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dün tebliğ edildi 
lnönü şiddetl i s ürmenaj ismet 

neticesi mezuniye t almıştır 
Ankara, 27 {Telefonln) - İktr olarak mutlak istirahat §eklinde l Baş vekil vekilinin 

ut Vekili Celıil Bayar. BaiYeki· mezuniyete ihtiyaç hissetmekte ol- temasları c 
let Yekiletioe tayin edihnİ§ bu- duğundan bahisle tedavisini bitire· 
Junduğunu devlet t~kilitma hil· bilmek iiz~re bir buçuk ay müd- Ankara, 27 '(Telefonla) - Celal !: 
dirmi§ Ye ta) inine ait Reiaicumlıur detle mezuniyet istemi§ ,.e talebi Bayar Milli Müdafaa Vekili Ka· ğ 
Atatlirkün tezkeresini de teMi~lc tensip edilerek Baş\'ckalet Veki- ımı Özalp, Gümrük Ye İnhisarlar = 
birlikte ~ündern1i,.tir. Jetine sizin tayininiz mm·afık ~ö- Vekili Ali Rana T•han, IJariciye 

Rei icq.""1ur ;t\tairlain tczke· rülmüştür. Keyfiyet Biiyiik Miilet Veklleti ıiyasi mfüteşan Numan 
re ini ay~ :bjldirivorum: Meclisi riyasetine , .e kendisine Menemeocioğlu, Ziraat bankası 

IKJ;ISAI'- VEKIİ) tebliğ olunmu§tur. umum müdürü Kemal Zaim, Mer· 
·; CEVAT, BAYARA kez bankaeı umum müdürii Sala· 
Ba~il Malôl~'a ın~husu 1smet ~eisicunıl~ur, haddin ile makamlarında görüş· 

İnönü ..fİ8J~tli sürmenaj neticesi K. ATATÜRK mü,1lcrdir. J 
~1mt111tıtt1111.U.11fllt~l-·MU ll'AIQ _ ............. 1!11111111_ .. _____ lllHff•lllllltlflllıll'" 

ibret ahnacak 
bir söz 

Fransız maliye nazın George Boru • 
net bir kaç gün evvel söylediği bir 
nutukla ıdevalüasyon buhranından 
bir türlü kurtulamayan frank vaziye 
tinden l»hsederek §Öyle dedi: 

Kültür haYatımızda 
müh im b ir ·değişiklik 

ilk tahsil sekiz 
seneye çıkarllıyor 

- Bir memleketin paraaı oradaki 
her türlü faaliyetlerin biT ifadeıidir. Haber aldığnnız,a göre yakında Bilindiği gibi kültür te§kilat ka 
Fraqı altın ıtoklanna dayanarak mu· kültür iflerimizdc yapılacalc. ehem nununun altıncı ve yedinci maddele 
ayyen bir kıymet aeviyesindc tutmaia miyetli bir deği§me için bak~nlıkta rinde memleketimizin tahBil vaziyeti 
sabımak mümkün ve doiru olmadıiı alakalı kimselerden müteıekkil bir ilk, orta. ve yüksek olmak üzere üç 
aibi zabıta ve tazyik tedbirleri alarak komisyon çalıtmalara ba§lamak üze kısma taksim edilmi§tir. Fakat son 
ela o kıymeti muhafazaya uiraımak fay- redir. (Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 
da11z n ttlılikelidir. Frangı her türlü ---------------------------.:-

:tararh te•İrlerden kurtarmak için bir 1 S p a n ya 'Tu·· rk kuşu fı· ıo su 
tek çare vardır: Bu da disiplin ve inti· 

aam içinde iıtihaali .artbrmakbr; mem· o·ıya bekı· de 
leketin iıtibaal faaliyetlerine ittirak m ese 1 es ı· r r 
~den bütün fertler ve teıekküller faıı-
)"••z bir surette emniyet ve intizam 
İiinde hu maluat için çalıımabdır. 

Zannediyoruz ki Fransız efkanu Dün Assamble 
11-ıumiyeıine hitap ederek söylenen bu 
•özler bizim için de dikkatle okuna de gÖrÜşÜ/dü rk bir kıymeti haizdir. Çünkü ismet 
rıönünün mezuniyeti ile Celal Ba ltalya ile Almanya 
~~!Jn ba§vekil vekili olması üzerine itham ediliyor 

Urk parasının kıymetini dü§iirccck 
8
llrette bir borsa hareketi vuku bul Cenevre 27 (A. A.) - ispanya 
i~aı milli para meselesinin her vakit meselesi hakkında yapılacağı bildiril 
t' llrkiye irin de 1*~ti bir ehemmiye mit olan müzakere, bu aabah asamb 
1

1 bulunduğunu gösteren bir iıaret lenin siyasi komisyonunda heyetler 
~ rtıu•tur. L :s reislerinin huzuru ile batlamııtır. 
)·· eon Blüm i§ba§ına gelerek deva 8. Alvarez del Vaye, müzakereyi 
l\i~Yon karan verdiği zaman bir açmışbr. 
,l\gıliz lirasına mukabil ııeksek, sek Mumaileyh, bir çok defalar, lspan 
~:n beş frank satın almıyordu; hü ya hükumetinin ltalya ve Almanya 
ıı~b1;tin karar verdiği devalüasyon tarafından yapılan taarruzları ha 
~a .ti ise ancak yüzde 30 nisbetin ber vererek misakın tatbikini iste 
~ 1\ ıbaretti. Halbuki Fransız hüku miş olduğunu hattrlatmıttır. 

Küşat ınerasimini Ali Çetinka
ya yaparak bir nutuk söyledi 

Edlrneye kadar olan 95 kilometrelik 
kısım da yakın~a tamamlanacak 

İstanbul - Edime - Londra aa-ı 
falt yolunun İllf&SI bitirilmit olan 
İstanbul • Lüleburgaz kısmının res 
mikütadı dün Nafia Vekili B. Ali 
Çetinkaya tarafından yapıldı. 

Reamikütada davet edilenler 
dün sabah sekizde Cağaloğlunda 
Nafia Müdürlüğü binası önünde 
toplanmıtlardr. Sekizi çeyrek ge
çe Nafia Vekili gelince bütün da
vetliler numaralanmıı olan otomo
billere bindiler. T opkapıda aıf alt 
yolun baılangıcma gittiler. 

Burada bütün davetlilerin ta· 
mam olduğu anlqıhnca önde B. 
Ali Çetinkayanın otomobili olmak 
üzere otuza yakın otomobil asfalt 
yola girerek ıür'atle ilerlemeye 
başladılar. 

lıatnbuldan gidenler arasında 
Nafia siyasi müateıarı Bay Sırrı 
Day, idari müıteıar Bay Arif, dev· 

Trakgada: 

Jet demiryolları umum müdürü B. 
Ali Rıza Erem, lıtanbul Vail v• 
Belediye Reiıi Bay Muhiddin Üs
tündağ, fırka umumi idare heye
ti izasmdan Sinop Saylavı BaY, 
Cevdet Kerim lncedayı, ve Bay 
Vehbi Dc::.:irel, lıtanbul mebı: .. la .. 
rından bazıları, Nafia Vekaleti u
mumi müdürleri, erkinı, vali mc:ı· 
vini Bay Hüdat, Şehir Mecliıi iza· 
larından bir kaçı, gazc!eciler gö
rülüyordu. 

Küçükçekmecede Vekil otomo
bilinden indi. Burada kendisini 
karıılıyanlarn iltifat etti. ikram e
dilen limonatadan içti. Bundan 
sonra yine yola devam edildi. Çor· 
luya kadar olan ıahada birçok yer 
lerde tolc:lar kurulmuıhi. Köylü 
kadınlan ve çocukları ellerinde 
bayraklarla Vekili istikbal ediyor· 

(Sonu Sa. 5 Sü 4) 

Hududa giden yol 
İster ıssız ,·e yalçın bir dağ ha§t 

olsun, isterse akar sulan, yt.şil ağaç
larile bir yeryüzü cenneti, neresi ,.e 
ne olursa olsun, dı~arı ile bağlılığı 
olmayan tabiat k<~~esi insan oğlu için 
en hafif ınanasile bir hapishanedir, 

Yollarsa geni~ ufuklara, engin 
hürriyete, yeni \'e değişik manzarala· 
ra n dana iyi, daha yüksek. dalıa 
üstün bjr hayala doğru istekle açıl· 
mı§ kollara benzer. 

Kasabanın kt.narmdao uzaklara 
doğru atılıp giden yolun manzarası 
hana daima ferahlık ,·erir; hu yol· 
dan geçip giderek kasabanın dar mu
hitinden knrtulmanm ve biiyük §el1· 
rin geni§ hayatına kavuşmanm rniim
kiin oldu~unu düşünüriim. 

Her yol bir ümidi temsil eder; 
onun içindir ki yol hir şiirdir. 

Yol. (liin hizim üstiindf"n kanatlan 
mı~ gibi uçarak. kayar gibi kofarak. 
sarsıntısız Ye rahat geçip gittiğim iz 
İstanbul - Liilehurgaz - Lonclra yolu 
gibi temiz. güzel, yepyeni a f alt olur 
sa modem hir şiirdir. 

culara, seyyahlara böyle bir §Una 
zeYkini yaşamak f.nıatmı '\"erınit ol
du; fakat i~ sadece böyle bir fantezi 
den mi ibarettir? 

Asfalt yol, Trakya topraklarmm 
Yerirnini İstanbula, Anado1uya kolay: 
çabuk, ucuz götüreceği için iktısadl 
sahada büyük hir ehemmiyet ta~ıyor; 
memleket içinde seyahati koJayla~tn
clığı idn umumi hayatta canlılığı 
ilerletecek. Her iki cihetten de Trak
yanm kalkmmac:ı yolunda büyilk bir 
hizmet.. 

Ya vatan miidaCaası itinde as1'eri. 
cephaneyi. motörlü nıntayı en kua 
zamanda hududa ulaştırmak husu
sundaki bih·ük faydasını kim hatır
dan çıkarabilir! 

Çorlu ile Lüleburgaz ara mdaki 
hüviik karıştıran ovasından geçerken 
Balkan ]1arbinde ordumuzun yolsuz
luk yiizünden burada çamura sapla· 
mp kaldığını ve harlli biraz da o yiiz
cl,-n kaybettiğimizi dii~ündüm. faki 
yanhşhklann tekrarlanma ma mey· 
dan vermemek için kafi derecede acı 
tecriiheler geçinniş hir milletiz. 

~ ttininn karar verdiği devalüaayon Hatip, son ~nlarda Akdenizde 
\ı niabet üzerinde tutulamamıttır. vukua gelmit olan hücumlardan hah 

ASIM US ıcylemiıtir. 
'(Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 

İstanbul - Londra asfalt yolunun 
iki yılda tamamlanan kısmının ac;ıh§ 
merasimini yapan Ali Çetinkaya, 
dün fstanhuldan, Tekirdağmdan, 

Sabiha GökÇP-ll Yıldı:: Utmanla 1 Kır1darelindcn , .e Edimeden gelen 
yanyana davetJilerine ve bundan sonra bu yol 

(l'auı 6 ancı UmudO) . " li v ecaebi 

İstanhuldan .Avrupa hududumuza 
giden a falt yol, hir yandan yabancı 
dünvaya k

0

apılarımızı açarken bir 
yandan •ahaneılann fena niyetlerin 
k&111 çelikten hir duvar oluyor. ___________________ .. 
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Emil Ludvtg. diln bahselUğimiz bir ya 
zuımda, Fransa ile Almanya arasnıda'.o 

intikam hlalerlnln gizllden gizliye değil, 

açıktan açığa çarpıııtığını ve bu ltlbarh1 
bir harbin Avnıpada mukadder olduğuna 

Fakat bu 
Şarkisinde 

görüşmeler 
ehemmiyetli 

Avrupanın Cenubu 
akisler bırakacak mış 

ileri sUrUyordu. Bu stıtunlarda okuyaca. Daily Expre11 Berlin muhabiri ya 
~mız İngiliz edibi Bcrnar Şavln yazısında 
ise bir harp ihtimalinin çok uzak old.ıP, J. zıyor: 
nu göreceksiniz? Hangisinin daha haki. Hitler, Berlinde kilitli kapılar ar 
kate yakm bulunduğunu münakaşa etmPk dmda Musolini ile yapacağı mahrem 
ten daha ziyade okuyucularımu:a Beı~~r konuşma esnasında Almanyanın 1 
Ş1vin makalesini aynen ,·ermcğl daha mu talya ile bir askeri ittifak akdetmesi 
vafık buluyoruz· e asla meydan vermiyecektir. 
Bu günlerde herkes, eskisinden da Daha ziyade Ki.içük itilafı, yani 

ha müthiş yeni bir Avrupa harbi çı (Yugoslavya, Romanya ve Çekos 
kacağma ihtimal veriyor. Bu yeni çı lovakya) yı Berlin - Roma mihveri 
kacak harbin medeniyeti mahvedece ne sokmak için evvelce hazırlamı~ ol 
ğini sanıyorlar. dukları planı görütccek ve bu mese 

Ben bu ihtimali kuvvetli bulmu leyi halledeceklerdir. 
yorum. Dünya ihtimallerle dolu. Fa Fakat Hitler, kar§ılrklr yardım mi 
kat ancak bir kaç ihtimal bizim sakı nevinden bir anla§maya kati 
uykumuzu kaçrnr. yen yanaşmıyacagmı Musoliniye 

Bugün Avrupada yalnız iki adam BernAr Şav bildirecektir. 
var ki, 1914 -18 harbinin yeniden lcabederse, Musoliniye açıktan a 
başlamasına ihtimal vermekten baş harbe tahammül edeme7.siniz, hiçbi çığa tunu söyliyecektir: 
ka böyle bir eyin imkansız olduğu riniz harp etmek niyetli~i değilsi - Eğer ltalya, Akdenizde bir har 
mı da iddia edebilmiştir. niz. Sizinle bahse giri ebilirim. Ben be girenıe, Almanya, bu harpte "Mü 

muvazene değişikligini mucip ola 
cakhr. 

Bu ziyaret, Çekoslovakya, Yu 
goslavya ve Romanyadnn mi.iteşek 
kil, Fransız taraftarı Küçiik itilaf gu 
ruhuna son bir darbe te~kil edecek 
tir. 

Nihayet, iki diktatör, Avusturya, 
Macaristan, Bulgaristan. hatta müm 
künse Yugoslavya devletlerini, da 
ha genişlemiş olan Roma - Berlin 
mihverine sokmak ve Çekoslavakya 
ile Romanyayı açık bırakmak husu 
sundaki planlan ile meşgul ole1cak 
ve bunu bir neticeye bağlayacaklar 
dır. 

Bu gibi faaliyeti tatbik snhat.ına 
geçirebilmek için zemin hazırlanmış 
tır: Şöyle ki, Musolinin damadı ve 
ltalya hariciye nazırı Kont Ciano ve 

Alman hariciye nazırı Baron Fon 
Nöyrat, son zamanlarda mevzuu ha 
his memleketlerde hususi ziyaretler 
yaparak bu siyasi ihtimalleri gö 
rüşmüşlerdi. 

Musolini ile Hitler a.rasmda görü 
şülecek olan hu planın akisleri Avru 
panın cenubu şarki kısmında 
derhal hissedilecek ve Musolininin 
Romaya dönmesini müteakip bu ye 
ni guruba dahil devletlerin ricali ara 
sında mütekabil ziyaretler vaki ola 
caktır. 

Roma - Berlin mihverinin geniş 
Trianon muahede~ini yırtması gibi 
bir netice çıkacaktır. Bu muahede, 
Macaristanı silahlanmaktan alakoyu 
yordu. Macaristan muahedeyi yırt 
masını müteakip derhRl silahlanma 
ğa başlayacaktır ... 

O iki adamın ismi, Benito Mu harp etmeyeceğinize kaniim . ., sait bir bitaraflık., dan daha Öteye 
solini ve Adolf Hitlerdir. Buna, Man Bunun üzerine Almanyayı tepe geçemez. 
çuko devletini vücuda getiren usta den tırnağa kadar, silahlamak ı~ıne Almanya, şimdi kendisini o ka Gün ün AR,i.sleri 
Japon ruhunu da ilave edebilir mi koyuldu. dar kuvvetli buluyor ki, bir tecavüze 
yiz bilmiyorum. İngiltere ve Fransa buna karşı uğramaktan korkmuyor ve harp es Herrlot Almanyayı 

Her ne hal ise, bu üç varlıktan şiddetli nümayi~lerde bulundular. nasında herhangi bir devlete müza beAenlyor 
her biri; "Avrupa harbi olmayaca:k, Hitlerin İngiltereye verdiği cevap a heret etmek taraflısı değildir. 
dediler. Ben, tahrikatm son derecesi şağı yukar·ı "Cehennem ol!., mahi Bununla beraber Alman diplomat 
ne kadar varacağım. Fakat harp ol yetindeydi. Alman miliyetperverliği ları, Musolinin ziyaretini mahsus bir 
mayacak. Avrupanm bütün Emper Hitlerin etrafında toplandı ve onu neticeye bağlamak için Alman -
yalist devletlerinin ricaline olmadık Kayzerin fevkinde bir ~ahsiyet hali ltalyan dostluğunu resmen imzala 
muziplikleri yapacağım, fakat yine ne koydu. mak gibi bir ~ey yapılacağını ve bu 

h 1 k İngiltere ve Fransa vaziyeti daha nun İtalya ile Almanya arasında ve 
arp 0 mayaca .,, "dd l" 1 V d d ] kı kl d ~ı et ı protesto etti er. e e i er bir ademi tecavüz rnisa şc in e 
Avrupanın üzerini siyah bir bu ki, ··senin hiç vicdanın yok mu! olacağını söylüyorlar. 

lut sardı. Ve biz hepimiz bu bulutun Sen Versay muah'edesini ihlal et Bunu müteakip ayni şekilde, A 
ıarp nişanesi olduğunu sandık, halbu t•ın. Eüer hı·z buna mukavemet eder M · B 1 • t e vusturya, acarıstan, u garıs an 
ki böyle bir şey yiktu. O, sadece bir sek, son defa akdettiğimiz Lokarno ve Yugoslavya ile de misaklar imza 
korku bulutuydu. Gülmeyin: Kor anlaJmasrnı da yırtacaksın Ye gayri layacaktır. 
kan hayvanlar tehlikeli olurlar. askerilcştirilmi~ Ren mıntakasını İJ Hitler İngiltere, Fransa ve diğer 

Bu sırada memleketimizi bir sulh gal edeceksin.,, memleketlerle de ayni surette misak 
perverlik dalgası sardı. Musolini, der Hitler buna cevaben: "Gayet İsa lar imzalamak arzusundadır. Nete 
hal Habeşistanla harbe girişerek e betli düşünüyorsunuz.. dedi. Ve kim Lehistanla bu neviden bir mi 
hemmiyetinin derecesini anlatmak is akebinde binlerce silahlı askerle sak imza etmiJtir. 
tedi. Bu sıradrı,, milyonlarca sulhper Ren mmtakasma enine boyuna yü Musolinin Almanyayı ziyareti, 
verimiz, İtalya ile harbetmemiz için rüdii. ( .. onu: Sn. 6 Sii . .5) Balkanlarda, devle.tler aratnnda bir 
çılgınca haykırmağa ba~ladrlar. in _______________ _:_ ______ _ 

giliz donanması Akdenizde meydan 
okuyarak aşağı yukarı dola~mağa ko 
yuldu. Musoliniye, "Eğer Habeşi:oı 
tandan çekilmezsen Süvey~ kanalını 
kapayacağız,, denildi. 

