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Atatürk Dün Çetinkayayı Şereflendirdi 

Yeniden teessüs ediyor l Siv~~t~n ~eçerke.n 
lord H 1.1 k H·tı le görüşmek ( Tarıhı lıse bınasını gezdı, J 
G~ a ı a s ı er . . d k hatıralarını anlattı. 
~ ere yakında Berhne gı ece vekiı5b:°~ı 1l~::.Adahiliy~~~;;'~~rt.~~~a::;:!:t~~r!:; 
' 1 ~ , .. , t 1 • t 1 • ı d e 'a Şükrü Kaya, Nafia Vekili Ali Çetinkaya ve maiyetlerindeki zevat 
t-t,.~ ere bazışartıar 81 a vaı e bulunduğuhaldebusabah aaat9,40da hususi trenle Sivasa' 
' ı I I • b 1 gelmiıtir. il 
r h Cl Ş nı a n1 u· • z ak ere 1 er 1 n e a Ş 1 Y 0 f istasyonda vali, komutan ve daha evvel husui trenle Sivasa Ş! 
~ .. d gelmiı olan davetli mebuslar, hükumet erkanı, bando, askeri kıta, \ 
leli~., 13 (A A LJ b İngiltere, kendine, ani olan Avru• mektepliler, izciler, resmi hususi teşkilat mümessilleri ve kalabalık ' 

... td lla]jf~x~:-A~ş~m.gaze-ı if alyanzn rıQ e• pa haricinde m~gul olmak imkin~ı bir halk kütlesi tnrafmdan karşılanmışlardır. _ 
r e dair J h n ~erlını zıyaret • J k • verecek her türlü anlaşmayı derin hır Atatürk istasyonda karşılayıcıların ellerini sıkmJ§lar, kendile- ı= 

t0erJ':<la:,.i 
0
b n.Sımonun ~v~~ı IŞİSfan üzerznae l memnuniyetle karşılar. rini selamlayan tazim krtasmm önünden yürüyerek geçmişler, asker 

Sı. e l[ayd d ey anatım buyuk l ve mekteplilere ve istasyonu dolduran halka iltifat etmişlerdir. 
~ r g~et : iyorlar. /ı ~k • iy ef İ Diğer taraftan İtalyanın Habeşis- Buradan otomobiUerle doğruca Cumhuriyet Halk Partisine 

l'd llaı·; ı diyor ki· a ım tan üzeriudeki hakimiyetinin tanm· gelmişler bütün güzergahta yollara dökülen halkın çılgınca tezahü-
~tır \'e ~~" ~ok tecriiheli bir dip- k ması da memnuniyetle kar§ılanacak· ratile karşılRşmışlarclır. 

aha ~h·adnıanyaya kar~ı Eden- lanınaCQ tır. · Sivas 13 (A.A.) - Reisicumhur Atatürk C. H. Partisinden 
t · e senıpati beslemekte- Chamberlain tarafından gösterilen 9'ınra Sivas 1,:-,ngresinin akdedilmi_ş olduğu liseyi şereflendinnişler 

~l>t~lliııg ta Binaenaleyh bir rnodüs ':hen dik ar~~: ye.ni reali~t .zil~niy~t hu hu~ust~ um~· di ı. Lisede dersaneleri gezmişler, talebeye baZı sualler sonnu lar 
t, . . ndard gazetesi "~iyle ya· tınnak üzere zemini ten11zlcmed . a mıyetle ıyı hır alamet telakkı edi~· d!t. Müteakiben lokomotif ve vagon atclyeleri inıaatına gidilerek 
""b&il~.'· Alın zımdır. İngiltere ile Alrnsnya A:ı·:~ mek~edir~ ... Eden~n yakında ~ont Cı· altı aya k<>dar inşaatı ikmal eçlilecek olan atelyeler hakkında izahat 
~a 'Ya . a.n tn\ina ... ehatı hiitiin ,·akın komşu kalacaklardır. 1 k ano ıle goruşmesı mnlıtemeldır. alrnr§fardır. 

