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) Meclis toplandığı vakit Celal Bayarın Başve- ( 
j kal et ınakamına getirilmesi takarrur etmiştir ( 

Büyüğümüzden 
aldığımız 

son büyük ders: 
Yeni kabineyi bek
lerken gazetecinin 

vazifesi 
İsmet lnönü'nün kat'i bir istira

hat için Atatürk'ten bir buçuk ay 
mezuniyet aldıktan sonra lstan
bulda dur;:nıyarak ailesile birlikle 
Ankaraya gidişi bu istirahat miid· 
delinin bir buçuk aya münhuır 
kalmıyacağı hissini zihinlerde U· 

yandırmıştı. Cumhur Ba .. kanhğı 
Genel Sekrete•liğinden Anadohı 
Ajansı vasıt::ı.sile yapılan resmi 
tebliğ. düne kadar resmi vaziyet 
müvahaces" nde bir ~htimal olarak 
zilcredibbilen hali kat'ileştirmiş· 
tir. 

Batvekil Vekili B. Celal Bayar 
Meclis acılmcn doğrrr-l:"rı do~n:.v<> 
Başvekalet sıfat ve salahiyetini ik· 
tisap edecek ve kendi kabinesi i!e 
devlet işlerini idareye baflıyac: !,. 
tır. 

Kendilerine şimdiden muvaffa· 
kıyet dileriz. 

)Teşkilatı esasiyede değişiklikyok( 
~ İstanbul 28 (A. A.) - Cumhur dili mahiye~indeki yazılar ve intiha ~ 
~ başkanlığı geml ıekreterliğinden teb batın yenilenmesine ait rivayetler, : 
~ liğ cdilıni§tir: hiç bir esasa istinad etmeyen haber ~ 
i "Başvekil İsmet lnönünün mezu lcrdir. 
~ niyet alması üzerine bazı gazeteler Bazı gazetelerin, memleketimizin 
~ de rivayet şeklinde çıkan ve hakika esaalı işlerile alakadar rivayetleri. § 
~ te uygun olmayan şayialar, içcrdc hiçbir kontrola tabi tutmaksızın ve ~ 
~ ve dışarda yanlı§ akislere meydan meaul ve saJfilljyctli mercilerden tah § 
~ verectk bir mahiyet almakta.dır. kik etmeden herhangi uzak ve ya ~ 
~ Başvekil İsmet İnönü mezuniyet hancı bir memlekette geçiyormuş g 
§ almıştır. Ve Meclis toplandığı va gibi ve laubali bir tarzda neşretme ~ 
~ kit Celal Bayarın başvekaİet makamı leri, milletimizin yüksek menfaatle J 
g na getirilmesi takarrür etmiştir. riyle hi; bir vakit kabili telif değil ~ 
~ Şayialar namı altında Tan gazete dir; ve Tllik efkan umumiycsinin ff 
g sinin 28 eylül tarihli nüshasında çı böyle hareketleri tasvip etmiyeceği ~ 
~ kan teşkilatı esasiye kanununun teb B. Celal Bayar ne fliphe yoktur . ., 1 
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Bütün diinyanın aliika ile bek
lediği nutuklar dün söylendi 

Hitler ile Mussolinl 

Metaks 
Siyasi meselele 
rüşmeh üzere An 

ga geliyor 

Atina, 28 :(A. 'A..) - Res 
dirildiğine göre. Başvekil B. 
sas, Makedonyada yapılacak s 
manevralarından sonra, Ank 
yaret edecek ve orada Cu 
Hükumeti ile beynelmilel si 
Balkan meseleJeri üzerinde 
görü~melerde bulunacaktır. 

Atina 28 (A'. A.) - A.tina 
bildiriyor: 

Şüphe yok ki bu hadise memle· 
ketin devlet idareıinde ehemmi· 
yetli bir değişikliktir ve bu deği- Ik i 
tiklik devletin yüksek idaresinden devletin siyaset ve dostluklarını yüzbinlerce 

Katimcrini gazetesi baıvekil 
sasın Ankaraya yalanda yapa 
reti mevzuu bahis ederek Yu 
Yugoılavyanm, Tilrkiyenin ve 
yanın son müzakerelere vahdet 
ittiralt ettiklerini Te Balkan 
devletlerinden her birinin me 
mucibince sulhun nefine olarak 
ilzerinde müessir olduklannı k 
ten sonra diyor ki: 

mülhem ·r icabın eticeıi ol· 
mak gayet tabiidir. Fakat buna, 
bazılarının kapalı ifadeler ile gös
termek istediği bir mahiyet ver· 
mek asla doğru değildir. 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 6 Sii. 4) 

Rivayetler 
ne imiş? 
ne~ıııi tehliğde iyma olunan neşri

yatm ne olduğunu Ye m~iyelinı gös· 
tennek i~in (Haber) arkaduşmımn 
dünkii nüsha mclan ~u satırlarr ahyo· 
nız: 

Büyük l\lilfet Meclisi gençJ ;ğ.! dalıa 
~ok yer ,·erecek. Büyük l\ti11et meclisi 
ne 30 ya~mdan dah:ı az yaştakiler Sf':Çİ 
lemiyorlar. Ar.aba hn kayıtta bir dc.ği
'ik1ik mi yapılacak? Yoksa Bii.) iih 
Millet M <'cfüinin lwrıgi lmrarındon 

bu meclisin "ihtiyar ı·eya ihtiyarl<w 
., ' I i l " k '' 'l mı§ ınsan 11ra < a ıa <:r> • yer V(.rt • 

diği anla~rlmahtadır? 

Hele §11 "asılsız , ·e mevsimsiı: ol· 
nıakla herahn siyasi kıymeti olan" 
rİYavete bakmız: 

· ( :'ionu: Sa. 6 Sü. 5) 

Yunan V eliahtı 
Prens Pol 

Büyük Britanya ve Ir
landa Prensinin hızı 

ile evlendi 
-Atina, 28 (Hu
!!U:'İ ) - Resmen 
bildirildiğine gorf': 
Yunaniı>tan Veii:ılı· 
di P.rens Paul, 1Ja
no' re haneJanrnır. 
şefi büyük Britan· 
ya ve 1rlanda Pren
ti Diik ele BYauscııh 
wciı; • Uinf'lmı nn 
kızı Pren~<'" Fre<le

l' unmı 1"elialuli rick ile ni~anlan-
p 

dinleyici önünde anlattılar 
Bedin 28 (A. A.) - General Gö 

ringin Karinhalldaki davetine giden 
Musolini, saat 4,30 da Bc.rline dönmüş 
ve saat 6 da da yanında Alman nazırı 
Frank olduğu halde N::ısyonal Sosyalist 
partisinin Alman spor sahasında tertip 
eylediği metinge gitmiştir . Uç milyon 
tahmin edilen muazzam bir halk kütle 
si yolları dodurmuş v~ geçen g:.inlerde 
olduğu gibi faşist İtalyanın reisini çıl 

gınca alkışlamıştır. 
İlkönce Göbcls bir nutuk söylemiş 

bun.dan sonra. liitler ayağa kalkarak 
şu nutku söylemiştir. 

"Şu anda öyle bir tarihi hadiseye şa 
hit oluyoruz ki, şimdiye kadar bu !fU 
mulde ve bu şekilde hiç bir emsali gö 
rülmemi§tir. Bir milyondan fazla insani 
tezahür.de bulunnıak üzere buraya top 
Jarunış bulunuyor. Bu tezahürü iki 
milletimizin 115 milyon insan. heyecan 
la ve dünyantn diğer kısımlarında da 
100 milyonlarca kişi az çok bir alaka 
ile iştirak ediyor veya dinliyorlar. 

Bu roplantırunen derin manası iki 
millet!n memleketlerimize sulhu temin 
etmek hususundaki samimi arzusudur. 
Fakat C!yle bir sulh ki, o, aczin bir se 

............................................................ 
Tan gazetesi 

Vekiller Heyeti 
kaıarile 

kapatıldı 
Ankara 28 (A.A.) - 28 eylül 

937 tarihli Tan gazetesinde çıkan, 
Teşkilatı Esasiye kanununun tadil • 
edileceğine, intihahatnı yenilene
ceğine dair haberler ,.e DevJet 
vcsikasım tahrif e<lf'rek ,·aki nc~
riyat memleketin umumi ıoiyaseti-

• ne dokunacak mahiyette bulun· 
duğundan matbuat kanununun el
linci maddesi muribince bu J?:azc· 
tenin on ~Un miiddetle kapatılma· 
sma Yeki1ler Heyetince karar ve
rilmiştir. . ......................................................... 

Hitler 

meresi değil fakat bütün maddi manel 
vi ve harsi kıymetleri koruyan ıuurlu 
bir mesainin neticesidir. Yine bunun 
içindir ki biz. bütün Avrupamn da ol 
ması icabcden mefaatlcre ayni zaman 
da hizmet etmekte oldu_ğumuz kanaa 
tindeyiz. Bugı;in burada bu tczahUrü 
tertip edebilmekle son .:eneler zarfında 
ortaya gelen dcğiikliği ölçebiliriz. Dün 
yada hiç bir millet Alman milleti kadar 
sulhu istikrar ettiğini görmek arzusun 
da olamaz. Dünyad:ı hiç bir millet Al 

YARIN 
Ve 

ÖBÜRGlJN 

Kurun 
12sAYF'A 

Cumartesi günü 
24 sayfallk ilave 

~"1'1rD~a 
Forma halinde en 

güzel hlkAyeler 

,. ......... 

Mussolini 

man nu11cti kada,r zaafın elim neticeleri 
ni tatmanuştır. ÇünkU, nasyıonal sosya 
liatliğin iktidar mevkiine gelmesinden 
evvel on bet ıcnelik öyle bir devre ya 
pdık ki, o devre miltemad bir tazyik, 

'(Sonu sa. 6 sü.2) 

Bu neticeden memnun o 
Çünkü Balkan milletlerinin t 
müştc.rek menfaatleri ve teşr' 

si hakkında söylenen sözleri b 
fitiyat ile tesbit etmiştir. İşte, 
lihane anlayış havası içindedir 
nan başvekilinin teşrinievvelin 
na doğru yapacağı seyahati vu 
caktır, o scyah:.t ki, Türk dos 
tarafından temenni edilmekte 
vekil Meta.ksas da müttefikler 
yapılacak bu temaslann do 
tarsin, bağlan takviye edeceği 
le gerçekleştireceklerdir. Yun 
metinin reisi tarafından yapıla 
seyahat iki devlet arasında 
bir tC§riki mesaiye doğru barek 
tasını teşkil eyliyecektir. 

Bu iki devlet arasında budud 
değildir. 

Yılma Belediye! 
•11•nnn111111 ••H••••n•• ...................... 

Yollara çakdığın çivilerle, halin kendinle en güzel şekil 
iş birliği yapmağa alıştırıyorsun. Sen gayreti kesme, bi 

himmetten geri kalmayacağız. 

............ - .... - Yazan: HiKMET MUNiR ............ _._ 

İstanbul ıehri gün geçtikçe, biraz da 
ha bir Avrupa şehri manzarası alıyor. 
Gerçi sokaklara, yalnız yaya halkın geç 
m.cai için çivi çakmakla iş bitmez; bu 
nu hep biliriz .... Fakat şehirin tabiati 
düzeliyor. Halk, belediye ile teşrikime 

saiye en müsait şekilde alışıyor. 

Şehrin srhbat ve düzeni uğrunda beledi 
yeylc elbirllği yapılması için bir de ceza 
tayin edilmiş olmasını, bazı kimseler 
hoş bulmuyor. Fakat bu ceza. verildiği 
zaman ağır gelir. Vermeyenler hissetmi 
yıorlar. Vermeyenler kimlerdir? Ortaya 
konulan nizamı dinleycnler.dir ... O niza 
mz dinlemekte ne mahzur vardır ki ay 
km hareket edelim. V c bizden para 
alındığı için yüksün elim? 

Bundan başka tenbih ve tavsiyeye Londra sokaklarında yaya 1i 
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Italya ingiltere ile 1 

harp ede bilir mi? 
lnglllz Matbuatının ehemmiyet verdiği 

bu mevzu üzerinde 

lsviçre ve Fransa gazeteleri 
rıe digor? 

lngiliz gazetelerinden bazılan ltal l 
yanın ötedenberi lngiltereyi tehdit et 1 
mekte olmasının dünya ma!buatında 1 
bıraktığı akisleri neşrediyor. 1 

Bu meyanda lsviçrenin Bal tehrin ı 
de intiıar eden "National Zeitung,. 
gazeteıinin fAyanı dikkat bir malta 

)eri alınmaktadır. Makale, kısrr.en j 
Franaız aıkeri mecmua1t "France 
Militaire,, ın 29 temmuz tarihli nüı 
haamcla neırettiği bir tetkik yazııma 
dayanarak, 1 talyanm bütün Sllf'ret vel 
iddiaıma rağmen, karadan ve deniz 
den hali ne kadar tehlikeye maruz 
bir memleket olduğunu tahlil etmek 
tedir. 

Bu itı"barla l talya tngiltere ile harp 
edebilir mi, edemez mi? Herhangi ıu 
retle harp etmek kendiıi için nasıl 
neticeler tevlit eder~ Bu makalenin 
baılıca meısul olduğu bu hayati me 
ıelelerdir. 

Yazr ıöyledir: 

r.u v~ m.s.rııı yüzde 7 5 ini vermektedir. 
El.·ktı ı.t ıt.tasyon.aı ı nd g ..ıın .. c, bun 

l3r t.aıı .• <ıı..-e rı uakım=tan gayrı müs:ııt 

bir şe'. . ı l de tc:v ı: ı ed.lmiştiı. ı .. t ıhJal edi 
ı .. n "1,5 ı : • .ı \ .ın l:İlv\ atoı ya.ııız ;; milyo 
nunu. Pk.n.ont, Lambard.ya ve Vene 
di~ \'ı layetlcri tcmın ede ı ki burada c 
lcktrik ıstasyonları h..ıti uda yakın dag 
lıklnr aı a::ana kurulmuştur. 

France Militaire gazetesinin yazdığı 
na göre, bu istasyonlar, dü§man hesabı 
na gayet muvafık bir hücum mıntakası 
teşkil etmektedir. Bunlar, bir hamlede 
tahrip edilince, mühim miktar.ela elek 
trikten istifade eden demir yolu siste 
mini bir dereceye kadar felce uğratır. 

Apeninlerdeki fabrikalar yalnız kışın 
elektrikle işler ve yazın su az olduğu 

için kömür kullanmak zaruretindedir. 
Fakat İtalyanın kendisinin kömürü yok 
tur. Petrol tedariki meselesine gelince, 
bu saha da bir ablukaya pek müsaittir 
ve bundan hayli zarar görür. 

"Avrupa gazetelerini okuyanlar, ltal Menabii pek mahdud olduğu cihetle, 
yanın, askeri kuvvetine dayanarak ln İtalya ablukadan fazla mutazarrır olur 
giltercye kar§r istediği gibi hareket ede diyoruz. Zira. Akdeniz bile açık deniz 
bileceği neticesine varnıı§lardır. Bu 51 değildir. 

rada iki devlet arasında birdenbire bir Akdenizin kapıları, İtalyanın elinde 
yakınla§ma vücuda gelmesi, herkesi hay değildir. Cebelutarık lngilterenin kontro 
1i hayrete dü~:.irmüş olsa gerektir. lü ~1tında bulunuyor .• 

Bu yakınlaşmanın siyasi neticelerini 1 talyayı Haheıistandaki Afrika f mpa 
hemen tahmin edemeyiz. Fakat İtalya ratorluğundan ayıran Süven kanalı da 
nın herhalde harp etmek niyetinden vaz hi İngilizlerin kontrolu altındadır. 
geçmesine yarayacağını sanıyoruz. Romanya buğdayının ve petrolünün 

Francc Militaire gazetesinde S. geldiği Ça .... akkale kapısı yeniden askeri 
H. P. imzalı bir makale, İtalyanın as lcıtirilmi~tir ve Tür'•İyenin elindedir. 
!::ri bakımından ne kadar tehlikeye ma Franse Militaire gazetesi. aynen şöy 
ı uz bir memleket okluğunu yazmakta le diyor: 
dır. "Latin denizi, FaşiJt devletinin gü 

Muharrir evvela İtalyanın coğrafi va nün ·birinde kr.nlabilcceği bir kapan ha 
ziyetini ele alıyor. Bilhassa Alp hu line gelmiştir.,. 

dudlarrnın , asla teminat verici bir yer Musolini, bu D"':işkülatı bertaraf edip 
olmadığını kaydediyor. Muhtelif silsile kendi kendine kifayet ctmcğe uğraşı 
Ieri itibarile Alp dağları, yer yer müda yor. İtalya bugün - kurak seneleri gö 
faa imkanları verecek derecede İsviçre ze almazsak - keni buğayı ile geçine 
ye, Fransaya doğ~ uzanırken, İtalyaya bilir. Fakat bütün m~mleket için elek 
gelince birdenbire öikleşcrck, muhtelif trik istihsalinde müşkülat her zaman 
mahallerden müdafaa edebilmek gibi vardır. Arnavudluğun petrolu kafi de 
ıevkulceyşi bir planın tatbikine imkan ğildir. Yiyecek tedariki meselesi de 
vermeyecek bir manzara arzetmektedir. hayli endişeyi muciptir. 