Musolini cevap olarak: Bize öyle 
şey gelmez,, dedi. Ve Habe§istanı 
ilhak etti. Ondan sonra Akdenizdeki 
fazla lngiliz harp gemilerine "Çı 
kın!,, dedi. 

Fazla lngiliz gemileri çıktılar. Av 
rupada sulh yeniden hakim oldu. 
V c biz hemen söylenmeğe başla 
dık: 

"On seneye kadar muhakkak 
harp olacak. Kendimizi kurtarmak 
için ne yapmalıyız!., 

Musolini, harpten muzaffer çık 
mış itilaf devletlerinden biri sıfatile 
İşe haşlamıştı, senelerce evvelki Kor 
fu hadisesinden bugünkü Habe~is 
tan m~selesine kadar harp korku~u 
na kulak a.smamı . Cenevrede topla 
nan devletleri hiçe saymıştır. Fakat 
nihayet Cenevrenin, bunlan eski 
bir dostun serbest hareketleri, Muso 
liniye has bir şey sayıp geçmesi 
mümkündü. Lakin Almanya öyle 
değil. Almanya düşmanları Alman 
ya, aya~a düşmüş ve tezlil edilmiş 
haldeydi. 

Muzaffer itilaf devletleri onun 
yerde srrtüsti.i yatan vücudunu tek 
meliyorlardı. Son meteliğine varınca 
ya kadar, hatta daha ziyadesini yağ 
ma ediyorlardı. Yeniden silahlanma 
sına ve milletler arasında tekrar kal 
kınmasma mani oluyorlardı. 

Göreceği mukavemet, Harbi U 
muminin yeniden a<"ılması demek 0 

lacaktı. Ve Almanya, bu müthiş 
tehditlerin Altında sindi. 

Yalnız bir adam sinmedi: Adolf 
Hitler ! Hitler, kendisine söz dinle 
ten ku~etleri gözden R"eçirdi. Ve 
dedi ki: ··sen ~izin blöflı-rinize ku 
lak asmam. Sizin yeniden bir harp 
açmağa cesaretiniz yok. Yeni bir 

Bu, kadın -erkek 
meselesi.. değil !? 

"En sevilen şeyin, hiç sevilmeyişD 1,, serlevhalı yazıda birinin en 
sevdiğini, lirinin hiç sevmeyi~inin "evlilik., de bo~nmaya kadar var 
dığma dokunmuştum. Bu bahiste cinsiyet farkı gözetmediğime "kan, 
kocudan herhangi birinin,, diye vuzuh veri§ime rağmen, bir sitemle 
karşılaşmakta gecikmedim. Naklen ve şahsen ortaya koyduğum her 
iki misalde, ''en sevdiği .. şeylere kat§ı vaki ve muhtemel ı.:ephe alımcı 
larda, Ötedenberi bilhassa zevk aldığı §eyleri feda etmemekte ısrar eden 
taraflann erkek olmasını gözönünde tutan tamdık bir kadın, buna 
göre aykırı faraziye yürütüp anayoldan apılmı~. Dolayi,ile de bana 
hafiftertip çattı. Nasıl? Şöyle: 

- Bravo si'"':e! Ah, siz erkekler yok musunuz, siz! Kadınlara ta 
hakküm etmek, en zevk aldığınız ~eydir! İstersiniz ki .... v. s. v. s. 

Mevzuu bambaşka bir cepheden kar§ılayan tanıdık bir kadının 
ortaya çıkması, tanımadık bazı kadınların da bu yolda intiba edinmiş 
olm3larım, mümkün gösterir. Sanki, işaret edilen hususta fedakarlığa 
yanaşmamak yalnız erkeklere hasmışcasına bir tefsirle tahakküm iddi 
ac:ı! Halbuki .... 
Şikagolu bir milyoner kızı vardrr. Eme Kroker. Kendisi beş defa evlen 
miştir. Sırasile Misis Aı. Misis Gilli!l. Madam Curan, Kontes Miski 
nof, Prenses Mistisl;ıs Galiçin olarak tanınmıştır. Bu kadının boyuna 
yaptığı sevahatlerde bavullarının icerisinde 250 Buda figürü ve bir 
düziine yılan ta~ıttığı anlatılır. Verdiği bir suvarede davetlilerine " se 
vimlı,. dive vacııfbndrrdığı "Kora , yı tanıtmakla hoş bir sürpiriz yana 
cağını davetiyelere notcttİrmiş \'e salonda dört metre uzunluRunda bir 
yıl,m kıntlı\•erinc~. bu dehşetli sürprizden ortalık allak, ballak olmu§. 
Bi<~aç kadın "!'larrk !.. düsüp hayılmış. davetlilerden çoğu, "Kora .. adı 
veril~n "sevimli .. mahli'ıkla bu kadarcık tanışmayı yeter görerek en 
fe~ ~"'lmpanyayı tatmadan, soluğu dıcıarıda almışlar! 

l~te bu kadın, Paristeki yatak odasını Budist mabedi ıekline sok 
turmwı. Yatağı etrnfmdnki duvarlar hi7.asmda, adam boyunca kırk 
tane Budn heykeli srralanmı~. duruyor. lrlerinde ampuller yanınca, ya 
kıı~tan gö7leri, ~\tes ve kıvılcım s~çıvor. Kocalanndan Kont Miskinof, 
vakitli. vakit11iz "Kora .. nm refakatile irkildi~i yetismiyormu§ gibi, üs 
teli~ bi.itiin gece de "Mabut gözlerinin ilahi kontrolii altında,. hareket 
t~n kalm?.ktnn ~inirleri ~evcıemiş halde, karısına "Mabutları odl'ldan 
dı~a.-ıyn ntmnk .. •cklifinde bulununca. kadın, ka§larını kal~ırıp şöyle 
bir 1->akmış ve "hayır., demiş "dahn iyisi. seni dı§arıya attrrımn 1,, Bu 
nun üzerine de kocaı:ıı, kovulmadan kaçmış! · 

- Bravo size! Ah, siz kadınlar yok musunuz, sizi Erkeklere ta 
hakküm etmek. en zevk aldığmız feydir ! istersiniz ki ... v. ı. v. a. 

Dive- erkek de çatsa, yeridir; dokunduğum mevzudaki anayoldan 
ayrılmak şartiyle 1 - -

Mehmed Sellm 

Ba vycradaki bir 
seyahatten dönen 
B. Herriot gaıetc • 
ellere beyanatta bu· 
lunarak czeUmle 
şöyle demiştir: 

"Bana Alman mil 
!etinin scfale:tin • 
den. aç ve zayıf bu
lunduğundan bahs
etmeyin. Bir,ok şe
hir ve kasabalar· 

dan geçerken gördüğüm yalnız sağ

lam ve kuwctli bir gençlik değil, ay
nı zamanda iş güç sahibi ve çalışan 
bir milletti 

''İnsan kendi ·kendine soruyor, bize 
de soruyorlar: Acaba demokrat ida
reler Almanya gibi memlektlere bu 
kadar aşikar \'e o milleti ilerlete<'ek 
bir kuvvet veren bu inzibat kendile 
rinde de tatbik etmek cesaretini gös
terecekler mi? 

Birbirine benzlyenlerden 
b!rl HU:ince ... 

Lehistan da tuhaf bir ''Y aşıyan 
ölü,. vakası olmu~tur: 

Biribirine •on derece benzeyen 
iki ikiz kardeş var. Bunlardan bi
rt -Kazimir- iki sene evvel ev
leniyor. Kardeşi Alekaandr be· 
kardır ve hayatını 50.000 sloti'ya 
sigorta ettirmiştir. 

Bir gün Kazimir hastalanıyor 
ve •. Ölüyor .. O zaman kardeşi 

- Yazık ki sigortalı değildi! 
diyor. Bunun üzerine kardeşinin 
karısı ile bir plan düşünüyorlar: 

Derhal Aleksandr, ismini değis
tiriyor ve Kazimir oluyor, öle~ 
kardeşine· de kendi ismini vererek, 

. Aleksandr öldü, diyorlar. Bu S'.l · 

retle sigorta şirketinden parayı a· 
hyorlar. 

Fakat o zaman sahneye üçüncii 
kardet çıkıyor. Paraya ortak ol· 
mak istiyor. Vermeyince gidip po· 
lise ihbar ediyor. Yaşıyan ölü d~ 
hu auretle meydana çıkmıştır ! 
Dünyanın bUtUn 
Paraları çahndll _____ ..;,.. __ _ 

Londrada tarihi kıymeti maddi 
kıymetinden daha büyük bir kol
leksiyon çalınmııtrr: 

Bu kolleksiyonda timdiye kn
dar bütün dünyada kullanılan pa· 
raların bütün çeıitlerinden birer 
nümune bulunmakta idi. Bundan 
on asır evveline varıncaya kadar 
eski paraları ihtiva eden bu kol
leksiyonda yeryüzünde kullanılan 
en garip paralar da vardı. Mese· 
li, eski bir kavmin kullandığı in
san derisi üzerine yazılmış para; 
insan kanı ile yazılmış diğer bir 
para bunlar arasında bulunuyor
du. 

KolJeksiyonun içindeki parala
rın maddi değeri itibariyle kıyme-

ti yüz bin lira kadardı. Fakat tari· 
hi .kıymeti bir milyon lira kadar 
tahmin edilmektedir. 

Kolleksiyonda 7,000 parça pa
ra bulunuyor ve 11 O albümden te• 
şekkül ediyordu. Ağırlığı da iki 
yüz kilo idi. 

Aynah mektepler 
moda oluyor 

Amerikadaki mekteplerde ders· 
hanelerin her tarafında aynalar 
vardır. Talebe, sınıfa girerken ve 
sınıftan çıkarken evvela bu ayna
nın önünden geçmeğe ve aynaya 
bakarak kendine çeki düzen ver· 
meğe mecbur tutulur. · ' 

Son zamanda Danimarkada da 
tatbik edilen bu usul talebeyi le· 
mi::diğe, derli toplu bulunmağa ve 
dalgınlıkla yapacağı hataları tas· 
hihe teşvik etmek bakımından ço!< 
faydalı görülmektedir. Hakikaten, 
yemekhaneden çıkan veya bahçe· 
den içeri giren bir talebe, yolun· 
daki aynaya bakarak yüzündeki 
bir kiri veya yana gitmiş kravatı· 
nı, bozulmuş saçlarını gönnek~c 
ve temizlenip düzeltmektedir. 

Krnl logo 

Kral Zogo 
Şlllll bir kadınla mı 

evlenece1'? 
Nevyoktan bildirildiğine göre, p. 

merikan gazeteleri Arnavud krahnJt1 
evlenmek üzere olduğunu ve Icn;!if 
ye nazedler arasında bir Şilili genÇ ·I 

zın bulunduğunu haber veriyorlar· 
Bu Şilili genç kı7.m kral tarafrncfaıt1 
en fazla beğenildiği ilave olunnıaktL

1 

dır. • tı 
Diğer taraftan, Arnavud krah~1ıı 

bundan bir müddet evvel bir ri 
car kontesi ile nişanlandığı ha;de 
tekzip edilmekte ve hadise şu şekı 
izah olunmaktadır: . 'lt: 

Kral Zogonun sarayında ailesı 1 
,,i 

beraber bir mi.iddet rniso.fir edi1°1.~c 
ricasında bulunan Macar konte1sı 1

•4 d' J1'l) 
kral tarafından izdivaç talep e,.~ c!>t 
tir. Fakat kontesin ailesi, bir ıvııı tı~i 
la evlenen maktul Sırp kralının Js 
')etinden korkarak, kızlarını kı1" 
vermek istememişlerdir. 



Fikir ve Edebiyat: 
., - ,,_,-~-- ........... 

Kültür ve fikir bakımından 

Bizde gördüğüm 
eksiklikler nelerdir? 

ŞEHiR HABEl=ILERi 
Kadıköy Halke- ihraç maddeleri- Sağır ve dilsizle 

vinin çalışmaları ınizi kontrol isi cemiyeti kaikıgo 

Hatıralarımızın filmi her zamanı 
gözlerimizin önüne yalnız facia
lar, veyahut neıeler sermez. Tu
haflıklar, garabetler de göıterir. 

Zihnimizde en çok canlı kalan, 
hatıra denizinde yüzen ve güç bo
ğulan ıey itiyıtlarımızı tırmala
yan manzan• hrdır. 

Bunların arasında en ça • 
buk hatırlananı bence kıyafet 
değiıtiren insanın yeni kıyafete 
ıirit anıdır. Poturdan pantalona, 
mintandan yakalıklı gömleğe, cüb 
beden setre pantalona geçit in ilk 
anı İnsanı kalabalık içinde t•tır
tJT; kalabalık itiyadını kazanma
mıı adamı sangi her saniye okla
riyle yaralar. Yürüyütü acaiptir. 
Duruıunda bizi güldürecek bir h~l 
ıezeriz. Ona rüleriz. Çünkü mu
tadın dıtındadır ve becerikıizlik 
kalburdan un ıüzülür gibi etrafa 
yayılır. 

O, bu halin farkındadır. Onun 
için kendiıine çeki düzen vererek, 
dikkatini ıef er ederek itiyataızlı
iını örtmek iıter. ln1anlar ne ka
dar fikirde, histe ihtilal taraftarı 
ve orijinalite merakhıı oluna ol
sun itiyadı, itiyadına uymaya ı 
kimıe eğer bir üıtün değer taııma· 
yorsa, "komik,, kalmaya mah· 
kUmdur. 

lnıanlar için normal 11.ydığı
mız bu hal, bir medeniyete inti
bak· edemem it, yahut yarı uymuf 
cemiyetler için de hemen aynen 
tekerrür eder. Gülünç insanlar gi· 
bi, gülünç toyluluklar da vardır. 

Dünyamızın hayran oldu~ me· 
deniyet "Röneıanı., fikirlerinden, 
hislerinden, tefekkür tarzından, 
ilim zihniyetinden değerini alan 
bir kültürle diyar diyar dolatmak
ta, her ıün bir yeni iklim fethet
mektedir. Kültür fütuhatı devam 
ederken mağlup medeniyetin mey 
dan harbinden çekilifi, uzak
latıtı gülünç değildir. Her mağ
lup gibi acınacak tarafları vardır. 
ner mailup gibi kabahatler ıay
makla tükenmez. Fakat bence 
asıl gülünç olanı, iki kültürün mey 
dan muharebeıinde ne birini, ne 
ötekini benimseyemeyen, bir tara-
fa göre kaçak, öteki cepheye göre 
§Üpheli ıörülen melez ruhlardır. 

Bir medeniyetten çıkıp batka bir 
medeni; ~te geçen cemiyette me
lez ruh hakikaten gülünçtür. 

Yazan 1 SADRI ERTEM Fenerbabçe stadyo-
m unda ki konser . 

zaklaştmr. Bu uzaklatmanın ta- .. . ~ .. 
bii neticesi pratik fikirlerin nok· Kadıkoy Halkevı açıldıgr gunden 
ıanlığı ile kendini hissettirir. bugüne kadar iki sene zarfında mu 

Gündelik hayatın meseleleri kar I •siki sahasındaki çalışmalarım halka 
şısında zaruri bir kayıtsızlık, ala-1 göste~.mek v~ bir musiki yayımı yap 
kasızlık hatlar. Bilhassa bu, pra- mak uzere, f enerbahçe stadyomun 
tik bir takım işleri halle memur 0 • da büyük bir a;:ık hava konseri yap 
!anların önüne bir perde gibi açı- mağa karar vermiştir. Bu konsere 
lır. Realite ile temaslarını keser. kırkar kişilik koral, mandolin ve 
Mücerret meseleler insanları ka- orkestra heyetleri İ§tİrak edecektir. 
par, tafsilat denizinde boğulurlar. Kadıköy muhitindeki musiki can 
O kadar ki, mevzularını unutur- !anmasını gösteren bu konserde 
lar, mevzularının iiçnde kaybolur- rr.emleketimizde ilk defa olarak toplu 
lar. Ekseriya "ben ne söylüyor· teganni tarzı dinlenecektir. Bu dersle 
dum ... sadede gelelim,, diye suya rı büyi.ik bir sadır ve sebat ile vermek 
düten bir adamın çabalamasına te olan Konservatuvar Prf. lerinden 
benzer bir ceht ıarfederler. ~.1. Hulusi Öktem takdire şayan ol 

Bu adamların kafaları gibi b:.i- duğu gibi Mandolin şefi Ziya Aydın 
roları, itleri de arap saçı ha- tan ve orkestra ~efi lskender Ardan 
line girmittir. Hiç bir mesele hak- da bir çok musiki sanatkarı yetiştir 
kında iyi, derli toplu. planlı hesap mekte ve bunların say1sı bugün yü 
veremezler, fatkınlık adeta bete· zü ~eçmektedir. 
ri bir karakter halini alır. Hayat· 2 birinci teJrin günü tertip olu 
la irtibatı kesilmi! olduğu için, ı- nan büyük konser bu faaliyetin can 
cat fikrind .•.1 mahrumdur. lı bir mehegi olacaktır. 