··tti h f?sil~:1~ 1? an~lı~.arı ~lduğnn- İim bu iki memleketin iyi ~onı~u Iı Evening News gazetesi, İngiltere- S:ust 11,10 da büyük tezahürat arasında Çetinkayaya müte-
llttı llı~dir, f ç ~ buyuk hır ehem· yapmalarını amirdir: !~gi!~a:; yal: ııin f tal yan imparatorluğunu ıannnak veccihen Siva.atan ayrılan Atatürk, aynlışlannda da top atılmak 
,_

11 
l!rııiye J\~gıltere~e ıı.u~iin ~f- rnan müna ehetlerinın ı) 1 0 b.. .. için şu ~artları koşacağını yazm~ktıı• suretile selamlanmı~larclır. 
~ahir ld n~an mılletının Hıt· mz lngilizler için desi!, fakat utun tır: (Banu: So. 6, sü.11.J Sivas 13 (A.A.) - Atatürk, liseyi ziyaretlerinde Sivası ilk 

() Ugunda müttefiktir. Avrupa için faydalıdır. 1, teıriflerind~ kaldıkları odayı ve Sivas kongresinin toplandığı salonu (m 

9 O J -
J gezdiler. O ~ünkü dekoru muhafaza eden bu oda ve salonda o güne 

ait habralar.ndan bahsettiler. 

~~,~ 

• • ,;r~-

ıt~ . " r/ila 
~ 

l'lq"ı .l 
11 Yadctt ., l · seüinik ... t' ıı• erı Akdcnize sahil şehirlerden: 

llkya ve Akdeniz 
~t" kıyıları 

r 
. 13 (A.A.) - ~taturk beraberinde Batvekil, Da-, 

ko nf e ra n 1 
ftifiye ve Nafia Vekillerile refakat ve maiyetindeki zevatla birlikte 
bqün uat 16,4; de Sivas - Erzurum - Kafkas hattının iltisak nok l 
tul oW1 Çetinkeyayı tetrif ettiler. 

J apong a red ... Si ·-·· 'lltt•• 111 • ..,, .... 1111ılflllJlrııını:ıdnl""11tııııırıtıııııuıhlo11Hllllllillf1 . 

cevabı verdi 
Beynelmilel bir teşek 
kUI mOdabaleslnln iki 
memleket efk4rıumu 

mlyeslnl heyecana 
getireceğini blldlrdl 

Brüksel 13 ( A.A.) - Doku~ 
d 1 le f 

_ ... mm notasına vereli 
ev et on ercu- .. . k f 

ği cevapta Japon hü~~F-fit~, ~ ~: 
ransa i•tirak etmek1t~.~ lnı dre ek 

ıı •• •oy e eme -tikten sonra ezctıJ11 e s 

tedir: . b iman 
.. Muhik bir hal s~retı u m 
. . . iki alakadar tarafın 

en ıyı çaresı l 
mcaeleyi halletmenin lyo.Junlu ba~ama 
] clı Ç.. kü beyne mı e ır te-

Romanya ile yapllacak 
ticaret anlaşması 

Faik Kurduğlunun reisliğindeki 
heyet dün Bükreşe gitti 

arı r. un • . .k. I k t 
kk ··ı·· ··dahalesı ı ı meme e 

'

' şe u un mu . 
fk

.. ·y-ini heyecana getıre ~arhk ittihadı mensup!ar1 
bı,. illi 

tı.._~tl' ge?de toplantısı gapaıak ili 
~~!:.<liusu. l eallerini görüştü/er 

1 
_ 25 ~~,.~~ sı llluh b' . . unıurn Bulgar ıgın, 

~;~il ~eski ~ a ırımızden) - nan bir kararla. . B !kıın harbi esna-
fı ~~ f~llda k e Bulgar gönUJ_ sene evvelki, yanı a daha doğrusu 

uh, ona.- tıkl . ·ıı· . deaUer, ' · ,,e neıar ~.,., yap arı - smdakı mı ı 1 B Jgaristana il -
l''eıı seı:tı mümessilinin Edirne ve Trakyayı . ~a.. 61 Sii. ~) ) i aınJadığını \•e alı. (Sonıı_. _____ _ 

~ "1es' · k /esi l 'ti 111 enteressan bir başoıa 8 

· t-kiyede iktidar 
~"kiinde olanların 

o~"~uları sulhtur •• 
.ı. ıQ,. b . . r 
'<llıl ' akir memieketlerını as a 

e~1'1leksizin daima ileriye 
got;;, m.ekle me~guldür" 

