIC ~clenlerde' 
hiri odur. Tayf anın eli kolu hn~lı' 
ılıktan sonra Orenclain'in yanma hi 
ka hir arkada~ı geliyor ve: 

"Y ardımeı olarak bir iki ~cıııicl 
i~tcr mi~in., dive ı:.oru\"or. Run~ 
iizcrine bağlanı;ıı~ olan. tayfalard~ 
hirkaçı scrheı:t bırakılıyor Ye ~iın 
tahtelhahiri hakiınivt>ti altında hıt 
lunduran adamın et~ıri altına ,,crilf 
yor. 
· Di~er taraftan, iıidiserle asıl t~' 
lelhalı:r kumandanmm iia Liıyük bil 
suçu olduğu anlaşılmak'.ta ve mulıakt 
medc hu cihet ele meydana çıkmaktl 
dır. 

.Muhak.eme) e devam olunuyor. 

Alinan Harbiye 
Nazı rı 

lspangol adalarına 
n için gidiyor? 

Berlinden verilen malUnıata g& 
re, Alman Harbiye Nazın Maref.ı 
Blomberg, Aıor adalarına gitm~ 
üzere hareket etmiıtir. 

Alman Harbiye Nazırının, At· 
las Okyanosu ortasında 'hulunsll 
ve ispanyaya ait olan bu adalsl" 
dan birine gitmesi, bilhassa bar 
günkü ferait içinde, çok büyük bit 
alaka ile kartılanmıttır. 

Maratal Blomberg'in Asot ads• 
larından birine, istirahat itin gid• 
ceği !İyui mahafilde ita.ret olun
duğuna göre, bundan birkaç giiSS 
evvel, Alman İf cephesi şefi Dok• 
tor Ley, 2000 Almanın Mader s· 
dasına gönderileceğini ilan etmit• 
ti. Bu Almanlar "Neıenin kuvve
ti,, tetekkülüne mensup bir vapur 
ile ~önderileceklerdi. 

Bu esnada Maretal Blomberg'i~ 
Mader ve Asor adalarına gitme•' 
birçok tefsirler~ yol açmaktadıt· 
Bunlar arasında, bilhassa, Almaıt 
Harbiye Nazırının bu ziyareti hıJ' 
susi maksatla yapmadığı israrlı 
ileri sürülüyor. 

Bu iddiayı ileri sürenlere göre• 
Maretalin seyahati ispanyada hs· 
zırlanmakta olan bazı askeri h•· 
rekatla alakalıdır. Bununla bers· 
her, diğer taraftan, Almanyanı1' 
Frankoya timdiye kadar gönder• 
diii insan adedine bir de Harb!f! 
Nazırı gibi mühim bir p.hsiyetı. '' 
lave edeceğine pek ihtimal verıl• 
miyor. 

Maretal BlomDergin bu sey•· 
batini ispanya iıiyle ali.kadar bu· 
lanların ileri sürdükleri bir nokt• 
daha var ki o da, Almanyanm ıo" 
günlerde ispanya harbine büyil1' 
bir ehemmiyet vermesidir. __. 

Adliye binasındaki 
hadise hakkında 
Dün saat on yedide Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğinden bir cevs~ 
aldık. Matbuat kanununun 48 inC1 

maddesine dayanılarak gönderi• 
len bu cevabı biz de ayni madde· 
nin verdiği imtina hakkına days· 
narak neırebniyoruz. I 

Sebeplerini bu sabah lıtanbU 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
resmen bildirdik. 

EiJNt MAKİNEYE KAPTIRDI: 
- Şişlide Ahidt:ihürriytt caddesin· 

ele çuha f ahrikasında amele 30 ya§mda 
lhrahim silindire mal verirken sol eli
ni makineye kaptmnış, bütün parmak 
ları kesilmiştir. 

İbrahim hastahaneye lialdmlmı~ -
tır. 

Otomobi lli seyyahlara 
kolaylık 

Memleketimize gelecek seyyah~ 
rin artmasını temin maksadile bat.1 

tedbirlere tevessül edilmi~tir. 

FIRLAYA TEKERLEK: - Şo
för Rrcehin idaresindeki ·106 numara
lı kamyon kömür yüklü olduğu halde 
Galatada Necatibey caddesinden geçer 
ken kamyonun ar1'a tekerleği fırla • 
nu~· yoldan geçen 72 ya:.mda bir ihti· 
~·arm haşma gelereli ağu ıurette ya
ralamıştll'. 

Bu cümleden olarak ilk adım~ 
türistlerin beraberlerinde getirecekle 
ri zati otomobillerin tescil ücretlerifl 
den yüzde elli tenzilat yapftrrAt: ..-;. 
karrür etmiıtir. ' · 
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Amerika faaliyete geçivor 
Ruzveltlo Nutkundan sonra Beynelmilel 
\' . meselelere karışmnk siyaseti 

rik ~ıngton, 8 (Hususi) - Amc
.. al umhurreisi mühim bir nutuk 

soy ed.kt 
• 

1 en sonra kongreyi llkte•· 
rın ayı .. d y 
ın. . ıçın e toplamağa karar ver 
l lf lır. Amerika konsresinin top-. 

h~n1,ınası yalnız bu memleketin da. 
ı J v . . 

h azıyetı bakımından deg~il 
eyn ' ·1 l , d eJmı e münasebatı noktasın· 

1 an da ehemmiyetli bir hadise o-
a~ktrr. Bir taraftan sulbcü ce
ll'lıyetlerin Ruzvelte kartı gelmek 
;~retinde vaziyet almaları ihtima
l 1 ınevcut olmakla beraber, diğer 
araftan Amerikanın beynelmilel 

heaelelere kar§ı bitaraf kalması 
. akkındaki siyasetin yeni zaman 
ıc:ap.larına artık uygun olmadığı 
feklınde kuvvetli bir fikir cereya· 
nı tebarüz etmektedir. 
.. Aınerika Cumhurreisi Ruzvelt, 
otedenberi beynelmilel dünya me
seleleri üzerinde şahsan tesir icra 
e~ek temayülündedir. fakat es
kı Cuınhurreisi Vilsonun hataları-1 
nı tekrar etmemek için de ıon de
recede dikkatli bul'llnmak lazım· 
reldiğini takdir eyleyor. 
. Ruzvelt beynelmilel meselele
rın halli hususunda dahi iktisadi 
kalkınma için takip ettiği metod~ 
tatbik edecektir. Malumdur kı, 
New • Deal denilen bu kalkınma 
Pli.nlannın esasları değişmez. Fa
kat ahval 0 zamana göre tatbika
tında değitiklikler yapılır. 

llir Bu 1 J{ar ProlesUrU-\ 
nUn teşekkOril 1 

Sof ya Darülfünunu 

ı 
nunda türkçe mu· 
a\limi olan profesör 
Galap Galabof, ge· 

: c::~nlercle matba:ı· 
m ı z ı ziyaretle, 

ı Tiirk • Bulgar dost· 
luğunun iki millet 

j arasında bir zaruret 
olup kendit•inin hu 

,-_ fikre hizmet yolun· 
• da mesai sarlet • 

ınckıe olduğunu ,.e Sofyaya döndük· 
~en onrn da veni Türkiye hakkında 
·onreranslar ~·ereceğini söylemi~ti. 

d 1'ürk - Bulgar milletlerinin iyi 
0stluğu lıakkmdaki mesai ,.e arzula· 

rr- f .. 
1;."117.ı. anlayan ~.mhtere.m. pro esor 
ıze hır mektup gonclennı~tır. Bu mck 

~llhuncla, Tiirkiycdc geçenlerde yaptr 
ı;ı ilmi tetkiknt e.-nasmda lıcrkesten 
~ijrclü;ü lı\isnü muamele ve iyi mh:a· r· e 
•rpervcrliğc tefekkiir etmekte ve 6 

tarihli Zora gazetesinde ele tarihi llir 
tııakale nC§retınekteelir. Bu makalenin 
1>aşıncla ilmi tetkiklerde bulunduğu 
ti.inler ~arfmda İstanbul Ünivnsitesi 
r>.rofe örleri ile. memurlarına, Üninr 
i'1~ kütüplıane dircktörii ile muavin: 
.;~•ne tes;ekkiir ettikten sonra, yem 

'•rkiyede bulunduğu müdclct~e. Sof· 
r~da ya§ayormuş J:ihi kendisini d~st 
~ ınuhiue hissettiğini siiyleıııekteelı~. 

Pehlioankllyündeki 
kaza tahkllıalı 

. Pehlivan köyündeki tren kazasına 
~t.ıt tahkikata dün de devam edilmiş 
ır. 

. Kaza esnasında hasara uğrayan 
ltı lokomotif makinesi ile dört va 
!fon dün lstanbul 9 uncu işletme 
!farına getirilmişti;. 

Burada toplanacak bir müthehas 
~lar komisyonu, keşif yapacak, bun 

n sonra tamirine geçilecektir. 
trı Kaza hakkında Dokuzuncu işlet 
~ \müfettişi Cemalettin raporunu ha 
ırl ınnğa başlamıştır. 

'ka lk tahkikatta~ Pehlivan köyü ma 
~:k~sr. Nazif kabahatli görülmüştür., 
trı ınıst Nazım da kazanın sebeb ol 
~asında müessir olmuş bulunduğun 
trı·n tahkikata bu cihetten de ehem 

1~t Verilmektedir. 
•mıh Pi Umtazın l!lr 

konferansı 
fEYoCıu HALKEVINDEN: 

ıa.3 - 12 - 10 - 937 salı p;iinii saat 
,~~-da evimizin tepebaiınclaki me:-

1 raf 1nasın<la Rav • emih 1\liimtnz tn· 
ıııcla "Ad l • " l Jİr le n n nmu~ş~rıot mevzu u 
') onrerans \Ctilcccktir. ı 

biti - Rn konferansa lıerkr.3 ~elc·j ... 

B. Ruzvelt 

Ruzveltin Şikagoda söylediği 
nutuk beynelmilel ihtilaflar~n hal
li hususunda mütterek tazyık ted-

birleri alınmasına Amerikanın İf· 
tirak edebileceğini göste~~y~r. 
Bundan ba,ka beynelmilel buyuk 
bir ekonomik kongrenin toplada 
sı ihtimali de vardır. Hatırlar a-

dır ki evvelce Ruzvelt böyle ~ir 
kongrenin toplanması meseleıın· 
den muhtelif vesileler ile bahıet-
mitti. 

Firdes kadın 
Büyücillillı suçu ile 

mahlıemede 
Fircles adında B~ikta~ta oturan 

hir kadının, üfrükçlilük ve büyücü· 
liik yaptığı haber almımş, zab~~aı 
'l\luh~ine isminde bir kaclma suç us· 
tiinde yakalamak için 10 lira verrrek 
mii ·teri Fıfatiy}e oraya göndem1iştir. 

Firıle" :i\luhı<inenin kocasını kendi· 
sine ha~layaca~ını ,.e rsım1ıracağın1 
söyliyerck on lirayr almı~tır. 

Bu s1ra,)a cürmii meşhut yapılmış, 
suçlu Finlcvs ikinri asUye cezaya ve· 
rilıniştir. 

y npılan n111hakemesindc FirdeY!! 
kendisine isnad edilen suçu reddet· 
mıı:1: 

:__Koram ile aram açık; kendiısin· 
den ayrılmak için daYa ac;tı~ .. Zahıt~· 
ya ihlıarı yapan odur. Rana ıftıra edı-
vor. cleıni:;tir. 
· Rnmlan onra me' rut ~ah itler din-
lenmiş , .c diğer i!ahidle~i.n di.~lenme~i 
için muhakeme ha~ka mr gune talik 
cılilıniştir. 

S:ındurma yerinde 
E•yadan ah !an rllaum 

tesblt edl~dl 
Draizii~tli ,.iimriikleme ınuamelele-,. ~. .] 

rinin tP:k.;if cdileccı.;ı f'lll'11ttrma yeri· 
nin Emini)nii c·ihetındeki rılıtm1 fü:e· 
rindi'! i•1ca1ta ılc,·aın Nlilınektedir. İn· 
şaatm h;1 av son11na kadar bitirilme· 
sine ı;nlı~rlaı•aktır. 

nurad:ı muamele ır;örecek eşyanın 
tarif esi ele lıazırlanını~trr. Bu tarif eye 
giire: ımndurınaya çıkarılan ve mua· 
venf'~den sonra \'asıtaya konan eşyanın 
hiitiin 1ıir kmnı111lan ton başına 5 ,.e 
snnclurınncla ınua,· enei=i Yapıldıktan 
sonra kara ,·nsıtaıırna ,·r.rilen eşynnm 
tonundan 7:l. deniz \"asılaıomdan çıka
rılıp rıhtım iizrrinılcki Yasıtacla sahi· 
hin~ te•1 im celil'!:• e Yaılan 40 kunıf 
lıımımnlİ\'C nlınınaı:ı karnrlaştınlmış -
lır. 

EmJniinU meydıını 
Pro'eler Ve~l•ale gönde

• rll :nek U:ıera 
Eıniniin ·i rne' danının a<;ılınası için 

Be!ı•diye f f'n heyetinre iki proje ha· 
zırl:ı:ıım~tır. 

Bunlardan biri bir mi1y<.n lirnclan 
fazla masrafı irap ettirecek ~eki lele ha 
zırlanını~tır. Diğer proje clalıa küçiik 

ıniky ı;;'a •!ır. Her iki proje 'afia Ve-, 
kileı ine p;önde.ri!cc<'k. Vel"aletin :.· 
'ihiıulen ~onra ıneplanm açılmaFına 1 

h:ı~lnn:ırnktır. 
Em;n °İ•1ii ,·e K ~ra\iiv r:lıet İnrle!d 

kiiprii ku Hibeleri de lıu aracln kaltlırr 
lacaktır. 

ŞEHiR HABERLERi 
MaHye memu
runu m2ş3 ile 
döven kadın 

Erlieğl evde olmadığı 
için kapıyı açmamış 

Meriılive ki;viinde oturan ~azmivc 
j,111 inde bir k:;dm. e\"e lıaciz yapm.a· 
ğa ~elen malive ~eınurn Ne,·ip ile 
poli" memuru· Ali ,·e muhtan: 

- Erke~im eHle voktur. ben kapr 
yı ı-ize aı;amam, demi~, içeriye alma· 
nuştır. 