Numara: 3 - Hesapsız. 
Eksik alınmıf bir kültür insanı 

bir takım kararlar vermekten me· 
netmez; bili.kiı gayet ceasurca ha
reketlere sevkeder. 

Eksik kültür, insana yalnız ne· 
ticeleri gösterir. 

Fakat bu neticelere hangi yol
dan, hangi hakikat metodlariyle 
gidileceğini hatırlatmaz, hatta böy 
le bir §ey dütünmeğe bile imkan 
bırakmaz. Halbuki tam kavranıl
mıt bir kültür neticeye giden yolu, 
imkanları, zaruretleri ciddi bir te· 
kilde hesaba katar, ona göre hü
küm verir. Bu tekilde dütünmek 
ıür'ati İntikal ıahibi olmamak de· 
mek değildir. 

Ciddi, ve ceaaur kararlar alma
nın önüne geçeceğine kani olma· 
malıdır. Heaapıız acelecilik is
lerin ya tam zamanında yapılm~
ıına mani olur ve zaman kaybolur 
gider. Yahut vakti gelmeden hanı 
m~yvalar dev:in;nekle botuna yo. 
rulur. 

Numara 4 - Mukallit. 
Yarım kültür, müsbet hesaba 

(Su1111: Sn. i Sü. 1 j 

Halaya ilk vap11r 
bugiin gidiyor 

De\'let deniz yolları idaresinin 
Mersin hattına İ§leyen postaları Ha 
taya kadar tahdit edilmiıtir. 

Hataya ilk Türk vapuru bugün 
saat onda limanımızdan hareket ede 
cektir. Deniz yolları idaresi bu sefere 
Konya vapurunu tah.!İs etmiştir. 
Konya vapuru bu seferi haf tala bir 
defa ve sair günleri yapacak, Mersin 
ve Payasa uğradıktan sonra doğru 
İskenderuna gidecektir. 

Aldığımız malumata göre laken 
derun konsolosumuz Firuzu da götü 
recek olan Konya vapuru, lskende 
runa vardığı zaman acente tarafın 
dan tertip edilen bir merasimle kartı 
la nacaktır. 

Nevyoktan bildirildiğine göre, A 
merikan gazeteleri Arnavud kralının 
evlenmek Üzere olduğunu ve kraliçe 
ye naz~ler arasında bir Şilili genç kı 
zın bulunduğunu haber veriyorlar. 
Bu Şilili genç kızın kral tarafından 
en fazla beğenildiği ilave olunmakta 
dır. 

Kontrol maddeler/ Yalnız kilçUk çoeuk-
64 e iblağ edildi lar himaye girecek 

Bütün ihraç maddelerimiz üzerin 
de tatbik ettiğimiz kontrolün ıyı 
neticeler verdiği gözönünde tutula 
rak kontrolör teşkilatının genişletli 
mesi kararlaştırılmıştır. Bu itibarla 
l te§rinden itibaren iki ay müddetle 
lktisat vekaleti tarafından tekrar bir 
kurs açılacaktır. 

Bu kursta 25 kontorlorun yetişti 
rilmesi esas itibarile kabul edimiş 
tir ki bu suretle Türkiye ihracat kon 
trolörü 64 de iblağ edilmiş olacaktır 

Birinci kanundan itibaren calıc 
' • ':t 

mağa baılayacak yeni kontrolörler, 
Mersin, lstanbul ve İzmir gibi hubu 
bat ihracat limanlarında vazife ala 
caklardır. 

U •kUdar Tramvay Şirke
tinden memur çıkarılacağı 

aaılaız 
Üsküdar tramvay ücretlerinde 

yüzde otuz tenzilat yapılması husu 
sunda Üsküdar tramvay §İrkcti mü 
dürü İsmail Kemal ile beraber şirke 
tin bütün alakadarları tetkikat yap 
maktadır. Diğer taraftan şikette lü 
zumundan fazla memur bulunduğu 
etraf mda yapılan nCfriyatın doğru 
olmadığı anlaıılmıttır. 

Kendisile konuıtuğumuz Üskü 
dar tramvay tirketi müdürü lsmail 
Kemal şunları söylemiştir: 

''-Tramvay ıirketinde memurla 
rın fazla olduğu hakkında çıkmıt o 
lan haberler doğru değildir. Ve yap 
tığımız tetkiklerin de böyle bir işle 
alakası yoktur. Biz doğ.-udan doğru 
ya halkın menfaati ile alakadar olan 
tramvay iicretlerinin indirilmesi için 
çall§ıyoruz.,, 

Şehirde asfalt yollar 
lı Bankasının önüne döşenen asfalt 
tın Eminönü meydanına .kadar uzatı 
lacağını yazmıttık. Meydana da ta 
mamen sfalt döşenmesine karar ve 
rilmittir. Bunlardan sonra Orozdi 
bank Y enipostahane önünden Anka 
ra yokuşuna kadar olan yollara da 
asfalt döşenecektir. 

Hatta Ankara yokutunun da asfalt 
ta çevrilmesi düşünülmektedir. 

lstanbulun dilsi?.ler cemiyeti rei 
Süleyman Sırrı diin Ankaraya 
miştir. Süleyman Sırrı seyahati ha 
kır,·:fa şunları söylemiştir: 

- Ankarada dils:."':ler ve sağır 
meselesi etrafında goruıecegız. f 
tanbulda senelerdenberi devam 
anlaşamamazlığa artık bir nihay 
verilecektir. Bunun için de büyü 
yaştaki dilsizlerin cemiyetle 11111"1JU191 

kesilecek tir. 
Onların yerine cemiyet küçük • 

siz ve sağırları himaye edecektir 
Şimdiye kadar f stanbuldan 8 - 1 
ya§ arasında iki yüze yakın dileiz v 
sağır çocuk müracaat etti. Bu çocu 
lar i<"'İn bir mektep açıp okutacak v 
sanatkar yetiıtireceğiz. Mektebin 
rinci tC§rinin on beşinde tedrila 
baılayacağını umuyoruz • 

Palamut ihracı n•eıl 
mUrukabe edllecek 

Palamut ihracatının mürakabea 
ne dair hazırlanmıt olan nizmmıll 
me dünden itibaren meriyet mev · 
ine girmiş ve bu hususl:a alakadar 
ra icabeden tebligat yapdmJfbr. 

Palamut ihrac edecek tüccar 
hazırlapan nüm~neler esu ittihaz 
dilerek hazırlayacakları beyanname 
leri kontrol memuruna verecekler 
dir. 

Kontrol memuru beyannamede 
yazılı malı en çok yirmi dört saat 
zarf ıda muayene etmek mecburiye 
tindedir. 

NizE\mname hükümlerine ~km 
bir hal görüldü~ü takdirde derhal 
sahibi hakkında 'zabıt tutularak adli 
yeye verilecektir. 

Istanbulda palamut ihracatı diier 
iskelelere nazaran az oldujUn 
dan hunların kontrolü şimdilik fm 
dık ve yumurta kontrolünü yapmak 
ta olan kontrolorlere ilave olarak ve 
rilmiştir. 

Birazda Gülelim 

• Halka sağlık bilgileri öğretmek UzeN 
ıatlık propaganda.ııı yapılacaktır. Bu mak. 
ıaUa afl§ler baatmlmaktadır. On lld mUhte. 
Ut mevzua alt olan bu ati§lerln •111••• 
bittlkten aonra bunlar aıhh1 mllı•ullen, 
halkevlerine, mekteplere, istuyonlara, poli• 
karakollarma asılacaktır. 

---------* Bizde yarı münevver adiyle a· 
nılan İnsanların pıikolojisindeki *-------· 

• Sıhhiye veklletl taratmdan TUrk Jr1mua 
va.ıııflarmı te.9bit etmek üzere bir OOk pup. 
lar tqkil edilml§U. Bu antropcımetrt UlkrL 
!erine memur gruplar memur ol"'•kl•n vt.. 
llyetıcrde vazlfelertne devam elmcktedirle!'. 
80.000 kişi ilzcrlnde yapılacak bu ankete alt 
tl§lerden mQhlm bir kıamı hazırlanmJftJr. 

gülünç unsurları bulup çıkarmak 
mümkündür. 

Hazmedilmemit bir kültür ha
kımz r.e gülünç manzaralar hal· 
keder. 

Numara: 1 - Medeniyet ıofta· 
ıı. 

Saf adam avcısı 
Dilenci kıyafetli biri, su kenarına 

outrmuş, pek acındıracak bir halle 
balık tutmağa savaşıyordu. 

Bir yolcu ona acıdı. 
Cebinden on kurus cıkararak verdi: 
ve §U suali sordu: • . 

- Şimdiye kadar kaç balık tut 
tun babahk? 

Kulaktan dolma, yahut herhan
ıi bir kitaptan şöyle böyle edinil-
ınit bir bilgi, kolay elde edilmiş Dilenci cevap verdi: 
bir kültür inaanın kafasını bir ye- - Sen Üçünciisüsiin. 
ınek dolabı haline koyar. Birçok Babaaınm oAlu 
bilgiler vardır; Fakat bunla:· ne Baba - Oğlum tarih dersini iyi 
naıbedilmittir. Ne de hayata in- kavrıyabiliyor mu? Nasıldır vaziyeti? 
tibak ettirilmittir. Faraza bu mü- Ben küçükken hiç tarihten anlamaz 
nevver fizik okumuttur. Ve anla· dım da .. 
dığına kanidir. Fakat gök gürle. Öğretmen - Tarih tel::erri.irdcn 
Yİnce ıalevat getirir. ibarettir. 

Salevat getirm-=9i bir şey değil. Pra lk bir usul 
dir. Fakat kafasındaki karmaka· Hasta: (Kafasındaki kocaman si 
rıtık malfımat yığını içinde dünya şi yoklayarak) ameliyattan evv~l 
ıneselel ~rinin nihai hal sekillerini 
h herhalde baıınu fena halde bir yere 
ulduğuna kanidir. Müsamaha 

bilmeyen, münaka,aya tahammü- çarpmış olacağım. 
lü olmıyan bu kanaat sahibi acaip Hasta bakıcı - Ehemmiyetli bir 
bir müteassıptır. Medeniyetin sof. JeY yok, kloruformumuz kalmamrs 
lf\sıdır. tı. Si7:İ kafanıza tokmak vum1ak s~ 

Medeniyetin psimarismini tem· re~ile bayılttık. 
•il eden adam, elbette alay mev- GörUlmlyen f&y!er • 
:tuu olmaya istihkak kazanını§· - Bay komiser, kaynanam kay 
lır. boldu. 

Numara: 2 - Şs!km. 
iyi anlatılmamıf, künhüne Ya· 

rılrnanııt bir kültür inaanı haya~
ı-n tecrit eder. Mütahbudan u-1 

- Ne vakit. 
- On beş gün evvel. 
- O zamandanberi niye gelip 

müracaat etmediniz. 

- Kaynanamın yanımızdan bu 
kadar ayrılabileceğine inanmıyor 
dum. Her zaman başımıza debelle 
:}İrde. 

Huy•uz koca lylle,ıyor 
Doktor - Kocanız nasıl, Bayan 

Firuze, iyileıti mi! 
Bayan Firuze - Gittikçe iyile~i 

yor doktor. Bu sabah bana yeniden 
tokat atmağa kalktı. Demek ki eski 
halini buluyor. 

Top kimin 
Bahçevan, (konağın bahçesinde 

bulduğu topu çocuğa göstererek) : 
-- Bu aenin :- topun mudur oğlum? 

Çocuk, endişeli görünüyordu. Sor 
du: 

-· Pencere filan kırıldı mı? 
- Hayır. 
- Öyle ise benim topum ... Ver. 

"Şeffaf olamam ya ••• ,, 
Öğretmen. dersini anlattıktan son 

ra talebeye sordu: 
- Dersi iyice anladınız mı? Bü 

tiin söylediklerimi harfi harfine ta 
kip edebildiniz mi? 

Talebeden biri ayağa kalkarak : 
- Her teYi anladık . dedi. Yal 

mz sizin siyah tahta önünde durdu 
~unuz zaman yazdıklarınızı göreme 
dik . 

Öğretmen kızdı: 
- Size herşeyi anlayabileceğiniz 

ı:ıekilde açıkça anlatmağa çalışırım. 
Fakat cam gibi şeffaf olamam. 

Papaganın e· ı 
Seyyah anlatıyordu: 
- O kadar müşkül vaziyetlerde 

kaldım, yiyecek bulamadım ki, papa 
ğanımı ke~erek yedim. 

- Nasıl oluyor? 
- Pek güzel. 
-Yani. eti nasıl bir tad veriyor? 
- Hindi. piliç, yaban ördeği ve 

diğer bir c:ok hayvanların lezzetini 
veriyordu. Çünkü papağanım her 
feyi taklit ederdi. 

• Rumellfenerl civarında jaııdarmalar t&. 
ra!ından bUyUk bir ciaim görlllmtlf ve sen. 
derilen kayıklar \'UıtasUe bu duba çeklleNk 
sahile çıkanlml§tır. Bunun maddi lnymeU 
oldukça y'Jksek ve den.lı fllolarma maıı.ua 

bir dmlz hedefi oldufu anlA§Jlmqtır. Dents 
kumandanlığına teslim edllecekUr. 

•Deniz harp mektebinden 937 ııenul mem 
mı olan yarsubaylara 30 eyUll perfUD~ ıo.. 
nü saat 15 te meraa!mlc dlplom.&lan verile. 
cektlr. 

• ŞirkeUhayı1yenin kt>ndi teqQılarıncı.. • 
yaptırdığı 7:1 numaralı vapuru din öltedea 
sonra Boğazda bir gösteri gczial ya,..m. 

• Mustafa isminde bir çingene Çatı\1ca 

kazasına bağlı Bulanık köytl clvar.~d& ko. 

yun otlatmakta olan Osman ismind ı blriD1n 
ııs yaşrııtıaki Ayşe adındaki kızını zorla beır 
bat ederek ka~mı§tır. Mustafa evvdkl rtm 
Ç.'atalca clvannda yakalanarak adliyeye tes.. 
Um edilmlııtlr. 

• Se!Anlk panayırını ziyaret edm Trakya 
umumt mUfetUşi l\:ı'l.znn Dirlk Edtrneye dlSa 
mUşUir. 

• Santl)1 Birliğinde dUn bUtllıı fanlllcılarm 
lştıraklyle bir toplant.J yapılmqı. bu 1aD&t 
ııubcs!nl inkişafı için lfizımgelen tedblrltt 
alın maııı hususunda uaslı surette konUfllf. 
muştur. 

• Dlln Pire yoluyla limanımıza Alman ban 
dıralı Milvoke admda 500 kt~lllk bUyQk lift' 
seyyah '·apuru gelmiştir. 

• Bu yıl İktisat. Maliye, Nafta, KUltür b& 

kanltkların hesabına ta.hail etlll8k O...."-"· 
tU(IA.ya talebe g!Sndcrilecektir. Bu taıebelısla 
seçim işiyle meşgul olmak Qzert clOD b8tlD 
ll11elerde öğretmenler meclisi tı:.,auıımlfludwr. 
Seçilen liH muuıdan aynca 1ılr 
lm 
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"Dost', ların sığındığı 
ger; ifşa edildi!? 

Qar1a Floyd'le çete dostları Adam Rl.

1 ,etU ve "Kl%11 .saçlı,, Lovcll Dlyrborn so. 
kağmdakl evinde bir mllddet barındıran 1 
RossJ, Şika.go emniyet mUdUrlUğU blna. 
ıımda "Beyaz Oda,, denilen yerde: ı 

Bu ıayialar, asılsızdı. Hakiki 
vaziyet, belki daha acaipti, ihti
mal daha az azaplı da değil. An
cak, fayi olanlardan farklı! Bam
batka ! 

Bu odaya dair evvelce kafi de
recede izahat yazılmı§tı. Zenci 
ganagter metrealerinin v. •· nin 
ıorguları kaydedilirken, bu çırçıp
lak, bembeyaz, göz kamattırıcı ' 
ıııklı apaydınlık oda, böylece ta
rif olunmuıtu. Amerika emniyet 
:müdürlükleri binalanndaki "Be· 
yaz oda,, lar ! 

lıte Rosai de, ·böyle bir 0 Beyaz 
o'da,, da hakikati öğrenecekti. ~ 
dü koparcuma telifla içeriye 
ayak butı ve bol beyazlık tesirile 
gözlerini kapadı. 

Fakat, telişla gene açarak, ya
nmdakile baktı. Hayret! ·Her iki 
refakatçisi de, kendisine el bile 
dokundurmadılar. !:adece odanın 
ortasına yürütüldü ve ıiper bir ye· 
re geçen Hollia, ıormağa haıladı. 
O kadar. 

Bomboı, J;embeyaz oCla, aca};a 
Roaıi üzerinde tesirini ne kadar 
zaman zarfmda icra edecekti? Ya· 
nm .saat sonra, teşirin bariz suret
te denenip! 

Re21ıi, §İmdi &ı oc.fanın mahiye
tini anlıyordu. Elle dokunulmadan 
~ıkence, La! Hem de ne debıetli 
ıeza, cefa! , 

Bus gibi ter 'döJruyoidu. J\tm 
üzerine ter damlaları birikmit ya
Da.klanndan qağıya yuvar yuvar 
'Yuvarlanıyordu. Şıpır ııpır ter! Ve 
gözleri önünde lavılcımlann dan· 
sı ! Öyle göz iğneleyici bir raks 
iri! 