Bir kere hudud kayboldu mu, artık Tedarikat menbalarını Akdenize has 
Alp hududu ile Po vadisi arasında mem retmek için, İtalya, muhtelif üsler arı 
leketi müdafaa etmek İtalyan askerleri yor. Bu arada Adriyatik denizindeki Sa 
için pek güç olur. ıeno adası, Arnavudluk, Ege denizinde 

Alplan müdafaa esnasında İtalyanla ki On İki Adalar zikredilmektedir. 
nn mağlup olması, Cenubi Tirolde ve Ve hiç şüphesiz Süverı kanalından da 
fstirya siyast akisler uyandıracaktır. Zi istifade etmek için İtalya, Mısırın yar 
ra bu mahallerdeki ekalliyetlerin İtalya dımını satın almağa tevessül edecektir. 
ya itaati, ancak İtalyanın muvaffakıyeti Garbi Akdeniu:le ise, Balear adaları 
ne bağlıdır. Bu itibarla, §imal; İtalyanın na şu veya bu gekilde el kaymağa teşeb 
muka.c!deratı daha ilk ça.rpi§malarda bel büs edecektir. 
li olacaktır. 

Cenubi Tirol, gerek Almanya. gerek 
Avusturyanın tamamen kaybetmi§ ol 
duklan, daha doğrusu (kaybedilmi§) 
gözile baktıkları bir yer değildir. Bu 
yerler, bir takım siyasi kombinezonlar 
arasında rehin bırakılmak fedakarlığı 
göıterilmiş yerlerdir. 

İtalyan sahillerinin ne derece hücuma 
maruz olduğunu araştıralım: 

İtayanın 250 mil uzu:ıluğundaki sahil 
lerini, heyeti umumiye itibarile, 
mak gayr i mümkO:indür. Hatta, sahil 
mıntakalannın teşekkülü bir ihraç hare 
ketine müsait olmasa dahi.. , 

Diğer cihetten Napoli, Genova, Pa 
lermo, Vene.dik ve Triyeste gibi çok kala 
balık §ehirler, ıahil üzerindedir. 

Denizden 12,S mil mesafede olan Ro 
ma bile, h:ıttı harp gemilerinden atrlabi 
lecek top menzili altındadır. 

İtalyanın ekonomik vaziyetinin de ne 
ıcadar tehlikeye maruz bulunduğunu şura 
dan anlayacağız: İtalyanın sanayi mer 
kezleri gaye~ fena tevzi ed:lmiş halde 
dir. Bütün sanayi merkezleri §İmali ltal 
yada toplanmıştır. Onun için Alplardan 
yapılacak bir istila hareketine açık bir 
vaziyette bulunuyor. 

France Militaire makalesini Musoli 
ninin, İtalya halkının manevi enerjisini 
askeri kuvvetini )•:.ikseltmesinden bahse ı 
derek bu suretle İtalyanın coğrafi ve 

. 1 
(Sourı: Sn. 7 Sii. 1) 1 

Hitler'le Mussolini 
Aralarındaki benzerlik ve fark nerelerde 

Duçe ile Führer biribirlerine yardım 
edebilirler. Bu suretle Berlin - Roma 

J mihveri canlı bir hakikat halini alıyor. 
l Fakat Berlinle Roma aynı şikarı . ar· 

Bugün Münih'de iki diktatör l:arş ı

laşıyor, . diyorlar. Şüphesiz ki bu, ke- 1 

lime itibariyle doğru. Fakat pek de 
doğru değil. Aıı.ıl şöyle demek lazım: 
"Bug-:in Münih'de, din kuran bir adam
la imparatorluk kuran bir adam karşı· 
taşıyor." 

zu etmeğe başlayınca bu işbirliği xaka
bet şekline dökülüyor ve B. Mussolini 
alayları,ı Branner'de nö'Jct beklemeğe 

yolla yor. 
Onun için Mussolini ile Hitler'in gö

r ü .. mesi hem gayet tabiidir. hem de en
gell -:rle doludur. Ve bu yüzden de bu 
görüşmeler pek nadir oluyor. B. Muı
ı:olini B. Hitler'in V enedik 'e yaptığı zi
yareti iade etme!< için ü~ sene be:Cledi. 

1934 del;i Vcnedik görüşmesi Füh
rer için de. Ouçe için de bir ümid kı
rılması olmuştu. 1937 deki Münih görüş 
m:sinin daha iyi olacağı ve B. Mussolini 
ile B. Ilitler'in biribirkrini ayrran şey· 
leri düşünecekleri söyleniyor. A. L. 
!eri uüşünecekleri söyleniyor. A. L. 
Jeune (İntransigent) . 

Führer dı:, Duçe de diktatör. Bunun
la beraber, B. Hitler Almanyada yeni 
bir din yaratmıştır: Irkçılık dini. Hal
buki B. Mussolini bilhassa yeni Roma- Harp edenlere 
da Sezarlar Romasının ruhunu ve ira- Pe rol satalmazsa 
desini tekrar canlandırmak istedi. 

• • • Harp ve harpçiliğe kar91 bir 
mücadele halinde bulun; n daimi 

Führer, bu suretle, bir ilham verici ola 
konferans son günlerde bir karar 

rak meydana çıkıyor. Duçe ise bir te~-
kilatçı olarak. vermiştir: 

Bu karara göre, petrol ve rnazot 
Biri Berchtesgadcn'deki yalnızlığı 

ihracatı yapan sulhcü ınemleket
içinde milleti için bir peygamberdir, e

l ere müracaat edilecek ve bu rnad
mirleri beklenir .. 

Diğeri, Romadaki sarayından yeni 1- delerin harp eden veya harpçi olan 
memleektleı-e ıatılmaıının kat'i 

talyanın istiklalini bir araya bağlayan 
surette menedilmesi istenilecekiplt>ri idare eder. 

B. M usaolini elinde mümkün olduğu tir. 
kadar çok nezaret toplar. Konf eranıta alınan kararda 

Fafl•t aleyhtarı dört ltal
yan tevkH edlldl 

Musolininin Almanyayı ziyareti 
münasebetle, gizliAlman polisi dört 
İtalyan tethişçisini tevkif etmittir. 
Bunların Fransada yaşayan Faıist 

leyhtarı ltalyanlardan müteşekkil bi 
grupun liderleri olduğu iddia edi 
mekteclir. Fatist dktatörü Muaolin 
nin Almanyayı ziyareti dolayisil 
Münhe gelmişlerdir. 

Paristcn hareketlerinden evvel 
Alman gizli polisi "G~topo,, ya, a 
tr Faşist aleyhtarının muhtelif yolla 
la Münihe hareket ettiği bildirilmişti 
Bunlardan ikisinin henüz izine ras 
lanılmamı~tır. 

Bundan başka, yalnız Müniht 
200 kadar şüpheli eşhasın daha ne 
ret altına alındığı bldirilmekteclir. 

( Daily Expreı )' 

timai ve siyasi niu .. mını yenide 
kurarak Alman milletini yükle 
gayel~rine doğru kuvvetli bir eJI 
idare ediyor. Avrupa medeniyeU 
ni türlü inhitat teıebbüıüne kartı 
koyar&k ltalyaya mücadele za 
manlarında birlik ve kuvvet~; 
dostluk göstermiıtir.,t 1 

Vidnsör Dükü· 
nün şoförü 

Jugllterede tevkif 
edildi B. Hitler i.izerine nezaret almak iste- ilave olunduğuna göre, bugün pet

mez. İç dünyasına çekilerek kurduğu rol ve mazot ihracatı yapan mem· 
hülya idari işlerle uğraşamıyacak dere- lektlerin çoğu sulhcüdür ve her Sabık İngiliz k 
cedc onu meşgul etml!ktedir. hükumet, bu ihracatı yapan ferdi lr Sekizinci Edva 

Hitler fikir ihtilaflarına pek düşkün- müesseselere tazyik icra edebilir. dm on sekiz sene,· 
d.. B' l M k Harpçi memleketlere petrol ve fo'"rlt'"ıg~u"nu·· van ur: :r tara tan os .ovanın kominiz· ~ 
mint karıı seCe~ olur, bir: taraftan mazot ıatılmayın::a harbin kendi tan başka, ln~ilter 
Vatikanla m:.ica<lele eder: Din harbi. kendine ortadan kalkacağı daşÜ· tahtından Çekiı~W, 

Mussolini Vatikanla bir anlaıma nülmektedir. sıralarda da, " M 
imzalamıştır. Bu anlaşmaya itaat eder. Dört yaprakh yo:lcamn dam Simpsonu., 1 
Evvelce Moıkova ile de bir anlaşma getirdiği uğur••• • giltereden F ran 
imza etmek üzere idi. Bugün Rus ko- ---------- • nm Kan şehrine g 
münizmine hücum etmesi Berlinin böy- Dört yapraklı yonca çok nadir Vindıör Dü,eai tinni~ olan §Oför' 
le bir hücuma geçtiği içindir. Çünkü bir şeydir ve Avrupalılar buna b\j. Ladbrook, lngilt 
Berlin - Roma mihveri onu bazı müş- yük bir uğur atfederler. rede tevkif edilmiştir. 
terek hareketlerde bulunmagwa mecbur Bundan 56 sene evvel, lngilte· T k.f. L _ 1 h•d' 

d b . 11" l b l • ev ı ıne seocp o an a ıse, a 
etmektedir. re e ır mua ım, ta e e erme k k b d t k .. ı· b" h t b .. w • ·a aşın a nu u soy ıyen ır a 

• • • derste unu ogretırken: b' .. .. ·· .. 1 .. 1" ı . .. . ın sozunu ya an soyuyorsun . , 
Fakat Umumi Harpten yirmi sene - Bana kını dort yapraklı hır diye gelişi güzel kesmesidir 

uzakta bulunduğumuz için. bu biribi- yonca bulur getirirse yirmi bet ku- H . v· d .. d k d . b J 
rinden farklı iki insan nihayet aynı rut veı-eceğim, dcmiı. d. adtıp, S ıbnksor f"u udanhanf la 
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programlarla hareket ediyorlar. Mua. ımın maks~dıt her halde hammi.il edemiyerek .. yalan!,, dİ)' 
İkisi de yalnız milletlerinin büyük ol- t I he rastırm - k t k ~ e Yt a ~ aga sev e m~ • bağırmı~ Ye hatibin •ikayeti üzerine 

masını istemekle kalmıyorlar, aynı za- t F k t 56 sene b ')t ı. a a •. ıonra ve ugun, sarho•luk ve nizamsız hareket ith 
manda milletlerinin kendi kendilerine b d b hafta ) b l ')t un an ır • evve • u mua • mile polislerce yakalanmr§ fakat 
yeter olmalarını da isteyorlar. limin talebelerınden ve bugün L"J•h h .. d. h · · 

K d. k d' l'k b' d' . l . . r.ı a arc a ısc Ş1tyam e emmıyet g 
en ı en ıne yeter ı ır ın ku- yatlı hır adam o an bırı kırda dört ru"lm d·w• d best b k 1 

ran 'bı" 1937 d b" · t 1 k k k' . b l e ıgın en ser ıra ı mı gı • e ır ımpara or u U• yapra .ı bır y - :ıca u uror.He=- ı tır 
ranın da son icadını teşkil etmektedir. çocukluğunda mualliminin yaptı· · . . . 
Fakat. kendi kendine yetmek için ita!- ~ ad" h tırlayor. 0 m ıı· · Daıly E,.;pres gazetesı muhabı 

gı va ı a , ua ımı a· \ I ' d .. d b k f ·ı 
yanın yayılması lazım. Almanyanın da ramağa b tlayor. Ve buluy d ın sor ukunun sa ı şo örü ı 
öyle. yoncayı :C,türüp ihtiyar ad::ıd:~ konu_,arak, vakc:. hakkında kendisi 
Romanın ve Berlinin yayılması iki 25 kuruşu alıyor! den ız.~hat. almış.tır. 

ayrı istikamete doğru yol aldığı i ~il" Bir mUzeyl soyan Şofor dıyor kı: 
: 1 ;-sız yaka!andı "'Eminim, duk benim b1J hareket 

Fransada, altı ay kadar evvel, 
bir müzeyi ıoyan hırsız, iki arka· 
datı ile beraber, son günlerde ya· 
kalanmııtır. 

Romanludaki kibar hırsızlnr· 
dan biri olan Lenz ismindeki bu 
adam, bundan evvel de birçok bü· 
yük hırs17.hklarla me~hurdu. Son 
defa soyduğu müzeden 500.000 
franklık kıymetli eıya çalmıştır. 

Yapılan tahkikata göre, hırsı7., 
diğer üç arkada~ı ile beraber, mü· 
zeye öğle vakti girır.\ş, müzede 
yalnıı bir bekçinin bulunmasın· 
dan istifade ederek, en kıymetli 
eserleri çalmıtbr. 
Hlt''9r onba•ı 1 

Musolini, Hitlere İtalyan milis· 
!erinin fahri ha•kanlığmı vermiş 
ve bu ünvandaki milislerin taııdı· 
ğı apuletleri, 9u cümlelerin yaz1lr 
olduğu bir kağıt hediye etmiıtir: 

me kızacaktır ... Çünkü onun tabiat 
kendisi hakkında söylenenlere kula 
asmayıp geçmektir. Benim de b0vl 
hareket etmemi tercih e<l•!Tdi. L4te 
sokaktan; ~eçiyorken hatibin, Vin 
sör dukundan bahsetti~ini işitti 
Onun ne sövlediğini pek hatırla)' 
mryorum. 17 akat duk hakkında so 
lenm~kte olan, sözlerin ayni idi. 

Elinden Releni ardına koyrnuyo 
ve onun aleyhinde tiirlii şeylrt· sö 
liiyordu. 

Birdenbire, bu gibi saçmaları 
ve yalanların din!enmeiie 
şeyler olmad•.pnr haykırdım. 

Ve çok sürmeden ~e polis kolu 
dan yakaladı. Karakola götürüldüı1' 

Yalnız Milano şehri, İtalya kraliyeti 
nin tarhettiği verginin dörtte birini te 
min eder. Po vadisi ise, İtalyan huğda 
ymın yüzde 48 ini, pirincin yüzde 99 ul 

ıuu.,terı - Y"'1lelderlntz pek tuHuz ıe)ler dotnıeu ... 
Garson - Bu hususta hesap görürken konupak daha yerinde otacatmı tımlt ederim .. 

"Alman milletinin tefi olar&k, 
Almanyaya yeni büyüklüğüne kar 
fı iman verdi. Alman medeni, iç· 

Bir sokak hatibini nsözüne istira 
etmediğim için hapse at··, aklığı 
bana pek gario geldi. Vindsör duk 
na karşı memleket içinde ve dıtın 
samimi dostluk hisleri besleyerıle 
vardır. Ona bu sı:ibi hücumlar öt 
denberi yapılageldi~ ve kimsede J11 
kabelecle bulunmadığı için ben atı 
dım. Ve böyle hareket ettim ... 
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Kurultay kapandıktan sonra bir iki düşünce 
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ŞEHiR HABERLERi Tarih kitapları 
Horhor ve civarı Tramvayşirketi-Yeni cami mey-

susuz kaldı ne yeni bir tebl:- danı 
değişmelidir ,, 

Yazan: Omer Kemal AOar 
ikinci Tarih Kurultayında oku·I 

nan tezler. kitaplara ıeçmeyen 
hakikatler belirtti. Bunların ço
cuklarımız tarafından öğrenilme
ıi milli benliiin inkitafına yardını 
edecektir. Tarih arqbrmalan ol· 
ıunlqtıkça, yeni hakikatler bu· 
lundukça onun kitap aayf alarma 
geçmeleri bir zaruret olur. Biz 
her gün yeni bir hakikat mU..ha
de etmekle, tarihimizi aydınlatan 
bir eıerle ka11da9makla en büyük 
zevki duyuyonaz. içimizde, ka
ranlık bir noktanın aydınlanması 
bir ferahlık yaratmı9 oluyor. Bu
nu yeti9en ıençlere de duyurmak 
bir yurt severlik iti halini almrt

olmaıı kadar tabii bir keyfiyet ta· Su tesisatı için llJzım gat yapıldı işi tetkik etmek üzere 
bir komisyon işe 

başladı 

tır. 