Maliye memuru ~ecip içeriye gir 
me\te İ8rar edince. Nazmiye eline gc· 
çirıliği mangal ma~ası ile k:ıfasma 
vurnnış, kanatnu~tır. 

Nazmiye clün asliye birinci rezada 
yapılan davasında vurduğunu inkar 
etmiştir. 

Şahid Hüseyin de şunları söyle
miştir : 

- Enle otımıvordum. Bir ~rül· 
lü ifittim, sokağa ~ıkınca Necibin ha· 
~ım tuttu~unu ,.e "Ah l>aşnn'' ıliye 

Bir lokomotif Profesyonel 
Güreşler 81r adamı parça 

parça etti 
Dünsabah Haydarpaşach feci bir 

kaza olmuş.:ur. 

Pazar giinü 7 aksim 
Sladgomunda 

yapılacak Saat on birde Haydarpaşa istasyo · 
nunc:lan kalkıp depoya giden maki 
nist Muammerin iciaresındeki loko 
motif Çiftlik mahallesinden geçer 
ken tren hattı üzer;nden karşıya geç ,,,. 
mek isteyen gardfren 3 5 yaş!nda A 
rife çarpmış, zavallı adamı altına ala 
rak parçalamı§tır. 

Kazadan sonra lokamotif dur 
muş, kaza zabıtayd oradan da Uskü 
dar müddeiumumiliğine haberdar e 
dar müddeiumumiliğine haber veril 
miştir. 

Nöbetçi müddeiumumi muavinle 
rinden bay Refik biraz sonra vak~ 
yerine gelerek tahkikata el koymu~ 
tur. 

Arifin parçalanmış cesedi tekerlek 
ler altından çıkarılmış, lokomotif cc 
kilmiştir. ~ 

ı;öyl~ndiğini duydum. Kan !alan gör Karde.fli tarafından 
medıın. Y' 

Suçlu ,-ekili müdafaasını vapmak yaralanan Kadri IJldü 
İ!:İn mühlet istemiş, muhake~e başka 
hir giinc bırakılmı~tır. 

Lise ve orta 
mektepkitapları 
ikinci tabıları da ay 
başına kadar bilmiş 

o'acak 
Li:5e ''e ortaok'.ul 

Ewelki gün karde~i İsmail tarafın· • 
dan. be~ lira yüzünden hıtakla kar • 
nmdan a~ır surette varalanan Kadri, Pazar gii11ii Mii.liiyimlc kar§ılaşacak. 
<lün sabah kaldırıldığı Guraba hasta- olan ltalya pchliuanı 
hane inde alelrğı yaraların tesiriyle öl 
mii:tiir. 

Adliye doktoru Enver Karan 

cesedi muayene etnıi~. morga kalclırıl 
mauna lüzum g()stermiştir. 

7 igatro mektebi imti-
hanları yapılıyor 

Geçen haf ta yağmur yüzünden ya 
pılamıyan profesyonel güreşler bu pa 

zar günü Taksim stadyomunda yapıla 
caktır. 

İtalyan ve Yunanlı güreşçiler bir 
haftadanberi şehrimizde bulunmakta 
dırlar. 

Türkiye baş pehlivanı Tekirdağlı 

Hüseyinle 'l':.irkiye ikincisi Mülayim ve 

baş altı birincisi Hayati, Molla Mehmed 

larla ilkokullar ye- Ankarada açılan.k olan tiyatro ve 
ni ders senesine ır;ir- opera mektebine alınarak talebelerin 
mi~ bulunmaktadır. imtihanında buluıımak ijzere kültür 
Okullar tedrisata hakanlığı yiiksek tedrisat direktörü 
hailayalr bugün 6 Bay Cevad dün §ehrimize gelmiştir. 
~iin olmu~tur. Kül· gibi değerli pehlivanlarımız ecnebi gü 
tiir Rakanlığı tale- Direktör Şehir tiyatrosuhöa yapıl reşçilerle karşılaşacaklardır. 
he,·e miimkün ol· makta olan imtihanlarda hazır bulun 
clu~u kadar ders ki· muş; ayni zamanda diğer üniversite 
taplarmı zamaıun - işlerile de meşgul olmuştur. Bay Ce 

Havalar bozduğundan ve Taksim 

stadyomunda bir hafta sonra liğ maçlan 
başlıyacağından bu haftaki güreşler he ----·- da yetiştirmek ve vad Şehir tiyatrosunda yapılan imti 