Sinirleri en liuvvetli, .iradesi en 
sağlam adam bile devamlı surette 
C!ayanamazdı bu hale! Berbat! 
Kar gibi beyaz duvarlann ve bol 
bol taşıp dökülen, 9iddetle göze 
çarpan aydmlığm zulumü ! Bu eza, 
cefaya alııılmaz, tahammül oluı
namazdı. Müthit ! 

Rossinin gözleri, dimağı eri
yormufeasına yoruluyordu. Hiç 
kimse bu kelet odanın ortasında 
ayakta uzun müddet duramadığı 
halde, Rossi durabilecek miydi 
acaba? Bir lokma yemek yeme
den, bir yudum su içmeden! Üste· 
lik arası kesilmeksizin müz'iç sor
gu, boyuna aualler ve seslenmeler! 
Hep bunlarla ürkerek, gözler, ya· 
narak kapaklan arkasına aiperle
nirken, sual ve aeslenmelerle açr 
lı~ ! Gevşeyip sendelerken, dimdik 
durup suallere cevap vermek ve 
durup da dinlememek zoru! irki
lişler! 

"ihtar, ihtar, gene ihtar! İkaz 
"k "k ' ı az, gene ı az.,, 

Bu, hiç füphesiz ala~erikan. 
u!tran:odern bir engiziayondu ! 

Bu kadc:- ıztırap çektirilen her 
kes, er, geç, lab ve tüvanı kesil
mis halde dayanıksı:laıır, eziJin· 
lcşirdi ! 
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Buğday yumu~k 

Buğday sert. 
Arp& 
Bakla 
Çavdar 
Susam 
to fmdık 
Keçt kılı 

5 27,15 
l5 7,15 

" · 6 4 1,15 
4. 25 
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31 25 Peynir beyaz 
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1/10/937 cuma g1lnUnden 1Uba.ren ~

~~I jfil~ Tepeba~ı Dram Jtııımı 1 

1 ; 1 KURU Gnıttn.Tt) ı ~
r ı, ~m Saat: :zo.so da 

~ffiffi UI~ Komedi 3 perde 16 tablo. Yazan: 
Shakespcare. TUrkc;m: M. ŞUk:a 

Eski Fransı:r; tiyatrosu şehir Tiyatrosu 
operet kımU 

l/10/937 CUma gUnUnden itibaren. Saııt 
20,30 da: TOKA komedi ts perde. Ya.un: 
Edvat' Burde. TUrktcsf: Fikret Adil. 
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Çoruh ( Hususı muhabirimiz edilmit olacağını anlatım§ ve müı 
den) - Çoruha geldiği gündenberi tahsilin kendi emekleriyle yeti§tir 
durmadan çalışan, gezen Çoruh valisi dikleri fındık, limon, ceviz ve · aaire 
si ve C. H. P. başkanı Refik Koral gibi meyveliklerden ba~kalarrna ve 
tan kazalardaki kalkınma hareketleri rilmiş kısımlar varsa bu muamelelc 
ni, idare ve parti işlerini tetkik ve rin tashihiyle meyveliklerin tekrar 
teftiş etme küzere 1. 9. 937 giinü sahiplerine verilmesini kaymakam 
vilayet merkezinden Borçka - Ho ve nahiye müdürüne bildirmi§lerdiroı 
p:ı istikametinde yola çıkmışlar o Halk §Ükran ve memnuniyetlerini 
ak§am Hopada kalarak ertesi 2. 9. beyan etmiştir. 
937 günü kaymakamlığı ve muame Magnlsada yapllan güzel 
lat işlerini tetkik etmişlerdir. ı,ıer 

Daha. ertesi günü diğer hükumet Manisa ( Hu•usi) - llimizde 
dairelerini ve hapishaneyi gezmiş, bayındırlık hareketleri gittikçe art 
cumartesi günü belediye bahçesinde maktadır. Parti binası inJaatl, -250 
kaza daire amirleri belediye reisi ve bin lira aarfile vücuda getirilmek. Ü 
ticaret mümessili de hazrr bulunduk zere bulunan stadyum ve tehir ana 
lan halde bir toplantı yapılarak hü caddelerinin parke dö§emeleri ile 
kUınet dairelerini alakadar eden sağlı aollu yürüme yerlerinin ptake 
umumi itler ve ihtiyaçlar üzerinde taılannm döşenmeleri ıehrimize bir 
görüşülmüş daire amirleri dairelerine misli daha güzellik vermiıtir. Bu ve 
ait umumi işlerin muntazaman YÜ sile ile de halkımızı toz topraktım 
rüdüğünü ve bir müşkülat görülme kurtulmuştur. 
diğini bildirmişlerdir . llbayımız Bay Lütfi Kırdar gün 

Bu görü§ınede yapılan tetkikler doğmadan inşaat yerlerini birer biter 
de, 937 yılı batından timdiye kadar gezerek tefti§ etmektedirler. 
memlekete giren eıyanm geçen yıla Ağaç dikme mevsiminde ekiJmit 
nazaran dörtte üç ve çıkan eJYanın olan on be§ bine yakm ağaçla.im 
da dörtte iki nisbetinde fazla olduğu yüzde yirmisi tutmut ve tchri yem 
ve Hopadan gelen ve geçen C§yayı yeıil yapmı§tır. 
ticariyenin de geçen seneden fazla Bu itlerden ~ka dalla yapılmaJC 
görüldüğü ve bu seneki ticaret itleri ta olan bir çok itler de vardır. Mese 
nin köylü alıı verişinin de geçen se la §ehrin pek lüzumlu olan elektrili 
neye nisbetle daha çok olması hal §ebekesi yeniden yapılacaktır.~ 
km mali durumunun da geçen se 
neden daha iyi olduğunu göstermek 1Jıçaklı talebe 
te ve halkın i~e vaziyeti de iyi olup Konya bölge sanat mektebina. 
Ziraat Bankası tarafından dağıtılan müessif bir hAdise olmU§, bir talCbd 
mısırlardan halkın çok istifade ettiği mualliınine bıçak çelanlftir. Hldiae 
ve maliaulatm da geçen seneden ela §udur: ~ 1 

ha iyi ve bilhaasa fmdığm geçen se Ortaainan mallalle.sinde otumn 1..: 
neden çok iyi ve fazla olduğu anlatıl YBtlarmda Alipqa imnli bir çoaS 
tnı§br. bölge ~t~mektebi talebelerinden 

Vali Refik Koraltan, oğleaen son dir. 'ı 
ra Hopada yeniden yapılan C. H. imtihanlar sonuna& lranmzcadaıı 
P. binasında kasabadan ve köyler ikmale k.almıt, eon imtilianda da iyi 
den toplanan binanın geniş salonu numara a1anwıuttır. 
nu ve etrafını kaplayan kalabalık bir Ali bu vaziyete eon Cierece ~ 
halkla gÖTÜ§erek kouşmuılardrr. mıı ve az numara verdi diye mm 

Halk~ ahval ve vaziyetlerinin iyi, sızca muallimi Nuri Demirin üzerin• 
cumhunyet hükumetinin koruyucu bıçakla yürümüştür. 
jdaresi altında huzur ve rahat içinde Paıa Ali Y2'ka1anl1llf, cezasmı gör 
kendi İ§lerinde çalı§<lrak ya§Clmakta mek üzere müddeiumumiliğe veril 
ve hükumet te.,kilatiyle olan i§leri miştir. 
nin iyi ve memurlardan memnun ol Kastamonu Vallsl bir 
duklannı bildirmişlerdir,, kaza geçirdi 

Vali Refik Koraltan, ertesi günü Çankm (Hususi) Kastamoni vali 
motörle Kemal?a§a nahiyesine gi si B. Avni Doğan cuma günü Anka 
derek nahiye dairesi önünde nahi radan gelirken demiryolunun son 
yenin muhtelif köylerinden topla geçidinde mar§<lndiz treni ile çarpı 
nan halkla görüşmüştür. Halkın hali §ip otomobili parça parça olmuıtur· 
hatırlarım, işlerini ve ihtiyaçlarını lc;inde bulunan değerli vali, otomobl 
sormuştur. li kullanan refikasiyle iki çocuğu ~ 

Razı kimseler 2502 sayılı kanuna fifçc yaralanmı~ ve hastahanede ya 
tevfikan arazi komisyonunca yapı ralan sarıldıktan sonra valimiz &1. 
lan arazi tevziatında babalarmdan H. Uzgörenin evine kaldmlrnııtır. 
intikal eden ve ötedenbcri kullandık Halk hadiseden çok müteessir ol 
ları arazilerinin ve bir kısım meyve muştur. 
liklerin bu defa yapılan dağıtımda K-
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başkalarına verilmesinden müşteki r a arn Ankaraya gl. 
olduklarını bildirmişlerdir. Vali der Tarih Kurultayı münasebctile §eh 
hal keyfiyeti tetkik ve tahkik ede rimizde bulunan Kültür Bakanı Ss~ 
rek, eyvelr.e Rus istilasında iken 16 fet Arıkan dün de yüksek tedrisat eli 
!lene evvel anayurda kavuşan bu rektörü Cevadla birlikte lstanbultJO 
yerlerdeki tapusuz arazilerin hazine muhtelif kültür işleri etrafında dört 
ye ait olduğunu ve §İmdiye kadar bu eaattcn fazla bir konuşma yapnııf 
yerledeki taposuz arazilerin hazine tır. 
y-:: ait olduğunu bunun için şimdiye Bakan tetkiklerinden sonra yani~ 
h.rıdar muhtelif sebeblerle bir kısım rrnda Özel okullar ve kalem mahstJf 
halk elinde kalan bu arnzilerin iki direktörii Nihad Adil olduğu halde 
bin 1502 sayılı kanun lıükumlerine Ankaraya döamüştür. 
tevfik?n her evin nü~~su~a. göre ha . Yüksek t~.dri~t. dire~törü BaY .. c:ı 
len elınde fazla ma;:ısı gortilenlerin 'ad da bugun unıversıte ve Gut 
fazla miktarının diğer muhtaç kom Sanatlar Akademisinde çah§tık:ısn 
şulara verildiğini, hükumetin halkı, sonra akşam üzeri Ankaraya gıd• 
müstahsil toprak sahibi etmek gaye cektir. 
siyle iki bin beş yüz iki sa Halkevl orkestrasına glr-
yılr kanuna tevfikan yapılan mek lsflyenler 
bu tevziatta bir u!llllsüzlük olmadığı B~:ı·oğlu Halke\inden: ,.. 

nı ve bu suretle bir kısım halk elinde Evimizin ork,stra, birlikte çalma, aJIS ı 
toplanarak ayni zamanda bakımsız 7.r, caz, koro d'rıılerine kayıt muanıe1esil111:ı!S 
k 1 kl d' b" .. Teşrinlevvcı 937 tarihinde ba§Janacakr ııD' 
·a an topra arın şim 1 utun müs Te~rinlcweı 937 tarihine kadar devaııt °!ı•rı 
tahsiller elinde işleneceğini, imar caktır. Arz;,ı edenlerin evimize murac&a 
ve ihya edilerek dah~ fazla istifade nı rica eyleriz. 
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Silistre topa tutuldu 
Musa Paşa şu emri verdi: 
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'l\[u~a ra~a iizünü tarııaı:ıln·anıadı. ı > • 

nir miH·l~t dalıa gezindi. Dnılaklan· ' 
nı k "nıİri\'or. akallarını l'n azlıvordu. . . 

Salilı: 
- Pa a hazretleri, deJi. Sizi bu ka· 

,ıar dli~ürulüren ~eyi (iğrt-ne111czmi· 
,yiın .. R<'lki çok kolayca yapabiliriz .. 

- fla,·ır oğlum .. O kadar kolay de· 
'~il .. Bari ııöylivcyim. Bize, daha <los· 
ruı_,u :ıan:ı hir f eılai laznn .. 

- Feclai mi?.: 
., .. ;1t..T~F,,·rt hir f,edai.. .• 

- Fa1'nt Pafa hazretleri harbe' ,;j· 
ren her a-ker hir fedai df>ğil mi<ıir? .. 

·Ne ularai!mm:ı biliyor muyuz?. 
- Rilıniyoruz. Fakat biz~ lazım 

·olan red:-.5 ne olacağını bilecektir an· 
• ladıo 1111 •• O fedai öleceğini hile hile i~ 
· yaracaktır. 

Salihin kaiıları çatılım:.. ~özleri ~\;. 
lrn~ lanmı~h. · 

- Büyük İ,. yaparak mı? .. 
Diye sordu. 
- Çok bil) iik, mukaddes bir i~ ya· 

.pacak .. 
- O ha1,fe i~i s;iyleyiniz. Bu adanır 

;hen lmlıtcağun: 
- himad edeceğin hir adam olma· 

Jıdır: 
· - Hir nıprak l"hlH'' ini:ı:. 

- O lıalde dinle .. Hiz yarından İ· 
: tiharen harekata haıı; layac·a~ız. nu 
ordmmnun nerelerde rlalıa kolay ı· 
kıttırmak miiıııkiin olılu~11mı ı;ık ·ık 
haber vennck lazım. Srnin hulaca~rn 

:ad(lm. ordunun içincle hulunmalulır .. 
Bizi telıJikcli bir \':ı:r.iyc te Eokarlar: a 

"Rus cephaQrsini atc,.lcyecek.. . 
1 ~alih, talimatı .aldıktan sonra Mu-a 
Paşanın elforini öptü. Karanlık hir ge· 
ce hududa kadar Türk l'ih·arilerinin 
muhafaza•mda ,;itti. orada arkacla~la· 
rma , ·ecla ederek karanlıklara •lahh. 

Rmı kunetlcri. çk ihtiyatlı hare· 
ket ediyorlıırclı. Bazan Türk kunet· 
]erini ~n§ırtmağa bakıyorlanlı. llu 
~aşırtma şu nretle oluyordu. 

Ruslar. ilerlemekte olan Tiirk a!" 
ketlerinin iiniinden ricnt eder gibi 

,görüniiyorlar. onra ptt1;n kurmuş 
HkPrlni ani bir lliicuma geçiriyor
lardı. Fakat hn ancak hirkaç defa 
tekrar edilebildi. Türk a~kerleri lıu 
hileyi ke~fettikten sonra Rmı kur 
Yeti erini §a§ırtnrak imha ctmeğe h:ı§" ı 
]adılar. 

Bir ~n. Kalas kar!•· m<laki Zata· 
faya cHlrt 'apur mühim miktarda 
Rus a,.keri c;ıkarmı~tı. Tf':rtibatlı w~ 
planlı olarak hareket eclt>.n askerler 
Türk tara ut karakolunu bastılar H 

biitün nef l"rleri sün~iilediler. inti
kam almak ' 'e Ru nı.kf':rforinin ma· 
ne\'iyahnı kn' wtlentlirmek için ya· 
pılan hu lH•rekf':t ler ~ok raniyane 
olm·ordu. Rıı lar. ackerleri nldiir
m .. kle kanaat rtmem.işln hiitUn ku· 
Hibeleri tutu~turıuuşlardı. Bu mev· 
kide itlerini bitiren a1kerler, tekrar 
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'apura flijncrek yarnn ~aat meııaf ede 
hulunan Kazaklı kariyeııine çıktılar. 
Rura~ı. Tuna sahiline nkın olduğun 
dan ahalinin çoğu kaç.;, ağa f rrııat bul 
muştu. Sahayı bo~ hulan Ruslar: 

- Pajar, Pajar ( 1} 
Diye ba~ırarak bo§ e\'lere tal· 

dınp ate~liyorlardı. 
·Macin ch·armda bulunan kuman· 

dan ferik l\Iuııtaf a pa,a. bu baskm 
haberini alınca derhal bir tabur pi· 
ya~e. i~i bölük. süvari, jki süvari to
p_u jl.~ miralay Ali heyi gönderdi. Ea
kat Rmlar. köprüll"ri yaktıktan son· 
ra p:eri ı;ekiJmişlerdi. 

AH hf'\'ln aldr~r f'mir. köyleri ya· 
kan Ruslan haklaınaktı. Bu emirle 
,.e nıu\'aff ak olaca~mı umarak geldi. 
Karşıla~tı~ı manzara. yanmı~ köy
lerden haı-ka hir ~f'Y de~ilcli. 

. Aeaha hir puımye mı dii~eceğiz ?. 
dive ıfü .. üudü. Ne olura olı::un c:ar 
pı;mak lıizmHh. Kun-t>tlerini w:rles· 
tinne~e haşladı. Bu suretle iki hiin 
hnrli~cı::iz c:Pl'fi. Miralay Ali hey, 11a~ 
kalan ki;yliilere: 
• - Ruc kuvvetlerinin "crede oldu· 
::unu tahkik cılerek lıoher wriniz. 
t rıtikam }!iinü ~'"ln,1h,tir.. diyordu. 
Riitiin kiiylüler etrafa <la~ıhyor. C'' 

l~ıır}darını yak:ın Ru:"ları arıyorlar
ıh. 

f'-:i gii•ı onra kar t a<lalarrn birin· 
ele 'f?ı1s ~''''Yf'tlerinin taha~ı-iin etmi~ 
olclnj;\1 haheri ~eldi. 

Kiivliilcr. ~iirıliiklcri ıuli\mclen o 
krr)"r kin ve hidclf':tf'! kapılmr!llhmlı 
ki. Rı•s k,;, ,·etinin adada ol<lu~u lıa· 
beri 1ı~ ... rinf': · 

- f Jk hiirumu hiıı: yapa<'ıt;17 .. ıli· 
yerP1' \ 1 i hf'\'İn Ptraf mı ~ardıl:lr: 
. Ru i"trk \'erinf' l?~tiri!t"rek p:ihi 
clei!;J,Ji. Fakat lıi<:hir kfi"lii hu ar7.n· 
ı-uncları ,·u:~e<:nıiyorclu. Herkes ha~r 
rıyordn: 

- F,, c geldi~im ,·akit haraheclcn 
ba!;ka hir .. e · giinııedim .• 

- Çocuğumu parı;a parça hul· 
.!um .. 

- Bahanım kafasını parçalayarak 
ölcllirmüı:;Jerdi .. 