Atatürk'ün devamlı te,vik ve 
irıatlariyle her sün bir karanhit 
aydınlatan Türk Tarih Kurumu 
eski ve yeni tarihimiz için zengin 
kaynaklar elde ediyor. Türk ze
ki projektlirünün dokundutu yer
de bir aydınlık --gittikçe ıeni,le
yen ve muhite ya.,YJldıkça kuvve
tini kaybetmeyen bir hakikat
ıöze çarpıyor. 

Bunlar dikkatli bir ıüzreçten, 
titiz bir elemeden ıeçirilerek ki
taplarda yer bulmalıdır. 

Tarih aer•İ•İ, bir ilim eseridir. 
Çok dikkatle hazırlanmıı, çok İ· 
aabetle tertip ve tanzim olunmu'
tm. Bu ıerıinin müıahhu olUfu, 
haf ızal rcla ıilinm : - iz! :r bırakı
yor. Teıhir edilen eserlerin çoklu
iu. ze:ııinlili, killtürümilzün de 
enrinlifini ifade ediyor. Bu ıevİ· 
nilecek ve 81iinülecek bir mazha· 
riyettir. 

Ne Jradar yazık ki büyük emek
ler, fedaklrbklar, feraıatlarla h&
ttı>laıian bu tarih aersiainin bir b· 
tafofa yoktUr. Fakat buıün olma
ması. yarın i~ · n hazırlan:naır.aıı 
için bir mazeret tetlril etme~. T-
miz ve parlak katıda, lcıaa izah· 
larla baıılacak bir '~atalof, tarih 
muallimlerinin vazi~,Jerini çok lcCJ 
laylqtıracaktır. 

Bu ayni zamanda Türk Tarih 
Kuna,.... · .11un en süze) eteri olacak· 
tır. Kültür tarihimizin ne kadar 
enrin ve zenıin olduiunu tüphe
•Ye mahal vcrmiyecek tekilde teha 
riiz ettirecektir. Bu eterin ba-
11 lmuı ile Türk çocuklan en doi· 
ru ve en mukni hakikatlerle karıı 
lcarııya aelmit bulunacaklardır. 
Sözlerin heligati yanında reaim
lerin dilinin daha verimli ve daha 

ıa vvur olunamaz. 
J:~liaa, Türk Tar:~1 r· -· -:.ır.· · •· 

dan, yeni tezlere, ve tarih sergisi· 
ne uygun bir ,ekilde, kitaplarımız
da tadilat yap · ası ı ve tarih tft:f. 
risa:::ıda büyük bir yardım::ı o1.ı
caiı muhakkak bulunan sergide
ki eserlerin iyi cins ki.iıda -r•r '<· 
li olarak- basılmasını ve Türk 
c ::ıçli~".,in iııtifade. iı.~ arzolun· 
ma:::ı! istemekle hircok arkadr ı· 
ların dü:;::r::elerir.i ifad .. etmit b'.l· 
lunuyor ve um11l1I:":- : ı bi"' y&.·nn· 
da bu~:·•rı bir hakikat olacai• .11 

tahminde zor!: !; çekmiyorum. 
Ômcr Kemal , · r 

Para Bors~sında 

parayı halk veremlyoı 
Aksaray ve Horhor civarının ıu 

ları kesilmiıtir. Halk burada ıu ihti 
yacını gidermek için müıkülata uğra 
makta ve kuyu sulan ile vaziyeti ida 
re etmek mecburiyetinde kalmakta 
dırlar . 

Aksaray ve Horhor civannda ya 
pılan tetkikatta dör! mdhallenin ıu 
suz olduğu teıbit eclilmittir. 

Dört mahalleye su vermek ıçın 
bin dört yüz liralık tesisata ihtiyaç 
vardır. 1400 liralık tesisat bedeli ev 
lere taksim edildiği takdirde her e 
ve yirmi lira dütmektedir. 

Tramvay hatlarının 
geçtiği yerler as/alt 

olacak 
Tramvay tirketinin mukavelesin 

de yazılı ahkamın bir kısmını tatbik 
tamediği belediyece yapılan tetkikler 
den anlatılmıttır. 

Şirketin bilhassa tramvay yolları ı 
nı tamir etmeıi mukavelenin madde 
lerine tamamen riayet etmesi için ye 
niden tebligat yapılmııtır. 

Şirket tramvay hatlarının geçtiği 
yerleri bunclan aonra asfalt olarak 
yapacaktır. Halbuki bura halkı bu masrafı ve 

rebilecek kudrette değildirler. Bu 
itibarla Sıhhat itleri bakanlığına bir V 8 pur da lenahk geçi• 
dilekçe ile müracaat ederek vaziye d 
tin para yardımı suretile hallini iıte ren 8 am . 
mitlerdir. Milli Sigorta ıirketi memurların 

Eminönü meydanı ile Yenicami 
etrafmm tramvay ıirketinden geri a 
lmmakta olan bir buçuk milyon lira 
ile geniıletileceğini dün Y8Zllllfbk. 
istimlak itini tetkik etmek için beledi 
ye fen heyeti müdürü ile imıv ıube 
si müdürü ve harita ıubesi müdürün 
den mürekkeu bir komisyon kurul 
muştur. . 

Tramvay ıirketinden her on beter 
bin Un olarak alınmakta olan para 
lar Cumhuriyet Merkez Banlcasında 
belediye namma birikmektedir. 

Belediye buradan alınacak para 
nın bir kmnı ile de yanan adliye bi 
nasmm yerini maliyeden utm alaca 
ğı gibi buranın albna düten evleri 
de istimlak edecek, buralan bir kül 
tür park haline getirecektir. 

1ıtınbul bor1UJnda çıkardırut olan 
ıayialann artık hiç bir teıiri lcalmamıt 
muameleler normal bir ıekle girmittir. 

Esaıen borsa komiserliği şayiayı ç~ Kefalet mektubu vermeyen 
karanlar etrafında yapmıt olduğu tab.kı Kem layoncular 

dan Papazyan isminde bir ihtiyar 
dün Kadıköy vapurunda fenalaımıı, 
hastahaneye kaldmlmlf, biraz sonra 
ölmüıtür. Papazyanm menenjitten 
öldüğü teabit eclilmiıtir. 

KllltDrde yeni tayin 
ve nakiller katı maliye vekaletine göndermi§tır. 

Şimdi emniyet direktörlüğü memurları 
tahkikata devam ctmekte.dir. ' 

Bu rapor cia bir kıç güne kadar veka 
Jete gönderilmiı bulunacaktır. Borsad• 
muamel~ler yen:den canlanmıı ve nor 
mal bir ıekil almııtır. Türle borcu birin 
ci tertip tahv :ileri 13. 7 O den açrlmıt. ay 
ni ıuretle kapanmııtır. İkinci tertip üze 
rine de hiçbir muamele cereyan etme 
difi fibi Anadolu ve Sivas demir yolu 
tahvili üzerine de muamele cereyan et 
menıiıtir. 

Aralan çimento tahvilleri 1O,7 5 den 
açdmıı, 10,80 den kapanmııtır. 

Londra borsasında bir sterlin 144.56 
da ıçılnuı. 144.57 franktı kapanmı• 

tır. Bu suretle hterlir. niıbt bir )ıtikrar 
kazanmaktadır. 

Bona hıricinde altm 10.60 açıtmıı. 

l 062 de kapanmııtır. 

Sa!ıp•zarı:ııda bir deniz 
kazası 

Dün sabah Salıpazarmda bir deniz 
kaza11 olmuf, Yunan bandıralı Vasi 
liki adında bir balıkçı kayığı ıulann 
cereyanı yüzünden ayni yerde de 
mirli olan lstanbul tilebine çarpmı§ 
br. 

Müaademe neticesinde. lstanbul 
ıilebine hiç bir feY olmamıf, balıkçı 
kayığı hasara uğradığı için derhal 
tertibat alınarak karaya çekilmittir. 
Deniz Ticaret müdürlüğü hidiıe et 
rafında tahkikat yapmaktadır. 

Gümrük komisyoncularının güm 
rüklerde it takip edebilmeleri için 
bin liralık bir kefalet mektubu ver 
meleri icabetmekteclir. 

Kefalet mektupları her yıl muay 
yen bir müddet zarfında verilmekte 
dir. Bu yıl bu müddet geldiği halde 
henüz kefalet mektubu veren ko 
miıyoncu çıkmacbğmdan alakadarla 
ra gümrük bil§ müc!ürlüğünden res 
men tebligat yapılml§tır. Bu tebliğe 
rağmen kefalet mektubu getirmekte 
ihmal srösterenler tiddetle takip edile 
ceği gibi. icabettiği takdirde muay 
yen bir müddet içinde !ıten ekektiri 
leceklerdir. 

Bir Alman gızet"cl 
gurubu şehrimizde 

Dün ıehrimize Alman gazetecile 
rinden mürekkep bir heyet gelmiftir. 
Bqlannda Alman Nazi fırkası natiri 
efkan Volkisher Beobachter·in lk 
tisat muharriri Dr. Nonneubuch bu 
lunan Alman muharrirleri gurubu 
sekiz kiıiclirler. Hepsi de iktisat aaha 
ıında yazı yazmaktadırlar. 

Alman muharrirleri Balkanlann 
iktisadi vaziyetleri etrafmda tetkik 
ler yapmaktadırlar. 

Memleketimizde de tetkikler ve 
temaslar yaptıktan sonra Yunaniata 
na gideceklerdir . 

Alman muharrirleri dün aktam 
Ankaraya gitmitlerclir. 

BIÇAKLA Y ARAlADILAR -
Evvelki gece aaat üçte Beyoğlunda 
5abahatin evinde Pehlivan lbrahim 
ve arkadatlan Rıfat isminde birini 
bıçakla bir kaç yerinden yaralayıp 
kaçmJflardır. 

Yaralı adam hastahaneye kalcbnl 
mqtır. 

EROiN IÇMEKTF.N YAKALAN 
Dl - Eroin içmekten altı aya mah 
küm olan Kenan isminde birisi kaç 
mq, zabıtaca aranıyordu. Kenan 
dün yakalanarak Bakırköy akıl hu 
tahaneaine gönderilmiıtir . 

BEŞ Y AŞINDAKi ÇOCUGA 
ÇARP'ff - Şoför Sadığın idaresin 
deki 1820 numaralı otomobil Şehre 
mininde tatlıcı Azizin dükkanı önün 
de oynayan bet Yatında Celale çar 
parak yaralamııtır. Çocuk hastahane 
ye kaldmlml§tır. 

Ardiye Ucretlerl 

Lise ve orta okul öiretmenleri a 
rasmda yapılan yeni c:leiifmeler fUll 
1ardır: 

Beıiktat orta okulu riyaziye ıtaji 
yerliğine lamail Kemal, Haydarpap 
lisesi tabüye stajiyerliibıe (açdt 
tan) Nusret, Haydaıpeıa lieem coi 
rafya öğretmenlijine Faik Sabri Ve 
fa lisesi biyoloji yanbma 
öğretmenliğine Mübeccel, E 
yüp orta okulu beden terhiyeei öl 
retmeni Tahsin Fatih orta okuluna. 
Adana kültür direktörü Yunua K& 
mn lstanbul kız liseai felsefe ve 
türkçe öğretmenlifine, Beyoğlu 4.f 
üncü okul öğretmenlerinden Fatma 
Cumhuriyet orta okulu fen bilgiai öi 
retmenliğine, Erenköy bz liM al 
manca öğretmeni Hemıine Ankara 
Gazi liaesine, Gelenbevi orta okulu 
ıtajiyerliğine Hasna. Oaküdai üçün 
cü orta okulu ingilizce etajiyeftiii 
ne Hayriinniea, Oıküdar birinci orta 
okul katibi Amn Beykoz ortaya. Di 
yaıbekir lisesi katibi Ziya Oıküdar 

lı u.hiplerine yin bir kolaylık ol birinci orta okul UtipJiiine tayin 
mak üzere gümrük bat müdürlüğü eclilmiılerdir. 
yeni bir karar ittihaz ~!1"iıtir. . Reeml ulrelerde .... , ..... 

Bu karara gore ardiye • ,._. 
ücreti badema gümrük mu -tlerl 
ayenesinden evvel liman iıletme Bir te,rinievvelden itibaren rami 
iclaresi vezne1ine ödenecek, ve eıya dairelerde çalqma saatleri c:leiiteeek 
bedelleri de Klering hetabma Mer tir. Memurlar aabahlan dokuzda p 
kez bukan veznesine yine muaye lip akpm on yedide çıbca1dardır. 
neden evvel yatmlacaktır. Öğle paydoau bir saattir. 

ınüıbet olacajını ıöylemefe biJ. r---.. -,;-.-. -,:.-.-.... - .. -.-.-_ ..... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ___ ... -_-.-.-... -.. --.. -.. -.-.-----.. -----.. -.-.-.-.. -... -.. -.. -.-.-.-.-.. -.-.. -.-.. -.-.-----.. -.. -.. -.. -.-.-.-.. -.-.-.-.-.. -.-.-.-.. -.-.. -.-.-.. -.-.-.. -.-.-.-.. -.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.. -:.-. 
lnem lüzum var mıdır? 

Tarih aer•iıini ziyaret eden vel 
ondan büyük istifadeler, ibretler 
elde ei -:r:k çıkanların, bunların 
lcataloiu yapılacak mı? diye ao- 1 

'l'anların az olmadığı da bir haki
lrattir. 

Bütün tarih muallimleri ve bü· 
tün münevverler için faydalı oldu
iunda kanaatlerin birleıtiti bu ka- 1 
taloiun buılarak teni edilmesini 1 
T&rk Tarih Kun!mundan bekle
lllek J.-,~una bir temenni aayıla 1 

llıaz. Çünkü Kunım havle Dir itti
Yaln, iatefi, ıevıi ve ıükranla kar· 
trlıyacak bir teteldcüldür. 

• .. • . n.·-·.ı, i.::: t::: :--re •e u:. -
ıar \r.~ --. ,_:;"-::vakkıf çalr·- ~·· 
bın ıonunda elde ettili ıonunçlann 
°hayle tabır•.,.1 •1da ı. ... •.ı ..... -- · 
den en bü1'iik hazzı duyar. böy!' 

Hocataş vaprunun 
lecrllbeleri 

Türk iıçiıinin bec~rikU eli ile Şir 

lt•ti Hayr:yenin Jiaıköy tersanesinde 
ltt•;dana cetirilen 7 5 numaralı 00 Kaca 
t•ş .. vapurunun yarın sabah bir heye• 
llıızurunda ıon tecıi.ibeıi yapıla.:aktır. 
'1ııurunda "on tecrübesi yapılacaktır. 

1'ecıo1be. Bilyükada Oı Heybeli arı 
"1tdı otaeak.z tecrübede muvaffak olun 

Hayatta ö}'le gUnler 
T&rdıJ' ki bir teaadtlfle 
bize yabancı olan bir 
hakikat birdenbire ken. 
dini belli eder. Okuduk. 
tanınız. lıltfp gördUkl•. 
rtmıs, huılı her ıey bu 
h&kikaU bize labat et. 
mek için blrlblrlnl ta. 
kipte gecikmez .• 

Bu ne\'I gün}erden blrlDI Romada yaşL 
dım. Bu •balı okuduJUm gazetelerin birin. 
de biç te garip olmıyaD blr zabıta vakw 
gÖZtlllle Ul§U. Hiç ktJllMyl alAkad&r etmr. 
yen bu bavacu. beni mUthJ§ allkadar ett!. 
üzerinde dtl§ttndtlrdQ. Yaka töyle idi· 

BUmem haıırt memleketten bir lbUyar 
çlltçt kanaı tavukJal'ID& Yem vermek üzere 
kümeM giriyor, Bu kümes ayni umanda 
öteberi, eski efya atılan bir yerdir. Yerr. 
\•ermeye glrdlft sırada tavuklardan biri Ur . 
kerek U(Uyor. Ve köııede bir yerde duvar>e 
dayalı duran eekl, kUnU. paaır, senelerden. 
beri kullanılmamrı av tül e#fnln tetiğine kJ. 
nuyor . .Ateı a'an tU!ek patlıyor, kadm ıh 
'\lnmdan vurulup ölüyor. 