)"', Q#$l aJwıeı $ayı/amızda) 

e anumumı ~"' 

cektir. -_ı_ eli dil 
K f tarafınaan tev e en 

on euransk Şarkta alakası bulu· 
notanın za d ) l . 

k f nsta hazır ev et erın 
nanh on etradolayısile men 'aatleri
mu asema 
nin haleldar olduğu _hakkında kıs-

J 
n hiikumetı tarafından ve-

men apo eh. d l 1 . ç· 
rilen cevapta ecn ı ev .f':t en~ ın 
deki hak ve menfaatlerme nay~t 
edilmesi için ne 18znnsa .!apıldı~ 
kaydedilmekte ve .J~pon huku~etı
n · meseleyi ınucıbı memnunıyet 

1~·ld halletmek suretile Uzak 
§C ı e b' Ih . . b'' Şark ta devamlı ır su tesısıne u-
yü k bir ehemmiyet verdiği ilave 
edilmektedir. 

Brüksel 13 (A.A.) - Büyük 
,.ı .. yJetler, Japon notasının metni ile 
, ı~kadar olarak. Brüksel konferansı 
nın devamı hakkında son kararlarr 
nı almış bulunma:c~dır. . . 

Fransız ve fngılız mahafilı, Ja· 
pon notasının kati .bir red mahiye
tinde olduğu noktnı nazarını kabul 
etmektedir. Bu suretle, Japonyaya 
bir kere daha davet yapılması fikrin 

(Sonu: sa. 6 sü. 2) ı 

Ticaret Odasında1.i toplantıda 'bulıman1ardan ba::ı1arı .. 

Romanya lıükfımetile nr~~ıızıla ) a-ı ~O k~dnr itlıaliit 'c ilırarat tiiccnrları 
prlacak ticaret anla ma ı muzakercle- ılc hır ant kadar de, am eden uzun 
rimle memleketimizi teın il t•derek o- hir lı:ı bilıalde bulunmu tur. 
lan ticaret heyetimiz diin saat 13 de Ilu toplantHla, İktı at Yt>kiileti he
lirnanımJZ<lan kalkım Rorıımı' u upn· ) eti tçftişiye rci i, Hü nii Yaman, 
riyle Bükreşe hareket etmiştir. Tiirkofis ikinci rci i 'ilıat, Tiirkofis 

!l'eyeti~izi ~·l.ıtnnd~ !kt•:.aı .~rc~a- 1 tım.lıul uhesi rnfüliirü Suphi Ziya 
letı lıeyetı teftışıye reısı Hutinu ) n- 'C Tıcnrct Oda ı uınuımı: kiitihi Ce,·nt 
ınan, İ!!tanhul Tiirkofi!l tıhf" i ıniiclii- iınnı i ele hazır Jıuhınmuşlardır. 
rii Suplıi Ziya. De? iz Ticaret nıiidiirü Tii te-snr e~ ve]fı lıir giin e\, el Tür-
f iifit Necdet,, Tıcnret Oda ı umu· kofi te toplanan tiiccnrlann eormuıı 

mi ~fitibi C~\81 .. İzaıni ,.: tti~e~. ikti: oltfuk)arı. nnllerc CC'8p Yermiş, hun: 
ıı~clı ,·e denız mue se elcrı mudurlerı clnn onrn Romanya ile yapılaack ti-
ugurlamı§tır. caret ımln ma t etrafında iznlıat ''Cr• 

Heret başkanı fktı nt Vekaleti mii ıni • ~lmnn)a, İtalya Ye di~er devlet• 
te§arı Faik Kurclo~hı diin luırekctin- lcrJe olan ticari nıünn eba~ıım7. etr 
den C\"Yel Ticaret Oda ına gelmiş, Ti- f ında uzun uzaclJrn gcirü mü tii;, 
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caret Odası salonunda toplanan 40, '(Sonrl: sa. 6 sü. 2)~ 