- İntik:unımızı hiz alacağız .. 
Bu ııüzlerin. sonu gelmeden de,·am 

eclivordu. En nihayet miralay köylü· 
le..rin ar:1.l1larmı nrine getinne~e ka· 
rar venJi. 

Bir tahur piyade ~·üzden fazla 
köylii ile hazırlanan kayıklara dol
dular. Beri yakada iki süvari topu 
kuruldu. Kayıklar. toplann himayr. 
t-inde ada ·a yaklaşryorlardr. 

Rus şişhaoecileri, daha ewelden 
mukabele tertibatını almış bulunu· 
yorlardr. Yalnız ka,·ıklarda küyliile
rin de gelmekte olduğunu gfiriinrc 
~.arpı~manm umduklarmdan bahalı-! 
ya mal olacağını anladılar. 

( ArkMı var) 
(1) Rwça yangın demekti.r. 

5-KURUN 

lstanbul - Londra yolu açıldı! 
(Üıttaralı 1 incide) 

lar, alkı!layorlardı. Bay Ali Çetin· 
kaya her takın altında toplanmış 
olan halkla, köylülerle bir müd· 
det görü,üyor, sonra yoluna de
vam ediyordu. 

Silivride belediye bahçesinde 
bir müddet oturuldu. Kaymakam, 
,ehir içinden geçen beş yüz metre
lik kısmın dl\ bir an evvel yapıl· 
ması temennisinde bulundu. Ve· 
kil buranın da yapılacağını vadet· 
ti. 

Çorluda Bay Ali Çetinkaya'yı 
Kolordu Kumandanı Tümgeneral 
Salih ve diğer kumandanlar kar· 
şıladi. Bir askeri bando ile bir kı· 
ta asker de resmiselimı ifa etti. 

Vekil, Generalle birlikte askeri 
teftit ettikten sonra otomobiline 
bindi. Yolda Trakya Genel Müfet
tiıi Kazım Dirik, müfettişlik mü · 
tavirleri, Edirne Valisi Bay Niya· 
zi, Tekirdağ Valisi Bay Sakıp, 
Kırklareli Valisi Bay Haaip kaH
leye·dahil oldular. 

Sa.at yarıma doğru Lüleburgaza 
varıldı. Burada büyük bir tak ku
rulmuştu. Üzerinde büyük bir 
Trakya haritası bulunuyordu. H.t.· 
ritada asfalt yol gösteriliyordu. D:ı 
ha yukarda da "YoHar, Cumhuri
yetin can damarıdır" yazısı gÖ'ıe 
çarpıyordu. 

Burada da bir kıta asker Vekil 

-

ve kumandanları ıelimladıktan ıı· . . . b. r .. l" k L"l b d iV /' ''ekı'lı'nıı·'.".e bı'ı'';et ~ıınu,·or 1 k d k · d cı ını mını ır ıwy u ·ızı u e urgaz a ı a ıa , _ h ., J 

ıdonkra yol un ednalr.ın a .d• .mld~YB~n-, Yeni asfalt yoldan bir göriinÜ§ 
a uru an ça ır ara gı ı ı. ın- . . 

)erce halk etrafı çevrelemişti. Sa- bunl~rın he~sını. l~tanbula .. "': do- surette işlemesi ve ayni zamand3. 
hanın ortasına bir de küraü kurul. layısıyle sahıllerımıze ve hukumet bilvasıta memleketin umumi ha~ 
muştu. merkezi Ankaraya bağlamıt bu- tında matlup olan inkitaf, terakki 

Burada ilk olarak Nafia v eka- lunmaktadır. ve refahın husule gelebilmesi iıtas 
Jeti Şoseler ve Köprüler Umum , Bu ıebeke~in e~ ~ühim kısmın· yonlara müntehi, muntazam to•• 
Müdürü Bay Ali Talip Güran kür· dan olan !ekırdag ıle Mu.ratlı ara- lerin yapılmasına etraftaki bütün 
süye çıktı. yol hakkında izahat s~nd~ eskıden ka~ 24 kılometr~- meskun mahallerde.1 demiryolları· 
verdi. Umum Müdürün verdiği i- lık hır t~se vardı kı bu şose !.e~ı- na yaz, kıt kolayca gidip gelme 
zahata göre, asfalt yola ilk olarak den taınır ve Muratlıdan ~uyuk imkanına mütevakkıftır. 
lstanbul vilayeti 933 senesinde baş Ka.rııtırana kad~r ol~n 14 kılomet Şunu da söylemek icap eder ki 
lamışlır. yetmiş beş kilometrelik relık kısmı dahı ye!1ıden ~e . ma- ,oselerin memleketin umU'mİ nak· 
kısmını latanbul vilayeti yapmış- kadam şose ol~rak ınş.a edıldı. liyat meselesindeki rolü yalnız 
tır. 935 senesinde Nafia Vekaleti Ve bu ıeseyı kateden Ergene demiryollarını beslemek ve ta
i~e el koymuJ, Lüleburgaza kad u nehri üzerin~e betona~~ v~ ?3 camlama.klan ibaret dejildir. O. 

t 1 d 4 gozl buyük tomobil sanayiinin tekamülü neti. olan 155 5 kilometrelik kısmı ··:ı· me re uzun ugun a u 
' " d b. k.. .. yap ldı Bu ceıi olarak kara yolları ba,h ba-pılmıttır. ve mo ern. ır opru ı . 

O ·1 .. .. il' b' r suretle Tekırdağ mıntakası da bu- tına icabında her n:vi etya ve in· 

h 
ç mı yton uç yuz e ı ın ıra gün açılma törenini yapmakta ol- san nakliyatının sür'atle ifaaına 

arcanmı• ır. d .., 1 "'I b" 1 • ı· b' bek vk.. 1 y l .. . d l •h& k" .. 1 ugumuz anayo a sag am ır su- e venı ı ır §e e me ııne "e. 

h
o f uzerıdn'l e . abr! kı opru ~r rette bağlanmı§ oldu. mittir. Biri birine yakı:1 mealdia 

mu a aza e 1 mış. ır ısmı tam~r Anayol üzerinde ve Edirneye mahallerin ticaret ve sanayi mu • 
.olunmuı-. bunlardan baıka yem· 10 kilometre meşafede bulunan bitlerini demiryolu vasıtaıile bağ• 
den 187 kirgir köpr:.i ve me~fe . .z Sazlıd~re köprüıü ile Edirne _ lanıtı mevcut olıa da aynca h~ 
!~pıl~ıtlır. A:sfalt yolun. g~mth· Kırklareli yolu üzerindeki imece mevsimde geçide elveriıli kara YQ 
gı !edı metredır. Bunun ıkı met· köprüleri de geçen sene zarfında lu ile de bağlanması zaruret hük• 
resı yanlarda yayalara mahıus taş 'k l d'l · t' mündendir. Hacimli, agyır ---ya 

k A f f k 1& d ı ma e ı mıt ır. -s 
h ısımdır. t alt yol ev a a e Kırklareli - Vize üzerindeki nakliyatı ile alelfunum uzak meıa· 
mukavi~ olarak !~~ıl~ıştır. Üil Boyralıdere köprüıü ile Gelibolu felere insan ve etya nakliyatı de
h~ aantım hlokaJ uzerıne on be! _Keşan yolu üzerindeki Kavak miryolu itidir. Ufak hacimdeki 
santim kırılmış tat döıenmektc, k" ·· .. d · h l" d d'r pahalı e!lyanın kısa mesafelere nalC 

1 d"k"l k d' oprusu e 111!& a ın e ı . 'S' 

sonra asf a t . 0 u !11~ te ,ır.. lıtanbuldan hududa doğru düz· liyatında kara yolu rüchan kazan• 
~olun tamıratı ı~ın daımı ame- gün bir ıerit intizamı ile uzayıp maktadır. 

1~ ıst~syonları tetkıl olu~muıtu;. giden bu asfalt yoldan lstanbul ci- Hülaıa: Demiryolu ile yo
Ş~~·Y~ kadar da 14000 fıdan dı- varındaki Florya plajı ve eğlence lun her birinin kendi.sine göre rat• 
kılmıştır. mahallerinin ehemiyeti de dikk-a- yonel tarafı vardır. 
U~um ."!üdürden s~nra Kırk- te alınmış ve halen ikmal edilmek Arkadaılar; 

larelı Yalısı Bay Haııp Ka!la!1 üzere bulunmuıtur. Mod::n yol nuıl olur? Nafi-
ıöz söyledi. Bu yol~n askeri, ıktı- Sözümün baılangıcında bu yo- İ§lerin:.: arasında yol inp.atımızuı 
sadi ve.sey!~ celbı bakımından lun beynelmilel büyük ehemmiye· inkitafına da büyük ehemmiy8( 
ehemmıyetını ızah ederek Cumhu- tinden bahsetmiştim. Bu müstes- vermekteyiz. Yol inpatı ötede:-ı
riyet hüklımetine, büyüklere, b~- na ehemmiyet Trakya asfalt yo· beri zan ve tel illi edildiği cibi 
tün Trakyalıların t~ygr ve !1•,·0 1· lunun ayni zamanda Londra - basit bir it değildir. Bu tel~iye 
lerini bildirdi. Müteakiben Kırlc- İstanbul milletler arası turizm yo- göre yapılan yollar asrım•:ıın ağır 
Iareli r.:aarif Memuru Bay y. lcı.n lunun Şarka doğnı son merhalesi- motörlü nakliye va.:::~al&J'IJl& daya· 
kürsüye gıktı .. Çok alkışlan~n hır ni tetkil etmesinden ileri gelmek- mksız olup kısa zamanda harao 
nutuk soyledı. Bunu sevınçten tedir. Bu büyük turizm yolu Lon- olarak sarfedilen emek ve masraf. 
gözleri yaşarmış olan Bay Ali Çe- dradan başlıyarak Belçika, Al- lar heder olur. Bugiinun yol i,i, 
tinkaya takip etti... . • • manya, Avusturya, Macaristan, yetişr. .if fen adaml•l'mın nezareti 

Trakyalılar!": gosterdıklerı asıl Yugoslavya ve Bulgaristandan ge- altında teknik ve~t ve malzeme 
heyecanın .tesırı altmd~ bu.lunan çerek Türkiyeye dahil olmakta ve ile yapılması lazımgelen ve evvelce 
Sayın Vekıl fU nutku soyledı: bütün bu devletlerin üzerinde de- kullanılan ıisteml~re nazaran da· 

Sayın arkadaılar; vamh bir surette meıgul oldukları ha fazla masr1ıft istilzam eder i'· 
Bugün lstanbuldan başlıvarak mühim bir mevzu halini almakta~ lerdendir. BuJ,!ünün yolları her tey 

yapılmıf ve gelip geçmeğe hazır- dır. den evvel ıa~lam temele ihtiyaç 
lanmıf olan asfalt yolun Lülebur· Yurtdatlar; gösterir. S1rışlırılmış toprak tes• 
gaza kadar olan kısmını yüksek Bu güzel toplantıdan istifade e- viye üze!"ine icap eden yerlerd~ 
huzurunuzda işletır.:ye açıyorum. derek biraz da umumi olarak yol drenaj yapıldıktan sonra kalan 
Bu k11mın lstanbuldan buraya ka- mevzuu hakkında birkaç söz söy- bir blokaj yapılması tartlır. An· 
dar uzunluğu 155 kilometredir. lemeyi münasip buluyorum. Ma- cak bôyle bir temel üzerine kısa 

Buradan hududumuza kadar ~6 Hun olduğu üzere yol kara nakh- taJ ferıedilip silindirle kafi de. 
kilometre tulünde ikinci kısmı da yatında en lüzumlu vasıtalardan recede srkıttırılmak suretiyle iyi 
tabii yine asfalt olarak yakında biridir. Demiryolla.ra ihtiyacımız şose yapılabilir. Fazlac:ı tomobil 
bitirilecektir. olduğu kadar ıoıe yollarına da ih- geçen yollarda ise kırma tat toae-
Trakyamızın ortasından geçen tiyacımız vardır. ferin münasip kalınlıkta asfaltlı 

bu anayo) beynelmilel bir ehem~ Demiryolları uzak nakliyat iç\n bir kaplama ile tahkim edilmesi 
miyeti haiz olduğu gibi ayni za. zaruri olmakla beraber, batlı ba- ve toz mahzurunun bertaraf edil· 
manda milli eıaslı bir münakale- §ına bir memleketin nakliye ıeviyel mesi İcap ediyor. Ancak bu ev• 
nin belkemiğini tetkil etmektedir. ıini temin edememektedir. Bu hu- uftaki yollara veyahut çimento 
Tekirdağ, Kırklareli, Edime vili- ıuıta 9oseler demiryollarını bes- ı betondan ya.pılmıt yollao. ı:ıüket.ı 
yetleri tebekeaini biribirine ye ler. Demiryollanmızm verimli bir (Ltltfen •!!'/OY'~). , 
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80,000 Çinli müda
faaya hazırlandı 

Bir Japon tahtelbahiri on iki 
balıkçı gemisi batırdı 

Tokya 27 (A. A.) - (Tebliğ) 
Paotingde on bin maktul ve mcc 

ruh bırakmış olan Çinliler, cenuba 
doğru ricat etmektedirler. 

ki, ihtimal bu nevi faciaların en müt 
hişidir. 

Borsada 
Endişeli vaziyet: 
ihdas edenler 

Emniyet Direktörlüğü 
şayıa (·ıharanların 

izleri üstünde 
Türk parasının kıymeti etrafında 

çıkarılan çirkin şayiaların borsa ma 
hafilinde uyandmnı~ olduğu endi~e 
zail olmuş bulunmaktadır. 

Bu şayiayı çıkaranlar hakkında 
kanuni takibat yapmak üzere alaka 
darlara emir verilmi§ olduğu cihetle 
bu tahkikata büyük bir ehemmiyet 
le devam edilmektedir. 

Yugoslav manevrala
rı muvaffakıyetle bitti 

Belgrad 27 (A. A.) - Yugoslav 
ya manevralarına iştirak etmiş olan 
ecnebi askeri heyetleri, bugün, hüku 
metin emirlerine verdiği iki hususi 
trenle Belgrada gelmişlerdir. 

Birinci trende Türk erkanrharbiye 
reisi Mareşal Çakmak ile Yunan, Ro 
men erkanı harbiye reisleriyle İta) 
yan heyeti murahhasası reisi ve mai 
y~tleri, ikinci trende de Çek milli mü 
dafaa b:lkanr ile Fransız ve Çek er 
kanıharbiye reisleri bulunuyordu. 

geçit resmini müteakip harbiye nazı 
rı general Mariç. gazetecileri kabul 
ederek demiştir ki : 

Yugoslavya krallığı. ordusu ile 

Tiyençin - Tsiman cephesinde 
21 nisanda taarruza başla.mı§ olan 
Japon ordusu, 24 nisanda, sabahle 
yin saat 6,20 de T sang - Hsien §eh 
rini i§gal etmİ§tir. 

Tokyo 27 (A. A.) - Tebliğ: 
Şimali Çinde Şansi eyaletinde ge 

neral Yen - Hsi - Şanm kuman 
sındaki çin ordusu ile kızıl Çin or 

usundan mürekkep takriben sek 

"Schamhorst vapuru, bir Japon 
tahtelbahirinin bu ayın 22 sinde 
Point. - Cheelongkan yakınında ta 
arruz etmiş olduğu 1 2 balıkçı gemi 
sindeki 300 den fazla insandan ha 
yntta kalını§ olan 1 O kişiyi getirmi§ 
tir. 
Sağ kalanların söylediklerine gö 

re balıkçı gemileri kendi hallerinde 
balık avlamakla meşgulken tahtclba 
hir su yüzüne çıkarak merhametsiz 
ce ate§ açmı§ ve bu gemileri birer hi 
rer batırmı~ ve dalgalar arasında öl 
mek üzere bulunanlarla yaralıları hı 
rakıp gitmi§tir. 

Belgrad 27 (A. A.) - "Mcçni 
ka,. da manevralardan ~onrn yapılan Borsa komiseri lhsan Rifat tarafın 

dan yapılan tahkikat sona enniş, ve --

rapor maliye vekaeltine gönderil 1 bre t alı na c ak 

bihakkın iftihar edebilir. Yugoslav 
ya. istikbale tam bir emniyetle bak 
maktadır. Müsellah kuvvetleri ona 
terakki ve refah "içinde layık olduğu 
huzuru temin etmeye hazırdır ve 
temin edece!: bir vaziyette bulunu 
yor. Ordusu, bugi.in hükumetin ta 
kip etmekte olduğu siyasetin ve 
"lel\ınrnm sulhun emin ve mühim 
bir vasıtasıdır. 

Harp olmıyacak 
en bin ki§ilik muhtelit bir kuvvet 
cnmekvancla müdafaa mevzileri ha 
Iamaktada. 

miştir. Öğrendiğimize göre borsa ko 
miserliği tarafından ketum hazırlan b i r söz 
mı~ oh.n raporda borsadaki temev 
vüçlerle şayialar etrafmda çok esaslı 

(2 inci sayı/adan dcmm) 

Çin ve Japon kıtalannm pek ya 
.. da temasa geçecekleri tahmin e 
'lmektcdir. 

Londra 27 (A. A.) - Röyter a 
anar, Honkkongdan istihbar edi 
or: 

Sch'.amJiorst adındaki Alman va 
uru bugün Hangkonga geldiği za 
an deniz üzerinde yapılmı§ olan 

bır katliam hikayesi nakledilmi§tİr 

Balıkçı gemilerinden bir tanesi, 
yelken açmağa ve katliamdan ka 
çıp kurtulmağa muvafak olmuştur. 

Ekserisi yaralı olarak sağ kalanlar 
bir hastahaneye nekledilmişlertir. 

İngiliz zabıtası tahkikata ba§la 
mıştır. Zira batınlmı~ balrkçı gemile 
rinden bir kaç tanC!inin Hongkong 
da müseccel olduğu zannedilmekte 
dir. 

malumat verilmektedir. 