Bu çok basit vr o•a ... an vakadan bir tOrhl 
dfl.f0nce1erlml çekip alamıyorum. Evden R'ı. 
mıuım tnllzelerfnl ıezmek t«:tn çıktım. °Ri:' 
l\uwllf reatm ralerllfnde ~tnımeıte ~lfbm. 
Fıt'kat bir türlll ne müzeleri ıreurken. r.11 

, ~0he~•,..IPrt tetkik Pd .... l<en tavu'!'U yOzUnd.•'1 
K'"'"\ ka-f"lı unutJomad•m. 

H•r ıtUn """mek ~dl~m tokantayıt doğrJ 
"nllandnn. Birdenbire önümden birkaç BM. 

••..,etre öteve kocaman bir odun ~uı dUf. 
tu. 

..... .,., l'-•n 1'"rmıı 11 dX,.t!Oneft katta bl,. 

Blrgün öleceQlmlz yer 
pencereye kutUrler yatdınyort&rdL Bu pe.ıı. 

cereden beline kadar ıı&rkmlf bir &mele tdl. 
Her h&lde odun p&rÇ&llDI o dtlfUrmtlf ot&cak. 
tı. Korku Ue bakıyordu. 

Beni öldUrmeye az kalan odun parçuly!e 
kUmeeln bir köteslnde unutulmut Çifte an&. 

amd& ayni teceat1le defer YUtyet vardı. 

Cünkll Romada bu ne'ri kalUlar nadirattan. 
dır. 

Yemett. bl\ylece dtl§tlnerek yedim. Ye~ 

bitirir bitirmez CondotU 90Jc.atma dofrU Y'J. 
rUdUm. Orada Yunanlı kabT981Dde blr 
kahve içmek için. Kahvede birkaç psete 
okudum; birkaç puta yedim. OU.teleftnd 
kapamak üzereyken omuzuma bir el dokwl. 
du. Bu, dolltlamndan biriydi. Pena. ıdnl"'l 

bir yQztı vardı. Şqkm bir vulyetteydt. Se"'
blnl eordum. 
Petroıt lamlnde çocukluk arkadqlarmdoUl 

birinin ölüm haberlnl aldıfml llÖyledL v., 
del ki, bu Petroff müthlf, ıartp blr adam.ti 

Bak, anlatayım: 
Otuz Mne evvel Petroft Sen Petreetıurs .h 

parlak ve aece sUndU. etlenen hovarda v~ 
çok seqtn blr zabit ldi. Zeki ldL Zencbldl· 
Sevilmek için her pyat vardı. Ve herkee t" 
onu 9"81'; llilnnet ederdi. ll'akat gtblGn birin 
de lfl aenerlUfe, &J"Y&flıta. kumara "'111'd-.J. 
F ena arkadqlar bir lkl ..aede onu metemc. 
eiz bıraktılar. Bunun Userlne Petroff bot'( 
etmeğe koyuldu. 

Bor<; bulmak için biç mQfkWAt çekme.ıi. 
S.,. on arrata ~landı. Gtlntln birinde 
borçlarmı lldelDe Z&IDUI pUDee lılNr bi"'.:' 
aıacak1armm k&l'flmı& dUdldt. Hepsini ·i-

öldtlrdtL Petrofl yirmi bet 8eDe kUrete mab. 
k~ oldu. Ve BahrtmublU Kebirde SakballH 
aduma .urtlldtl. 

BQtQa medat hukuklarmdan takat edUJnJf 
U. Blrkac ... burada ıapdr. Ve 1ılr ıtın b.&. 
1'1lrul&de bU IOfuk JranJdı1r1a adadall kaçtı. 
Bir tutma eeumda lplDI kopuu bU 1&L 

dala, hUcrMlnla ~ atladı. Ve gQa 
terce ltHlmle •ftfbktaa __.. Japoa abll. 
lerlne yanqtı. 

Oradaa ı».trott, kendlDI A1ukaJa attı. A. 

lukada ıunı- IOIUJr. lrar n ekmeUI&. 
ölllmle kucak kucata 1&flMll. Bir ltbl ona. 
aıtm U'&)'ICdarma rutladl. Oalarla berabar 
yap.ınaıa 1ıqladı. tkl w bu aMmıvt., 

yap4ıktaa ..... DlhaJet 8aldn bir hayat 
l'eçinlıOmek ._ JrAft bir 91r'Vet toplam•.U 
SantnMl.eko • :pala çıktı. Ve orada bir 
babkçl pmla •tm alarak ticarete bqlaıb. 
Bu •:rede ha,atmı reçlrlp rfd1yordu. 

GUnUn birinde bir pce bir fırtınada bOtun 
k&,JlkJar battı. Kmdlll de blr &dava J&pL 

yalnız çıktı. Bu Wi bir ada ld1. Klmael"r 
yoktu. Adayı dolqırken bir ft1 mearlıtı ke.,.. 
tettt. Bir .-. burada çabftıktaD 80llr& o! 
dukC& mtlblm miktarda mdifl fflemiJU. Rlr 
l1ln aabllden geçen bir vapur kend1a1nl gör~ 
rek, mdlflert Ue beraber onu da yllkledL 

tngtıterede ftldffl bu zamanlar eoır para 
edl)'Ordu. JCpey para kazandı " kuancm'D 
bU llıaunı buak&J& koyarak Kontekarl.:> 
için ynla çıktı. Bir ba.fta Jçlnde bOtUn para. 
mm lcaybetınifU. tnatıtereye d&ldU. Bankayı 
tft&lı etmiş buldu. ll&r8llyaya 1cadaJ' yttrq. 
de. 

Bir yelkenliye gemici )'Ulldı n blJ' ... 
semt gemi dolqtı Bba turuı beW&r atlat. 
1D11tı. Fırtın&, cemıcte yanım, JlaJ'tlDID a.41. 
larmda bir hanketlan, neler aeler- Nlha,_t 
b&Una •TCllılm& bqladr. Burada da 9PI)' _. 

•et btrUIUrmifU. 
Tekrar bir Ak1D ha,yat yqımak anu., 

kendlslnl kavradı. Parl.le döndü. Partate ODJ 
Ru.ya d&Olmlaaı aardL Ktlracaat etti. ı.te 
ben bu ıaralarda kmdlalıd tamdnn. Gedmb 
öntındedlr: Oenlt bir alm, derin ve mtlbıl 
der göaler, abı1rll. sayıt Ye clt1nyaDm llbl bl• 
kötellnln gUneı ve rilz&'lrtyle )'&IUIUI bl" 
çehre • Nihayet atfedildi ve lluyaya dh. 
dil. 

tıte PetrealıuJ'sdan filDd1 ölüm llabertnl ılb 
yorum. Bu bartkul&de flrtmalar atlat:mll a6' 
mm ö!UmU nuıl, biliyor musunuz? Gayet 
buit: 
Yazı yazarken parmatma kalem batıyor 

Kangren oluyor, 901 kolu keırllmek llzım ~ 
llyor. Keelyorlar. Kongren durmuyor. Deri!. 
yor ve bir batta aonra bm&lllh ~ bmaDeybi 
raclun .... 

O harikulade mevcudlyeU ve bu akıbeti dtlfll 
ntıyonım da.. Ne R'arip .. öyle dUfUnllyorum 
ki llayatmuz, ti10mUmUz11ıı tayin edllml1 
yerlnl aramak için bir çrrpnımadan bq•ll 
bir teY değlldlr .•• 

Btnlrlertm h&I& bu garip l1lnlln tnUb&1L-t. 
le bocuk kendf kendime anlatır gtbl ~·o 

Brfyanm fU ll(J&lerlnl arkad&pma fmldadma" 
"'Mtan llayatams -..amms etrafllldıl 

dinip ........... geoer." 
- FRANSIZCADA.N 

duğu takdirde Kocatıırn seferlere lfon ____ _._ ... _________ ....... _ ... ___ _. .... _ _. ____ 
1111111 

... _.._ ............. _ __. ... _________________ _ 

lbaaına mUtaade edilecektir. i 
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}' enkins; haykırdı: 
"Çarli; qeliqorlar ! " 

Çarla Floydü ve arkadaşla-ı 
rını bir müddet evinde saklı-
yan Roısi, onların evinden' 
Kaat Liverpul civarında çift
lik •ahibi olan Jenkinıin ya- ' 
nına gittiklerini polise il§a ve 
kendisini bir daha "Beyaz O
da,, ya ıokmamalannı ricay
la, artık ne ıorulurıa cloıdoğ· 
ru cevaplar vereceğini temin 
ediyor. 

Hitler Musolini gö.rüşmeleri 
Alman gazeteleri iki devletin Komunizmle 

mücadele edeceklerini bildiriyorlar 

CJ(J RSA 
ıı---- 26 · 9 • S37 ----ı 

Wzalaruıda ydclız lpretll oWı1a.r, ttı.e 
rtade aıuaın~e ıönmhm1lı. Kak•mlaı 

-· U '10 Upaıuf Nt.ıt f.lyatları. ıu 

PARALAR 
• ~tertın 
1 Dolar 
• Fraı:ı.k 

630. -
127 ;);J -

&!-

• 1933 T .Hor. 1 1U5 

• • • • o ısso 

• . . . m 1870 
• tstlk..Dahlll 18 70 

* Ergeni tatlk. 
1~ A ., 65 
8.Erıwımı 00 

Buğda.y yumuoa.k 
Butday ıart 

Arpa Ana.dol 
Bakla 
Cavdar 
MıBir san 
Kuşyemi dökme 
Keten tohumu 

Pezeta 
• lıfark 
• Zlotı 

ıı:ıeırtıtt 

Tr&m"'J 
Rıbtım 

·~ur 
• A.lladoln D 

AnaJoln m 
Hllme&U A 

K. P. 
ll 2:S 
15 10 

' 10 

' 1 
'10 

' 5 
:ı 87 l5 

10 -

aı.-
23 -

il 7o 
u 70 
4.050 
89,5 

'13,5 

7-

&lt>mlt>~et Memleket 

içinde dr~mda 

95 tM K.rş. 
260 C.?.'5 Krş. 

475 8:t0 K~. 

900 1600 ~ 

Sahtekarlar 
Pariste otuzb 
kişilik bir çet 
yakalandı 

Paris, 28 ( A. A.) - PoJis, 
zamandanheri Belçika, Hollanda, 
cig, İngiliz ve Fransız zabıtası tar 
dan aranıhnakta olan pasapo 
kıymetli evrak sahtekarhklarmı y 
lamı~tır. Ilu çete, :n ki§iden ihar 
Bunlar, 500 franktan 2500 franka 
kar bir iicrP.t mukabilinde eaht 
belli olmryacak derecede mük<' 
paı;aport vapıyorlardı. 

Bunlardan, dördii Rus, üı:ü F 
sız. sekizi Polonyalı, ikisi İtalyan 
ri Hollandah, biri Tunuslu~ bir 
Çektir. Di~erlerinin hakiki tabiy 
ri tesbit edilmemiştir. 

lngiliz Harbiy 
Nazırı 

Fransız ordusun 
çok mükemmel bul 

Pariıı, 28 (A. A.) -İngiltere 
biye nazım Parisi terketmeden e 
kıc:aca beyanatta bulunarak Frans 
milli müdafaa te§kilatım beşer de 
nm vasıl o1ahi1eceği mü.kem.mel 
derecesinde bulmuş olmaktan miit 
lid memmmiyetini beyan etmişti 

Mumaileyh, Fran~anm çatrsmı 
kil etmekte olan Fransız askerle • 
vatanperverJiklerinden, kuvvei m 
\•iye1erinclen pek miitehaeeis oldu"' 
beyan etmiştir. 

İngiJiz harbiye nazırı, Fransa 
mm mukadderatı hakkında eanıl 
bir itimada Mhip olarak terketm 
olduğunu söylemİ§tir. 

Atlantlkde yeni ta 
yare rekoru 

Londra, 28 ( A. A.) - C 
ismindeki İngiHz deniz tayya 
Botwoocl'dan Fognes·e vasıl ol 
tur. Tayyare, Atlantik denizini 10 
at 33 dakikada katetmek auretiyle 
ni bir rekor tesis etmiştir. 

Arif Oru 
Ağır 



Tefrika Namaraı: 19 Yazan; Niyazi Ahmed 

• Sular idaresi Çamlıca mmtakasma da. 

elmalı suyu verecek ' 'e burada b1r de hazn~ 
yaptıracaktır . 

.. Tercüme ve lktlba• hakkı rnaht'uadur .. • komllıılstıik suçundan mevkut olan Alt 

Ferruh, Mehmet, Mustafa, Ali, Mustafa, Hrta 1 
to, Re§&t, Ahmet ve gayrlmevkut olan Hatıl 12 saat devam eden bombardıman 

Arap tablyesl karıştı bir ses 
duy0Jd11 -basıldık: 

trgat ve İhsanın duruşms.la.nııa Ağırcezada 
gizli celse ile devam edllm.tştir. 

• E!na.f cemiyetleri bu sene ilkmekteplere 
girecek esnaf çocuklarmdan fakir olanlara 
•oo liralık kitap tev;ı:l edecektir. 

• Srvas • Erzurum hattmm inşaatı süratle 
ilerlemektedir. Bu battm Sına • Divrik kıı. 
mmm Divrtğe varmaııı için 4'-5 kilometrelik 
bir mesafe kalmıştır. Bu mesafenin Cumhurt 
yet bayramma kadar ikmal edilerek ayni ta.. l 
rihte bu kısmın açtlış töreninin yapılması 
muhtemeldir. 

• İzmJr gilmrllğllııde fazla tazyik neticesi 
olarak iki asetilen fıçısı infilAk etmiş, dört 
hamal yaralanmıştır •• 

• Belediye yaptığı tetkikat neticesinde bu 
• !aveç gemilerinde stajlanm bitiren genç 

makinist ve kaptanlar bu defa da yeni ge. 
milerlmlzln inşasında. lhtisaslıı.rr artmak üze. 
re gelecek hafta Almanya.ya. gönderilecekler 
dlr. 

• Denizyolları idaresi vapur şirketinden 

devren aldığı Vatan vapurunu satılığa çı.. 

karmıştır. 

•şehrlm!zde bUlwıan Sıhhat Müsteşarı B. 

R.ıs urdusu kumandanlanndan: Fled • Mare~al Pasldyeııiç, Grnndü/;. Kos
tin ve Amiral La::aref. 

Hu.sameddln dllıı Sıhhat Direktörlüğüne ga. 
lerek muhtel!! işler etra.tmda görll§m llştür. 

• Evvelkl g1.ln limanımıza gelen Alman 
ba.ndıre.Jı Milwoke vapurunda 30-40 kadar 
TUrk doktoruna. büyük bir ziyafet verilmi~: 
iki memleket arasmdakl münasebeUer göMI 
şülınUş, tıb meseleleri etrafında mllııak~a!ar 
yapılmıştır. 

";\fnharehe iki saat sürdi.i. 1 
Bir aralık l ı ütiin Rusların kuvveti 

talıanlanna ,·erip kaleye kaçmakta 
oldnklarr görüldü. 

Ne oluyordu? 
Niçin kaçıyorlardı? 
Ru, biraz sonra anlaşıldı. Köylü

lerden birkaçı kayıktan nehre atla
yıp yüzerek karaya çıkmışlar ve ar
kadan ate§ etme~e başlamışlardı. ı 

Bu. Rusları şa§ırttı. Neye uğ"raclık
Jar ım anlayamadılar. Arkadan çe,-ı 
rildiklerini sanıyorlardı. H albnki 
ateş eden iki köylüden ibaretti. Bo· ı 
zulan kunetler kalelerde de tutuna-' 
mayarak kaçtı1ar. Su ada mulıarebe-
8İnde Rmlarm vü zelH ölülerine mu
kabil Türkler dört zayiat ''ermişler
di. 

1 O nisan günü .. 
Musa pa~a, küçiik mfüıademelerin 

Jıtr.-. ıı.e!İ<'e vermiye~eğini diişünüyor 
imdat gelmeden büyük bir kuvvetin 
hücumuna uğramaktan korkuyordu. 

Rus kuvvetlerinin gittik~e toplan
dığı muhakkaktı. EJhette hücuma 
geçeceklerdi. Kumandan, bunun 
için k~i miktarda zahire hazırlamış, 
camilere un doldurtmu~tu. 