B. Faik Rc~it hanlarla bugün de alakadar olacak men hem:n mevsimin son heyecanlı Jt?Ü 
onların derslerini kitaplariyle birlik- trr. sabakalarını teıkil edecektir. 

~~~p~~ilmdaiimki~annıver ~-~~~~~~~~~~~~;~~~~;=~~======~ 
mek için Devlet Matbaasını gereJi 
gündiizlü çalıitırmaktadır. 

Kiiltiir Rakanh~ı neşrivat direktö· 
rü Ray Faik Reşit de De,·let ~fathaa· 
8mcla İl'lere nezaret etmektedır. 

Dün ·bir arkada~nmz matbaanın ki· 
tap i~leri etraf mda kf'ndi.~in~e? izahat 
alını!! ve matbaanın faalıyetırıı yakın· .. 
elan tetkik etmi,tir. 

Matbaa mütemadi surette 24 saat , 
çalr~ınaktadır. Bu çalı~ma .miiddeti 
zarrmda hütiin ıı:ayrt>t ~arf edılert".k a· 
zami ranelnnan temin eelilmektt"dır. 

Devlr.t matbaasına. Türkiye. Ebüz· 
zh·a. Cumhuriyet, Osmanhey matha.a-
la~ı ela vardım t>tmekte n kitap yetış· :J1 

• 

tirınekt~dirler. Haftada iki veyahud \J 

!,::.:~~:.ıap b • .,ı ......... ,.çıkarıl - Sipahi ocagı n da . 
İlkokulların tahiathilgisi kitaplan y • • b • • . • k k 

tamamen hasıl?ııştı.r. Diird~ncü sınıf: arın mevsımın uyu onkur 
lar için l 20 hın kıtap bayıl ere te\"11 • • k 1 • b 1 - • . 
edilmiş, beşinci sınıf kısnnları da pa· ıpı erı aş ıyor 
zarte:oi satışa çıkauktır. ~ 

Ortaokulların sekizinci t!mtflarrna .,. 
aid rr.bir ,·e he~clese ile ~hm~~ v~ ye- Yarın Sipahi ocağında yapı1acali ,, • 
clinci sınıflara aıd olan bıyoloıı kıtap· olan büyük konkur ipikler için, dün 
ları da pazartesi ıı:ününe kadar tama· ocakta ekzersizler yapılmıştır. 
men bitmiş olacaktır. 

Ortaokullara aiel birinci t!mıf, ikin· 
ri ve Ü«:Üncü sınıflann okuma kitapla· 
rrnl'l ikinri tthıları da yapılmıştır. 

Rirind t!tnıf a rid olan kıs1D1dan 10 
hin ikirır.iden 25 hin. üçünrü t!tnıftan 
ela 18 hin kitap hasılmı~tır. Bundan 
ha"ka 100 hin tane atlas 450 bin alfa· 
he hal'ılmı tır. 

Dördiincü ,·e he~inci t!mıflara aid 
olan tarih ,.e ytmlhilgiııi kitaplarının 
ikinr.i tahılan ela hitmi~ bulunmakta
clır. 

Hav Faik Re~it 1\f uharririınize §un· 
ları siiylemiştir: 

'·-Ay sonuna kadar bütün kitap 
ihtiyacı önlenmiş olacaktır.9' 

Büyük bir muvaff akiyetle netice • 

Jenmiı olan bu ekzersizlere, beynel· 

milel müııahaka]ara girmi§ olan bini· 

cilerimiz de iştirak etmiftir. 

Y annki konkur ipiklere de iştirak 
edec.ek olan beynelmilel ıöhreti haiz 

birincilerimizi, hu konkurlar dolayı-

11iyle yakından görmek Ye lıünerlerini 

takdir etmek imkanı hasıl olacaktır. 

Yarınki lionkurlarda, ilk defa ola· 

rak "bahsi mü~tcrek" de ihdas edi· 

lecektir. 
Resimler dünkü ekzersizlerden bir 

t!ahneyi gösteriyor. 



Japonlar zehirli gaz 

ıQsmanh tarihin
den alacağımız 

ders 

Medeniyet ve· 
Kültür Anası~ r 
Anadolu 

k U lla n I yor As~~ry:mıotaknsıoda 
. . Hul{uınete karsı 

/span;l}ada (Üsttara/ı 1 ncidc) 
köyde l>ir mektebe tesadüf ctmİ§. 
Ve iptidai maarifin Türkler ara
sında garp memleketleri ile kıyas 
edilemiyecek derecede yayrlmı§ 
olduğunu büyük bir hayretle gör-

(Baş tarafı 1 incide) I 
"Bir medeniyetin m:ıddi ve rtl~h 

vi ve fikrt bakımlardan :nkişaf~I 
lamak bir çok müşahedelere, l:iır \ 
mukayeselere, bir çok tecrübe i;0 Çinlilerde zehırh kurşun atıyorlar 

1 
• bi · " i 

Londra, r, (A: ("ı·) - Çin .. hüyiik j dumclu~ı .knrşunlari_Yl~ ö~~n J~pon ~ en 1 . f JS yan• 
clçiJiği. Çin Iıarıcıye nezarelının Ja - ı askerlerının ce~etlermı gostermış 'e Leon cephesı, 8 (A.A.) - As
ponlarm 4 ,.e 5 te~rinienelde Toti- 1 lm kur~tmların Çin~ ~or.gkong yolu turyalı bazı anasırın isyan ettiği 
yen - Liyulıang cephesinde gaz kı - ! ile gehliğini "Öylerm~tı~. ve birkaç gündenberi hükumet mi-
lancliklarmı hildiren bir tebliğini ne~ ı RUSYADAl\T ÇİNE GiDECEK 260 !islerinin taarruzlarına mukave-
retmiştir. Japonların kullandığı bu ı TAYYARE met etmekte oldukları haber veril-
gazlar, gözlerde ağnJan, şiddetli ı;as- Tokyo, 8 _İyi malumat alan ma· mektedir. 
yanları mucip olmakta, gazı teneffüs haf ilde temin olunduğuna göre hali Asluryalılardan bir grup, Mie
eden1eri koma haline getirmekte. bir- hazırda 1\Toskova<la buhrnan Sovyet resin ~arkmdaki Muadin mıntaka
çok Hıiyi ele iiJdiitmekteclir. Rnsyımın Nankin elçi8i Çin payıtalı- sında bulunmaktadır. 1.500 kifi-

Şanghay, 8 (A. A.) - Çin hükfune ı tma verdiği hir telgrafta yakında Sin· den mürekkep olan diğer bir grup 
ti nanıma söz söy1emiye salahiyettar 1 kiang yolıı ile Çine 260 tayyare gön- da tnfiestonun şarkındaki tepeler
hir azt, Japonların üçüncü defa olarak clcrilcre~ini hildirmi~tir. de tahassun etmiştir. Bu iki gru
Lotienin cenup garbi mmtakasmda Bu mahafilin tı.JHninine ~öre Çin· hun silah ve mühimnıatım Fran
gaz kullatıclık.Jarmr matbuata bildir liler ~imdiye kadar So,•yet Rusyadan kocuların tayyareleri tedarik et -
miştir. hirrok tanare almı.:;]ardır. Bu hadise mekte, yetiştirmektedir. 

E~s~erle1 rin t .. alhıl.iller;~e .1 ~öre, d ~I~ c;on~ 7amıı~larda Çi~?iJerin ellerindeki Bir f ta}ya Vapuruna Taarruz 
gaz, ıçme msu~ı ır ze ur ı ave e ı tavvarelerin çoğalmakta olmasının se- AA ) A 
mic akc;ırlıcı bir gazdır. Bu uazla ze· Londra, 8 ( · · - Press.- s-

s "' hchini izah ecler. f d lı b h hirJenen ern a~kerden yirmisi ölmü~- sociation tara ın ana nan ır a-
1\IÜTEl\IADİ RİR BOMB A.RD1'iAN bere göre ltalyan vapuru Ettore tür. O k' 

ÇİNDE DU fDUM KURŞUN Şanghay, 8 ( A. A.) - n se ız Akdenizde ispanya ile Afrika ara-
Nev York, 8 (A. A.) - Japon har- ıı:ıattenheri, otnz be~ Japon harp gemi &ında bir deniz tayyaresinin hücu

biye nazırı Sugiyama Tokyoda Asso· si durmadan Şanghay cephesindeki muna uğramıştır. 
ciatad Press muhabirine beyanatta bu Çin menilerini boınhardmıan etmek- Vapura 'bir şey olmamııtır. 
lunarak demiştir ki: tedir. 

Ç · · d Şan"11ay, 8 (A. A.) - Japon baş- ltalya Yeni Kuvvetler '
4Bazr garp devletleri .in ıçm a a " G el 

J ı kllnlan(lalll )'. ll·Jatsni .. Japonların ua- ön ermi.§ Jet isterken hu memlekete apon ara -' ıt o 

karşı kuilanılmak üzere dumdum kur- yesinin Nankin hükumetini ezmek ol- Paris 8 (A.A.) - Populaire ga-
şunu satarak hiiti.in heyue1milel ka - duğunu ı;öylemiştir. zetesi yazıyor: 
nunları ihlal ediyorlar." Zannedildiğine göre pek yakında "Frankonun muzaffer olabilme· 

Japon fıarhiye nazırı muhabire Şan~lıay'a bir taarruz yapılaeaktır. si için yeni kuvvetler, yeni tayyare 

Manevraların 
ilk kısmı 

- - --- filoları lazımdır. Bununla bera
H a beş har b ı her istimal edilen muhtelif tazyik 

Ameriltaya gidip i~te<liği pehlivanla. 
gürC§tTleğe elbetle hakkı vardır· . 

Stoyaainov~ç 
Loodraya gidec~k 

Loodra, 8 (A.A.} - Fransız -
Yugoslavya muahed-esinin tecdidi 
için önümüzdeki hnf ta Pnrise gi
dec2k olan Yugoslav Başvekili 
Stoyc.dinoviç lngiliz liükômetinin 
do.veti üzerine Löndraya gelec~k 
ve 14, 15 Tcr.rinievvel günleri de 
ora·:h k'1.!c-.cnktır. 

Ben, değil ~hscn, hatt~ Halk~vı ~a 
mma da sö)'1iyebilirim kı, T ekırda.~1' 
gil>ibir Türk pehlh·anmm diğer dün 
ya memleltetlerinC:e. T~~lt sp~r~n~~n 
yükseklik derecesim, T utk gucunun 
uluvviyetini göstermesine tarafttı 
rım. Esasen ltendisi de tok: yüksek 
ahlak sahibi bir insan oduğu ıçın, 
ci&li 01a1ak güreşeceğin. ve ~üreşti 
ği zaman yeneceğini biliyorüm. - -1 ürk-Sovget 

T e16rdağlı, çok kuvvtdi ve sa[ 

lam k:arak:ter taşıyan bir spo~~uclur f İcaref anlaşması 
Kendisini daima t(.;~ik etmegr merr 
leltet vazifesi l:>ildik. Her fo~tta c- Dilil 1 nzalanttı 
nutila yaptığımız hast>ihgJlerdf sa< Ankara, 8 (liususi) - Sovyetler bir 
lam karakterine işaretle ](~ndisini tak liği ile nükfımetimiz arasında t:caret ve 
dir ettik:. Tekir:leğlmm, kar~·sıra ç seyrisefain mu3hedesi ile ticaret müba 
kan pehlivanı yeueceğ'ir.e ümidim delat ve tediyat na dair oh:.n anlaşma 

sistemlerine rağmen "gönüllü" 
toplamak gayretleri çoktanberi ki 
fi bir randıman vermemekte ve 
bilhassa F ranko tarafından der -
pİf edilen taarruz için lazım olan 
kuvvetleri hazırlamağa kafi gel .. 
memektedir. 

Musolini'nin Oğlu l•panyaya 
Mı Gitti? 

Daily Express gazetesinde o
kunduğuna göre, Musolini'nin oğ
lu B. Bruno Musolini General 
Frankonun hava kuvvetlerinde 
harp etmek üzere ispanyaya gitti
ği şayi olmuştur. 

Resmi İtalyan mahafili, bu §a
yiayı ne teyit, ne de tekzip ediyor
lar. 

General Fratı'ko Haoa 
Kuvvetlerini Takviye Etti 

Londraya gelen malilmata bakı
lırsa, son zamanlarda İspanyol 
asileri kumandanı General Fran -
ko, gecen pazar elli insan feda ev -
derek Valencia üzerine saldırttıgı 
ha va k~vvetlerini t.C' kiye etriii~tir · 

(Daily Express) 
F ranko 3 R~s T ayyarecisini 

Al/etti 
Paris, 8 (A.A.) - Salamanka

da.n bildirildi~ine göre. General 
Franko, evvclisi gün divanıharp 
taralmcbn idama mahkum edilen 
Awerikah tayyareci Dohl ile diğer 
üç Ruo tayyarecisirıi affet.mistir. 

fron Hdrlciye NDzırı 
Ayın ondoktızunda şehrimizde 

bulunacnk 
Dost ve müttefi:;. memleket lranm 

hariciye nazın B. Sami, ayın yirmi 
sinde Ankarada bulunmak üzere şeh 
rimize gefecektir. 

Hükumet merkezimizi resmi ma 
hiyette ziy.:ıret edec\;k olan lran 
nazm, ağlebi ihtimal ayın on doku 
zunda şeh1imizde bulunacaklar. Ken 
dis!nin Cumhuriyet bayramımıza ka 
dar memleketimizc:!e m.is3fir edilme 
si muhte:neldir. 

Bir tren "ı·zası 
İzmir, 8 (Hususi) - Ovacıkla 

Niijch arasında fed bir tren kaza
sı olmuştur. 

Bugün posta gelirken tren şefi 
birdenbire iki vagon arasındaki 
yerden düşerek ölmfü;tür. 

m~~manlı devletinin bu yükseliş kes'flere mütevak~ıftrr. . de.'Yl 
devr~~indeki büyüklüğü ve geniş- Ye~yühzündb~ .gbelıp ~ekç:Uıf s m~a~~u 
}iği hakkında bir fikir e inn_ı~·• ıse başka suretlerle eıde et:;nıştu. 'ki d ı · ı yetlerın er m 

1
u ın ı~a .1 E 

bugün o eski imparatorluk t:udut- noktadan her kollektivite birbiriıı" 
}arı içerisinde müstakil ve gayri . b' , . . d k J1: 

k·ı 2 d l •-'""l az çok genış ır.~ırın en az ço 
miist3 ı tam 4 ev et teşe.KKU tebeddil manzara arzecleı. Be) .fte 
ettiğini hatırlamak kifayet eder: · ·ı::arıı 

E d renkli beseriyeti, umumiyeti ıtı ı 1 Irak, Suriye, Pa!estin, r itn veya ~ r!ıfd 
1 H b nazari mülahazaya aldıg:m;z za•.. tı Hicaz kral.ık1arı, Yem~n. a eı e- . b' · ";('~l' 

va!eti, M1sır, Einga:z:i, Trablusgarp karşıla~acağımız vazıyet ızı => • ii 
• A bir sualin c'!vabını araştırmaya, t~~iv. Tunus, Cezair, Yunanistan •• "lrna· 

atile sev keder: vntluk. Bulgaristan, Yngoslavya, I h at 
··tneatılar ilk zaman arın aY'' hi Macarish.n, Ro ...... l\nya, Ceııuhi Le- kı 

K K '-k ve behimi hayatından a~ar azar a histan, ırım, Ok .. anya, ~.- a.::· ı tf11 
1 T k" tulup Öeşeriyetin. bugün işga e , ya. Aceroaycan, ür ıy~. d d ) 

Bir zamanlar tarih r:ahaemda te olduğu mevkıe e•ece erece ~ ·o 
k b h selehilmek icin nasıl bir seyir tıı l\ii nu ltadar uvvctli ir ;ı:vat ve etmis. hangt merhalelerden geçiJı 

yükselif hamlesi gösteren bir dev- tir? .. ~ Bu sualin cevabını tarihte '.ş"e 
let nllsd olmt'.ş ta sonra rnevkiin- tı 
den düşmü~, nihayet dağılarak in- tığımız arr-ştırmalardan çıkan ne ~'ti'" 

~ Ier bize su suretle veriyor: lnsall 'e kırı-.z hulmu,tur? buızünkü~ hale varabilmek için il~c k 