Bu tahkikatın asıl mühim kısmı 
emniyet direktörlüğüne t~vdi .edil 
mi§ bulunmaktadır. Emnıyet ?ırek 
törlüğü memurları bu husustakı tah 
kikatlarma büyük ehemmiyet ve has 
sasiyetle devam etmektedirler. Bir 
kaç güne kadar bu kısma ait. rapor 
da hazırlanarak iktisat ve malıye ve 
. kaletlerine gönderilecektir. 

ekillerirniz Ankarada 
Boreada dUnkU 

mnameleler 

Dünden itibaren borsa muamelele 
ri normal bir ıekle girrnit bulunmak 
tadır. Cumartesi günü Londra borsa 
unda bir lsterlin 14460 frank.tan mu 
amele görmüştü. Dün sabah Londra 
dan alınan telgrafta 144,43 de açıl 
dığı ve 144,59 da kapaı:ıdığı bildiril 
miştir. Frank bu suretle· muvakkat 
bir durgunluk göstermektedir. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Da- -
Mussolini 
Berlinde 

iliye Vekili ve Parti Genel Sek
eteri Şükrü Kaya, Adliye Vekili 
ükrü Saracoğlu, Maliye Vekili 
uad Ağralı Milli Müdafaa Ve- Berlin 27 (A. A.) - Musolini bu 
·ıi General 'Kazım Özalp tnhi- akşam saat 17,40 da buraya gelmi§ 

lar V k·ı· R T h ' H cir. Hitler, kendisinden bir müddet ev 
ar e ı ı ana ar an ve a- 1 · b l d 
• . V k. I t• V k.1. N rı vel ge mıt u unuyor u. 
cıye e a e ı e ı ı uman . e- ---------------
emencioğlu bu sabah hususi tren Tunusda 
e Ankaraya gelmişler, istasyonda 

Altın borsa haricinde l 0,60 dan 
alınmış, 1065 den satılmıştır. Bu su 
retle 2 kuru§ alı~ta ve 5 kuru§ satış 
ta bir fark görühtiii~tür ki bu, borsa 
da alakadarlar arasında mühim bir 
fark olarak kabul edilmemektedir. 

ehrimizde bulunan mebuslar, ve· 
aletler müsteıar ve ileri gelenle
i, Anknra valiai, c=niyet müdürii 
rıı.fından karıılanmıılardır. 

el m~dcrn yol denilebilir. Veki-
etimiz elindeki madde ve vasıta· 

r niabetinde bu evsafta yol yap· 
ağa nermi verecektir. 
Son senelerde Vekaletimizce 
op~ - Borçka, Balye - Çanak-

ale1 Trabzon - Erzurum, Erzu
::ı - Knrnköse, Ankara ve civa
asfalt yolları ile lstanbul - Lü

eburgaz asfalt yolu ,·c muhtelif 
erlerde nisbeten kııa yollarda 
ütcaddit iltisak yolları yapbrn· 

ı. ikmal edilen büyük köprüler 
de 78 e baliğ oldu. Bu işlere tak-
iben 15 milyon lira kadar para 
rfedildi. Yol yapmak kadar mu· 

afaza etmek le nazarı dikkate a· 
macak bir iıtir. Yol ne tarzda ya
ılmıt olursa olsun muheJaza ve 

damesi mütemadi tamirat tef'kila· 
ına vabestedir. 

Vekaletçe yaptırılan yollarda bu 
eşkilat kurulmu9 ve muhafaza 

·fi temin edilmiıtir. 
Yukarıdaki izahatimizden anla

tılıyor ki bugün mükemmel ve iyi 
•ollar inşası yalnız kol kuvvetine 
değil, birçok alat ve edevata ve 

alzemeye ve bu nisbelte de pa
aya ihtiyaç göstermektedir. Yol 
ahsisatının azlığı ve toplanan yol 
ahsisatından vilayetlerin diğer iş. 
ere mühim nisbette tahsisat ayır
ağa r.~ecbur kalmaları yol i1leri
izi İfgnl ve tazyik etmektedir. 
ncak yol işlerimizin daha fazla 

"nki§afını temin için cumhuriy~t 
ükiımetimizin tedbirler alacağt 
üphc~iz olmakla b::abcr yol iıle
imizde bugiin bile elde edilmi o

man neticeler eski devirlerle kıyas 
lkabul etmeyecek derecede bi!yi.!k 
:ve parlaktır. 

Herkes bilir ki bugün üzerinden 
geçmekte oldukları yolların, köp. 
rüler;n kısmı azamı Atatürk dev
" nde :-:ıpılmışhr. Cumhuriyet i-1 

Claresi -navatanda 14 bin Jdlo::n~t- 1 

k:ıdar enkaz halinde şoae ile 4 
b~n kilometre toprak yol tevaris 
tmiş, bu ~osclerin kısmı mühin1-

mi !amh· edilmekte ve yeniden fO· 
ae ve toprak yollar İn!a edilmek 

Paris 27 (A. A.) - Tunusta yer 
lilcr arasın& kanlı bir çarp~şma ol 
mu~ ve yirmi ki!i yaralanmı§tır. Bir 
de ölü vardır. 

Bu neticede batvekalet vekili ve 
ıuretiy:.: ıebekemiz 38 bin kilo-- iktisat vekili Celal Bayarm ve mali 
metreye baliğ olmuıtur. ye vekilinin beyanatlarının tesiri oldu 

Arkada,lar, bu toplantımızda ğu muhakkak sayılmaktadır. . 
son söz olarak şunu derhal ili.ve Türk borcu birinci tertip tahvilleri 
edeyim ki her faydalı işde olduğ:ı dün muamele görmemi~. ikinci ter 
gibi in~a ve tamir iılerinde bize tip 13,70 den ~çılmıı, yine ayni fi 
daima en İyi ve en doğru yolu i- yat \jzeride kapamı§tır. Bu suretle 
şaret eden Ulu Önde ..•. z Atatür- Türk borcu tahvilJeride nisbi bir 
ke de bu vesile ile derin tazim ve istikrar kaydedilmiştir. 
bağlılığımızı sunar ve bu eserin Bir Ingiliz lirasına da dün Merkez 
vatanımız için bilhassa Trakyalı· Bankası tarafından 628 kuruı tcs 
lar için hayırlı ve mutlu olmasını bit olunmuıtur. 
dilerim." ---------------

Bay Ali Çetinkaya sık sık alkıt· T • • k k f • ı 
lanan nutkunu ~öyledikten sonra ur usu 1 osu 
kürsüden indi. Doğruca takın al- o· b.. k • d 
tına gitti. Burada yol üzerine tesa· 1Y8 r e 1 r e 
düf eden kordelayı "Bu yolun 
Trakyalılara kutlu olmasını dile· 
rim" diyerek kcati. Trakyalılar 
sevinç içinde mütemadiyen alkı,. 
lıyorlardı. 

Reımikütattan sonra Vekil, ku· 
ma:ıdan ve diğer davetliler Lüle
burgaz belediye binasına gittiler. 
Burada \iğle ziyafetinde bulunul
du. Halkevine geçildi. 

Bir müddet istirahatten sonra 
yine otomobillere binilerdc Çcrlu
ya dönüldü. Çorluda Kolordu ka
rargahında davetliler Kolordu ku
mandanı tarafından ağırlandılar. 
Saat dört buçuğa do~nı Vekil, ge
neral ve kumandanlara, Ki.zı.n 
Dirik ve valilere veda etti. Saat 
yedide de latanbula dönüldü. ı 

Dün yedi saat zarfında üç yüz 
kilometre yol katettik. Bu kadnr 
uzun bir yolculukta ufak bir sar
sıntı geçirmedik. Otomobilimiz a
deta bir ya~ tabakası üzerinde t,. .ı.
yıyor gibivdi. Muhtelif noktala:
dan f evkali.de ehemmiyeti olan h"J 
yolun inşasında himmeti görüle•1 
Sayın Nafia Vekilimizle mesai &\"• 

ka2~!hrını:l ,.a ·Valimİ7. Muhidd; ı 
Üstündağm ne kadar büyük bir i~ 
başardıklarını dün gözlerimiz'e 
gördük. Kendilerine bu hizmetle
rinin mükafatını binlerce Trakyalı 
lar dün ~amimi ve içlen gelen söı-ı 
lerle verdiler. 

Y dta Ragıp Önen 

Diyarhekir, 27 ( Hu"u·İ) - Ru 
ı;ahah 7. tO da Atlanadan Lalltık. 
Çok gib:el gt-çen hir )olculuklnn son
ra saat 10 ela Urfaya indik. Urf anın 
T. K. filo!ôuııu karşıla) ışı diğer 'ili· 
yctler<len <;ok İit-tündii. Şehrin 1 O 
kilometre uzağındaki alana indiği
miz uman hir ~ürnri alayı ile br.ra· 
her f rrka kumandam ,·ali, hf'!lediye 
rei i ,.e hiitün Urf alrları hazır hul
duk. Şehre girinceye kadar hütün 
Yollar iki taraflı halk ile clolu idi. 
Öğle yf>ıne~ini ayni zenıtla bir aracla 
yedik. Yemekten c;onra fırka knman· 
danlığrnr ',._ hiikiımet konağını fr 
Yarct ederek 2.:\5 de filo hareket 
~tti. Yine çok ~üze) geı;en hir uçuş
tan sonra 3°25 de Divarht'kire indik. 
Ruracla ıla karc;ı lanr11 · Fckl irııiz hi7.i .. . 
çok mütdtııı:c;is etti. Umumi müfet· 
tiş J\hidin Özmcm. 'ali. kolordu ku
manılanı. tayyare ikinci alayı kır 
mandam. tahur kumandam tayyare· 
r.iler tarafından kar .. ılanıhk. Alay 
hir !:ny har.ırlamı~tr. Orada hiraz iı;
tiralrntten onra ehre Jı;İrdik ,·e Yali 
konağında mi~afir edildik. Dii!rr ar
kadac;larrm11: orclu e' in<lrler. Aıatür-
1.:iin ;.,.n iclrn tamir r<l il nıektt>. o lan 
r.ihan harlıi f"~na::-mda oturdukları 
ki) künü 7İYarf"t ettik. Akşam yeme· 
ğini YAii k~na~ı h~hre~İı\de belediye 
,·crr.cek. Yarm i);lcyeı k11dar ~ehri 
geıerek öjil~den Eonra .fil!!ize hare· 
ket edeceğiz.. 

·~ (Üıttaralı 1 incide) 

Frangın kıymeti ondan sonra diiş 
tükçe düşmüştür; o kadar ki şimdi 
bir İngiliz lirası ile 14 7. 148 frank 
alınabilmektedir. Demek ki bugün 
frangın kıymeti bir buçuk yıl ~vvel 
develüasyon yapıldığı zamana nısbet 
le yüzde yüz derecesinde daha dü~ 
kündiir. 

Frangın kıymetini muayyen bir 
seviyede tutmak için kr ti.irlii çarele 
re baş vuran, fakat bu tedbirlerle 
maksadına varamayan Fransız dev 
Jet adamları şimdi bu İfteki aczini 
açıkça ilan ediyor: 

- Frangın kıymeti bir takım ma 
]i zabıta tedbirleri ile tutulamaz. Bu 
ancak, memleketin umumi hayatın 
da nizam ve intizam tesisi, bütün 
istihsal kuvvetlerinin bu nizam ve in 
tizam içinde çalışması sayesinde 
mümki.indür . ., diyor. 

- Salahiyetli F ransı7. devlet a 
damlarının ağzınd:ın çıkan bu sözler 
frangın kıymetini düşi.irmeğe saik 
olan sebebleri gösterdiği kadar Türk 
parasının kıymetini \muhafazaya hiz 
met eden amilleri de tebarüz ettirdi 
ği için mühimdir. Onun için biz de 
bu amilleri işaret ederek: 

- Türk parası sağla .ndır; çünkü 
Atatürk rejimi sayesinde Türkiyede 
emsal!!iz bir nizam ve disiplin var 
dır: Türk parası sağlamdır: çünkü 
memleketin iııtihııal kaynaklan her 
sene biraz daha feyizle verimlerini 
arttırmak tadır ... 

Diyebiliriz. 

ASI~ US 

Kültür hayatımız 
(Üstyanı 1 incide) 

yıllarda 1·ültür seviyc~inin giindcn 
güne yük!!elme~i ve okulların asri 
ihtiyaçlara göre yeni şekiller alma 
sından ötürü deği,mek lüzumunu 
hissettirmiş bulunuyor. 

Yeni şekilde orta okullar kaldın 
larak ilk tahsil 8 yıla c;ıkarılacaktır. 

Sekiz yıllık ilk tahsili bitiren ço 
cuklar için teknik okulları açılacak 
tır. Her vatandaş bu 8 yıllık ilk 
tahsili okumak mecburiyetinde tutu 
lacaktır. 

Teknik okullarının açılması ile 
tabii olarak tedrisat programları da 
olduğu gibi değişecek ve yeni tek 
nik okullarında tatbik edilecek pro 
gramlar da bugünkünden büsbütün 

Sonra ne oldu? Harp mi? Anu 
pa. şehırlerinin iizerine zehirli gaz 
yağmurları 

0

mı yağdı? Hiç te değil. 
Sulh hakimdi, her taraf tan tam bir 
sHlh hiiküm sürdü ... 

Acaba biz, Musolini ve Hitler gi 
bi neden itidalimizi muhafaza edemi 
yoruz, bence, harp ihtimali o kadar 
uzakki,i mkansızlrk derecesindedir di 
ycbilirim. Ben gençken, hükumetler 
harp yapmak suretile kendilerini 7.a 

rardan kurtarırlardı. 
Halkın mevcudiyetinin bağlı ol 

duğu kadınlar, emniyet içinde koru 
nabilir erkekler harp ederdi. Hele 
bi7. lngilteredekiler, Manşm altından 
bir tünel açmalarına meydan ver 
mediğimiz müddetçe bu deniz parçn 
sının berisinde rahat ve emniyet i 
çinde yaşardık. , 

Fakat şimdi vaziyet tamamen de 
ğişti. lngiltere hükumeti yarın öğle 
vakti ilanıharp etsin, ikindi vakti gel 
meden, devlet ricalimiz masaların 
dn bizzat zehirli gazlerle zehirlene 
cc!~ 1 ::r, kızartılacak, parça parça edi 
lecck \'e p:ıpazların defnine meydan 
kalmndan ynkılrp kül edilecekler 
dir. 

Londranın kadınları da ayni aki 
bete uğrayncaklardır. 

Vaziyet böyle oldukça, harp ilan 
etmek ihtimali olabilir mi? Acaba 
beş sene sonra buna ihtimal verebi 
lir miyiz? 

Hiç znnnetmiyorum. Zira, be§ 
sene sonraya kadar yapılacak- şeyta 
ni ihtiralar, icadlar, harp ilanını da 
ha tehlikeli bir hale koyacaktır. 

Milletler, birbirlerini, ya telsiz va 
sıtasiyle mahvetmek, yahut şua ncş 
riyle felce uğratmak imkanlarını bul 
dukları takdirde, on sene içinde harp 

•olur mu ncnba? 
Zehirli gaz, büyük bir sulh amili 

dir. Alabildiğimize gaz imal edelim. 
Silahlanm:ı" siyasetini, tehlikeli bir 
aldnnrş telakki ederek hemen donan 
mamızı taktiye edelim. 

Ha,·ayı tayyarelerle dolduralım. 
Gerçi çok para gidecek ama, işçileri 
mize de iş çnkacaktır. Hepsinin fev 
kinde olıuak tayyareler, hakik: sulh 
melekleri vazifesini göreceklerdir. 

Bundan ba~ka, Musolini - Hit 
Ier ci.iretlerinin, bize harikulade te 
minat veren neticeleri gözönünde tu 
tulursa, harp korkusunu bir yana hı 
rakıp onu sadece bir sinir buhranı 
telakki etmenizde asla beis yok 
tur ... 

ayrı olacaktır. ---------------
Her teknik okulu kendi tabi oldu cak ayni zamanda bütün memleketi 

ğu branşa fazla ehemmiyet vererek alakadar eden bir i§e de giri§miş olıı 
l b · v caktrr. ta e eyi ona göre yetiştırmege çalışa 

l Tahsil Vll7:İyeti soyledigv imiz veni cakhr. Bu şubeden mezun o an lale J 

beler devlet işlerinde bu tekniğin ait şekle girince (iğretmenleri de bo 
kl vaziyete <TÖre hazırlamak icabettiği olduğu orp;anizona alm"ca ardır. p, 

Sekiz yıllık bir tahsil devresinin için kurslar vasıtasile öğretmen ye 
nihayetinde talebelerin kabiliyetleri tistirilmesine çalışılacaktır. 

ilk kursların sonunda y3placak inı pisikolojik metodlara göre tayin edil 
dikten sonra teknik okullarına veri tihanda muvaffak olamayan öğret 
lcceklerdir. menler yeni açılacak ikinci l:ur:;l:-rc:!~ 

staj göreceklerdir. . 
Bunun için de Pedagoji Enstitü Ayrıca köy okulları irin de yc•1t 

~i.indc önümüzdeki der~ yılı başın bir vaziyetin gözönünde tutulması ih 
dan itibaren biiyük yenilikler yapıla timali vnrdır. 
caktrr. Bu okullarda köy hayntınm iaıbe~ 

Bakanlık Enstitü için lngiltere ve tireceği kıam~ fa:da ehemmiyet ,·crı 
Amerkadan 1 O bin liralık alat ve e Iecektir. 
d ·at t" • • B · · ı· 0 1 ·a.ı1 e\ ge ırt mı,tır. arcm •·;:ı7 .yetıne ge.ınce, r.ı4 •· •• 

1 Bu suretle Pedagoji Enstitüsü yal lıkta bu 1111,us için yeni bir fornıu 
nız öğretmen yetiştirmekle kalmıya bulun<lcağı tabiidir .. 



Eminönü 
meydanı 

Binalar istimlJJk edi
le~ek genişletilecek 

l3clediyenin Eminönü meydanını 
genişletmek için evvelce bir karar 
verdiğini yazmı§tık. 