Bir gün: 
- Belki bunları yemek hile nasip 

olmayacak .• diye düşündii. Tam hu 
esnada bir nefer, koşarak kapısmm 
önüne geldi V'e bir kn~rt uzattı. 1\Iusa 
paşa, buruşuk, hozuk hir imla ile ya· 
zılmı§ kağıdı o kadar okumaz gözle
rini açtı •. Rengi sapsan olmuıtu. Gay 
ri ihtiyari dudaklan titredi. Sonra: 

- Görüşürüz .. diye mmldandı: 
Klgıt. Salihten geJiyordu. Şunları 

y~ıştı: 

''D li il~man azırlanryor. Gorçakof 
otuz bin kişilik bir kuvvetle basknı 
verecek.,, 

Günler geçti. Ne Salihten bir mek
tup almdı, ne de Rus kuvYetleri hak 
landa bir malUnıat .. İleri karakollar 
tia yapılan müsademeler, lıer gün 
birkaç §elıit veriyordu. O kadar. 

1854 yılı 18 mavıs glinii, Si1istire 
lieyecan ve korku iÇinde idi. Düşman 
topu mermilerini şehre düşürüyorlar 
th. 

~tııi ateşte fjehirliden ve askerden 
birkaç kişi öldü. Rusların Tuna sa· 
h.ilindeki Söğütlü ve Ada hataryala
l'mm adam akıllı talık.im edildiği an
la~lıyordu. 

Şehirde tela_Şa düşenler bir türlü 
te&kin edilemiyorlardı. 1\lusa paşa: 

- Kimse dışan c:ıknıayacak.. Her 
ite~ yeraltı mahzenlerine girecek .• 

Emrini '\'erdi.. 
O gün, l1cr harpte cesareti ile ta· 

l'ltnmr~ olan Hüseyin pa~a. l\fusa pa
~ayı .zivaret etti: 

- Huruç hareketi lazrm .. 
Dccli. 
- Düşmanı bilmiyoruz. Nasıl llu-

1"tlç han~keti vapa1nn .. Askeri mahv· 
etmek elemektir. 
. - Y apma.zıo.ak 'lü~mao top atefi 
lle bizi mahvedecek. 

- O 11alde baı;la .. 
Yapılacak hareket şu idi: 
B:r 1\fmr talmm ile bi r Edime ta

huru dOşman km'"\·etleri üzerine ayrı 
'Yrı kollardan ilerliyeceklerdi. 

O zamana kadar her çarpışmad:ı 
muhakkak üstün ~ıkan cesur Türk as· 
kerlerinin ilerleyişi Arap ve Yılanlı 
tabiyeJeri arasındaki gönüllüleri de 
heyecana getirmişti. Onlar da bu hü· 
cuma iştirak ederek ilerlemeğe başla· 
drlar. Büyük kütükleri siper alarak 
yürüyorlardı. 

Tam menzile gelmişlerdi, ki Rm 
bataryaları cehennemi bir top ateşi 
açhlar. İleri yürüyü§e devam etm~k 
muhakkak surette maln•olmak demek· 
ti. Cesaret, öldiirmekle değil. ölmekle 
neticelenecekti. Yedi a•kerio yaı_:an 
ması ile tehHke atlatrld ve huruç 
hareketinin hiç bir faydası olmadı. 

Ruslar, lıunıç hareketini, Türk kuv 

• Birkaç gün sonra kunılmağa bqlanacak 
sabah pazarlan hakkmda.kl tetkikat bilınl!f. 
tir. Dalmt encümen bu hususta ı~arar verdik. 
ten sonra pazarlar kurulacaktır. 

•Dün Ankaradan btanbul gtlmrilk bqmtl. 
dürlUğüne ve diğer lktlsadl da!relere bir ta. 
mim ye.yılmış, Yugoslavya. pamuklu mensu. 
catı için 100 bin kilo kontenjan verildiği bil. 
dlrilm.lştlr. 

• Palamut ihracatının kontrolü için neşre. 
dilen nizamname mucibince palamut ihraca. 
tı ya.tnız bta.nbul, Canakka.le, tzmlr, Fethiye, 
Antalya ve Taşucu gUmrUklerlnden yapıla. 
cakt.Ir. Palamut hUUı.salan ve a~dillmU~ 

palamutlar bu kayıda tlbi tutUlmıyacak. 

trr 

,.etlerinin hayli endişede oıdu~u su- Tiyatro mtltehassısı 
rette tefsir ederek ağır top ateşlerinin 
arasını kesmediJer. Giilleler, ıehrin dU O gel dl 
her t~rafm~ dü~ü.v?r, evler yıkılıyor, Şehrimizde bulunan yüksek tedri 
hergitn zayıat vcrılıyordu. sal drektörü Bay Cevadın dün ak§8rn 

Aynca Arap tabiyesi de devamlı ki trenle Ankaraya gidecekti. Fakat 
top ate~lerinden ~ıayli. zarar görüyo~. tiyatro okulunun hazırlıklan ile 
fakat derhal ta~1~r edılerek mukabıl meşgul olmak ve bu iş için Avrupa 
ate~le cevap verıJıyordu. da getirilen mütehassıs Karl Elbert 

Musa Paşa, Şumnn'da bulunan Ö· le görüşmek üzere bir kaç gün daha 
mer Paşadan mümkün olduğu kadar şehrimizde kalacaktır. 
ııi~ratl~ imdad ~öndermesini istedi.. Dün, Ankarada açılan tiyatro oku 
Eger ımdad gelmezı:ıe Rus kuvvetleri luna talebe alınması işi etrafında pro 
Y~~m.da ~tiicuma geçel"ekler, belki de fesör Kari Ebertin iştirakile Güzel 
Sılıstıreyı zaptedeceklerdi. Sanatlar Akademisinde bir toplantı 

Şelırin muhasara edildiği üç gün yapılmıştır. , 
olmuştu. Toplantıda okula alınacak kız ve 

O gün de bir~ok gülle sarrulmu§- erkek talebeler hakkında görüşül 
tu. Hava kararmak. üzere iken Yılan- müştür. 
h tabiyesi kuvvetli bir lıücuma uğ· Bugün de musiki ve opera müte 
radı. hassısı profesör Hindemittis Alınan 

Şiddetli bir piyade ve topçu ateşi yadan §ehrimize gelmiş bulunacak 
bu hücumtm önünii almağa muvaffak ve yapılacak ikinci bir toplantıda va 
oldu. Fakat bu, kumandanlan tesellı ziyet katiyet kesbedecektir. 
etmiyordu. Düşman ikinci ve üçüncü Girecek talebenin imtihanları 4 
hücumlara geçebilirdi.. teşrinievvelde Şehir tiyatrosunda ya 

Ruslar, birinci hücumcla rnuvaff ak pılacaktır. . 
olamayınca .tabiyeyi değiştirdiler. Ge· Yeni allnacak ,nepler 
ce faaliyete haşladılar. Siperler ya- Türk şilepçiliğini takviye etmek 
parak ilerliyorlar, gündüz hareketsiz k 1 
kalryorlardr. ma sadiyle ktisat vekaleti mühim 

bir proje hazırlamış, Vekiller Heyeti 
Muhasaranrn dokuz~ncu günü hu ne sevketmiştir. 

siperler, Arap tabiyesinin yirmi beş . Projede, yeni vapurlar alınarak 
adım mesaCesine kadar ilerlemişti.. Avrupa limanları arasında isletilme 
Toprak altından ilerliven yollar, bu • bah ~ 

sı mevzuu istir. Bu suretle ihra 
h3rbin en tehlikeli akibetlerini hazır-

. d cat mevsiminde fazla navlun koya 
lamak i~ın Yapılıyor u. · rak ihracahmızı sarsmak isteyenlere 

l\fohasaraıun °.nuncu günü idi. karşı bir tedbir alınmış olacaktır. 
27 Mayıs pazar gilnü. Hükumet yeni kontinental hattını 
Türk tahiyelerinde uykusuz ge~en önümüzdeki ihracat mevsiminde te 

eaatlardan 8onra bir sıkıntı hakim ol- sis etmek kararındadır. 
mağa haşlamıştı. Düşmanm uyumadığı Bunun i-::in de şileplerin biran ev 
muhakkaktı, fakat ne yapıyordu? Bu. vel alınması icabetmekte<:lir. Oğrenil 
o giin meydana ~ıktı. Şafak ile başlı- diğine ı;töre; 938 senesinin ilk altı a 
yan homhardDilan durmadan devam e· yı içind~ bu vapurlar saıtm alınarak 
iliyordu. Tabiyenin Üstünde toprak ve seferlere konmuş bulunacaktır. 
taş yığınları korkunç bir duman hıra· y 

eni vapurlar İstanbul limanın 
karak yükseliyordu. dan kalkarak lzmir, Pire, Marsilya, 

On iki saat devam eden honıbard:r- Tiryeste, Barselona ve Hamburga 
mandan ~onra gürültü dindi. Zifiri kadar gidecektir. 
perde ile beraber ortalığa derin bir 
sükiit çöktü. Şimdi 11er tarafta yara- MUfredat prnörawındak 1 
ldar toplanıyor, parçalanan enkaz bir def lflkllk 
tarafa yıkılarak tamirat yapılıyordu. Öğretmen okullannm müfredat 

Birden Arap tahiyesi karıştı. Bir programında değişmeler olmuıJ 
ses, inanılmayan fakat beklenebilen tur. Bu değişmeler lise müfredat: 
bir ses duyuldu: ile alakadardır. 

-Basıldık... Müfredatı değişen dersler, fizik, 
(Devamı var) kimya, tabiiye, sağlık bilgisidir. 
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Bulgar manevraları 
devam ediyor 

Manevralarda bir Alman askeri 
heyeti de hazır bulunuyor 

Sofya ( Hususi muhabirimizden 
- Bulgaristan da yapılmakta olan 
bu seferki askeri manevra Balkan 
harbindenberi ilk defa olarak yapı 
lan büyük ve şümullu bir manevra 
dır; manevralara pek çok siviller de 
seferber edilmişlerdir. Eski ve .yeni 
nazrrlarla gazetecilere vanncaya ka 
dar bütün sivil memurlara askeri Ü 
nifonnalar giydirilmiştir. Bütün na 
zırlar general elbiselerile manevra 
larda hazır bulunmaktadırlar. 

Kral Boris ile prens Kiri] kararı~a 
hı umumiden harekatı idare etmekte 
dir. Nazırların zevceleri manevralara 
hasta bakıcı hemşire sıfatile iştirak 
ettirilmişlerdir. On dört devletin ata 
şemiliterleri Şabanitsa mevkiinden 
ınanevralan takip ebnektedir. Bü 
tün Bulgar gazeteleri, harp zamanı 
nı andmr bir şekilde, resmi tebliğler 
ne~retmekte ve Bulgar milletine yaz 
dıkları yazılarla en ufak tef emıatına 
kadar haber vermektedirler. Manev 
ralara iştirak eden bindirilmiş tabur 
larla motörlü fırka ve askeri harp 
tayyareleri, şimdiye kadar silahtan 
tecrit edilmi§ zannedilen Bulgaristan 
da, yeni bir ruh yaratılmasına vesi 
le teşkil etmektedir. Sulh muahedele 
rinin sarih ahkamına rağmen sene 
lerdenberi gizliden gizliye silahlanan 
Bulgarların, bütün modern silah ve 
motörleştirilmi§ fırkalarla son sistem 
bombardıman tayyarelerini bütün ci 
han önünde bu suretle teşhir etmele 
ri Sofyaôaki ecnebi mahafil tarafın 
dan Nöyi muahede8inin Bulgarlarca 
keenlemyekun addedildiğine bir de 
1il addedilmektedir. Bulgar manevra 
lanna Almanyadan hususi surette 
bir askeri heyet gelmiştir. 

Manevralara aym 26 met 
saat on beşte baŞlanmııtır. ~ 

Kırmızı ve mavi taraflarla motör 
le§tirilmiş fırk~ ela dahil olduğu Jıa1 
de kırk bin askerin bu manevralara 
iştirak ettiği anlaşılmaktadır. 

Kırının ordu şarktan, mavi orClu 
da garpten harekete geçmişlerdir. 

Tırnova ve Yanbra nehri boyun 
dan geçirilerek koca Balkan geçitle 
ri zaptedilmek istenecektir. Planla 
nn tertip edilişine bakılırsa umumi 
harekat, Rus, Türk !harbinde Süley 

GIJıüp düşündükçe 

Bulgar maneı•ralannda Sofra at~~ .. 
militerimiz 

man paşa, ve Mehmet Ali pa§a kuv 
vetlerinin bulunduğu mevkilerde ce 
reyan etmektedir. 

~Uct.q Askerlik Şııbealnden: 

Şimdiye kadar ukere çağnlmamıı ve ya. 
but çağmldığt halde lllhb1 veya aa.ı.r kanuni 
.ııebepierle geriye bırakılllll§ ve evvelki celp. 
lerde aııkere çağı.rıldJğı halde gelmlyerek 
ba.kayede kalmıı veya geç nütuaa kayıt edil. 
mft ve yaşıtlariyle muayeneye vaktinde gel. 
miyerek yoklama kaçağı kalını!! ve bUA.hare , 
ııubeye gelerek muayeneleri yaptınımıı n 
hentlz askere sevkedllmem.l.§ 316 doğumun. 
dan 3:?9 dahil doğumuna kada.r piyade. 

316 doğumundan 331 dahJl doğumuna ka. 
dıı.r topçu, naklfye, süvari, demJryol, lstuı. 

k!m, muhabere, hava, muzil!a. _ 
Sl6 doğumundan 332 dahil den1z ve jandar. 

ma eratile. 
Oç ay ve daha Efyade hava tebdlli ala.ralC 

§Ube emrine gtrmlı:ı muhtelif doğumlu ve muh 
tellt sınıflara aynlmıf erat aynca 11An edile. 
cek gUnlerde askere çağinlanı.k ııevkedfle. 

eeklerdlr. Şimdiden hazırlıklarmı yapına.lan 
ntn olunur. 

:tRTlHAU 
:Eski Şer'iye vekill ve Eskişehir me.. 

busu Abdullah Azmi vefat etmiştir. 

Cenazesi bugUn sa.at 11 de Alman has. 
ta.hanesinden kaldırılarak cenaze na
ma.zı Beyazld cam.isinde kılmara'IC 
Merkez efendi ke.brista.nma defn edile. 
cektir. Cenabı hak rahmet eylesin. 

Ertuğrul Sadi Teli 
Bu gece (Büyükada) d& 
Pel'§embe (Yeşilköy) 

Cuma (Heybeli) 
Cumartesi (Btlyükdere) 
(DONANMA GECESi) 

Resim Galerisi 
Bizde resim, henüz minI mini bir yav

rudur. Türk sanatkan, asırlarca eline 
fırça almaktan, din yasağı il~ uzaklaş
tırılDllştı. "Put"u İslamlık i!;in bir teh
like şeklinde, niçin gördüler? Hangi ina 
nışla medreseciler, her bir güzel şeyden 
korktular? Bunu anlamak güçtür. Fa
kat acı gerçek şu, ki renk ve resim, ya
ratıcı zekaların el süremiyecekleri bir 
"gayya"ya atılmıştı. 

Fakat zekanın da kendine mahsus 
tabtl konunları vardır. Önüne duvar 
çekilmekle bir kaynak kurumaz. Olso ol· 
sa nihayet yolunu deği§tirir. Bizim sa· 
natkar doğmuş atalarımız .da, resim ye
rine "tezhip" ve "yazı" ile uğraştılar .. 
Batıda "Efgan" malı diye ö~•:ilcn "Şem· 
se"lcr, "Ebru"lar, hep "Herat" Türk· 
terinin eseridir. Bunların göz yoracak 
kadar ince, altın yollannda Türk ze
kası, güzeli ve yükseği araya araya san· 
ki dolaşmıştır. 

Kilise zühdünü, güzelliğe, içliliğe 
.düşman papas ruhunu, medresenin de 
benimsemesinden doğan "bid'at" lar a
sırla.rca sanatkarJannuzın gözlerine kül 
gibi savruldu. İslam dünyasında yazıya 
tezhibe, tezyini sar.atlara düşkünlüğün 

mana ve sebebi işte budur. İslam eser
leri üstün.de yapılacak bir tetkik de 
bunlar arasında en yükseklerinin Türk 
dehasından doğduğunu gösterir. "En· 
dülils"•ün incisi sayılan "Elhamra'' da 
bile Türk it.inin izleri apaçık görUnür. 

Yazan: s. Gezgin 

İlim, felsefe yollanndaki Türk eıneğinf 
biz değil. bizi çekcmiyenler de sakla· 
yanuyorlar. 

Şehnamelerde ve bazı sala.tin nusha· 
lardaki minyatürler, hiç bir zaman rer.
min bizde de yaşadığım isbat edeıncz. 
Tanzimat çağında bile "taassup" daha 
elinden ktlıcmı bırakma:mrştr. Zavallı 

Şinasi, bir sakal yüzünden felakete uğ
ramamışrruydı? ... 