Profesör Afet' in bu suale verdi- · · 

ce ferdi ve.rl;k1arının, ondan sonrB l;( ği uzun ve tafsilatlı cevabın hüla- ile vs.rılrğm:n, clah<1. sonra kabile, I .. 
sası şudur: Osmanlı devletinin in- maat ve klan varlığının muhafat' )i

1 ki,afmı zamanın ihtiyaçlarına uy· d E · b 
- A na c;alr~mrşlar ır. u gayeye erı~~ .. 

durmamak, on altıncı asırda v- me!{ onlar i ~ in pek kolay olmam·" rıl· 
rupanın rönesanı hareketine uy- 1 ld di k d l 

S ı b nsanlm hunu e e e 'nceye a 
mamak, okuUunun ölümü i e aı- mücadelelerde gayet çetin safh..!İ h 
Jıyan gerileme hareketi kötü ha-

1 
~ 

h . . bir çok mücadele er yapmaya ve nedanın, fena idarenin, arıci ıs- f}'; ~ 
ı 1 d mücadelelerde gayet çetin sa · tismarın, yine harici tesir er e a- el: 

hilde vuku bulan isyanların zebunu dan geçmeye mecbur kalmışlar .1 

S Cünlfü o zaman insanlar bu mi.icş<I tp. 
ole.ra.k sür'atini artırdı. on za- ·leleri kolaylıkla kar~Iayebilecek ''ıı 
manlarda bu gerilemeğe mani -ol-
mak istiyen tanzimatçıların ısla- saite malik hulunmuyorlardı. Elle 

6 liat faaliyetleri de gönülden ve iç- deki silahlar, ne içtimai, hatta ne. ~a 
ferdi varlıklarım korumak için gı 11 

ten gelmiyordu. Avrupalıların göz ~ 
lerini boyamak gayretile hareket tikleri mücadelelere kafi gelmiyor k 
olunuyordu. O kadar ki tanzimat- KEŞlFLl!:RlN VAT ANI ORTA 'l' 
çıların büyük ba~larından olan ASYA 1

3 

Ali Paşa bile ıslahat teşebbüsünü Profesör bundan sonra insa1"i1'1fl d' 
"fırtınalı bir denizde gemiyi bat.ı hayatında en mühim iki keşfinı ıi~ le 
mak tehlikesinden kurtarmak için at ve hayvan besleme olduğunu k81 stı 
safra atmak" kabilinden bir ted- ıdetmiş ve demiştir ki: A 
bir sayıyordu. Bu Harikulade ke!lifleti Avrupa) e 

Hiilaıa 13 üncü asrın sonunda mal etmeğe imkan yoktur. Hubub-' id 
küçük bir devlet olarak doğan, 15 ve ehli hayvanatın vatanı neresi is! 
inci asırda büyük dünya imparator hububat ve abli hayvanat nered~ ~6 
)uklarından biri haline gelen Os- gelmişse bu ke§İfleri de oranın 1 il 

manlı devleti 16 ncı aS'll'da Avru- san1an yapmıştır. Bu vatan orta As) 
paya üs!ün iken in.~i~f~nın icapla dır. . .. .. . ~ ~· 
rını takıp edemedıgi içın 19 uncu Katıyetle goruyor ve dıyoruı ) 1 

asırda "Hasta adam" lakabını a- Anadolu adı verilen Türk toprak)~~ 
lacak kadar mevkiinden düştü. o. Türk yurdu yeni medeniyetin geld1~ ~ 
ııun idarecileri ve ileri gelen müte- yerdir. d 
fekkirleri de "ilitiyar develtleri- Biz en l::>üvük içtimai revölüs}'bf 
ni'' olduğu gibi mlilhaf aza etınek lan buna merlyunuz. 
gayretinden ileriye gidemedi. Eğer siz l;iz:e hububat getirmesl ~ 

Profeıör Afet, tarihi tahlilleri- diniz ve ziraati öğretmeseydiniı. 't 
nin bu noktasında çok mühim bir ğer siz bize ehli hayvanlar geti~ ~ 
nıtitalea olarak !Öyle diyor: tamtmasaydmrz biz hala avcı ve ~ i 

"Halbuki ilerileınekten geti bı- lıkçı hayatı ya$eyan gö-_::...ebeler haF lie 
rakrlan bir millet ihtiyarlığa de- rlP. ~;ılacak:trki. Sitelerimiz, insan tc 
ğil, çocukluğa mahkumdur. Dev- lufoklanmız, kanunlarmuz ve koJle 
let ve milletin genç ve ihtiyar den. tif hayhmız hü1asa ne maddi, ne J h
mesi rea1iteye uymayan tabirler- manevi medeniyetimiz olrnayacCt1'l d 
elen ba§ka bir ,ey değildir. Millet- Bu itibarla Anadoluya Avro? 
ler kendi tekamül kaideleti icinde nın medeniye~ ve kü1ti.ir anası naııı~ l'ı 
dünya gidişine uymaha daima le bakabiliriz . ., ~~ı 
canlı mevcudiyet olmak iktidarın· Profesörün konferansı uzun uııı" A 
dadırlar." aJk1şlanmışhr. lı 

"Df'vlet hayatında zararlı olan Konferanstan sonra B. fsmail rvfiı 
müesseseler ıslahat ile değil, inler- tak Mayakon konferansı türkçe oll 
lap ile faydalı hale gelebileceğini rak hülasa etmiştir. / 
hize en büyük Türk, yaparak, gös- ~ 
terdi. Türk'e istiklal veren el, o- ki Türk milleti ilerilemeli için fıl~ .... 
na kültür hayatının en, her safha- bir engel tanımaz. Dinamik bşre' ' 
sın~a ileri .. gitm~nin bir. zaruret ol- ke 1er iJe yüniyü§ no1«ita.sından jll' 
dugunu gost~rdı. Yem hayatımı· krlapt::ılık Türk milletine en laY1~ 
zın ileri gidisindeki hızını, tarihi- olan bir vdıltır." 
mizin derinliklerindeki kuvvete Prof eıör Afet' in bu çok gü~ 
dayanarak alıyoruz." ve mühim tetkiki Yeni TürkiyeitiıJ 

"Kiiltür nayatında yani f:kir ve hayatına· inkılapçıhıt vasfının "ı'· 
k ' • ! b• h t'" t ti• • D I e onoıni sahalarında eser göe- sı ı~ ~!:" ! z~rure . ~~ ~e!ı (Jf 

teren milletler medeniyetinde Oir rak gırdıgını gösterdıgı gıbı I' 

mevcudiyet olurlar. Bir de millet- manlı i'!1p~ratorluğunu!1 inkır~, t 

ler daima oeşer liayatrna uygun o- n~ zarını b~r a~~~~ şeklı_nde t~I fi'' 
larak kendi cemiyetlerinin haya. kı edenlerın dutuncelenndekt -
tını tanzim etmelidirler. Müsfi- tayı da bize alatıyor. Zira inkır',, 
kil siyasi ınevcudiyet esastr. An- devre.inde bile bafta gerçelct~ 
c~k k~ltür hayatında ilel'ileyi!tİr chliyet!i yüksek idarecil~~ -~lff 
kı bu ıstik!ali sağlam olarak tutma taydı, ımparatorluicin buyük 

1
,, 

ğa mukted;rdir. Milleti için inkı- laketten kurtııı.rıl~bileceği satır t• 
liplar yapan Büvük Türk ona arasındaki hükümlerde okunt!Y'0 

var..... bugün (dün) hariciye vekaletinde mera ı 
H. M. simle imza edilmi§tir. 

Kazanın nasıl oldnJ!n h~nüz an-
1 

laşılamamr§hr. Tahkikat devam/ 
etmektedir. 

prensip olarak inkılapçılık vasfı AS 1 M US 
da verdi. Bundan şunu anlıyoruz 



1 ._ ifntnl . 1 1iftftN'Cft&fllM H3Y ' ,., ,.!!!!. 
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nv ıı ı ıı 
karşılaşmak üzere 

• 111 u.ııüıle ıırmea.\.e 1.11au ır•, ı::,udye ve 
K*u' pzetelert d~tli ttılillid ......, tt.ı 

bJ tutulmata bqlliinujbt. 
• Araaında Seyit Rtzanm da bulunduğu Der 

aim pklleri hakkmda yapılan t.abklkat ev. 
rdı lkıııG ~Wek, Agı.rcue- ı'Htille1ı!ıte81M 
tevdi edilmltUr. 

7ürkıqe Ba TJelı.litJanı 
;. 1 ekırdaf lı Hiisegin Muhak~ yalanda blıflıllaecakt:lr. 

MUddeiunuıml sei'geH'eleı't ôe* b.imıan1m 
H9 mı~ maddeılnln ~ •e 3 QncU fıkralarına 
göre ceza keıllmeılni latemııur. 

A vrupaya ftftmell tal, glthl~tft fltıtldl 7 

Tekirdağhya dünya seyahati • Toaya, Ay~. vt *ffllllOıi kuallllmm 
da, yapılan leaiaat biUrllmif, bu Uç kuabf'. 
Dll2I da e:ektrlğe kavuımuılardır, 

• Romanya rejleiae lllUı81IP lıir heyet tU. 
tUn mubayaası lçln lzmlre gitmlflerdir. Ro. 
menler mUAit flıyft IU'ldôltiı takdirdi' S-· 
çen tene stoklarından da maı aiacakl&rdir. 

· için teklif ediliyor 
Tütldye bat pehliTifıı TekfNitli ~·i~at~. ~ . i~tiyor~. T e 

Hüseyin beynelmilel bir §Öhretin e kırdaglı oyle hır pehİıvandır lı, bu 
fiiifıde bulunvyer \ 'ün Avrupa~ o ayarda hiç t.ıit ı:e:~H • $ehrlmlzde tetkiklerde ouıunan lkU..t 

VokMeti MUşavlrl B. Fob D1tt ... ~ı\, dOiı 
ak;ıamkl ekıpreıle Ankaraya gitmi:ıtır. 

• Dftn Aft~ lftsnMı'ldllllt Uttl8edt *• 
lr<!lere bir t.Cmim yapılanı. aramızda. klering 

1 

ınukave'elerl bul\Jllan memlekeUerin vaziyeti 
ve mevcut heıap1arı hakkında ınaltımttt gel. 
tnı~tır. 

Bu eşiği aıfıiı giln kendini dilifys ~an ontı yefı~mez. Hatta /t\•ru!=a 
nltl etı kü\'Vetti peh~snlen ile lmrp ~Yenö .. {INlpr) l?ankoluf ve 
karııya bulacak ve anlan yendiği tak ıkı defa dünya. pmpıyon~ olmuş 
dirde, bütün dünya ri111lerinde eene (Fransız) Hann Dcslanı bıle yene 
lerdcnberi alluşlanmı§ olan mqhur bilir. . . w 

• Sahlep, yetrnanıta;r, g'IJek, tlardil, yerli 
gsy, k~lt.kotu ve keklkyait Stbi orman mah
sullerinin gerek demlryolu ııe nııOdUeri ema
ımcta. gerekse harice lhraçlan aıra
amda demlryollan ve gümrük ıdareterince 
ıadıip'E"ı'tftde& orman tezkere.ı afiiiımüi z•. 
raat V6klletindelt aJAkadıirlara tamim edll
ml1'tfr. 

Türk pehlivanlığının ıöhretine bir Benım maksac:İnn, Tekardaglınm 
büyük ıöhret daha ltatacaktır. her te1den önce, l<o~of ve D~glcm 

Ancak t ekirdağlı Hüeeyin pehİi dan evvel gelen pehlıvanlar111 hır ka 
van, bu beynelmile! tölıret eıiiini c-mı birden ımalamasıdır. Tekirdağlı 
8f8cak mıdır, aımayac:U mıdır) Av HÜ'leyin, günde 'bir ~aç pehİivanı ye 
rupa ve Ameriaya dünya pehlivan nebilecek kınvettedir. 
larile ~ürqmeie gitmeli mi gitmeme T oc:lor Bankof isminde bir Bulgar 

• Türkkuıu için İngtltereden bltD&rlan&D 
iki tayyare dtül ıeliı'lmlü geiiatıttt 

1i midir) finkli Mehmet Arif adile Pariete gü 
Şimdiye kıııdar bir çok Türk pchli retiyor. Tekirdağlıyı onunla da kartı 

vanlartnı ecnebi pehlivanlarla ka111 Lif tıracajnn. 

llbtliilmcciı 

• AnkaTaya gldeh 'f)ftlyerit~ MlcEM *1 
ceril1' Bneel din telWhillr:e f'1tn1fUı'. 

Bav Cemft UntnntteBıa mabteUf tflefl et
iUında Bakanlıta l~t vetrilftlJi. 

1119titmit ve atm zatnanlatda tekir Avrupada timcli. Tütkün töhretin 
dağh :- Vandetvelt, Mülayim - den istifade ederek ecnebi pehlivan 
Btil Kotnar, V andetvelt ~ Mül8yitn l•r giire§iyor ve maalesef yenilerek 

Uzer~ ili lıarp l(e'r'ntııi if e bomfJardr maçlamtt organize ettrıiı olan Bay Türk pehlivanının töhretine de naki 
m~• işt?rjl; ediyotdn. A Asım Rıdvan T ekirdsfbtt btıaütı ıe getiriyorlar. 

ltr~tin f(f"'ttri"f~'tiıide'ft AlbiyMi il~ __ ....... ..,., Mupaya götU~e ham Hl•nu Btı .aziyetiı yubn& da .ı&;ledi 
Aretoso fıathe cfe'tam edeıttiy~et 'had- ._ _ _ _ 8 tO • 9 37 yor. . iim gibi4 Yalnız Tekird.ilı Hüeeyin 
efe flal!Art tılradıln ve tıtmit e11ilmek 

1 

...:-:t::.'-= . ..:;:.:=. ..~~Jurdailıtıın lieflliZ fie dü;ündli PfJh)iftll düzeltebilır . ., . 
ilftl'f' ls•a'flbnfa ~ndenldiln. ... a».,. ......... ..,... l'c;"6.rl• iunu etraflıca lnlti~z ama, onu Etninenti l-lallteTi ...,,..., ne diyot· 

ftltı d~tdı hathinde dat;ımr;t'td811 • p A .. A L A .. ..llıWılılıl.,I g?türmep haztt lnılUMri ~· fİı'n T~ ı6qeıi)etde EminÖtiÜ 
betltrt,.ı'I netır~ tlm:tmam~ı .. Fallif • llterUıa 61'.} - ~ ... diye~ bit bç 4Wa .ı:e~lı HallteYi ba,bm Bay AcfMı SırH Le 

Ut6'p l*'ıtamam ltrimnf ife A-ntft'ıi1 Dolar lıl. · • M8ft aı - "1!' filmpiyötaluk i'filetfennı ıdare et Ymdin elile yeRiden Jlllnplyonluk ite 
Kb'rhitôt'tın yilttldmnı Rttaf arll' Mit' P'riııll Bil - • tlott U 6'.> - n_ııf ve Tekirdağlıyı kıymetli himaye meri takınmqtrt. 
ti~ i'f ifrm ~ıttttfN. _ ~ ...._ 1 ıo .. ' f>..,_ :i5 - 11ne almıt olan Helkm iditecilerile "tı.a..·e,..i .ıı:...ıLJi•....;a.,.-.ı.;.:_ ..L..! ü 

1 
* t' ---~ ~·M • ...., 14 - ör·· tük· N TV :u pcıı YGllUlllGrl CRHma m 

fd tf'trinie\"\'e l(Unfi ro~flçik6 n· Drahmi :.ıo - • otııar • ~ 1 KUfdr · . . zahetet g~ Hallte•leri r.ruldtitı 
mlindıwı ele a1mlffi. lmçn ırr .,so Yu ~ ... etlı bqpehlıvanımlZI Avıijpe eh ııe düt\iffUMüfiinü öğrl!limelt ü 

- 20 hin f..n f!tle hareket ecliyo- ~ :l& • • Kron ı..... B2 - ya IO~ur~ ôlan 8-y Aattn Rıd J!e?e bit de B. Aj&h Sim Levendi~ 
mz. Ölmek var, dönmek yok.. 10· - 'AJtili ıooı - van diy6r kı 2 .... t•'k B Le d 'f·· · 'l-.- • 

K'66 çea: t5t - • hl'ı.bldf 2&$ .. Tütk -......Lı:...-.h~- ... .. "' ...... iJ..1 ~oruf u . ven • üt.,ıy~ ..-,~n 
Dite'IW Da ittlırva tizi> tine yttrodü. ""° .... ...,, "'h . ~f"UIT' ... ~mnı DeY11ıı::m: ... eı livaliJtlm ~ e Airletikay~ gi 