Buradaki binaların istimlaki için 
nafia ve belediye mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon teşekkül e 
derektir. Bu komisyon Eminönün 
deki binalara kıymet koyacaktır. 

istimlak muamelesi, elektrik şirke 
tinin halktan fazla aldığı paralarla 
yapılacaktır. 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak Vilayeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 1 + 500 - 27 + 00(1 

lcilomefreleri arasında yapılacak 23956 l.ra 48 kuruı keşif bed~lli şose esaslı ta· 
miri işi kapalı zarf ususilyle eksiltmeye konulmu~tur. 

Eksiltmesi ı 3 - 10 • 93 7 çartamba günü saat 15 de Zonculdak Vilayeti Dai
mi Encümeninde yap·lacaktır. 

Eksiltme tartnamesi ve buna müt.:f crri diğer evrak 120 ~<Uruş mukabilinde 
Zonguldak Nafia Mii.cEir•~ğünden alına;:aktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eı. siltmeye girmek isteyenlerin resmi &.&· 
zetenin 3297 sayılı ııüshasmda çıkan tali n.atnameye tevfikan Na'ia Vekaletinde;ı 
alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle Ticaret Odasından 937 yılında alınmış 

vesika ve muvakkat 1 eminatları ile birlı:t t~ teklif mektuplarını yukandaki cün· 
de ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Daimi Encümen Reisliğine 

vermeleri ilan olunur. (6313) 

'/ - KURUN 28 EYLÜL 19.37 

zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde Beycuma . - Çaycuma yolunurf O + 

+ 732 kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira 05 kuruş kec;if bedelli şose ı 
ıaatı. iti kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Ekıiltır.es: 11 -10-9 
çarpmba günü saat 15 de Zonguldak v iliyeti Daimi Encümerinde yapılaca 

tır. 

Eksiltme şartname~: ve buna ınJtc ferri diğer evrak 262 kuruş 
.de Zonguldak Nafö Müdürlüğün.ien alm~caktır. 

Muvakkat teminat 3923 liradır. g ksiltmeye ıirmek ist-=venlerin resmi 
zetenin 3297 sayılı nushaaında çıkan talimatnameye tevfikan Nafia Vekaletı 

den alınmıt müteahhidlilc ehliyet vesikasiyle Ticaret Odasından 937 vıl 

da alınmıı vesika ve muvakkat temi.ıu ları ile birlikte teklif. mektuplannı yuk~· 
rıdaki elinde ihale sutinden bir saat evveline kadar Viliyet Daimi Encümen Re-
ı•liğine vermeleri ilan olunur. (6311) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Fikirve edebiyat 

Devlet Oemlryollerı 9 cu ı,ıetme 
D 1rekt ö r1 UğU od e n: 

9 uncu İşletme Sirkeci Deposuna 31 - V • 1939 tarihine kadar gelecek 
olan 38.000 ton kömüı•:in vagondan yere tahliyesiyle istifi ve aynı miktar köm~
ri.in yerden makinelere tahmili işi 15.200 lira muhamrr:en bedelle 12 . X . 193i 
salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usu l!le Sirkecide 9 uncu işletme binasında 

eksiltme Komisyon unca ihale edilecek tir. 

Zonıuldak Vilayt>ti içinde Safranb::>lu - Araç yolunun O + 000 - 7 ı- 804 
l:ilometreleri arasında yapılacak 16280 lira 02 kuruş ketif bedelli şose inşaatı. 

lıi kapalı zarf uauliyle eksiltmeye J.:onulmuştur. Eksiltmesi 13 - 10 • 937 
çarpmba güD:.i saat 15 ı:le Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

(Baş tarafı ~ iinciide) 

değil, hassasiyete dayanır, hay
ranlık veya nefret onun mikyası
dır. Yüzde yüz tahlil, yüzde yüz 
hakikati~ karşı karfıya gelmek O· 

nun harcı değildir. 
Sevdiğinin esiri. nefret ettiği. 

r.in düşmanıdır. Onun taklitciliği. 
yabancı firmaların bir memleket
te manevi mümessilli~i vazifesini 
üstüne alması bu esirliğinin tabii 
tezahürleridir. En İyi ancak sevi
lendir. En iyi ancak kopyanın 
aslıdır. O böyle dü,ünür; çünk;i 
onun kafasında iki cins in~an var
dır. Biri her 'eyi yapar. Ötekiler, 
her •eyi taklit ederler. Bu, Ariato· 
nun "hürler ve köleler., i gib; ';:r 
acaip taaniftir. 

Numara: S - Kendisine hay
ran! 

Noktan kültür harice döndüğ:l 
zaman taklitçi kendine döndüği.i 
7.aman kendi kendisine hayran
dır. Yarı cehaletin marsizmi ile 
k .. ndi kendisini ıeyr~ dalan insan, 
ttııklit yapandan hiç farklı değil
dir. 

Onun da hareket noktası hay
ranlıktır. 

Kendi çevresinde noksan kül
türlü inıanın gözü önünde cihanın 
perıpektiv'i kaybolur. Ve dün
yada yalnız kendi benliği kalır. 
Çünkü ıuurunun hudutlarmı ge
ni,letecek, kendinden başka alem· 
lerin mevcudiyetini haber vere· 
cek kültürden mahrumdur. Ken
di dehasına kendi inanan, kendi 
kerameti kendinden menkul olan 
üst - İnsanlar böylece ürerler, böy· 
lece mahvolurlar. 

Kitltiir ve fikir ufktmda benim. 
r=~d:: g}rdüğüm eksi!der bunlar
dır. 

Eyüp icra memurluğundan: 
lLAN 

Şaziyenin Sabri ve Nazmi ile şayian 
mutasarnf oldukları Ramide Arif paşa 
tarlasında kain olup bir çatı altında 

kapısından girildikte bir sofa üzerinde 
biri büyük biri kü~:.ik 2 oda ve bir mut· 
fak ve bir hela ve bir kiler ve birinci 
kata çıkıldıkta bir sofa !.lzerinde bir 
büyük balkonlu ve bir küçük odadan 
ibaret tapu kaydine nazaren 35 ve ka· 
pı yeni 44 et. ve eski mükerrer 1 numa
ralı ve kezalik aynı evsafı haiz ve ayni 
çatı altında ve zcm:m kömürlük ve 
odunluk ve bir ufak bahçeyi müştemil 
35 numaralı ahşap hanelerin şuyuunun 
izalesi için açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Kıymeti muhammenesi 2827 liradır. 

Şartnamesi 17 / 10 937 den itibaren eli· 
"anhan eye asılacaktır. 

27 / 10 937 tarihine müsadif çar~m
ha g•:inü ıaat 14 den 16 ya kadar satı
lacaktır. Artırmaya girmek için konan 
muhammen kıymetin yüzde 7 buçuk 
nisbctinde teminat akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi et
m:lcri mecburidir. Dellaliye rüsumu 
ve 20 senelik evkaf tafvizi müşteriye 
aittir. Birinci artırmada kıymetin yüz
de yetm 

0

§ beşini bulursa müşterinin 
üstünde bırakılır aksi halde en son ar
tıranın taahhüdü yednde kalmak üze
re artırma 15 gün daha uzatılarak 12 ' I 

1 l 93 7 tarihine rastlayan perşembe 1 
günü avni saatte ikinci artırma yapıla
rak ihalei katiyesi icra edileceğinden 
ipotek sahil:ıi alacaklılar ile diaer ala
kadarların gayri menkul üze .. rindcki 1 
h~':tar·nı husus'l• faiz ve masrafa dair 
i '·~in'arınr cvraki mfö:hitelcrilc 20 gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri aksi 
rot:nf!rd: hakları tapu ~icillerile sabit 
olm!dıkra oavlacm,.tJan hariç kalaı;ak
forı ve fazla maliımu ;ılmak istivenle· 
rin dairemizin 37 1077 numara!; dos
Yasına müracaatları ilan olunur. 

Eksiltme şartnarnt'si ve buna mütd crri diğer evrak 82 kuruş mukabilind9 
Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alın:\ <.aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla kanunun tayin etti· 
~; vesikaları. Nafia işlerine aid eksiltme iere girmek isteyenlerden aranacak mü
t~ahhidlik vesıkası hakr;ırıdaki talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle
rıni aynı gün saat 14.30 a kaclar işletme binasındaki Komisyon reiıli&ine verme 
le ri lazımdır. 

Muvakkat teminat ı 221 liradır. EK ~iltmeye girmek isteyenlerin resmi gue• 
tenin 3 297 sayılı nü.1hasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafia Vekaletinden 
i'lınnu~ m:iteahhidlik ehl=yet vesikaaiyle Ticaret Odasından 937 yılında alrnmıı 

vesika ve muvakkat t.:minatları ile birlil< te teklif mektuplarını yukarıdaki günde 
il:ale saatinden bir sl'lt evveline kadı:- Daimi Encümen Reisliğine vermeleri 

Şartnameler parasız olara!< Ankara <ia Malzeme dairesinden ve Sirkecide itlet ilin olunur. (6310) 

n•e Komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) 

Zonguldak Valiliğinden: 1 ............ L•e•v•a•z•ı•m .. •.m~lr•ı•ıı.• .. 11.ı•n•l•a•r .. • ......... I 
Askeri okullar için on dört bin al.: 

lı yüz on adet yün fanila 30 • 9 • 937 
perşenbe günü saat 15,30 da Tophann
de lstanbul Levazım amirliği Satınal
ma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt. 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz 
iki bin sekiz yi.iz yetmiş iki buçuk lira
dır. Şartname ve nümunesi Komisyon~ 
<la gö:-ülebilir. İsteklilerin kanuni ve. 
s:kalariyle teklif mektuplarını ihale 

Zonguldak Vilareti içinde Bartın --~:afranbolu yolunun o+ 000 - 18+000 
ldlometrelcri aıasınc):ı yapılacak 4279Ql:ra 08 kuru~ keşif bdelli ıose esaslı t.&· 
miri işi kap.ılı ?.arf u~uliyle eksiltmeye -< cnulmutjtur. Eksiltme 13 • 10 • 937 çu· 
l!amlıa günü saat 15 Jc ~onguldak Vi1::ı yeti Daimi Encümenindt yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak 214 kurut mukabilinde Zon 
tllklak Nafia Müdürlüğünden alınacaktı :. Muvakkat teminat 3210 liradır. Ek· 
slltmeye girmek istryenlerin resmi ga ı:.etenin 3297 sayılı nushaaında çıkan 
talimatnameve tevfikaf' Nafia Vekaletin oen alınmış müteahhidJik ehliyet veıi

kasiyle Ticaret Odasından 937 yılında a' :r.mış vesika ve muvakkat teminatları ile 
Lirlikte teklif mektuplaı ını yukarıdaki ;: i.:nde ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Vilayet Daimi Enc;ümen Reisliğııı-: vermeleri ilan olunur. 

Üskiir.lar icra memurluğt:nda:ı: 
lstanbul Marpuçcul;ır Alaca han 2 

No. da mukim Mordodanona borçlu 

AnkaraJa Ankara tevkifhanesi memur· 
!arından r.feki k:ırısı Mehmet kızı Ze
kiyenin 1500 liraya ipotekli Kuzgun
cukta çar§ı caddesir.1e haremyne mül· 

hak Kadıasker Feyzu11ah efendi vakfın 
dan sagi kasap Afi Rızanın kayıkhane
si solu Kirkor ve !\tikenin hane ve dük· 
kanı arkası lebiderya cephesi tarikiam 
çarşı caclde:;i ile mahdut ve tamamına 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 16200 
kıymet takdir edilen eski 98 ve 98 ve 

cedit 70 ve 72 No. 1r maahane dükkan 
ile 58 No. 1ı maa oda fırının 16 hisse 
itibarile 13 hissesinin ı>c-ş hisse itibarile 
bir hissesi açık anırma ile satılmasına 
karar verilmiştir. 

Tafsilatı mahilllinclc tanzim kılınan 
zalııt varakasında yazılı olduğu üzere 
zemin kat umini çimento camekfo böl 
meli koridor halinde methal bir ağızda 
200-250 ekmek çıkarabilir fırın onu ca 
mekan ve tahta tt>zgah tulumbalı kuyu 
bir hela arkada rıhtım olan bahçe. Bi· 
rinci kat mermer betonlu sofa üzerinde 
bir oda kırmızı çini döşeli hamurhane 
ile yıkanacak mahal ve gusulhane bir 

ufak yatak odası bir merdiven altı. 
İkinci kat tahta clö!ıdi bir sofa azerin 
de harman odası i;tisalindeki hane ile 
aralarında bir kapı ve aralık ile ittisali 
vardır döşeler betondur lıina kargir.dir. 

70 lira kiradadır 98 No. lı evde zemin 
katta gazinı:ı mahalline ait üç kapısı olup 

96 Na. lı ev methali 98 No. da gazino met 
halidir. 96 No .11 ev zemin katı karose· 
rin aralıktır. Birinci kat ahşap merdi· 

ven il.e çıkıldıkta bir svfa Üzerine üç I 
oda bır hela bir mutbak 13 lira kirada· ı 
dır. İkinc;i kat bir sofa üç oda bir hela 

bir mutbak içinde hisse.dar oturmakta· 
drr. Birinci kat çıkma balkon tarasa 
vardır. 98 No. lı gazino methali ile 96 

(63 14) 

muayyen N ~. sunda herkesin ~öre bil· 
mesi için açıktır ilanda yazılı olanlar
clan fazla malumat almak istiyenler iş· 

bu şartnameye ve 937 /5078 No. su ile 
müracaat etmelidirler. 

2 : Gayri menkul 2/ 11 / 937 tarihinde 
salı günü saat 16 da Üsküdar İhsani

yed~ Şerif bey çe_şme sokağında Osk\j. 
dar icra 'memurluğu odasında üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok artırana iha 

le edilir ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin 'ô 7 5 ini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına ruchanı olan 
diğer alacaklılar bulunp da bedel bun· 
tarın bu gayJi menkul ile temin edilrnit 

. alacaklarının mecmuundan fazlaya çık

mazsa en sok arttıramn taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 17 / 1 l / 937 tarihinde 
çarşamba günü saat 16 da Oskiidarda 

İhsaniyede Şer-if b:y çeşme sokağındı:: 
Üsküdar icra memurluğu .dairesinde' 
yapılacak arttırmada bedeli satış isti-1 
yenin alacağır.a ruchanı olan diğer ala
caklıların bu gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan fazla
ya cıkma!c ve yeminli üç ehli vukuf ta
rafından takdir edilmiş olan kıymeti 

muhammenl!nin "r 7 5 ini geçmek ŞU· 
tile ihale edilecektir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse 2280 No. lr kanuna tev
fikan satı~ geri bırakılacaktır. 

3 : Arttırma bedeli peşindir arttır· 

maya iştirak için yukarda yazılı kıy

metin ';r 7 buçuğu nisbctinde pey ak· 
çeısi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. 

4 : Gayri menkul kendiıine ihale 
olunan k!mse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 

fcsholunarak kendisinden evvel en 
yiıksek teklifte bulunan kimse arzetmi~ 
okluğu bedelle almağa razı olursa ona 

razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 
on beş gün r.ıüddetle arttırmaya çıkarı
lıp en çok arttırana ihale edilir iki 

ihale arasındaki fark ve geçen günler 
için '( 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizne alıcıdan tah-

saatinden bir saat ewel Komisyon11 
vermeleri. (126) (6QS.'3J 

• • • 
Askeri okullar için 54980 çift pamui< 

çorap 30-9-937 perşenbe gUnü saat 15 
de Tophanede İstanbul Levazım lmir. 
liği Satınalma Komisyonunda kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli on sekiz bin yüz kırk üç lira 
kırk kuruştur. İlk teminatı bin Uç yüz 
altmış lira yetmişaltı kuruştur. Şartna
me ve nümunesi Komiııyonda görüle. 
bilir. İsteklilerin kanuni belgelerile 
teklif mektuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermeleri. 

(128) (6085) 

• • • 
Askeri okullar için yirmi yedi bin 

altı yilz kırk çift yün çorap 30 • 9 • 937 
per§cnbe günü saat 16 da Tophane.i~ 

İstanbul Le\'azım amirliği Satmalm:\ 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli on beş 
b"n iki yUz iki liradır. İlk teminatı 
:-:n yüz kırk lira on beş kuruştur. Şart. 

name ve nümunesi Komisyonda göı ü. 
!cbilrr. isteklilerin kanuni belgeleri~ 
teklif mektuplarını ihale saatinden b~r 
saat cv\'el Komisyona vermeleri. 

(125) (6082) 
• • • 

Tophane fırınının keıif mucibince ta
miratının pazarlığına istekli çıkmadığın 
dan yeniden 5 • 1 O • 93 7 ıalı gürr:i saat 
14.30 da Tophanede İstanbul Levazım 
amirlifi satınalma komisyonunda pı
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif 

bedeli 999 lira 56 kuruştur. ilk temi
natt 7 S liradır. Şartname ve keşfi Kc.
misyonda görülebilir. isteklilerin bu gi· 
bi inpa t yaptıklarına dair vesaik ibrazı 
mecburi olduğundan işbu vesikalarile J 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(152) (64!)3) 
"' .. 

Dikimevleri için 195000 adet madeni 
büyük düğme 4 - 10 - 937 pazartesi gü 
nü aut 14,30 da Tophanede İstanbul 

Levazım amirliği satmalma komiıyonun 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bede· 
1i 214 buçuk liradır. lık teminatı 16 li 
ra 10 kuruştur. Şartname ve nümu:ıe· 
si komisyonda görülebilir. lsteklile:-iıı 

belli saatte komisyona gelmeleri. 