Bizde resim, ancak altmış yıllık bir 
sanattır. Eğer hala onu her tarafa ya
yılmış görüyorsak, bunun da sebebini 
sanatkarların dağınıklığında, muhitin 
takdirsizliğinde, ressamlanmızm maddi 
imkanstzlıklar içinde kalmalarında ara
malryız. 

Çok kere bir sanatkar, eserlerini hal
ka göst~rmek için bir dostunun, bir 
tanıdığının salonlarından istifade et
mektedir. 

Dm, bir yerde duydum, ki Dolma· 
bahçe sarayının "Veliahd" dairesinde 
bir resim galerisi açılacakmış. Londra· 
daki "Galeri Nasyonal'' gibi bir devam
lı sergi.. 

Bunun yalmz sanat bakımından fay
dası, teşebbüsü alkışlanmağa deger.~ 

Fakat böyle bir galerinb asıl milli, be• 
dii terbiye üzerindeki tesirleri, pek e• 
hemmiyetliclir. Bir dehliz.de bir tarih 
parçasının renk, ışık ve çizgi ile canlandı 
ğınr görmek, ancak bu türlü galerileı:• 
de dola§makla milmkün olabilir..ı 
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.ı\. k den izde kont ro 1 baş 1 adı k tarı son r a 1 

Karadenizden ispan
yaya giden ilk gemi 

Daily Expres gazetesi muharrirlerin 
den Alan Norpead, Romanya benzini 
yUklil Bene isimli 3039 tonluk bir kaz 
gemisi tayfası arasında Çanakkale tari 
kile }"'la çıkmıştır. 

Gazetesine gönderdiği bir •telgraf ta 
diyor ki: 

"Bu seyahatimizin heyecanlı olacağt 
anlaıılryor. Çünkü, Akdenize beynelmi 
Jel kontrol vazedildiğindenberi bu ge 
mi ilk defa olarak yola çıktyor. V c 
kontrolün ne derece m:.iessir olduğunu 
anlamağa bir vesile teşkil edecektir. 

Bene gaz gemisi, Valinsiya sahilleri 
açığında Woodford isimli İngiliz ge 

misinin ba~mlmasmdanberi, İspanya 
ya giden ilk Karadeniz ~emisidir. 1 

Bene'nin vazifesi, kendisini takip ede 1 

cek olan diğer dört gaz gemisine dela 
Jet etmektir. 

Bene, Valansiyaya varırsa, diğerleri 

de onun ardından yola çıkacaktır. 

Gemilerin sahibi, Paul Diakonov 
isimli bir Rus mültecisidir. Bu sene, 
petrol yüzµnden binlerce lira kazan 
mışhr. 

Bene, otuz beş sene evvel Nevcas 
tekle yapılmış eski bir İngiliz gemısı 

dir. Panama bandrrasr taşımaktadır. Ve 
kaptanı Rustur. 

Japon tayyareleri Boınbardıma
na devam ediyor 

Milletler cemiyeti Japonyayı tak
bih eden bir karar neşretti 

Tokyo 28 (A. A.) - İngiltere sefi 
ri dlin hariciye nazır vekilini ziyaret 
ederek Nankinin merkez hastahanesi 
nin bombardımanına sureti mahsusada 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Sovyet Rusyarun Çin sefiri tayyare ile 
Moskovaya gitti 

Nankin 28 (A. A.)- Röyter ajansr 
nın muhabiri bildiriyor: 

Sovyet sefiri Bogomoloff bu sabah 
tayyare ile Moskovaya gitmiştir Se 
fir 2 ilkteşrinde Moskovaya muvasalat 
edecektir. 

Bu seyahatin sebebi hakkında bir 
şey söylenmemekte ci&e de orta.da pek 
mühim bazı sebebler mevcud olduğu 

bildirilmektedir. 
Japonlar rical ediyor 

Şanghay 28 (A. A.) Central 
N evs ajansının bildirdiğine göre; Çin 
kuvvetleri ve bilhassa sekizinci orduya 
mensup kuvvetler, Şanghaym şimalinde 
kain Lianhiotu - Kuangling yolundan 
ıimale doğru ile.rlemektedilcr. Bu kuv 
vetlerln hedefi, Japonların işgali altın 

da bulunan Tatung ve Kalgandır. 

Ricat etmekte olan Japon krtalarr, 
Çinin şimalindeki hareketlerile §Öhret 
bulan Suzuki müfrezesine mensuptur. 

Zırhlı bir trenin hücumu 
Lorıdra 28 (A. A.)- Gazete muha 

birlerinin Pekinden bildirdiklerine göre 
bir Japon zırhh treni, Pekin - Han 
kcu demir yolunda Hsinlo istasyonuna 
·Licum etmiştir. Japonlar, Şanting 

hududuna on mil mesafede Fençiauyu 
elde etmiıler ve Çingçien'in ııimali gar 
bisinde Tsey şehri boyunca tesis edil 
miş olan Çin hatlarım yanruşlardır. 

Çinin siparişleri 
Londra 28 (A. A.) - Çin hükumeti, 

Honkongdaki İngiliz tezgahlarına iki 
topçeker sipariş etmişlerdir. Bu top 
çekerler derhal yapılacaktır. 

30 tayyare tayyare meydanını 
bombaladı 

Nankin 28 (A. A.) - Otuz Japon 
tayyaresi, Nankin tehrine kısa bir a 
km yaparak tayyare meydanını bom 
bardıman etmişlerdir. 

Bütün dünyanın alaka ile bek· 
lediği nutuklar dün söylendi 

(Üstyanı: 1 incide) 
had iktisabı ve maddi ve manevi sefa 
let devresi olmu§tur. 

Liberalist ve demokratlık akideleri 
Almanyayı tasavvur wilebilecek en kö 
tü tecavüz1$rden koruyamamı~tir. 

Nasyonal sosyalistlik Alman milleti 
ne on iki sene esirgenen umumi insan 
lık haklannı yeniden vermek vazifesini 
'ba§anruştır. Şu anda, bütün Alman mil 
!etinin önünde ve bütün dünya önünde 
aöyliyorum ki, İtalya, ve bilhassa fa 
fiat İtalya bize yapılan hakaretlere işti 
rak etmemiştir. Faşist İtalya hukuk 
musavatz isteyen ve hayat ve şereften 
ba~ka bir şey gözetmeyen büyük bir 
milletin bu zaruri ihtiyaçlarına karşı 
anlayı~ göstermiştir. 

Binaenaleyh, fa,ist İtalyanın bu 
hattı hareketini h~tırlanıak imka
nını bulduğumuz gün çok derin 
bir memnuniyet duyuyoruz. Ve ö:r· 
le zannediyorunı ki, bunu, fa,ist 
ve nasyonal sosyalist ihtilalleriniz 
le müşterek olduğu münasebetiyle 
hatırlardık. Bugün bu İ!tİrak yal
nız fikirlerde, hareketlerde mev • 
cuttur. Dünyanın bugün aşağı yu 
karı her tarafta kendini gösteren 
tahrip temayülleri içinde bu birlik 
bir bahtiyarlıktır. Faşist İtalya 
bugün kudretli bir imparatorluk 
olmuştur. 

Ve siz Musolini nasyonalist Al-
manyasrndaki ikametiniz esnasında 
ve askeri kuvveti aayesinde tekrar 
hir büyük devlet halini aldığını 
görmek fırsatım bulmuşsunuzduı-. 
İki imparatorluğumuzun kuvveti 
bugün barımı muhafaza etmekte 

olan ve tahrip kuvvetlerine kurb:ın 
gitmek istemi yen şimdiki Avrupa· 
nın idamesinde bir garanti teşkH 
eder. 

Burada hazır bulunan ve bütiı.r-. 
dünyada bu tezahürü takip eden 
sizler, şunu kabul ediniz ki, ilci 
milli ve otoriter rejim birlik yolu
nu bulmuşlardır. Hem öyle bir an~ 
da ki demokrat ve marksist enter· 
naıyonali fikirleri ancak garaz ve 
infisah tezahürleriyle kendilerini 
gö_ştermekte bulunuyorlar. iki mil 
letin bu birliğine entrikalar veya 
iftira!arl.a halel getirmek hususun. 
daki her teşebbüs yüz on beş mil. 
yon halkın azmi ve keza şu anda 
sizin önünüzde bulunan ve size hi 
tap eden iki adamın azmi saye:;:n
de tamamiyle akim ~:ala-:aktır. 

Hitlerin hu nutkunu müteaki;:> 
İtalyan milli marşlMı calınmış ve 
Musolini şiddetli alkışlar arasır.· 
da ayağa kalkarak ve Almanca O· 

larak demistir ki: 
MUSOLlNt'NlN NUTKU 

Almanyaya ve onun şefine yap· 
tığım ziyaret ve sizin ve bizzat be-

1 
nim kendi hayatımda mühim bir 
an teskil etmektedir. Ben bu z!
yaretim, mutat siyasi ve diploma 
tik ziyaretlerle kıyas edilemez. Bu 
gün sizi selamlamak üzere bura
ya gelmiı olmakhğım yarın baıkn 
h1r yere gideceğim demek değil • 
dir. 

Musolini Berlinde yalnız ltal • 
yan hükumetinin reisi sıf atiyle de
ğil ayni zamanda milli bir ihtilaHn 
reisi sıf atiyle şöyle devam et.mit • 

Belçika 
Milletler Cemi
yetine aza oldu 

CencYrc. 28 (A. ı\.) - Belçika, 
reye i~tirak eden 52 azadan •17 @inin 
re}·ile '.\lilletler Cemiyeti Komeyinc 
intihap ccliJmi~tir. 

Cenc\ re, 28 . { A. A.) - Mil lctler 
Ceıni)ctl i\samble!"i, hu sabah Larina 
sarayındaki yeni müzakerat ealonu ile 
mii~temilatınn rc .. ıucn ,.e kat'iyen va· 
ziHd dnıİc;tİr. 

· Yer yüzUn<leki en giiıel ~alon olan 
bu salona A<ıamblt>nin ,. ~'iyed etme· 
sini rei- Ağa Han .Milletler Cemiyeti· 
DİD hayatmm ·ve amalincleki deYamm 
tnrihinıle hir merh:ıle olarak göster 
mi~tir. 

A~aınhle. hemen Bclçikatım Kon· 
sere intihabına ıı;iri~miş Ye Belçika 
rakibı;iz olarak intihah edilmiştir. 

Rumlan ~onra ~amhle. tekrar Mil· 
letlf'r Cemhetinin faaliyetleri hak· 
kmılaki unı.umi mi.izakerelere girir 

Giresonda 
Gebe bir kadın kor

kudan öldü 
Gire~on. 28 (TTu~u:,i) - Dün ak· 

~am Gire ... onda çok şidcletli bir f ırta
na oldu. Şehir ci' arına düşen yıldr 
rnnlar hüyiik bjr heyecan uyandırdı, 
Gebe hir kadın korkudan öldü. Deniz 
kenarına giden yollarda in)o.anı ~ürük
}iyecek kadar seller aktr. Birçok ev H 

dÜkkanların altını ~ular bastı, Bulan· 
•·ak yolunda ta~an :-ular bir köprüyü 
yıktı. 

Kabiriede deği- Rivayetler 
şiklik ne imiş 

· -·- - "(Üstyarıı: 1 incide) °(Ü.~tyanı: J . incidr.) 
Mesela (Ta.n) gazeteai, ismet İkincile~rin ba~m<laki toplanı~m· 

lnönü'nün istirahat için çekilmesi· dan sonra intihabı yenill'nrce~i siiy· 
ni tefsir ederken, Celal Bayar'm lenmekte olan Kaınutaytla mf'h'mlar 
başkanlığı altında teşekkül ede- muayyen intihap dairelerini clPğil, hii· 
cek yeni kabine ile memlekt:~:n tün memleketi temsil edereklerıni~ ! 
"bir programlaşma devrine gire· Peki. bu gazr.tr>yf! bu .ro.ıırları Jn· 
ceği,, ni söylüyor. Bu tarz i~~de, zan muharrir.· bu mPmlPk(>ft• Karıunıı 
on dört sene iktidar mevkunde R~<ui girPliberi ''h,.r meb'us rnlnı: 
kalmış olan ismet İnönü hükfune- kendini intilınp (>(/mı dairen.in eh ~il. 
tinin işlerinde muvaffak olmakh. unumı millr.ti11 tı<>hili'' olduğunu, bu· 
beraber, programs_ız çalıştığını ı nun ili. olml f(>/(>bc.~irıe bilA ol.-.ı tııl-
söylemek değil midır? . . r111 -;;.m 11 na~tl f>:lmfrnr?. 

Acık surette ifade edılemıyen ffo:f' clalı:ı ~cçt>ı; haftalarıla "'iitun 
bu iddia hataların hatasıdır. ~iitıın inkilah ,Jn,..i 'eren kal f'mlı>r'n 

Çünkü İsmet lnönü işbaşı?da hir vnzif ı-,.i ılr. iki ki~inin lıf"lki kulak
h· ,lunduğu müddetçe Cumhurıyet tan knl:ığa f mlcla<hğım meydana rHi· 
Halk Partisinin proŞ?rammdan 1--ir kiip ıniimkün ol<lıı~ıı kadnr ı:ı;cnı~ hir 
gün ayrılmamıştır. Nitekim kendi· "'alı ava yavnrken: 
ıine timdi vekalet eden ve yarın _· Acaha hu doğru ıınuhır?. 
Baıvekilet mevkiine geçec:.k olan Diye ıiii~iinmek ' 'c di.işiindiirınrli 
Celal Bayar'ın takip edecegı prog. ıle~il miılir? 
ram da ondan baska bir l'CV olmı· :\fo~ela '·Tan .. ın \nkara muhahiri 
yacaktır. Bu takdirde C.elal Bava- nert-:den i~iımi-:~e i~itmiş ki. ''hiıc bir 
rın Ba~vekalete geçmesıle me~lf'! . de iivan mel'li"i lazrmchr,.: 
ketin bir programlaşma devrıne '·GNıç'ik (ramutay)da tenıcık;iz 
gireceği sözü nasıl bir ma~5adın cıleı·e!<.. , a~m ve terrübenin frcnl,.ıne 
ifadesi olabilir? Jıa6~aııım~ ;eni kumlacak ayan mcrli· 

Cumhuriyet Halk Partisinin sin<le faaÜyet saha"'ı hazırlanacak!" 
programına girit teşkil eden şu Hukuku e"'a"-İyenin ~u ezeli tt>k ınec 
aözleri dikkatle okuyauın: fü. çift meclis davası! ... 

"Cumhuriyet Halk Partiıinin lnl•ihip pnrti."inirı en çetin inkiltip 
programına temel olan analikirler hareketforini ba~armak için ihu.yar 
Türk devriminin bcqlangıcınclan ettiği ,,.f, 111,.cfi.~ usulii, ''inkil<ipla§nıa'' 
bugüne kaclar yapılmı§ olan itler- nın bıı yeni .'>af lıaya analılar .~nplrlıKt 
le yalın olarak ortaya ko~mu§tur. giinde mi ırrlwlunuyor? Niçin? Urm
Bundan b~ka bu likirlenn bcql:- gi lındise? scbebiyl<>? .. 
caları 1927 yılında Parti kurulta-...:....-------------
yınca Ja kabul olunan tüzüğün tiğim devlet ve memleket itlerinin 
genel eaaılarında ve genel baf kan- anahatlarına ait program değil. 
lığın ayni kurultayca onanmıf O· teferrüatı tesbit eden programdır'' 
lan bildiriğinde ve 1931 Kamutay da diyemez. Çünkü her sene Mec
ıeçimi clolayısile çıkarılan ~ildi- lis acıldığı zaman gerek Cumhut·· 
rikte ıaptanmııtır. Yalnız bırkaç reisi; gerek hükumet reisi taraftn· 
yılın içinde değil, geleceği de kap- dan söylenen nutuklar ayrı, &fTı 
•ayan tasarlarımı:zın anahatları birer program olduğu gibi, her se
buracla toplu olarak yazılmııtır." ne Haziran iptidasında Büyük 

Nafia Vekili 
Nafia v:kili Ali Çetinkaya bu 

şamki trenle Ankaraya gidecektir. 