Kumarıdan Cc;,p da Rlstem Paşa- ı._ _ __ Ç c. K L I! R •o retı ma ~mdur. :- akat bu tönret Ciip dünta ı;elt•Mılmma ~dtit 
• luınetleri üzerine iıiicum ediyor· • L.cıll.-e m - • vı,... • 1911 '!nutu~ak ~~re.ı. Türk pellHfthb tflluımıtmı ~ ffit;m;ie lilr'j.kftr 
du. n1s 01 • a:o;~ i gmm töhret. mı uyandıracalt elae ye mr. ~, 'L! '· 

ff~stem P'a a, mula<e'Mt'f tlfffl8tit ==11 "':lt~ •;:;: ~=~! '8ne pehtıvan TeleirdejWd. ..::;_y'tv k~.L. .......... ~- A 
f 

· ._ fi ı- b e tnmgnmn vtuf>iya ve 
imkinıuz ıiı ka11uın(la kalaral "uvveı • llfıaaıı tlı ota ı f....,.. •.ıs nu seoe ten onu Avrupayave }\ ·rı~ıJM • ..MHı • • • 
Jerini ~eri çeİı:ti. • Br11Uel 46S'lo1 •Buda,.._ 89816 e , , .,..,, <IUJ•ıdyı çevınm •. ) 

5.;; renahta bulunan fnciJisler mGş • Atlna ! 7 IGı "atw.f ~- (JIJı IJp dllf flt1dl/ı•11 ı > znttt=n rmur: . • .. 
~ ., • CetNiffıt & • ••• ,,.., a4 41 ~ 

kil \'&:rİyclte kalmı1a·d1. Rusları,n nU- • 8ol)'8 es j!.JOO • Tolcobama 2 7 l ı ı ı· m o rd ... su n d 
MUmı .. ,.tt ani idi. r akaf toı; a~~ erini , AIDBt~ ı 49'JO • .. _.... IOto& .. 
duyan Fran~ız1:ır: • Prat "9lı870 • lltc*lt... I01113 

..... M.-harehı~ """ııım,, .. Hücum... ~ •" ~· · Bı'r wıa ~ı',/,e kıı·•/JıAnı JQ l..Q 
,ıtn .. i ile ileri atıldılar. ., BlnYBf 9 ~ ,,,,. R~ "" " ~ ' • , u ' u j n 

fMiliz knmancf A"I tord Karikan . Mldlıılt ff 8& IWlttl Wif 16 
60'J SlR" tıih ar1ei ile kalmıştı. .., • eo • ~ ıı » 

Emitherine: ...... •t11 ... aaaar-t•9'lle• "MertiA,, ele Mt cfd*16t oldu. 
- Cörti"orımnll'- ki '1ii~man her • 1• t.Hnr ı - ••td Gaatt.ıctr, t..ftl •t~,, ıtfatôu da 

taraf·~ ... , tıanm~ .. 1 urlulma c:aresJ • • • · ı ıa ili ....-., - eldadUer. ~nltll 'tötalllö ltir fioca 
f6 ~M, fi • • • o 13 17) ~ - bir ......--... .. idUtü, .t.Hft -' - ora: 

llı.ıi... • • • tb ısı ' ~ • , ~ ~....... aa -aoı "'7 n-.. ı lrP" Nffi . 7 J 1ttlıl&l9 ff ""av d& elt.,&ir Mf ÇöeUktUr. Sız ÇOCU• 

- t,;fff dlllıtın' iınUrtt Tol<. 

1 
._-.- Mil ·- ılJ .. Qı iun, kendiıini okutan bir ..ı- el 

...., E•~.. eut1t ı:. ll....U • ıuo ktlcfnıma11, ıilü çekmesi sade yii-

.- #'nttrik- tik- it '\'at.. rt'!ftl6r paraİayıcı bir it o~ tla 
"- HiMni .ı lrabnaz. Bu döldllen !<anın her elam-
- r ... et. ~·ter.. z•nırMI. 80r98~1 )asında baıka bir facia ıizlidir. 
~ R• mr'itta'tt·ııt• hft""m.. g c Cinayeti dopnn sebep te, ci.ı 
Altt Ti ıSw sih nict -tıl.dnım Rihi • · 'f O• •• 1 nayet{sı kendiıi 'kadar korku&! ye 

ıtr• 4" .. Jar• ..ı....::.-. 8atdrr,h1ıtr. P • .. • flj• 

ı U'l!JY• k k llr. 'h. ar. •· ıgreiiçtır. nır ıınıfta iki ilen tlön-
a.Hy&rlırrdı. ftıı~ •'· aı •t faa-ı Bufday yumu~ak ~ i9 6 5 düiü 'çln bu alpk ruhlu mahlik-, 

la ltuTie·t~ oMukl:lrı halde tesaretle 'Buğday oert ~ ~ : 1/ lıocaiının bmm dökmiifı Bir ••· 
iferİiTfın . kftçl:ırın ör•lncle ta~ırclılar. AfPll AM46I , 3 .. .- nılta ifcl yıf icalmak, eğer meaele-
Lotd :lfar'kan. mevrnd kuvvf'tinin iiç- Bakla , a ...... _ de bir ruh hutalıiı. zekayı 9Ön· 
te ittııini ka)'"''lf'Tek batar} al arı zap- Çavdar a as - - düren herlıanıi baılla hir uvt ra· 
deftr94e muvnffafr. oldu. ::ı:ı :~umu iO iô fıatsızLk yoksa, katmerli lnr ten-

8& f klfO•l httt'bl suiar.t iiıo ıs§ö f>el1iğin seMclidir .. Ciiııkü eler• 
le; fındık 38 fi : : proıramları, çocukların Jaf.!DAJ ı• B.tlaJ.l,..,a (hahklt wta) Vf! ont1 ti~ 

lr.ip eden İnk811Htwt mukareht>J,rı hak· 
kfikla n vakit verilolİt dlari raroı-lan 
aynen alıyonun. 

( frkası var.) 

Peynir bel·at 
82 

- .t!~D aeneki b~hıUenne, TUWdan· 
Yapak Anl\i?l M it ~ ı 

Gı~LEN GID!N nın takamınül erine göre yapılır. 
Dtıtı-uay ı:110 Tor tc; tmdık 34 Ton Sil~i harici, çeouk bünyesine iıtil 
A+pa tfs " Dm 64,ıs .. etfUirİlen, manevi ,akuller lmlla-
un nıo .. tc; badem s ,. nılmak adettir. öntarm 111M " 

tat•nbu1 Bel~ıliy~ı ı To!JQt M " s...,.. ıs " uzvi kudretim-inin hiç bir aman 
~lr "'1M"ntaf1 C'ırvdU 80 " K. f111tfrlt 10 N " _Ll T iri ~ • J'BPE'BAŞt Tlyatt09tt Yu'ıa.t ;s aııma ÇllU maz. er yecıaıa en 
s n 20 ao da ı<. t.,hıımu .ti """ d .. korJltuiu ıe71 zeki v• idriıki ye' 

KURU GÔliULTO' z. ra: f7 .. Ytp&k t .. di.tirmektirJ JU., orta, ıiilwek 

T!.:~~ 18 ~~bı~ .... 'M = ,,
0
_ a. ;-at>- ,, ==-il ~~::!tf:ri!":!t:. itte 1.IJle tm• 

T · ır. ~ • Tabii ilçüler nOrmal kafalara; 
tt~ TlYA'l'ROSU ilMIMhtD Ma U&lc!'il: t.IW"H nblara pre ........ 

...... .,. .._.... 1llllillf .Mlıılıf8J, b -1 • .!!. L - -
8ut •.ao da TOKA· 15 perde 'kom.,di. dar 1atıklll, Bozkurt. Rami, Yddıs. Kara)'9l tur. Yüzde, binde ir zıı::raa ..-.ta· 
~-· Mfet. y.._..: mctitt. Paw iü- (ıf&ııcroflu), ~lillltpôf, ~. Uıtıia lp01' lf hft nılt sakatı Çıbcatl diye, 
Mrl ».-ta meuMo kilf!M111 9fttlil ,,_ Wliaa Mal•N.k d,.itı bil ö~U!r ~tll--

Çöeüi( ffl A "ffl6W 
cumarieai ıüt i 4 de LA FON 'h;k BA. 

IA. Yaaan: mltdl itf.tiL llll&lk: Cemal .... 
ıateyen dlfeı' 1pOr klttplerlnbai Y*kıaıde 1ımt- ft &öyle olunca bir 11nıfta iki ke
ıt.,Yicaıt otail İl lltıçlafi lakltmu sörUl'J'• ...... d&n:: ... -.. wlthi ıu~tıbU t4hlız 
ılA ~ ı~-ı0=•1 ..., ğQDU ... t (~l .-.. ~, 
de lallhlyetnameyt hamJl mUrabtıcilUld:t fdti• ~aramak, yqayan ıerçeie .....,.,......,,, .. .,,... .... 

Fakat ltizim çocuWaniımda ton 
rdfatcla tarip h~ {~ Mifftli. 
!t~arlar, ili bır 11ıultıi lrir Mn 
kalmak, dcind ,., • pÜlıtW • 
kına olıun tenWe 199..u ..... 
lünı Tertr. Bir bre döaenia tef• 
b(, eilHeıı tutar, merhamet clete 
fek olur. L •• .ıı.,. ~ _. 
iimMınm17 ..... kadar talebe ar .. 
ıtnda yer tutınuttur. Arua ... 
da: 

- Efendim, Len iki Mnelijim S 
biye 11zıİdUciık1an elur. Bea, 

ıon cinayette b&,le Mr heltka ina
nqm ela pa71 ı.huatlaiumt ldlJb
rum. t-Cuklann ba reretia, -. 
akla ve Ticclana 11imu 1Bi9ültl~ 
bir fıak IÜIÜ venlikleriai lalli.& 
rim. Kendi 1ai1İDİ bttaldp1 .... 

kuınm merbaaıetiae astınma...W 
ilr•8'fill ~whd. lleliee, 
~ ....ıa~letcle hu noktanı• 
tiddetli ve uzl•u l;ir inatla W.. 
itip etli .......... . 

Heca haklam, ... , b•IM 
ktncliıa u.tıUn tutaa 1"r milhltift, ta• 
lehe ellyle llclttritlalDt hcııd c-.. 
aelerl brıı...a kala.,1, akıl ... 
1'11 zarm' ftl'ft bir it~ 
ne altach ... ıa.tetlf· it ,..,..ı.. 
n, ılrll• ıdea itlMlld•A. ...ıt. 
me4en iı.tlecldıNll itin pba1i 
kanıranlqırlar. Kanan, devi~ 
millet hep lllrlef6Nk !Mi •ercle P· , • .......ww. 

Aaa... ild1Nd!eı1 bta •hl
JekleYl«t awluı. ... alçakları da 
daraiaçlatına ô kılıkla a&tarmeti-
,ı.. 
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Büyük polis haf iyelerin den birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
Yazan: Voltgang Haynr:h Tefrika numarası: 5 

" Jözümüzü hi~ kapamayız!,, 
Allan Plokerton; detektif bürosu açtı. ''AIAmett 

Farlk&sı,, şudur: "Açık btr göz,,! 

1 
Muhtelif şimendifer istasyonları arasında 

kayıplara karışan 50,000 Dolar 
1--~~~------------~~~· f ki d Ka k d l'k ı"kı'nct· direktörü, biırosunda vluruyor BAŞLANGIÇ HULASASI u ar ara ı. nı ayncıyan e ı ·an 

ı k b ~ d ! du. İceriye genç, siyah saçlı, ~evimli Allan Pinkcrton; Dandi Şeri· ı, a ma sıgamıyor u 
fı b l k ve n~zik bakrşh bir adam ; girdi. E fi oldu. Daimicesine bir rıyanı c· Dahiyane bir fikir e i~m~ ~e .ge l\nde bir telgraf tutuyordu. 

lıkla, kalpazanlan, at hırsızları· cikmedi. Hayatına yepyenı bır ıstıka ikinci direktör bu adamı, yadırga 
nı ve diğer suçluları takip ede· met veren bu dahiyane fikir müstakil mts bakışlarla süzdü: 
rek, Tilki nehri sahillerinde lıu,· olara,k detektiflik yapmaktı! Kimseye _· - Mister Pinkerton siz misiniz) 
zur ve sükı'i.n hüküm sürmesine, ba<Yh olmadan hüküm sürmek ve 
yol açtı .. O civarı~ tel.in .?lma-_ ,. a'n~ak kendisine karşı m~sul ulma~ ! İçeriye giren delikanlı gülümsedi: 
dığı kanaatini edınen şuplıelı Hiç kimseden hele kendınden aşagı, - Evet, Misteı: Sanford ! Siz bir 
kimseler, bucal~ bucak luı!:ı§tılar!I idrakten nasibi k[t amirlerden direk telgraf göndermişsiniz. Benden "ya 
•'Tilki nehri üzerindeki adada tif almak zorunda kalmamak! Bu ne n beygir, yarı timsah,, bir adam isti 
para basan Toolpazanla~ çe • sonu gelmez zevk verici bir şeydi! yorsun uz. Bunun!a ne demek istedi 
ıesi'' macerası, en son, ı§te bu V d·~· k d h l yerı·ne cre ğinizi anladım. Sürat1i hareket eden 

. . ... d r er ıgı aran, er a 0 ve fevkalade iri lokmaları yutup haz netıceyı dogur u. tirdi. Bir hüTo kiraladı, bizzat ve İsa medebilen bir adam lazım r O teşbih 
Allan Pinkertona ait olmak üze. re betle seçtim bir hav. 1i ki.nseye açtıgıv 1 

1 Aı k - e.· le demek ist' iğiniz bu! istediğiniz "imdiyedeğin anlatılan ar, nen a bu" roda yer vererek alamerikan rek b 
~ d ' adam da, işte enim! 
ela 1850 ve 1860 seneleri arasın a lamlara başladı. Sanford, gülürr:şeyişlt", yer göster 
vukua gelmiştir. • 0 . • Firmasının "aiameti farika,, sı, di: 

Allan Pinkerton 182 ~ tanhınde .. A k b' ·· d·· 1 p· k f' 1 p· · 
- ' h 1 .. çı ır goz,, u ın erton a ış e - Mister ınlterton, mademki Glaskovda doğmuştu. Şı.1 a e gore • p· k ·ı.. ] " ·· ·· ·· .. h. 

Ş. ]& A 'k . ki" ~ f . b lk" rı, ın erton ı an arı gozunıu:z.u ıç "yarı beygir, yan timsah,, bir adamsı de ıma t men a ın Şa mm e 1 k ı ·· 1 · l d'kk ld · 
' d v da~ l l . d k di . apamayız.,, cum r-sıy e ı at uyan nrz,.. 0 ha e sıze üzüı,tülerimden 

de en ag ga 
1 ~ene enn e, en 

8~ clırıyordu. Genç Ailan Pinke1ton, hu bahsedebilirim. Adatacağım mesele 
henüz pek gençtı. O devrede Amerı .. k k d d ·ad· k 

. . .. .. yu se per e en ı ıayı ortaya atı hakikaten cansı ıcı ve ayni zamanda 
kada ıkı huyu~ _gur~p k~şı karşı yor, bütün dünyaya meydan okuyor esrarengiz mahiyettedir. ! 
ya duru,yor, bırbırlenle boguşuyorl~ du ! 
dr. Zencileri esaretten kurtarmak ıs Demir yolları şirketi ikinci direktö 

11 l l k l 1 • • "Açık bir göz,. ve "sı:öı.ümüzü rü çenesini avur:layarak, so"zlerı·ne teyen şima i ere ö e.ermı azat et ~ :r 

mek istemeyen Cenuplular. iki gu hiç kapamayız!,. Ne cüret,.. ne cü devam etti: 
ret! rup te§kil eden hükumetler, biribit 

lerini suçlu görüyorlar, hain sıfatile Fakat, 0 z.amanadeğin görülme · 
miş olan bu hareket, AHa.n Pinkerto damgalıyorlardı 1 

Bu mücadele sırasında, cenuplu nu kesenkes başarılara iriştirdi ! 
1u Sanfort! 

- Bilmiyorum; bürolarımızın or 
ganizasyonu size r.e dereceve kadar 
malumdur. T eşkiJata dair bazı ıza 

lar, 'imallilerin katarlarına baskınlar "'Adams d · · · · 
yapmayr, treni eri soymayı, bu suret " emır yolları şırketımn '(Arkası rnr.) 
le simallileri yürüyü§te müşkül mev • um -.---------·----------

hat vereyim. 

kilde bırakma.ğı muvafık buldular, Edebi Roman: 4 Yazan: Maks El 
Derhal tatbikata girİ§etek, raylan 
söktüler, trenleri yollanndan alakoy 
dular ve yolcuları soydukları gibi va 
gonlardaki ma11arı da gasbettilen E 
sirlerin azad edilmesi icbettiği fikri 
ıe saplanıp üalan cenuplular, onların 

SEVGi; UVANINCA .. 

şirlerin azat edilmemesi icabettiği fikri 
ileri süren şimallilerin yürüyüşünü bu 

suretle durdurmak çaresine baş vu 
rarak, çapulculuk faaliyetine devam 
ediyorlardı. 

Lindenlıof r;i/tliğinde Ran· 