No. lı kapı onun da beton gezinti ma
halli 98 No. dan girilen evde zemine 
müsadif gazino zemin karosimen olup 
ittisalinde deniz üstünde galvaniz ör
tülü methal gazinoya aittir evin zemin 

kat aralık kargir üst katlar ahşap olup 
bir taraf pencereleri pancurlu ve poy
raz tarafı çifte camdır gazino boştur. 
Elektrik ve kumpanya suyu vardır. Me· 

sil olunur. • • * (6387) (148) 

5 : İFotek sahibi alacakWarla diğer Dikimevleri için 31000 metre bakı 
ı:a.:!arların ve irtifak hakkı sahipleri- matra ı~ridi 4 • 10 • 937 pazart:!t i g-:inü 

nin gayri menkul üzerindeki haklarını saat 14 de Tophanede İstanbul Leva· 
hususile faiz ve maıarafa dahil olan zım amirliği satınab1a Komisyonunda 

pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeU 
775 liradır. İlk teminatı 58 lira 13 lnı
ru§tur. Şartname ve numunesi komiı· 
yonda görülebilir. İ:;~klilerin belli 1&• 

atte komisyona gelmekri • 
(6388) (147). 

• • • 
Y eşilköy Hava Müfrezesi için yapı

lacak paratoner tesisatınm pazarlıirna 

istekli ~ıkmadığından 5 • 10 - 937 satı 
günü saat 14 de Tophanede İatanbul 
Levazım amirliği satmalma komiıyo

nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Keıif bedeli 217 lira 32 kuruştur. Te
minatı 32 lira 60 kuruıtur. Keıif ve 
prtnamesi komisyonda görülebilir. is
teklilerin belli saatte komiıyona gelme
leri. 

• • • 
(153) (6494) 

Okullar için 234 çift altlı üstü kar. 
yola 6/10/9Ş7 çarşamba günü aaat 
14 de 'rophanede İstanbul Levazım 
lmirliği satmalma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
5382 liradır. tık teminatı 403 lira 
65 kunı§tur. Şartname Ye nilmunesi 
komisyonda görUJebilir. İsteklilerin 
kanun! vesikalarile belli saatte ko
misyona gelmeleri. (155) {6567) 

• • • 
Dikimevleri ihtiyacı için 3750 kilo 

ince makine yağı 800 kilo kalın ma
deni yağ 200 kilo gres yağı 5/10/937 
salı günü saat 15 de Tophanede Le
vazım lmirliği satınalma komiayo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 60 lira 3 kuruştur. İlk teminatı 
4 lira 51 kunıstur. Şartname ve nu
muneleri komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin beJli saatte komisyona gel
meleri. (154) {6566) 

• • • 
İstanbul Levazım amirliği ıçın 67 

ton sade yağı 11 / 1O/ 937 pazartcai 
~ünü saat on beı otuzda Topanede 
Levazım amirPği satınalma komisyo
nunda kapalı zaı:-fla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli elli sekiz bin 
iki yüz doks<.n liradJr. 
İlk teminat dört bfa üç j•:iz yetmi' bir 

lira yetmiş beş kuruttur. 
Şartnamesi 291 kuruş muka):>ilin

de komisyondan verilir. İsteklilerin 

kanuni gelgeleri teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel!ne ka
dar komisyona vermeleri. (139) 

(6362) .. . . 
Maltepe piyade atış okulundaki mu

havvele merkezine ait demir kapılar 
11/ 10 937 pazartesi JirÜnÜ saat 15 de 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği 
satını:ılma komisyonunda açık eksit
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 652 
liradır. İlk teminatı 97 lira 80 kuruş
tur. Şartname \'e keşfi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli sıuıtte komisyo
na gelmelerı (141) (6407) sahası umum 385 metre murabbaı olup! 

bundan 83 metre murabbaı gazino 146 
m-:tre murabbaı fırın 108 metre murab 
baı ev zemini ve geri kalan 48 metre 

iddialarını itbu ilin tarihinden itibaren --:---:---:-----------------------------
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bir- yirmi senelik vakıf taviz bedelini ver· 

murabbaı bahçe olup tamamına 16200 
lira kıymeti muhammeneli. 

1 : işbu gayri menkulün arttırma 

§artnamesi 1 10 1937 tarihinden itiba-, 
ren 937 /5078 No. ile memuriye~imizde 

likte memuriyetmize bildirmeleri icap meye mecburdur. Gayri menkulün 

···r. Aksi takdirde ta?u aicilli ile sabit neftin.den doian ınJterakim vergi tan
olınadrJrça aatıt bedelinin paylaımasın- zif at ve tenviriye ve delliliye reımi 

dan hariç kalırlar. ve valaf icarui borçluya aittir. 
f5 : Alıcı arttırma bedeli haricind: 1 7 : Gösterilen ıünde arttırmaya it-

olarak karar pullan tapu ferağ harci tirak t1enıer .. -·tnamesini 

okumu! ve lüzumlu malumat almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 

itibar olunur. Yukarda gösterilen ııyri 
menkul işbu ilin ve gösterilen arttırma 

prtnamesi dairesinde satılacağı ilin 

olunur. 
olunur. (V P. 1807) 
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Memleketimizin en eski huııusi lisesidir. Ana, ilk. Orta ve Lise kısımları Fen ve Edebiyat kollan vardır. tstan· 
bulun en havadar ve sakin muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvi k'ye camii itt:salin'dedir. Kayit 
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ErKek 
Istanbul'un en eski ve ciddi özel okulu·lur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Y:.ı va • İlk - Orta kısımhra her gün 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti dcğtrli öğretmenlerden mürekkeptir. tik ~·ısımda da ecnebi lis'lnı vardır. 
Pek yakm zamanda otobüsler okulun önünden geçecektir. Beşıktaş: Yıldız Tel. 4.2282 

Diyarbekir iskan 
Müdürlüğünden: 

Kazası 

.ıerkez 

" 
Ergani 
Osman ye 

,, 
Bismil 
Sıkan 

Sılvan 

.Merkez 

" 

Köyil 
Karnb~ 

Satı 

Merkezi 
Harbeto 
An bar 
Merkez 
Aslo 
Klibi 
Yeni köy 

- ilan -
Tipi Adedi 

3 50 
3 50 

2 15 
3 :15 
3 80 
2 J5 
3 35 
3 12 
3 6 

Bir ev~n 
Bedeli 
476.14 
465.10 

G30 21 
520.21 
583.21 
590.90 
491 .G'~ 

45~.52 

45Ü.52 

Yekün 
23807.00 
23255 00 

9528 15 
18207.~ 
46656.80 

8863.50 
17207.05 

5178.24 
2739.12 

298 1557-12.21 
1 - Evvelki Hanımızın birinci ma.J desinin pazarlık müddeti lG Eylülde bit· 

tiği ha!de talip c;:ıkmadığmdan dolayı heyeti vekilenin 19 - 12 - 1935 tarih ve 
2 3711 sayılı kararnamesine tevfikan on beş gün müddetle yeniden pazarlı1'. 
la münakasaya çıkarılan yukarıda yazılı dokuz merkezdeki 298 göçmen evini 

··-----·---Denizyo!ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karalı:öy - Köprilba1 
Tel. 423~2. ~irlı:cci Mühürdar Zade 

J•• ... Han ttlefnn: 227 40 •••I 
lskenderunlu 

Mersin Postası 
28 Eylül.den itibaren Sirkeciden 

salı giinlcri saat 10 da kalkacak 

Mersin postaları programlarına ila
veten İSKENDERUNA kadar gi

deceklerdir. (6487) 

ZAYi - Beyoğlu 13 üncü ilk İsmet 
İnönü okulundan aldığım tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (2317 7) 

4 l'ncü ıınıf talcbeıinden Faiz 

Birinci teşrinin dördüne müsadif paz-'l.r lesi günü saat on ikide ihale olunacak __ B_l_R_ H_l_Z_M_E_T_Ç_l_A_RA __ N_I_Y_O_R __ 

Devlet Dem1ryolları ve Limanları işlt-tme 
. · . Umum · idaresi ·ilanları 

Irmak - Ereğli hattının Çatalalzm dan sonra Kilimli ,.e Zonguldak istas
yonları 1/10/ 937 gününden itibaren açıalacağJ ve her iki istasyonla diğer 
bilumum istasyonlar arasında yolcu ve her türlü eşya. nakliyatma ba~lana
cç..ğı ilan olunur. (3574) (6543) 

Osmanlı Bankası 
llln 

Osmanlı bankasının Galata idarei merkeziyesile Yenicami ve Beyof lu §U• 

beleri gi~eleri ve kiralık kasa dair~leri, gelecek birinciteşrinin 1 inci gününden 
itibaren ifan ahire kadar. apğr.da yazılı saatlerde açık bulunacaktır: 

GALATA lDAREI MERKEZtYESlLE BEYOOLU ŞUBESi: 

Gişe saatleri: 
Saat 9.30 dan 12 ye kadar 

.. 14 .. 16.30 .. ) adi günlerde 
" 9,30 " 11,30 .. ) cumartesi günleri 

KiRALIK KASA DAiRELERi SAATLERi: 

Saat 9,30 dan 12 ye kadar 
.. 14 .. 18 ,, ) adi günlerde 

9.30 .. 12,30 
YENICAMl ŞUBESi: " 

) cumartesi günleri 

GİŞE saatleri: 
Saat 9,30 dan 16 ya kadar ) adi günlerde 

,. 9.30 ., 11 ,30 .. ) cumartesi günleri 

KiRALIK KASA DAiRELER! SAATLERi: 

Saat 9,30 dan 17 ye kadar ) adi günlerde 
,. 9,30 ,, 11 ,30 ., ) cumartesi günleri 

1 Harici askeri kıtaa~ı lllnları 1 .-------------Bir metresine tahmin edilen fiya. 
tı 21 kuruş 25 santim olan 85 santi:'l 
eninde 120 bin ili 167 bin metre ça. 
ma.şırlık bez ile bir tanesine tahmin e. 
dilen fiyatı 250 kuruş olan 15 bin tan~ 
yün fanile ve beher kilosuna 245 kuru~ 
fiyat tahmin edilen 15 ilan 20 bin kilo 
yün çorap ipliği kapalı zarfla alınacak
tır. Çamaşırlık bezin teminatı 3037 li • 
ra 32 kuruş ve şartnamesi 205 kuruş 
yUn fanilenin ilk teminatı 2812 lira 51'l 
kuruş ve şartname 188 kuruş yün ço. 
rap ipliğinin ilk teminatı 3675 lira ve 
şartname bedeli 24.5 kuruş. Çamll.Ştf. 

lık bezin ihalesi 30 • 9 • 937 perşembe 
gilnU saat 11 de ve yUn fanilenin ihs.· 
lesi ayni gUnde saat 14 de ve yün ço. 
rap ipliğinin ihalC$i de ayni günde sa. 
at 15 tedir. İstekliler 2490 sayılı ka. 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
vesaikle teminat ve teklif mektuplar!. 
le birlikte belli gün ve saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(401) (6120) 

• • • 
Afyon Merkez Krt'aları için 225 bin 

kilo un kapalı zarfla satın ahnacaktrr. 
Unun kilosu 10 kuruş 75 santim tali. 
min edilmi§tir. Şartnamesi Ankara ve 
tstanbullfa Le\'azım amirliği satmal
ma kom :syonunda göti.ilcbilir. Eksilt· 
me J 8 - 10 • 937 günü saat 16 da Af· 
yon Kor Satınalma I\omisyonunda ya· 
pılacaktır. Teklif mektupları ihaled~r; 
l:ir sa::: . \'Cl I~omisyona '·erilmiş oh 

caktır. t::~ temjnatı 1814 lira 6 kuru~. 
tur. ('123' (627:;) 

llo ıır. • 

müddetle pazarlığa konmuştur. Her 
ikisinde ilk pazarhğr 30/9/ 937 per· 
§embe günü saat 15 de Konya.da Le
vazım amirliği satmalma komisyo
nunda. yapılacaktır. 

Şartnamesi Konyada kolordu, !stan 
bul, Ankara Levazım imirlikleri M

tmalma komisyonundadrr. İsteklileri 
şartnameyi komisyonarda okuyabilir
ler. İşbu 400 bin kilo arpanın muham
men tutarı 16800 lira.dır. Şartnamesin 
deki yüzde yirmi beş miktar fa.zlut 
da dahil olduğu halde ilk ,Jynı~ 
1575 lira.dır. 400 bin kilo yulafm,,mV; 
hammen tutarı 17800 liradır. Şartna
mesindeki % 25 miktar fazlası da da· 
hil olduğu halde ilk teminatı 1668 li• 
ra 75 kuruştur. (471) (6565) 

••• 
Herbir metresine tahmin edilen 

fiatı 575 kuruş olan 5600 metre kur
§Uni kaputluk kumaş ka.palt zarfla 
alınacaktır. İhalesi 18/ 10/937 pazar
tesi gtlnU saat 14 dedir. İlk teminatı 
2415 liradır. Evsaf ve şartname11i l 61 
kuruş mukabilinde M. M. Vekaeti sa
tmalma komisyonundan alınır. Ek!llt 
mP.ye gireceklerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddellerinde göste
rilen vesaikle teminat ve teklif mek
tuplarile birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti l'!atınalma komisyonuna. ver· 
melcri (457) (6508) 

"' . ,,, 
1 - Dcmlrköyün 96000 kilo sama

nı. 

2 - İhalesi pa:ı:arltk suretile vizede 
yapılacaktır. 

3 - Samanın tutan 3360 lira 11k 
teminatı 252 liradır. 

4 - !halesi 29 Eyliıl 937 çarşamba 
gUnü saat 16 dır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyent~pe 
her giin vize satmalma kcmis:-.·onunclıı. 
gösterilmektedir. (6509) ( 458) 

1(. • 4 

lır. 

2 - Taliplerin bu müddet içinde he.· ıncı kezde ki evlere köy be köy \'eya cltı· 
kuz merkez iç'n birden peylcri kabul oltt nur. 

3 - Müteahitliğc talip olanların şimdiye kadar en az 10 000 liralık iş 

Çocuksuz bir aile y;\nında ev hizmet 
çiliği yapacak kimsesiz bir kadın ara· ı 
nıyor: Matl:ıaamız veznesinde bay Beh· 

15 • 9 - 9;j7 günü kapalı zarfla iha
lesi yapılacak 26J00 kilo sade yağına 
talip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmu~tur. Tahmin 
bedeli 23760 lira ilk teminatı 1782 Ji. 
radır. Eksiltme 7 Eirinciteşrin 937 
perşenbe günü saat 16 da Erzincancfa 
Tümen karargahındaki Askeri Satın. 
alma Komisyonunda yapılacaktır. Şart 
nameyi görmek isteyenler hergUn E~ 
zincan Askeri Satınalma Komisyonun
dan parasız alıp görebilirler. İstekli. 
!er ihale giinii Tec!m Odasında kay:t!J 
bulunduklarına dair vesika ibraz ede· 
eeklerdir. Kanunun 32, 33, 34 maı:
delerinc uygun olarak verecekleri tek
lif mektupları 7 • 10 - 937 gilnU saat 
15 e kadar Erzincan Tümen Kararga
hmdaki Askeri Satınalma. Komisyo
nuna verilmesi. (424) (6272) 

Konyadaki kıtatın ihtiyacı olan 500 bin 
kilo yulafın 21 / 9 / 937 salı günü saat 
15 buçukta yapılan kapalı zarfla ek
siltmesinde teklif edilen 4 kuruş 13 
santm f!at komutanlıkça pahalı J:Ö

rUldUğiiden 21/Eylul/ 937 den itibıı.• 
ren bir ay içinde pazarlığa konmu!'I· 
tur. 11k paza.rhğr 30/ 9/ 937 pe~mbe 
gUnU sat 15 buçukta yapılacağından 
~artnamesi l{onyada Levazım amirli
ği, İstanbul Ankara Levaznn amirlik
leri satınalma komisyonlarda okuy~-

rama müracaat. 
yaptıklarına dair vesaiki ve koyacakları pcylcre ve alncaklan evlerin bedeli ke· 
şiflerinin miktarına göre ihale gününe kadar kanuni teminatlarını mal sanıiı· - Dr. Ihsan Sami ~ 
l)Ina yatırmış olmaları e11.cmdir. 1 .., A 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir İskan Müdüriyetinde yapılacağından U 0 0 0 k 0 k ŞISI 
rraiti öğrenmek \'e usulü dairesinde s•ı retlerini almak isteyenler D. Bekir ts- Be 'h . 1 ~ ti k 
. 'J.K"d'" ı·· •.. k l d B' 'l E . o . S'l k k lsoğuklı.:.ğu ve 1 tı a arına ·arşı 1 an mu ur ugune ve aza ar a ısmı , rganı, smanıyc, ı van ·ayma am· . d _ 

0
. 

ıklarma mürarrıat edebileceklerdir. 1 pek tesırli ve taze ~\ .. ~"ı Nıvan1y10-3 -------------- . lu Sultan Mahmut turues . o. · 
Çorun1 l~fra lllrektörlU<Fünden: 

Konyadaki kıtatm ihtiyacı olan bilirler. 

7 - 10 • 937 perşembe günü saat 16 da Çorum Nafia Eksiltme Komisyo
nun.da ihalesi yapılmak iızere 30381.37 lira keşif bedelli cezaevi inşaatı eksilt
mesi 20 gün uzatılmı!ttr. Şartname. plan. keşif ve buna mütedair diğer evrak 
Nafia Dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin tek-

400 bin kilo arpaya teklif edilen 4 İ!itbu 500 bin kilo vulafm muhaJ'l1-
kuruş iki santim fiat ve yine 400 bin men tutarı 22250 liradır. Şa.rtna.Jnesirı 
kilo yulafa. teklü edilen 3 kuruş 97 deki "'o 25 miktar fazlası da dahil 01" 

Şehremini Saraymeydanı caddesinde santim fiat pahalı görüldüğünden duğu halde ilk teminatı 2085 lira ~ 
47 No. 1ı kurukahve ve tütüncü dük- 21/9/ 937 gününden itibaren bir ay kunı.~tur. H70) (6565) 
kanı acele devren ~ttlacağından tali~ ~~~~~~-~~~~-~~-~-~~~~~~--~~~~ 

lif mektuplsrile mUteahhidlik vesikaları nı ihale günü saat l S c kadar ihale Ko-
misyonuna vermeleri lazımdır (6448) 

lerin mezkur dükkanda Mustafaya mü
racaatları. (23244) 

Sahibi Mustafa Alp 
s~hibi Asrm Us Nc§riyat genel direktörü A. Sevensil 