T~rkiyenin tekpartili bir mem· Millet Meclisi tarafından tasdik 
ak leket olduğu ve bu sözlerle haşir· edilen bütçe kanunu da en ince 

yan siyasi programın da bu mem· tef errüata varıncaya kadar bir ıe
lekete bugün yegane hakim bir nede tatbik olunacak bir program-
parti programı bulundup gözö· dan ba§ka bir ıey değildir. . • . tir: 

"Almanyaya ziyaretim geriıin • 
de gizli dü,ünceler saklı bulunmu· 
yor. Esasen icabından fazla ayYJ· 

lığa uğramış Avnıpanın bugünkü 
ihtilafına ilave edilecek hiç bi:
'ey hazırlanmıyor. Berlin ·Roma 
mihverinin mevcudiyeti ve sağlam 
lığının burada resmen ve alenen 
teyit ve beyan olunması diğer dev
letler aleyhine müteveccih de1il -

nüne getirilir ise ismet Inönü hii· Bununla beraber, bir partiye ve 
kumetinden sonra iktidar mevkii- bir programa bağlı olsalar ve b\r 
ne Celal Bayarın batkanlığı altın· gazetenin dediği gibi hi.diıe, her 
da yeni bir kabine geçmesi ile bu ne kadar bir ''nöbet değiştirme., 
türlü, yani şimdiye kadar hiç yok- den ibaret .sayılsa. da hükUnıet re
muş gibi programla~malardan ve islerinde vukubulacak ıahst değit· 
saireden bahsetmenin ne kadar melerinin umumi işler üzerinde 
yersiz olduğu da kendiliğinden :m· hiçbir tesiri ve değiıikliği mucip 
laşılınaz mı? olınıyacağı tabii söylenemez. Bu 

(Tan) gazetesi, "benim bahset· tesirin ve değiıikliğin mahiyetini 
dir. Biz, nasyonal ıotyalist ve --------------
faşistler sulh istiyoruz. Ve dai - ternas"onal. 
ma bu sulh için çalıımaya amade He; iki millete de hayat ve tarih 
bulunacağız. Fakat öyle bir ıulh telakkileri aynulrr: 
ki, hakiki ve müessir olduğu ka· Her ikisi de kanidir ki, milletlerin 
dar, milletlerin beraber yasaması, hayatında en miic'1ı;İr kunet ,.e ta· 
zaruretinden doğan meseleleri ört rihlerinin en kunetH yüriitücüsü on· 
baı etmiyen ve fakat milletlere bu larm azmidir. Onun içindir ki onlar. 
nıeseleler bir sureti tavsiye temin tarihi rnateryali::ıtlik akiclcJerini ve 
eyliyen bir sulh istiyoruz. Eğer bu akidenin ~iyasi ve fcl~efi manmlii
dünya alaka ile Berfin mülakatı - tınr reddederler. 
nın neticesi ne olacağı, harp mi, Her iki millet de, di)o.iplin cesaret, 
sulh mü? diye sorarsa, biz ikimiz, mukavemet kudreti ve vatan aşkı için 
Hitler ve ben vüksek sesle cevap de yetişen gençliklerine istinad eder-
veriyoruz: Sulh. ler. 
Şu anda her zamandan ziyade Yeni Roma iınparatorlu~u İtalya· 

kaniim ki. yeni Almanya bütün ya hakim olan bu yeni zilıniyclin malı 
kuvvetiyle ve bütün sulh aşkı ve eulüdür. Yeni Almanya <la ) ine bu 
A vnıpa sulh ünün eııulı bir unıuru zihniyetin eaeridir. 
bulunuyor. İktisadi otarşi sahasında da Alınan· 

Bugiin mevcud olan ı;iiitef elıhiim· ya ve İtalya aynı hedefi ~üdüyorlar: 
lerclm bir c:;o~unu \ 'C itinıat .. ızlığın .da lk.tisadi istiklal olmadan bir milletin 
bfüi.ik hir kıı-mmm sebehi. mes ul siyasi istiklali ciddi suretle tehlikeye 
cle~·lel adamlarmm hugiin 'ücncl bul· düşer. Ye büyük bir askeri kuvvete 
makta olan ·eni hakikati anhyamama· malik llir millet hir iktiı<aıli ahloka
larıclrr. l\lilletlerin hayatı tıpkr fert· nm kurlrnm olahilir. Biz hu tehlikeyi 
!erin hu~ atı ~ihi de~i~rnez değildi~. CeneHcıle eli i iki millet lt<ılyaya kar 
:\lillctlerin havalı da mütemacli hır ~r ekonomik sanksiyonlara karar wr· 
deği,.,ikliğe tahiılir. Bir milleti bundan diği ·vakit bütün ~üınuli ile 11is ettik. 
Yirmi veva elli 1>l'ne enelki rakam- Bu sanksiyonlar hiitün şicldetiyle tal· 
İara tas,·irlere vtva edebiyata istina· hik edildi. Fakat IJCdeflerini bulama· 
dt>n ~nuhr.kf"me etı~ek çok vahim ileti- dr. Almanya hiilün ta7.yiklere rağmen 
f'eler clo~urahilecek bir hata<l1r. Bu hu sanksiyonlara i~tirakten imtina 
lıaıa kc,..rctle İtalyayn karşı yapıl· etti. Bunu asla unutmayacağız. Ve i~
mıştrr. . . ~ . . tc, hu nokta lizerincledir ki, na~yonal 

\lm:ınYa , e İtalyac.lakı mıllı ılıtı- eosyalist Almanya ile faşist İtalya ara· 
lal daha derin bir tarzda bilinmi~ o]· eında ilk defa olarak te~riki nıe:;ai za· 
..ayılı hir takım ılii~iinrelf"r zail olur rureti hiiti.in çıplaklığiyle kC'ndii'iini 
, ". hirçolc ilıtilaflı noktalar c.la halle- göstereli. Bütün cliinvanm Roma· BE":r

dilmiq, ,,turdu. lin mihveri diye ·tanrchğr ~ey 1935 
1ki •milletimizin dii~üncelerinde bir ııonhahannda ,·ücud bulmuş ve son iki 

çok mii~lf"rl'k hıtğlar nrdır. ~ene zarfmda da iki milletiıni7'. arasın· 
l\":ı .. Hınal So-Yaliı::t 'e f;a~İ7'.m her da mütcmadivf'n artan hir mukarenet 

taraft; arn.t dt-~diye hizmet eden ve Avrupa euUıünün mütezayit bir fa 
düşmanl~rla ka11ıla,ryor: Üçüncü en- tikrarı ile tezahür eylemİ§tir. 

ve derecesini ise ancak hadiseler 
gösterecektir. lnkıli.bımız daima 
daha iyiye koştuğu için bu hadise

. ler (daha iyi) vasfını haiz de olur; 
fakat (daha iyi) nin yanında bile 
(iyi) ye fena gözle bakmak kim· 
senin hakkı olamaz. 

Bizce isbaşına yeni bir hük\ımet 
gelmesile. daha eaa.alı değitiklikler 
olup olmıyacağını timdiden tah· 
mine çalısmanın faydalı bir tarafı 
yoktur. Nitekim, yine Tan, dünkü 
sayısında bir takım tahminlere gi
rişerek T eıkili.tı Esasiye değiıtir~· 
lip Meclisin ayan ve mebusan d ı· 
ye ikiye ayrılacağını yazmış ise 
de, derhal Cumhur Başkanlığı Ge
nel Sekreterliğinden yapılan teb
liğ ile bu türlü rivayetlerin ve talı· 
minlerin asla doğru olmadığı va 
bu türlü tahminlerin ve rivayetl~
rin netri, memleketin yüksek men· 
faatleri ile telif olunamıyacağı 
bildirilmiıtir. 

Fikrimizce, resmen yeni bir Cc· 
lal Bayar kabinesi teıkili itinin bir 
buçuk ay sonraya bırakılmasında· 
ki ıebep, her zamanki sükuıı 
ve tabiilik içinde bir intikal 
devri hazırlamak olmalıdır; bu 
takdirde biz gazetecilerin üzeri· 
mize düşen vazife bu vaziyeti i_,. 
tismar ederek bir tahrike, tahrıl~ 
netriyatı yapmaktan çekinmek idt 
ve çekinmektir de. 

Hakikaten yeni kabine ile menı· 
lekete ne türlü bir değitiklik ~c
lebileceğini anlamak için tek ~ir 
yol vardır. Bu da. Atatürk'ün lku1

• 

citeşrin başında Meclisi açarke1' 
her yıl olduğu gibi daima ıneınlı::· 
keti yükseltici iıtikametler göıte· 
rir surette söyliyeceği nutku bek· 
lemektir. 

ASIM US 



Yllma Belediye 
(Ü$tyan.ı: 1 incide) 

Hallı::, belediye ile en müe11lr ıekilde 

. .. 
Devlet f!emıryol(D;rı ve Limanları ·işlrtme 

. Umu,,, idaresi -ilan.ları 

teıırikimeaaiye alıpyor. Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlarile isimleri aşağıda yazılı üç 
Ve nihayet, ıehre kut bataııbir göz kalem malzeme ıı . 10 4 937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf uıu}J ite An

atddığı zaman, §U veya bu tarzda bir kara.da idare binasında satın alınacaktır. 
tarif yapmak nılmkUn olabilecektir: Bu iıe girmek isteyenlerin her kalem hizaıında yazılı muvakkat teminat 

"İstanbul halkı ıu veya bu tekilde bir ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhidlik vesikası ve teklifie
takım nizamlarla hareket eder,, diye .. rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Halbuki, mesela bundan on on be§ sene Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme Dairesinden, Haydarpaıada 
evvel Galata köprilıünUn tarifi nasıl Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6454) 
ne zaman kulak astık ki ..• "Tramvayla (6454) 
ra atlamayın,. dediler; atladık. Köprıü lımi. Muhammen Muvakkat 
nün öteyamna, bugünkü çivilerden ön bedeli teminat 

ce a~ renk bir paket kaldırım yolu ya 
pılmıftı: "Yaya halk oradan ıeçsin,. de 
nildi; kimse aldıran olmadı ... "Sokakla 
ra çöp atmayın, tükürmeyin,, öğüdü ve 

Muhtelif çiviler. 
" perçinler 

Rakamlı işaret çivisi. 

Lira. K. Lira. K. 
3012,70 

32414,65 
3750,00 

225,95 
2431,10 

281,25 
ri~i. Katl bk u~ri görillmedi. Şu h~ ~~--~~~~~~----~~~~------~------~~~~--~~ 

der? Osmanlı Bankası 
Halbuki şimdi tramvaya atlayan var 

mı 1 Çivilerin dıımda kimıe var mı? 

Halk, parasını canı kadar aziz tuttuğu 
için, caniyle birlikte onu da koruyabil 
menin tam manasile yolunu öğrenmiş 
tir. 

Osmanlı bankasının Galata idarei merkeziyesile Yenicami ve Beyoğlu ıu· 
l:.e)eri gişeleri ve kiralık kasa daireleri, gelecek birinciteşrinin 1 inci gününden 
itibaren iş'an ahire kadar. a§ağxda yazılı saatlerde açık bulunacaktır J 

GALATA lDAREl MERKEZiYE SiLE BEYOOLU ŞUBESi: 

Gişe saatleri: 

Çivili yollar dolayisile şehrin tabiati Saat 9,30 dan l 2 ye kadar 

düzeliyor, derken hiç hata etmemişiz. " 14 " 
16

·30 " 
, adi günlerde 

1 d "H b' . 9,30 ,. 11,30 yapı ır ı: er yanm saatte ır, üzerın " " cumartesi günleri 

den 25 muhtelif milletten adam geçer. KIRALIK KASA DAiRELERi SAAT LERf: 
Her biri de kendi kıyafet ve havasında 
dır.,, derlerdi. 

Belediye yılmaSin ... Halk daha çok 
i~birliğine alıpyor. Hele çiviler ona hiç 
dokunmuyor. Çünkü dünyanın bütün 
medeni şehirlerinde bunlardan bulundu 
ğunu öğrendi. 

Dünyan:n herhangi teşkilatlı yerinde 
hayatına kıymet veren insanların, böyle 
bir takım kayitler altında hareket etti 
ğini çok iyi biliyor. Ydmasm Beledi 
ye,,. 

Lakin bu işin diğer cihetlerini de bek 
liyoruz. Çantasında daha gizli neler var 
sa çıkarsın . B:.itün şehir, her bakımdan 
mütekamil bir şekil alsın. Bele.diye gay 
retinden vaz geçmesin; biz de himmet 
ten geri kalmayacağız • 

HiKMET MONIR 

Saat 9,30 dan 12 ye kadar adi günlerde 
,, 14 .. 18 .. 
.. 9,30 " 12,30 .. cumartesi günleri 

YENICAMI ŞUBESi: 

GİŞE saatleri: 
Saat 9,30 dan 15 ya kadar • adi gilnlerde 
,, 9,30 .. 11,30 .. ı cumartesi günleri 

KİRALIK KASA DAiRELERi SAATLERi: 

Saat 9,30 dan 17 ye kadar 
.. 9,30 .. 11,30 ,. 

adi gUnlerde 
cumarte$i günleri 

Akay işletme Direktörlüğünden: 
ıo;Eylül/937 perşembeden itibaren Adalar - Anadolu - Yalova hattın

da sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır.. 
Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
Aynı tarihten itibaren Kadıköyünd en 12.05 seferi 11.45 te 12.35 seferi (le 

12.20 de kaldırılacaktır. (6559) 

ltalya - lngiltere Istanbul Telefon Direktörlüğünden: 
0 

(! l71ciden devam) 4000 adet Ankara telefon rehberi bastnlmak üzeredir. Memleket iç ve dııına 
iktiaadi bakımdan tehlikeye maruz olu ı · .. ı.. 1 · · ku tl" b' tevzi olunacak bu rehberin iş adam arı ve tıcare\1.lane er ıçın vve ı ır propa-
ıunu telafi etmek istemeaine işaret e.de ğanda vasıtası olacağını izahtan müstağ ni görürüm. . 
rek bitiriyor. h 

flan şeraiti İstanbul Telefon rehberin in aynidir. Kayıd muamelesi ve fza ıt 
Bizim noktai nazarrmıza göre, İtalya, almak için Müdüriyet Abonman Daire~ine bizzat veya (02) No. raya telefon e

bunu bir dereceye kadar tatbik edebilir. dilmek suretile müracaat lazımdır. Reh her kısa bir zamanda tab'a verileceği f.çin 
Bugünkü harplerin §ekli de göze alına (!ıtical buyurulmasınr rica tJderim. Müdiriyet (6491) 

cak~una.nra~~ mert~e pekyfil - - - - -------- --- -------------------------! 
sek ve ehemmiyetli oımayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Bugünkü harp şekillerini bir yana Satına( ma Komisyonundan: 
bırakalım 1914 senesinde bile, yüksek 
mevkili bir İtalyan zabiti bize şöyle de 1 - Bir kilosuna üç buçuk kuruş tahmin bedelli otuz bin kilodan elli bin 
mişti: • kHoya. kadar kuru otla bir kilosuna altmış para fiat tahmin edilmiş saman a-

- !taJyadan ne isterseniz isteyiniz. çık eksiltmeden pazarlığa tahvilen 6 B. Teş. 1937 çarşamba günU saat onda sa.
Fakat İngiltere ile h'lrbctmuini isteme tın alınacaktır. 
yiniz !. 2 - Şartnamesi parasız olarak Komisyondan alınabilecek olan bu pazar-

Kaybolan yat bulundu 
lığa girmek isteyenlerin yüz seksen ye di buçuk liralık teminat makbuzu ile 
belli gün ve saatte Komisyona baş vurmaları. (3436) (6281) 

~nd~ 23 fA.~)- Amerib--K--d-k_R __ K ___ E __ l_l_l_il __ ll_D_l __ k_l_R __ J_U_ğ_O __ d __ _ 
da .\nıerika kupa~mr kaybettikten son 8 1 uy iZ DS S re ur O en: 
ra 1nı:;ilıercye cWnerek kayboldn~u Enstitü ve Akşam Okulu talebe kaydına devam edilmektedir. (6258) 

ı;;anılan Enrle Vour - 2 }atr, frJanda-
nın 260 mil cemıhu garbiı;inde dün 
Clıt>ynnc'l pc>lrol ~~misi taraf rndan g<i 
riihnii~tür. Aradaki muhabereden yat 

ınürettc>hatmm ııa~ 'e salim olduğu , ~ 
yat i-_:in hiç hir tf'hlike mevmıcl bulun· 
ıııadı~r anla!tılmrı:ıtır. l"t .. .> 

AKBA 
AnkaraJa kitabevi ve kağıtçılık 
Bütün mektep klt.aplarmm Anka.ra.da u.tr~ 

)'f'ıidJr. Kırtasiye çe§ltlerl en müsait şa.rUa.r. 
la t emin edilir. Telefon: 3377. 