dol/la kızı Giua ve oğlu Kurt, o· 
Utruyorlar. Ano, oğul; kızı lı:om· 
§U V ayteneh -~alosu sahibi Bcr
tram fon flohenhağın oğlu 28 ya· 
§ında Hans Georgla evlendirmek 
i.~tiyorlar. /(1z, buna razı olmu· 
:ror. Şimdi kızm enstiıi.iden dos· 
ıu Lizbet Raymer, ôftlikte mi· 
saf irdir. İ ld kardeş, yenıelı:ten 
sonra orıu prırhta gezdiriyorlar: 

Park dolaşrldrğt sırada, Kurt, orada 
"~:.icuda getirdiği tesisata dair izahat ve 
riyordu. Lizbet, gördüğü her şeye hay
randı: 

Bu vaziyet karşısında Şikagodaki 
demiryolları şirketi mensupları bil 
hassa telaşlanmıştı. Şimal hükumet 
!erinin kuvvetleri, şimendifer hatla 
rım koruyamıyorlar. rayların sökül 
mesine ve katarların durdurulup so 
yulmasma mani o1amryorlardı. Bu 
vaziyetin kendi lehlerine sonu ge]mi 
yeceği sanılıyordu. Hülasa, vaziyet 
berbat mr berbattı! - Hayatta en güzel şey, böyle kır 

Bu berbat vaziyetin öni.inü almak hk yerlerd~ yaşayabilm:ktir ! diyordu. 
için, merkezde çare aranrrken, şöyle Günün birinde ke;·" .. me böyle bir yerde 
bir fikir ortaya atıldı: ev, bark tedarik edebilecek kadar para 

biriktirmiş olursam, dünyadan eJ, etek - Memurlarımız ya bu İşe mani 
çeker, artık hiç bir büyüık şehire adım olabilmek için faaliyet gösteremiye atmam! 

cek kadar yaşlanmış ve ağu laşmış 
]ardır, yahut da hasım t.ıraftan para Kurt, bu fikre iştirak ediyordu: 

- Ben de ne zaman şehrin gürül~;ı iyerek gevşek davranıyor, göz yumu 
yorlar ! Biz, bu her iki ihtimali de patırdısmdan sıyrılıp çiftliğe dönsem 

içimde bir ferahlık hissederim! gözönünde tutarak, başka bir yoldan 
Lizbet, ağzından şu sözü kaçırdı: edbir almalıyız! Ne gibi mi? Mesela, 
- Öyleyse biz, biribirimize pek uya şu Dandinin genç ~erifir.i cephemize 

cağız 1 alabilsek ne iyi olur 1 
Lizbet, busö zil düşünmeden söyleyi Şimendifer ~irketi tarafından rcs vermi§ti. Fakat, krz maksad gözetme· 

rnen davet edilmesi üzerine AUan 
diği, sadece diJinin ucuna geliveren bir 

Pinkertonun göğsü iftihc:..r1a kabardı. sözü söyleyiverdiği halde, bu cevap, 
İşte, faaliyet ve •öhretinin hududu 

~ ye kadar "kalbin sesi'' ne kulak verme 
genişledikçe genişliyordu Bi.itün şi mişti. Çiftlikteki inziva hayatı, bitip tü 
mal hükumetleri içerisinde, en na kcnmiyen iş. güç, devamlı surette bağ
zik bir İşi ba~armağa. anca], kendisi lantılar, kendisine insanlar arasına ka
layik görülmüştü. Merkezden vaki n§mak frnatmr ancak pek seyrek ola~ 
bu davet, liyakatinin re~men tanın rak vermiş bulunuJrordu. Dolayrsiyle, 
mM·. demekti! 

bli}':.ik sosyete toplantılarından uzak 
yaşarken, kendisine gönül verebileceği 
genç bir kıza raetlamak vesilesini elde 
edememişti. Şimdi, işte Lizbet Raymer 
bu harikulade ve sevilmeğe değer mah
luk, yolu üstüne çıkıvermişti! Ve deli
kanlının ruhunda, oon derecede rikkat 
uyandıran, ayni zamanda da ezginlik 

veren bir his kıpırdanmağa başlamış· 
tı; fiiiz veren ilk sevgi hissi 1 

Llzbetle vedalaşma sırasında, ona 
içi burkularak bakıyordu. İstasyonda kı 
zın elini tutarken, parmakları titriyor
du. Lizbet de heyecana kapılmış görü
nüyordu. 

- Avf Viyderzihen, Her Kurt! 
Böyle "gene görüşmek üzere!" de

diği sırada, krzm delikanlıya çevirdiği 
gö:ı;leri hulyaya dalmış gibi süZ'ülüyor· 
du ... 

Delikanlı da, hararetle, titrek sesle 
mukabele etti: 

- Avf Viderzehen ..... Lizbet ! 
Gitta, gülümsedi: 
- Bizi unutma, gene gel, Lizbet ! 
- Hay, hay 1 Memnuniyetle 1 
Lizbet, vagona tırmandı: 

- Hu.. Hu!.. Teşekkürler, dostla
rım 1 Hu, hu ... 

Tren, yavaş yavaş kalktı; harekete 
geçti. 

Tazelik belirten bir teşrinievvel sa
bahının mavimtrak buğusu, manzara ü
zerinde duruluyordu. Bertram fon Ho 
henbag, çiftlik faaliyetinde adamlarının 
başında çalışmak ve en erken işe baş
lamak itiyadmdaydı. Şimdi imalathane 
kısmmda dolaşmasını tekmillemiş, av
luda yürüyordu. Bu dimdik duruşlu. 

- - --·--- -------------
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DORTYOL ~:~! 
, ktajc1 Bu güzel kasabada mutlaka hıfMasa 

dalya 

gömrük teşkilatına ihtiyaç vartlıf: İlkş 
Dörtyol' (KURUN) - 1\JalıalJe 

halinde olan dört köyü ile birlikte nü· 
fusu sekiz bine baliğ olan güzel Dört· 
yol memlcketiıniziıı ınühün portakal 
mmtakalarmdan biridir. Senecle orta 
bir hesapla kırk milyon portakal ihra· 
catt yapılmaktadır. Pamuk ziraatine 
de ehemmiyet verilmi~tir. 

Belediye reisliğini 927 clenheri B. 
Tahsin Üne! ımılıafaza eylemektedir. 
Dörtyohm asil hir ailesine mensup 
olan hn kıymetli genç kasabayı bir
~ok ycnilikl~re kanıştmınuştur. 

Riyasete gec:tiği tarih le diirt hin li· 
ra olan helediye hütc;ei'İ bu yıl yirmi 
hin lira fazla.siyle yirmi dört bin lira
dır. 

On doknzu kasap ve sebzecilere ay
rılan yirmi beş dükkan yapılmış, o· 
tel ve gazino ihtiyacı temin edilmiş, 
gazhane, umumi heHi inşa edilmi§, 
on kilometre mesafedeki dağdan çr 
karak üç kilometreden itibaren boru
larla gelen içme suyu on iki çeşmeye 
tak:;im edilmiş, elektrik projeleri yap 
trrılınış• sulama kanalları inşa olun· 
muş. çarşı yolları açılarak döşenmiş, 

belediye binasına başlanmış, yangın 
teşkilatı kuvvetlendirilmiştir. 

Dörtyolun hugiin için mühim olan ~ 
ihtiyacı gi.iınrük teşkilatıdır. Vapur 
uğradığı halde gümrük teşkilatı olma· 
ması Yiiziinden her muamele zıılm • 
rnnda. Payastan memur ce1bol nnmakta 
drr. Dörtyo11ular kadro nrildi~i tak· 
dirde gümriik binasını da kendileri 
yapmagı taahhüt etmektedirler. Kasa
hanm kalkınmasında mühim amil ola 
cak olan teşkilatın bir an evvel ihda
ı:ıi tı>menni ediJmektedir. 

Meı sin höyüğünde 
hafriyat 

Mersin, (Hususi) - Mersin lıö-

tin tin yürüyen ve hiç dökülmemiş o
lan saçları, ancak pek az ağarmış ada
mın 60 yaşında olduğunu hiç kimse tah 
min edemezdi. 

Satonun medhal kemerinin yan tara 
fınd~ demir cenberli bir kapı vardır. Bu 
kapıdan, ş:at~ mabedi içersindeki aile 
makberesine giriliyordu.a Hohenhag, 
kapmın kal demirini kaldırarak, taş ba 

sa.maklı merdivenden indi. Bugün bun 
dan on sene evvel atla gezinti yaparken 
bir kazaya kurban giden karısının üfu
lünün yıldönümüydü. 

yüğüncle hafriyat yapacak olall L li'uı.d 
verpol Ünfrersitesi teknik ye rıırl 
profesörü J. Karstank ikincitc§ri ~ 
Jıaf riyata haşlıyacaktır. , uru 

Profesiir Adana nıiize direkt lt ı4 n. yalman yalgına yazdığı mekt11 Öğ!cd 
20 ilkteşrinde Ankaradan Adall .hzu 
gelect>ğini al at ve edeYetm Fil isti~ lcorııu 
Mersin limanrna gönderildiğini Jııl --. 
mekte Ye hafriyat hazırh.klarına l~ 
Jan•naı;mı rica etmektedir. 

B. Yalman Yalgın dün Adan3 
şehrimize gelerek hafri):at heyeti 
CY"elce kiralaımı:; oJduklan evin JI 

E;anlarmı tetkik ;tmiş Ye hafriyat İl llha, 
huraca yapılacak hazırlıklara ba;l rcııkh 
ım~trr. 1 bin, 

Hafriyat Orta Asya deniz göç 1 acak 
larmm hedef ini tayin maksadı t..in. ' 
yapılacaktır. Ge!:en sene yapıları ltıatn; 
raştırmalardan çok ümit ' 'erici rıt ltıinaı 
ce1er alınmıştır. Verrtıı 

Bütün vilayetle{.~ 
rimiz elektriğe 11 

kavuşuyor rarıı 
ltıiı 

62 vilügellen 50 vil8 ile 1 

tıııci yelle elektrik vat ıatı1 
Ank iti ikı· ::ıra, (Hususi muhabirimize 

-1\Iem!eketimizde elektrik tesisatı ( bOdı 
liyeti son zamanlarda bir hayli ıı Çatt 
nuştır. Bugüne kadar 62 · \ilayct 1 leri 
370 kazanuzdan 50 yfüiyet ve 104 ~ kanı 
zamız elektriğe kavuşmuş hu1unrıı~ llcn.ı 
ta d rr. Sok< 

Son zamanlarda yine bazı , -jJS) "'art 
\'e kaza1arnnızda tesisatı ikmal edil t~siı 
miş bulunanlar da var. Bunlardan ( 
kuvveti ile çalışan Tosya elektrik tı dö§, 
6isatı Vekruetçe tayin edilen müteh~' zcll' 
sıs lıeyet tarafından muvakkat kab~ hiliı 
muamelesi yapılnıış \'e şehre cere)'O ~ı .z 
Yerilmiştir. ibar 

Ayancık belediyesinin de yaptır da. ~ 
mış olduğu elektrik şebekesi fen Jıl ll)cr 
yetince muayene edilerek kabul e~1 taş1 
miştir. Bu şebeke Ayancık Zingal ~ ~ııı. 
reste f abrikasmdan cereyan almak'~ u~cı 
dır ve şehir hugiin elektrikle teJJ'1 l'tıc~ 
edilmektedir. , İbcıt 

Bundan başka .l\Ierzif on şelırif1li ı 
de elektrik lt>sisatr için teşekkül el lii c 
mi§ bulunan komandit şirketi f aalhf tiltı. 
tini tamamlamıştır. Bu §irket bug11 ltıit 
anonim bir şirket olmağa çahşma1'1, bidi 

O vakit, Vaytenek şatosuna gelen hu suretle teşkilatı daha muvafık ~~ 'l'il" 
bir kaç misafirle eğlenceli bir atlı ge- şekle sokarnk halkın ınenf aatini p;O lıı~ 
zintiye çıkılmıştı. Ekini biçilmiş tarlalar önünde bulundurmak arzusundad1ı", lliıı 
üzerinden dörtnala gidiliyordu. Sonra, Biitün hunlardan haşka bugün '~ ;ıtll 
bir şellelenin çağıl çağıl boşandığı or- ne mtn"akkat kabulü yapılan Ye tC ltı 1tıı 
man arası bir vadiye iniş başladı. Va- 5İsatr ikmal edilmek üzere bulul111~ :ttı 
dide, akan suyun biraz berisinde, Lin fiehirlerimizde memurlarımız faalif' ~~tı 
denhof çiftliğine ait değirmenin bulun lrn1indedfr. 0ı· 

duğu noktada bir köpl':i coşkun akan 
sular üzerinde yükseliyordu. Atılgan 
bir süvari ıolan Hohenhag'm kansr, 

sağlam köprüden geçmeğe tenezzül et 
metli. Beyaz atını mahmuzladı; çılğınca 

sına bir cüretle coşkun akan su üzerin 
den bir kenardan öteki kenara sıçrama 
ğı denedi. Fakat, at, icap eden mesafe~ 
den daha kısa mesafeye kadar atlıya
biletek, tepetaklak bir düşüşle, binici
si kadının üs'.ıine devrildi; zavallıyı a
ğır cüssesi altında ezdi. Kadın, ayni 

günde, ıztırapla kıvranan nevmıd koca 
sının kolları arasmda sen nefesini ver
di. 

Bu sabah, Hohenhag, acı fuilirayla 
mahzun, ebedileşe karısının mezarı ö
nünde diz çöktü. Sonra, dôğrularak, cid 
di ve kendi içine çekilmiş bir tavurla, 
uhrevi havalı mukaddes yerden ~~tr, iş 
odasına yollandı. 

/ Arlm.~ı 1•nr.) 

Kongada tamiı edil81 ~~ 
cek bir köprü :ilkr 

K ( ~ . 
onya, (Hususi) - Sulama iclııf ilrt 

sinin ana kanalı ve Konya - Boı~~'. tq ~ 
Y?,lu üzerinde bulunan ahşap kö.pf~;. ~~~ 
nun yaptırılmasına karar verilmışt1 le 
Keşif bedeli 1333 lira 43 kuruş olıı~ h ce 
hu işin ihalesi bu ayın 18 inde Ç11ıı1 11~~ 
rada yapılacaktır. tı c 

Zirai mahsUUerlmlz: ;ı~h 
~Uıı 
tari 
ı...._ 

l> ıla 

ltıcı 

Ankara, (Hususi ~luhabirinıİ:& ~ 
elen) - Ziraat Vekaletinin yaptı .. 
teşvik \'e aldığı tedbirler neticeııi i

1
, 

larak hn sene zirai mahsullerde ~et 
çen senelere nisbetJe bir fazlalık goıı 

r tle çarpmaktadır. Bu n1eyanda paf1111 ı 
istihsalatı 60 - 65 bin kilo kııd~ ~() 
tahmin edilmektedir. Bu miktıı', 1.ı;ıt 
iiçte biri 26 - 30 milimetre tuliİ~1 lı'ı~ı 
dedir. l.\.Iahsuliin miihim bir kr~1111 lliıı 

( Yit pamuk malcincleri ile ekilmiş ,-e · 'r· ... , 
k. l · ·ı d 1 r'11 ., ' 

S:kagoya h;\reht etti. Ailesini de 
1 

- ·. -. -.... 

birlikte götürdü. Şımendifer şirketi r Maurfce. 
r-in memuru olarak, faaliyete geçti. Nam ındakı 
Re··bat vaziveti rsl"'h volımda muvaf 

Cbeva1iernin 
3 filmi 

pa ma me erı ı e e çapa anm '·· f t;ır-

••-•.. Nazillide yapılan tecrübeler 'c J-t~) ıqt 
' ]ü ile d~vlet arasındaki ortakçılık r(, kı 

" AŞK RESMi GEÇiDi ,, "ŞEN DUL ,, "Neşe ile,, 
halkı cezbetmişti. Fakat bu seneki 

iyi neticeler tevlit etmiştir. Bu .s1~~11l giy 