Bir hizmetçi kadın aranıyor 
Cocukıuz bir a!IP yanında ev hlzınetçllltı 

yapacak kimse~lz bir kadın aranıyor. Matba1 
mız ve:meslnde Bay Behrama mUrıu:aat. 

Be~iktu.ş lcra memurluğundan: 
Kira borcundan dolayı tahtı habse 

alınıp paraya çevrilmesine karar veri. 

1€-n Şişli menba suyu muhtelifillcins 
\'c eb'atta inhisar rakı ve şarapları 

:ı c:ık ar!.tr::-ma suretile Beyoğlu Tarla
başı 127 1 numaralı dükkanda açık 

«rltırına fluretile 30/ 9/ 937 tarihine mü 
S:ı. d i f per~eml:e g~"IÜ saat on ikiye ka-

dar ihale.si yapılacağından pul ve be. 

lediye rusumları müşterisine ait ol
mak mezkur gün Ye saatte mahallinde 

ha.zır bulunacak memuruna nıüraca
atıarı ilan olunur. 

KASADA 
SAKLAOIÔINl2 

DAllA 
KUl2U 
BiR 

(~ŞM~ 
VAZİY~TrNOEOID 

ONU rAİ2'l.C: 
QANk'AYA-VERINJZ 

~ususi S'ARTlARIMIZl 
SORUNUZ 

1 Propaganda 

* Satıyoruz 
aı - BULUNMA.Iı FIRSAT Şişli 

ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl· 
mI§ sekiz odalı modern ve kübik kargir 
ev 11atılıktır. 
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servisi ilônı 1 
~ 

71 - UOUZ SATILIK YALI - Us
ktldar Pa.§a limanı rıhtım boyunda rıh· 
tunda banyo yeri, büyük bahçe, yedi 
oda müceddet yalı . 

83 - SATILm: PİYANO • Alm:ı.tı 
marka Röziner çapraz telli kadrenf er. 

7! - ACELE SATILIK HANE - __ s_a_t_ı_n--a-,-.-y-o_r_u_z __ 
Aksaray La.nga Sepetçi caddesi 59 
No. lI hane, kargir bina. 6 odalı, sarnıç, 74 - SATILIK MAGAZA ARANl· 
kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik YOR - İstanbul Sultanhamam Tahta-
vardır. ( V. P. 1645) kale ve civarında sekiz bin lira arasın-

.Müracaat ayni yer da satılık ki.rgir mağazas> 

7~ - BEYOGLU CiHETiNDE - 75 - SATILIK PlYANO - Zim-
60 - 70 bin lira arasında konförlil satı- merman markalı çift bir Alman piya. 
lık apa.rtmıa.n aranıyor. - nosu satılıktJr. Taksim Tarlaba.şı Yağ-

hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 
69 - BATILIK ARSA. - Suadiye 

caddesi Şaşkmbakkal istMyonunda beıj İŞ arayanlar 
----------------- ---yüz ı:ıwtre. 

61 - SA.TILIK ARSA - Ayaspaşa· 
da denir.e hailsiz nezaretli arsalar ısa· 
tılıktır. 

78 - Bakırköy Osmaniye mahalle. 
sinde dördüncü ilkmektep karşısında 

26 numaralı iki odalı hane acele satı. 
lıktır. "V. P. 1690" 

84 - SATILKI KÖŞK: G&tepe is· 
ta.ayonwıa. dört dakika mesafede 12 o

da ve mtlştemil!tlle çam ve meyva. a
ğa.çlarmı muhtevi 4 dönUm bahçe da

hilinde ve bağı havi köşk satılıktn-. Bu 
k<S§k Ankarada bir arazi ile tebdil edi
lebilir. Serviee müracaat. (V. P. 1742) 

10 - TEROtJME VE DERS - Bir 
TUrk genci İngilizce ve Fransızca ter· 
cüme yapar ve ders verir, evlere gider. 

77 - Tilrkçe, Fransızca. ve İngilizce 
lisanları bilen ayni zamanda ev işlerin
den de iyi anlıyan bir gen~ dam dö 
kompanilik ara.yor. Referans verebilir, 

82-ALAFRANGA-ALATURKA 
yemekleri çok iyi bilen birinci amıf aş. 
çı mektepler ve sair yerlerde . 

Beyazrtta Em.inin kahvesinde Bo .. 
lulu Ali Rt.za., 

85 - DAM DEKOMPANYI Taşra
rada mevki ıahibi bir genç tercihan al· 
manca bilen bir Dam dekompanyi ara-
yor. · (V. P . 1749) 

86 - RADYO • ELEKTRiK ve 
Müteferrik GRAMAFON Mütehassısı iş arayor. 

80 - Mübadele. Ankarada gUn geç. 87 - DEMiR yolu yüzbaşılığından 
tikçe kıymetlenen bir araziden mlkta- mütekait, katiplik, tezgahtarlık, tahsil· 
n kft.fi vermek ve mukabilinde tstan. darlık gibi bir it arayor. 

--------------~~--------~ 
bulun hava.dar semtlerinde münasip 88 - KAPUOULUK, Odacılık, her 
bir. ev almak istiyorum. Yalı olması ne jş olursa yapabilirim. Kuzguncuk 
mUreeca.htir. Ayhan sokak No: 18 Hasan Halit. 

81. :4.KSARAYDA Taşkasap Kuyu· 
Ju sokak 5 N0.11 ahşap 3 oda 1 ta§hk 
1 ıof a 1 yemek odası kUçillt bir bahçe
ri havi hane satılıktır. ' Aynı adrese 
müracaat edilmesi. ' 

89 - ORTA. Mektep mezunuyum. 
Herhangi bir 3irket veya. müessesenin 
yazı veya buna. milmasil işinde çalış. 
mak istiyorum. (Fındıklıda Osmança~ 
vuş yokuşunda No: 17 hanede Nuret
tin '.Aşan). 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

1 - Mobilya, C§ya vesaire utmak ve

ya almak iıtiyenler. 

2 - Kltip, muhaaip, hizmetçi, aıçr, iıçi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan
lar. 

3 - Kiralık, a::tılık ev, apartıman, dtilc· 
kan, mağaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Alınak veya satmak hı • 
ti yenler. 
4 - Ders vermek nya almak lıtiyen· 

ter, 
5 - Otomobil almak utmak veyı it · 
!etmek istiyenler. • 
15 - Radyo almak ıatmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 

ler yapmak istiyenler 
Bu hizmetlerini kola.ylıkla. ve enıni• 

yetle çarçabuk görebilmeleri için 
(VAKiT PROPAGANDA. SERViS/) 
nde bu işlerle meşgul olmak il?.ere bir 
bUro vücuda getirmiştir. 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

veya bizzat gelerek servisimulc 
temas etmelidirler. 

Vakit Propağanda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbuJ 

Posta kutusu 743 Telefon 24370 
TellU'af: Propaıanda V akıt 

Satılık Vapur 
Deniz Yolları işletmesi 

Müdürlüğünden 
!da.remizin şilep olarak kullanılmağa elverişli olan "Vatan" vapuru pazarlık 

la satılacaktır. 
Paza.rlik 1 Teşrinievvel 1937 gün!.i saat 15 de İdaremiz Levazım Şefliğind 

yapılacaktır. 

Şeraiti öğrenmek isteyenler lıergün levazım şefliğimize müracaat etmeli 
<lir. (6499) 

Turhal Şarbayhğından: 
Turhal kasa.basırun halihazır haritası 25 19/ 937 gününden itibaren yir 

gün müddetle kapalı mrf usuliyle eksilt meye konulmuştur. 

1 - Kaaabanm evli kısmı 10 bek tar evsiz kısmı 90 hektar olarak tahnıi 
edilmiştir. 

2 - Evli kısmı hektarına 30 lira evsiz klsmm hektarına 12 lira olara 
her iki kısmın muhammen bedeli 1380 liradır. 

3 - Harita. Bayındırlık meclisinin 13/ 3 936 gün ve 29 sayılı kararile k 
bul edilen şartname hükümlerine göre yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli (% 7.50) (103) lira (50) kuruş teminat akçe~ 

alma.caktır. 
5 - Thale arttırma ve eksiltme kanununun hükümleri da.iresiode yapıte 

ca.ktır. 

6 - İhale 115/ 10/ 937 cuma günü saat 14 de Turhal Belediye Encünıen 
huzuriyle ya.pılacaktn-. '6558) 
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.1 Ni§antaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 
ır- Teıeron: 42s17 

1 
lvATıLıl ŞiŞLi TERAKKi LiSESi tauNouZLtrf 

1 
ANA. İLK • ORTA • L!SE KISIMLARI 1 

1 
Krz ve erkek öğreniciler tçln yanyana ve g'!ni§ bahçeli iki blnada ayrı YATI te§kllltı vardır. P'r&Mıze&, Almanca, 1ngtl.1zce kur. 1 I· 
!arma dokuz yaşmdan b&§lıyarak bUtlln öğreniciler tştJrak edeblllrler. Okul hergün saat 10.17 arasında açıktır. 

--= --

lstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

1 - tık, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, t.ız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtlan kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabul edilmiyecektir. 

3 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telef on: 22534. · 

U NA "' • : 1 .. ! .,. 1 • ~ ........ t. ~ • ··.: • • •• 11 .~· • • 

1 
Harici Askeı i Kıta- ı f da~~:tanbuI Beşinci tcra Memurluğun..: ,·~-:ıanbul H.om~tan-

~ Bır borçtan dolayı mahcuz ve para- ..., • 
atı ilanlar l ya çevrilmesine karar verilmiş olan ev llgı ılanlaı 1 

eşyası 30/ 9/ 937 tarih saat 9 ile 10 ara-
Iunirde Gaziemırde yaptırılacak smda Beyoğlunda Meşrutiyet cadde. Çerkesköyünde gösterilecek ma. 

atölye inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye si 190 numaralı Zümrüt apartımanı- halde bir pavyon kapalı zarfla ihalesı 
konulmuştur. Keşü bedeli 272 bin IL nın 1 numarasında açık arttırma ile g birinciteıtrin 937 cuma günü saat lt: 
radır. lhalesi 6 .10 - 1937 carşamba gü satılacağından taUp olanların mezkfır da yapılacaktır. Muhammen keşif be. 
nü saat 15 de M. M. V. Satınalma Ko- gün ve saatte mahallinde hazır bulu- deli 30424 lira 64 kuruştur. Şartna. 
misyonunda yap11acaktır. Şartname nacak memuruna müracaatları ilan mesi hergün öğleden evvel Komisyon. 

.· ·. ·ıst~lnb~f ~B~l~$fiyesi · .. 'Ilaiıları . 1

, 

., r • • • j • 
0 

"' ~: ., • • ., r • (.,., ".. "' ' '~, , ' ' " J 

Çocuk.lan Kurtarma Yurdu için lüzumu olan 206 metre kumaş açık eksilt
meye konulmuştur. Bir metre kumaşa 170 kuruş fiyat tahmin olunmw;tur. Ku.. 
maşın nümunes:ıe şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılr vesika ve 26 lira 26 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 30/ 9/ 937 -u::ıı: rarıtıa ap n 1tros ntrWJ eq~ad 
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (6233) 

- Keşif bedeli 1l923 lira 19 kuruş olan Büyükçekmece - Hadmıköy yolu.. 
nun tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 5/ 10/ 937 salı günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. İstekli ler 2190 numaralı kanunda yazılı vesika. 
dan başka buna benzer iş yaptığına dair Nafia Müdürlüğünden alacs.klan fen 
ehliyet vesikasile 894 lira 24 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektuplarını havi zarfla rmı yukarda yazılı günde saat 14 de 
kadar Daimi Encümene vermel' dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka· 
bul olunmaz. (1.) (6351) 

ayriyede 
Boğaziçi vapurlarına mahsus sonbahar 

tarifesi 1 llkteşrlo 937 Cuma sabahın
dan itibaren tatbik edileeektfr • 

.................... 1aı ......................... , .. .. 

lstanbul Tramvay Şirketinden : 

Universite ve 
Yüksek Mektep 

Talebelerine 
iLAN 

Tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkım bahşeden ve evve1ce 
verilmiı olan 1936 .. 1937 mektep senesine mahsus yetil kartlar 1937 
• 1938 senesi için değiştirileceğinden, Üniversite ve Yüksek Mektep 
talebeleri 15 tlkteşrin 1937 tarihinden evvel yeni kartlarını almak ÜJ:S 

re Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkasında, Söğüt sokağında 
Hareket Kalemine vesikaları ile birlikte gelmeleri ilin olunur. , ~ , "'-

DIREKTôRLOK. 

ark Ma s 
işt~ha ve kuvvet için erl"" 

birinci ilaçtır 
Çocukların dişlerinin kolayca -:ıkması
na, kemiklerinin kuvvetlenmesine, ço

cuk emziren aôoelerln südiioiln 
çoğalmasınd yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. ·-------· . . . .... ~. . . \ . . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan başka : 40.000,25. 1000, 20.000, 15.000 
10.000 lirahK iktamiye~erle ( ~00.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 ·birincitcşrin-937 günü akşamına kadar biletini değir 
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonı a bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• keşif ve projeler 1360 kuruşa Ankara olunur. da görülebilir. İsteklilerinin 2282 li. 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan -------Z-.------

1 
k 'Ik t . t kb kt ~ O ___ .............. ••••·c--·--

t ayı ra ı ı emma ma uz veya me u.ı- - Bı'rı'nc·ı sınır perato··r - :--........ - .............. _ ....... -. alınır. Ik teminat 14630 liradır. Ek. a 
siltmeye gireceklerin kanuni temina1 335 senesinde Topkapı Merkez rüş- Ia::_ ile 2490 sayılı kanunun_ 2 ve 3 ~ ıor. CAFER TA y y AR Ü DOKTOR 

2 90 diyesinden aldığım mezuniyet şahadet. cu·· maddelerı"nde yazılı vesıkaları 11€ U .. -~ hl ın· .; .. d. - :.,: K l •• 
VC 4 say1lı kanunun 2 Ve 3 CÜ mad. mUJ.J.ll - S -.. ema 0Z580 
d 1 · d namesini zayi ettim. Yenisini alaca- beraber ihale saatinden en az bir saat ce~a. ~~ ' ınıag ii 
e erın e yazılı belgeler!e idari şar.. - d k. . . h .. k ad - . 1 :ı . ~rrahısı mütehassısı d O 1 - 0 " 

. gım an es ısının u mü olm 1gı ı ~n evvelı"ne kadar teklıf mektupların n ro og • peratör 1 
namenın 4 cU maddesinin F fıkrasm- p · T · S A,, 
da yazılı vesikalarla birlikte teklif olunur. Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko ans • ıp Fakülte~ı . i~t~ g: Bevliye mUtehassısı 1 

k Yenilcapı Yalı mahallesi Orta . 1 . (6201) Erkek Kadın amelıya~ları, dimag : Karaköy - Ekselsiyor mag-az&SI 
me tuplarmın ihale saatinden beh('. (23186) sokak 39 Hüsnü Sayıl mısyonuna verme erı. 1 estetik - "Yüz.. meme, karın bu- :·ı d H .. .. -ıed nra 
mehal bir saat ev\·eJ Ankara M. M. v · y-d.nın a. er gu.n og en so 
Satma.ima Komisyonuna vermeleri. li 7124 lira ilk teminatı 535 -liradır. ~ Dr. Ihsan Sami ~I ruşuklukları .... Nisaiye ve doğum ii 2 den 8 e kadar: 'lel: 41236 

(400) (6119) İsteklilerin ~artnamesinl görmek üze. G k k A Muayene: :a~::~~JSMI ~ c can en ::m:;::::::::::::::::m::c::::m;::: 
re hergün ve eksiltmeye iştirak için on o o şısı 1 

· 8 den 10 a kadar • * * belli gün. ve s_:ı.atta _tek1i·f· mektupla_n. Belsoğuklugu- ve ihtilatlarına karşı 'ı 
T.. bl l'kl · · - öğleden sonra ücretlidir umen r ı crı ıçin 31 ton kuru ve kanunı vesıkalarıle Luleburgaz Tü- pek tesirli ve taze aşıdr:-. Diva.nyo. Sahibi Asım Us ..... 1 ıtzüm kapalı zarfla 8 / 10 / 937 saat men satınalma komisyomında bulun. l ıu Sultan Mahmut türbesi. No. 113. 1 Beyoğlu, Parmakkapı, RumeU Han 1 Neşriyat genel direktörü A SeveJlS"' 

15.30 da alınacaktır. Muhammen bede· malan. "6510" ( 460) - No. 1 Telefon: 44086 -