fcıkxyetli ne~iceier eld0 ett;. 

Fakat, çok gerrr.e;ferı bu saha da 

~nd~~e dM~krek.~kpn~u·~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~·--~~~~~~~~~~~~~-• 

Sevimli Serseri 
Y eganc filmi ile önü
müzdeki pazartesi ak
şamınclan itibaren 

SAKARYA 
Sineması salonunuı. hal
kın hücumuna maruz 

bırakacaktır. 

le köylü muhtelif zirai makinelerııı~ ıi' tııı 
ı .... . b ı Jf.: 
anmasını ogrenmı§ ve un arın c' til ı 

sadi neticelerini bizzat müşahede 
derek memnun olmuştur. 
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"'"":~~~--ls•t•a•n•b•u•l •K1911o•m•u•t•a•n•h•~•ı•l•l3En•l~a•r•ı ....... 1I 
Ordu ı hh . . h . 

rııen tu 1 1• ı tıyacı için satın alma caklarm cinıi ve mikdarlariyle muham-
rilrnişti:arlan ılk tcmir.atları ile ihale gilnlcri ve ihale saatleri aşağıda göstc-

Cinsi .M'kd 1 arı Muhz:mmen ilk te- ihale günü 
tutan 

4950 
minatı 

372 27-10-937 

27-10-937 

ihale saati münakasa 
~ekli 

14,30 açık eksiltme 

16,30 
,, .. 

İsteklilerinin 

muayyeninde 
(6867) 

ana 
eyet' 
·in J1 

·ya t İ~tıhaın . . . 
ba;l tenkı nı.en be~elı 5361 lıra olan 2000 k..;. beyaz emaye boya ile 3800 paket muhtehf 

ı bi Ctde Analın boya 11. 10. 937 perşe mbe gJ.nü saat 15 te Haydarpaşada Gar 
"'ç ı nası dahilindeki satmalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alı 

k~o di tıacalttır nu . . k • 1 . k . . ~ . k • gazete sa t.iıı. 7 · .o ışe gırme ısteyen erın anunun tayın ettıgı vesaı ve resmı . 
ıJatı ttıat ' 5• 936 T. 3297 veya 1, 7, 93 7 T. 3645 Na. lı nıJ.shalarında ınti~ar eden talı 

ici ııf ttı' name dairesinde alınm11 ehliyet vesi kasiyle 402 lira 8 kuruşluk mtlvakkat te 

\>:~tlarr_nı muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona 

le tadı elcrı lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak 
~l) -

• "'e ı t g s anbul d6rdilocU icra memurluğundan 
tar 'l'alllanuna yeminli üc ehli vukuf ta f tında bir1i1de <lairemize bildirmeleri 
ttıi ından 4028lira kiym~t takdir edil lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si: 

Vl
.llv de! Olan Beşiktaş köy içinde İmam za cilleriyle sabit olmiyanlar satış bedclı 

l1 lren· ~ M .. 
tına 1 şehit Asım ve yemlik sokakla 1 nin paylaşılmasından hariç kalırlar. u 

.·.~ ·, fs'tanbul Belediyesi ilanları ·: · 
\ . ' . 
.:; . . . . . - - . 

Senelik muhammt'n kirası 5 lira olan !stinycde Emirgan caddesinde sa· 

kağında 74-88 Na. 7760 metre murabbar tarla 938 veya .?3.~ ~~ .~40 se~e~~ri ~a 
yıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere mesi levazım mudurlugunde _gorule~ılır. 

acık arttırmaya kon '.!lmuştur. Şartna İstekli olanlar 38 kuruşluk ılk temınat 
mekt~p veya makbuzu ile 25-10-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi encümen 
de bulunmalıdırlar. (B) (6878) 

Saraçhane yangın yerinde Dülger zade mahallesinin b:iyük Karaman soka 
ğmda 66ıncx adada ı ~etre 37 santim yüzlü 8 metre 22 santimetre murabbaı 
arsa satılmak üzere acık arttırmaya ko nulmu§tur. Şartnamesi levazım müdür 
lüğünde görülebilir. is~ekliler 6 lira 16 kuruşluk ilke teminat makbuz veya mek 
tubiyle beraber 18-10-937 pazartesi gü rıü saat 14 de daimi eno:lmende bulun-
malıdırlar. (B) (6715) 

inhisorlar Umum Müdürlüğünden 
HA o 

- İdaremizin Çamaltı tuzlasında Şartname ve tablo şemasma uygun olmak 
üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi kapalı zarf usulu ile eksitme· 

ye konulmuştur. 

1 - Bu tesisatın mo:ıtajt da dahil oldu ğu halde muhammen bedeli sü İzmir 
(95000) lira,dır. Mı:vakkat teminat (6100) liradır. 

3 - Eksiltme 9-12-937 tarihine rastlry an perşembe günü saat 15 de Kabataş

ta levazım ve mubayaat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacaktn:. 
• 

4 - Şartnameler ( 4 7 5) kuruş mukabil inde inhisarlar levazım ve mubayaat şu 

bcsinder. ve Ankara ve İzmir baş müdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin fenni şartname.de yazıl ı takatte bir gazojen tesisatı yapmış ol
duklarına dair resmi vesikalarını ve şartnameye uygun o!mak üzere ihzar o 
lunmuş fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme günüden en az 
on beş gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şube:oi müo;irlüğüne vermeleri ve 
münakasaya girebilmek için ·fahi müı~akasadan azami: iki gün evveline kadar 
tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları la 
zımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve Sinci 'lladdede yazılı di
ğer vesikaları ve muvakkat temin at akçesini ihtiva edecek lan kapalı zarf 
olar, en geç ihale günü tam saat (14) e kadar yukarıda adı geçen alım 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

latı a Sl, 53, 35, 1 no.lu ev ve clı:.ikkan 1 terakim vergi, tenviriye, tanzifiye ve 

1 ik
1
• il "aıiyetlerine göre: gayri menkul dellaliye resminden mütevellid belediye İLAN lcyhin halen oturduğunu bilen ve tanı-

1İzl c ıı ,_ t 1 { ı._d 01\:ağın telakisi olan köcı.e baıtında rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzaye stanbul asliye altıncı hukuk mah- yan olmadığından tebliğ olunmaksızın 
İ5atı uo tu "' "' r 3 Çatt k tn ve zem.in katlan kagir linci ve deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf kemesinden: geri çevrilmiş ve davacı tarafından vuku 
~ •1 t ı Ierı atıa.rı ahşap bodrum kat pencere icaresi tavizi müşteriye aiddir. Daha faz Cemile tarafından Cibalide yenikapı bulan talep üzerine dava arzuhalinin on 
;ı~ ~ Jtaıı~:rnir par~khklı 51,55 nolu dük la malilmat almak istiyenler .. 37-16~~ 

1 
kadr fırını civarında incebel sokak 13 sa beş gün müddetle ilanen tebliğine karar 

8~ llenk ı rnuhtevı olup dükkanların ke no :lu dosya ve 19-10-37 tarıhınden ıtı ı yılı eski muhtar Yani Kalenikidisin e· verilmiş dava arzuhalinin bir sureti mah 
ınnı Soka~Cti demir parmaklıklıdır. Yemlik haren herkesin görebilmesi için daire-

1 
vinde sakin kocası Ramiz aleyhine açı kem~ divanhanesine asılmış olduğundan 

, j]a)' "ard gında bodrumun aynca bir kapısı de açık bulundurulacak arttırm1 şart- lan boşanma davasından dolayı müddei mezkur müddet içinde cevab vermediği 
I edil tcsiglt.Gayri menkul dahilinde elektrik namesini tetkik etmeleri ve dosyada aleyhe teblig 1': olunmak üzere gönderi- takdirde kanuni muamele ifa olunacağı 

ıı atı vardır. mevcud vesaiki görebilecekleri ilan o- len dava arzuhali zahrma mübaşir tara· H. U. M. K. nun 141-142inci maddeleri 
<lan li 

lf ~ ~tum k t z .. k • . lunur. V. P. 1846 frndan verilen meşruhattan müddeia- 23.323 __ 
trik \lO§c\i b" a r : emını ırmxzı çını -------------------------------------------------
ütclııı zcllıirıı ~r taşlık üzerinde iki oodrum ve 
t kalı hilirıd ırnuzr çini mozayik tekneli da 
crc)11' ğı zc c. helası bulunan bir mutfak kapa 

ibare~ıtt katında bulunan bir sarnıçtan 
·aptıf da 53 · Zemin kat: Şehid Asım sokağın 
en )ıf ltıcr b~o :ıu kapı.dan girilir. Zemini mer 

u] ediı tallık ır taşlık yüklü dolaph ı oda ve 
• ta rn rral ~ I:ın 

1 
ermer musluk vardır. Taşh 

l"ı .. atı sa B " • . k makt' llıerj :nıçtır. ır;r1cı at: ı sofa 
' "'- l:lde b" · '"kl"' d 1 1 teJJ'·ı :•ıckanı 1::1 yu u o ap r aynca ca 

tbar ı dolabı bulunan 3 oda 1 hela.dan 
Cttir. 

ili ç~~ı katı: l sofa 1 çatı altı ile zemi 
taıı ~ 0 kaplı kagir korkuluklu ı taras 
lııit d"~tet çatının üzeri alafranga kire 
hidil' 0 §elidir. Hududu: Tapu kaydı gi 
1'aııcı·· Sahası: 106 metre murabbaı.dır. 
1 ' ır 1 tııı t 0 unan kıymet: Gayri menku 
,.,, arz · 

(}adıl'• ·•ıtı c· 1 ınşası ve kullanılan malzeme 
• 1 111.g' 

ün >1 <ı dıığ 1 rnevkii, evsafı ile mütehammül 
Ye tC' tıl'rı fı"u bedeli icar ve emlakin alım sa 

1 ]uııııt llıctı-c 'Yasası nazarı itibara alınarak ı 06 
aalir' ~~tı ltıurab1:ıaından ibaret olan binanın 3 

~ · tıa30 r ete b ıradan 3180 lira ve zemının 
İ [e' lllııtab~şr o:ması itibariyle beher metre • 

Ctl'tıa aına sekizer liradan 848 lira ki 
t~k:ı·" heyeti umumiyesine 4028 lira 
l ıt cct · ı • Jstf Ct ta 1 miştir. Mezkur gayri menkul 

H ~ıf iltttır PUdaki kaydında olduğu gibi açık 
n.~ı (ii' tatihi:aya konmuş olduğundan~-11-3 7 
ko·~ıi' ~il<lar e ~üsadif sair günü saat 14-16ya 
mı>!~~ leccltti daırede 1 inci arttırması ic.ra edi 
şÇo 111• lıal'r\ r. Arttırma bedt'li kiymeti mu 

e .tı cı · l'r\cnc • 
ırııe nın yüzde 7 Sir.i bulduğu tak 

tır . .\ıt ~üşterisi üzerinde bırakılacak 
il.hhiJı..ı .. 81 takdirde en son arttıranın ta 
~.. ..tı bak' k Un lt}" ı almak Uzere arttırma 15 
tarihi Uddctlc temdid edilerek 25-11-37 
l~,1~c rnü~adif perşembe günü saat 

l'ıılaca1c Y~ kadar keza dairemiz.ele ya-
llı 2ın . a b cı açd{ arttırma~mda arttır-
tl CdeJj k" . . .. 
~e 1 Sni b ıyme:ı muhammenenın yuz 
"o:ıu l< ulrnadıgı takdirde satış 2280 
<.ıi\tı1 ". nun tevfikan geri bırakdır. 
tıı,ı_ Peşıud ' A . . 
,'ıı; İst' ır. rttırmaya ışt.rak et-

tııtı r 'Yenlerin kiymeti m• hammene 
~il tızde 7 . . ~ . 
l\ ltıiJıı b' .5 nısbetmde pey akçesı ve 
~ıı harıı · l ır bankanın teminat mektubu 

1 llıı g· • bulunmaları !avındır. Haklan 
e.rı ıcıııc . 1 
~ i\ di- rıy e sabit ohpiyan alacaklı 
, .

1 'ahi glcr alflkadaranrn ve irtifak hak 
I)>• il eri · c Fa· nın bu haklarım ve husu-

tırı ı~ .,,. 
ta ~ t\tr ... nıasarife dair olan iddiala 

tıhırı1 aJtı müsbiteleriyle birlikte ilan 
'l"I itibaren nihayet 20 g;,in zar 

• _..,. 'r •• ' ... 

1 i!IR .. 
' • . . . .. • - ts • 

İLAN 

İstanbul altıncı icra memurluğun
dan: 

Doıya numarası: 93~-3112 . 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf 

marifetiyle 2860 lira kiymet takdir edi
len Beyoğlunda Pangaltı mahallesi Bek 
çi sokağında eıkil 7ve yeni 49ve numero 
taj 39 kapı numaralı bir tarafı Kemah
!tıyan Kirkor hanesi ve bir tarafı ~alcı 
Hasik haı.\esi ve bahçesi ve bir tarafı 

· Tarsapiç hanesi ve tarafı rabu tarikıim 
t • 

ile mahdud bir bap hanenin tamamı 
2280 numaralı kanuna tevfikan açık 

arttırmaya konulmuştur. Satış peşindir 

müşteriler kiymeti muham.menenin yüz 
de yedi buçuk nisbetinde pey akçası ve 
yahut milli bir bankanın teminatlı bir 
mektubunun verilmesi icap eder. Müte 
rakim vergiler borçluya ve rüsumu del 
!aliye ile 20 senelik ta\•İz bedeli mÜ§te 
riye aiddir. İşbu hane ahşaptır. Bod
rum katiyle beraber •il!: kattır. Elektrik 
terkos tesis:üı vardır. 

Bodrum katr: 

İki basamakla ufak bir merdivenle 
antre mevcuddur. Sol tarafta bir mer
divenle zemini beton v~ çimento döşeli 
ve açık tavanlı bir yemek odası görülür 
Bunun yanında zemini çimento döşeli 
içerisinde bir ocak, bir mozayik tekne 
bir çamaşırlık olan mutfak kısmı var
dır. Sağ tarafta bir hala'vardır. 

Zemin Kat : 

Sözü geçen antreden ahşap bir rner 
divenle bu kata çıkılır. Sol tarafta ufak 
bir sofaetrafında diğer oda]ar mevcud
dur. Odaların birisinde merdiven altı 
mevcud olup içersinde bir musluk var 
drr. Odaların zemini ahşap olup boya 
sızdır. Tav:ın ve doğramalar da ahşap 
olup boyaszzdır. Duvarlar adi badana 
olup kısmen muşamma döşelidir. 

Birinci Kat : 

Ahşabi- bir merdivenle bu kata çıkı · 
lır. Sol tarafta vitre bir bölme ile merdi 
ven-den ayrılan bir sofa mevcuddur. Bu 
sofa üzeriri.de bir hala ve bir muvakkat 
mutfak ve bir büyük oda mevcuddur. 
Bu büyük oda üzerinde antrenin üsKi· 
ne isapet eden krsn:_ı.n~~ ufak fiir y~tak t 

odasr mevcliddJf. 'Bu 'katın da döşeme 
si -tavanları ali~ap olup büyük odada 
deformasyon mevcuttur.Bu katın beher 
kısmında h arap birvaziyete büyük ı bal 
kon (tahtapü§) mevcuddur. Çatı adi ki 
remitle örtül;idür, 

Bina umumiyet itibariyle bakımsız . 
bir vaziyete olup ön taraJ1 ahşap kapla
ma ve arka taraf da kısmen çinko kap , 
lrdır ve kaplama ta~alarr aşı boyalı
dır. 

Bahçe: 

Binanm arka tarafında için4le bir 
kuyu ve muvakkat bir halası ve bir erik 
ağacJ olan bahçedir. 

• Mesaha: 

Arsa86,20metre murabbaı olan arsa sa 
hasmın 54,07 metre murabbaı bina ve 
geri kalanı bahçedir. '(Bina üç kat itibar 
edilerek mecmuu 162,22 metre murab
bardır) 

Açık arttıı;ma şartnamesi 2'6:İ0-937 
tarihinde divanhaneye talik edilecektir 
Birinci arttırması 11-11-937 tarihine mü 
sa.dif per~embe günü saat 14ten 16 ya 
kadar İstanbul altıncı icra dairesinde 
icra edilecektir. Arttırma b edeli kiyme 
ti muhammenenin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdir.de ihale edilecektir. Aksi 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü ba

ki kalmak üzere arttırma on beş gün da 
ha temdid edilerek 26-11-937 tarihine 
trJJsadif ça-rşamba günü ayni saatta ic 
ra edilerek arttırma bedeli muhammen 
kiymetinin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdir.de ihale edilecektir. Aksi tak 
dirde 2280 numaralı kanuna tevfikan 

satış geri bıralplacaktır. 2004 numarah 
icra ve iflas.kanunun 126ıncı madde-sine 
tevfikan ipot~k sahibi alacaklılar ile di 
ğer alakadarlarının ve irtifak hakkı sa · 
hiplerinin işbu gayri ınenkuldeki hakla 
rmı ve .hususiyle faiz ve masarife dair 
olan iddiaların; cvrakr müsbiteleriyle 
birlikte 20 gün içinde icı a dairesine bil 
dirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan 
tapu sicilleriyle sabit olmadJkça satış be 
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
:Alakadarlarının işbu ma.dei kanuniyeye 
göre hareket etmeJeri ve daha fazla ma
IUmat almak istiyenlerin 935-3112 nu 
maralı dosya ile dairemize müracaatla 
rı ilan olunur. 

' . ... (V. P . 1847) . 
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HAC BE iR KAREMELAS,J 
11 BiRiNCi TEŞRiN PAZARTESi 

üyük ekerc·s 
SATIŞA ÇIKl'/OR 

arkı n la Hacı Bekir z e 

~,lLü · MUHüDDüN KARAMELALAR NINDA 
DÜNYA ÜZERiNDE EMSALi OLMIYACAKTIR. 

SATIŞ VE LER I 
ISTANE!UL: 
BEVOÖLU: 

l GALATA : 
KADJKÖY : 

.................................. mııı ...... r-. ................ 11111 ..... lllm!_ 

Yatılı 
Yatısız KULLAR GCNEŞı Kız 

Erkek 
lstanbul'un en eski ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina ~ok müsaittir. Yuva - tık - Orta kısıml:na her gün 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti Jef c.rli öğretmenlerden mürekkeptir. tık lrısımda da ecnebi Jic;1nı vardır. 
Pek yakırı zamanda otobiısler okulun önünden geçecektir. Be§ıkta§: Yıldız Tel. 4.2282 . 

r ......... ~ .......................... WE3Cii'AZM 
~---------~--------------------~----------~ 

~vazım anıiı liği 1 1 . ilanları 
...................... 

HACI BEKiR ZADE ALI MUHIDDiN 

" " " " " 
" " " " 

,, 
" 

J'onbahar Geld~i 
1 Elb;,.,;' ~' ih~~~~ .. :. .. a ~~d~~ ~~; meıbu• 
- KSELSYOR 

Büyük Elbise Mağazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMtNATLI alabilirsiniz • 

'" ,...,! ., ,.Jtlan hir fikir edinebilirsiniz. 
' 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı 
müessesattaki Hayvanlar için Askeri ~ t::!' 
evsafta 3500 liralık arpa 11 - 10 - 937 .-_::=.:.;..;.;.;;.:=:::=:!!!:~=~~~~~~ 

... ~.. .. .... 
PARDUSULUK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA - -

GELEN HEREKEivel FESHANENIN 
ZENGiN. çEŞll_[ERINI GORUNÜZ 

~ ...... 

-Şirketi Hayriyeden~ı 

pazartesi günü saat 14 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Teminatı 262 buçuk liiawr. 
Şartnamesi Komisyon.da görülebilir. İs
teklilerin b~lli saatte Komisyona gelme-
leri. (180) (6844) 

• • • 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı 

müessesatındaki hayvanlar için askeri 
evsafında 3500 liralık yulaf 11 - 10 - 937 
pazartesi güoo saat 16 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. Teminab: 262 buçuk liradır. 
Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İs-

Sayın Yolcularımıza : Mcvsl mln en teklilerin belli saatte Komisyona gel-
meleri. (181) (6845) 

güzel havalı bir gönü olan yarınki Pa- • • :(o 

j f t 1 f b ) J d f k 1 R d Maslakta Preventorium binası mü§ 

1 
zar ç n ar e ar c o e ev a e zu- 1 temilatından olan büyük köşkün tami 
borat postalarımız olduğu llAn olu nur. n 14-10-937 perşembe günü saat 16 aa 

Topanede İstanbul levazım amirliği sa ................................ ••--1-.......... tınalma komisyonunda pazarlıkla yapıla 

Turhal Şarbaylıgv tndan •. caktır. Keşif bedeli 958 liradır. ilkte 
minatı 71 lira 85 kuruştur. Şartname ve 

Turhal kasabasının halihazır haritasr 25/ 9/ 937 gür.ünden itibaren yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kasabanın evli kısmı 10 hektar evsiz kısmı 90 hektar olarak tahmin 
edilmiştir. 

.keşfi komisyonda gör:.ilebilir. İsteklile 
rin kanwıi belgeleriyle belli saatte Ko-
misyona gelmeleri (183) (6868) 

• • ılı: 

PARDESULER 
PARDESttLER 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR 

KADINLARA 
MANTOLAR 
PARDESüLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

Liradan itiba 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 

Her renkte 

3 katlı 

Yünlü 

Gabardin 

Her renkte 

ı ekli her renkte 

13 
18 
111 
15 1/1 

10 11' 
15 ı/J 
10 ırz 
23 

ÇOCOK~AR~ 

P ARDf.:SU LER 
MUŞAMBALAR 

Gabardin 

Her renkte 
7 
6 ıfi 

Erkeklere ısmarlama 
~ en lyl kumaşlardan 

Taksitle dahi 

KOSTUMLERI 28 
iki prova ile ıfi 

muamele vardır • 

2 - Evli kısmı hektarına 30 lira evsb kısmın hektarına 12 lira olarak 
her :~ı kısmın muhammen bedeli 1380 liradır. 

Maslakta preventorium binasımJştemila 1~~
tından olan hamam ve mutfağın tamiri 
14-10-937 perşembe günü saat 15,30 da 
Tophanede İstanbul levazım amirliği sa 
tın alma komisyonun.da pazarlıkla ya
pılacaktır. Keşif bedeli 960 lira 50 ku
ru~tur. İlk teminatı 72 lira 4 kuruştur . 
Şartname ve keşfi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle 

KSEL o 
3 - Harita Bayındırlık meclisinin 13/ 3/ 936 gün ve 29 sayılı kararilc ka. 

bul edilen şartname hUkümlcrine göre yapılacaktır. 
4 - Muhammen bedeli (% 7.50) (103) lira (50) kuru!j teminat akçeRı 

almacakt ır. 

5 - İhale arttırma. ve eksiltme kanununun hükümleri da.kesinde yapıle.. 
caktır. 

6 - İhale 15/ 10/937 cuma günü saat 14 de Turhal Bcl~iye Encümeni 
huznriyle yapılacaktır. (6558) 

DAR 

Halis Eruycr köl:lerinden yapılmı! son model 

PiPOLARIMIZ GELl\ıllŞTIR 
Sultanhamam kebabcı karşısında PİPO PAZARI 
Aııv!o'nc!an arzu rdenlere tediveli gön derilir. 

Çoruh Natia lVlüdürliiğünden: 
1 - Çoruh nafia m:.idürlüğü dairesin de mliteşekkil ekı:;iltme komisyonunca kırk 

,rcdi bin yüz yetmiş iki lira on kuruş be deli keşifli Artivinde inşa edilecek ceza 
evi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe aid evrakı fenn iyeyi Çoruh nafia müdürlüğüru:le okuya 
!.,ilirler. 

3 - Eksiltme 22 birinci teşrin 937 cuma günil saat 15 de Çoruh nafia mü
dür\.~ğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı bin beş yüz otuz yedi lira doksan bir huruştur. 

5 - İ stel:liler bu gibi işi yapmış ol duklanna dair eksiltmeye girmek isti-
yenle:i!en aranacak mütaahhidlik vesikası hakkındaki talimatnameye uygun ol 
ıara nafia vekaletinden verilmiş müte.ıhhitlik vesikasını haiz bulunması ve 
2490 1&yı11 kanunun 32 inci m:ıddesinde ki serahat vechile tanzim edecekleri ve
clıile tanzim edecekleri mektupları üçüncü madde:ie yazılı 22 b:rinci teşrin 93 7 
ıalı gtınll saat 14 de kadar kcmisyona iy ice m iihnr1.·; ~1.:ır.:ılr vermeleri lazımdı.r 

6 - Postada geçikmeler kabul edilmez. .( 1 ) 

belli saatte komisyona gelmeleri. 
(184) (6869) 

İLAN 

İstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: 

Hactedilip satılmasına karar verilen 
bir inek 15-10-937 tarihinin cuma gü 
nü saat 11-12 arasın.da Balta Limanın 
da Halim paşa köşk>J önünde satılaca 
ğından taliplerin mezkGr gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memura 
müracaatları ilan olunur. 

--KURUN-.ı 
~!JONE TARiFESi 

IUPnılPkt:t IHcrult•kl'f 
içinde <lıtııııı. 

Aylı!< vs lM Krt. 
a ·~tık 260 4.~5 Krş. 
8 a3 lık 475 8%0 Krt· 
l"illık voo 1600 Kl'1· 

Tarifesinden Balkan blrllgt için ayda otuz 
kuruş dll;tllllr. Posta b!rllğlne g1rmlyen 

yerlere ayda yetmiş beşer kunış 
zammedilir. 

J Crklyenın Ler ııoıta oıerkednde 
KURUNa abone yazılır. 

Adres değiştirme Ucretl 2~ kuruştur. 

Sahibi Asım Us 
Neşriyat genel direktörü A. Sevcngi] 

Galata Karaköy ma~azasında 
satılmaktadır 

',l+!ı··lıı.ı' ı ',' '1 •• .ı ılı' .. ı ' 
,ı ',,•ı ıl ',• ' '''· . ~1_,\l_llllJ_ı __ 11!1l1111_'_1l_~l_~~l_ll_lll_ffi_~l_B_~~~~--------~ 

Yozgat Valiliğinden 
ı _Eksiltmeye konulan iş: Sorgun kazasında yapılacak 27014 lira 06 

ruş keşif tutarlı ilk mektep inşaatının l 1500 liraya tekabül eden kısımtardll'' 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık İşleri Genel Şart:ıamesi. 
D - Yapr işleri Umumi Fenni şartnamesi. 
E - Hususi Şartname. 

F - Keızif hülasası tahlili fiyat ve metraj cetvelleri. 
G - Proje. 
İstekliler bu evrakı bedelsiz olarak Nafia Müdürlüğünde görebilirler. ,,_,,/; 
3 - Eksiltme 14 - 10 - 937 perşembe gJnil saat 14 de Hükumet ko11d'" 

toplanan Daimi Encümende yapılacak tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltrr..eye girebilmek için isteklinin 862.5 lira muvakkat temin'~ 

meleri bundan başka Nafia Vektiletinin müteahhidlik ehliyetini haiz buluıı 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ilncU maddede yazılı saatten bir. 
evveline kadar Daimi Encümene getirilerek eksiltme Komisyonu Rei 
makbuz mukabilinde verilmelidir. Posta ile gönderilecek mektupların n1 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür tt1" 
il~ iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul ediltıleJ• 

--------------------------------------------------------(~ ikametghı meçhulolduğundan i)anetı İLAN 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 

kemesinden : 
Şişilide Bomonti Kır sokak 54 sayı 

da oturan Feride Dener tarafından koca 
sı a)lni adreste ikamet eden Celal De 
ner aleyhine açılan nafaka davasında: 
Davacı gelip dava edilenin ikametgahı 
run :zabıtaca yapılan tahkikata nazaran 

liğat icrasına karar verilmekle cıa~9, 
len muhakeme günü olan 26-10""1" 
tarihine müsadi': salı günü saat 9dJ ~ 
oğlu dördünol sulh hukuk mahtce ~ 
de hazır bul1*ıması aksi takdirde ~ 
bmda görüleceği tebliğat maka~ 
im olmak üzere ilin olunur. 

V.P. 1845 