Siyasi hilfta -
ng·liz siyaseti 

geriliyor 
/ngilizlerle Jtalganlar arasındaki 
anlaşma - I<.omunizm aleyhinde -

Fransızların korkusu 
Son bir iki gün içinde lngiltere

rıin harici siyaset ibresi yeni bir isti 
kamet almak üzere bulunduğunu 
gösterdi: Jngiliz Başvekili Çember 
layn Hariciye nazırı Eden Brüksel 
de Dok'uz devlet konferansı ile meş 
gul olduğu sırada Lord Halifak~ı 
Berline göndenneğe karar vereli. 
Lord Halifaksin vazifesi Hitler 
ile konuşarak İngiltere ile Almanya 
arasında Avrupa işlerinde yeni bir 
anla~maya vannak. için ~lışmak 
idi. Bazı telgraflam göre İngiliz Ha
riciye nazırı Eden Başvekilin bu te
§ebüsün ü Brükselde haber alınca 
çok sıkılmış, hatta itirazdh bile bu
lunmu:. Bunun üzerine hadisenin 
halledilmesine intizaren Lord Hali
'.faks hareketini tehir etmiş. 

Diğer taraf tan Romadan gelen 
llaberler yine İngiliz elçisi Lord 
Perth ile İtalya Hariciye nazın 
Kont Ciano arasında yeni müzake
reler cereyan ettiğini bildiriyor. Jn
giliz Başvekilinin Musoliniye yeni 
anlaşma teklifleri yapacağından 
bahsediliyor. 

Çemberlaynin dalla iş ~ma geç 
tiği günlerde Eden üzerinde tesirler 
yapacağı, harici siyaset İ§lerinde 
~ahsi olarak mütefefrrik' bir rol oy
nayacağt söylenmiş idi. Aradan çok 
zaman geçmedi. İngiliz Başvekili
nin Musoliniye hususi bir mektup 
göndererek İngiltere namına tlalya 
ile samimi anlaşma arzulan izhar 
ettiği anla§ıldı. Bu mektuptan sonra 
lngiliz - İtalyan samimi anla§ma 
teşebbüsleri filiyat safhasına geçer 
gibi göründü ise de Akdeniz hadise
leri bu teşebbüsle."1n ilrlemesine en· 
gel olmuştu. Musolininin Berlin se
yahati sırasında Avrupa işlerinde 
1ngiliz - Fransız cephesi daha kuvvet 
li bri birlik manzarası almıştı. 

nemi [• ranko il~ fiili bir anlaşınağa 
doğru gitmek yolunu tercih etti . Yal 
mz ademi miidnhnle kararama mu
halif hareket ediyormu. gibi ~örün 
memek için Salamunk hükumeti 
nezdine gc,indercceği siy~si memur 
!arın adına elçi, yahut konsolos di
yecek yerde ajan demekle iktifa etti 
ve İspanyada mücadele halinde olan 
iki taraf tan hangisi galebe ederek 
iktidara geçerse lngilterenin o hüku 
meti tanıyacağını ilan etti. 

İngiliz - ltalyan anlatması: 
lngiltere hükumeti Fransa ile 

cephe birliğini gevşeterek ve ademi 
müdahale komitesini olduğu yerde 
bırakarak ispanya itinde böyle yeni 
bir istikamet tutunca, general Fran 
ko hükumeti nezdin~ ajan göndere 
rek bu hükumeti tanımağa doğru bir 
adım atınca İtalya ile aralarında bu 
cepheden büyük bir ihtilaf mevzuu 
kqlmamış oluyordu. Onun için lngil 
terenin Romadaki elçisi Lord Pert
hin Kont Ciano ile yeni anlaşma 
müzakerelerine girmi§ olmasına, 
yahut büyük avrupa meseleleri üze 
rinde yeni anlaşmalar için hazırlık 
lar yapmı~ bulunmasına hayret edi 
lem ez. 

Üçlü ittifal< liartısmda: 
ltalya hükumeti Berlin - Roma 

mihverinin ispanya i~inde elde etti 
ği siyasi muvaffakiyeti gördükten 
sonra bu ittifakı biraz daha genişlet 
mekte hiç mahzur görmedi. Bu sıra 
da Almanyanm Londra elçisi ve 
Hitlerin en m&hrem diplomatı olan 
Fon Ribbentropun Roma seyBhati 
vuku buldu. Bundan sonra Romada 
komünizm aleyhinde Italyan - Al 
man - Japon anlaşması imza olun 
du. Böylelikle ltalya daha evvel im
zalanmı§ olan Alman - Japon anla§ 
masma iltihak etmi§ oldu. 

Üçlü ittifakın imzasından evvel 
Brükselde tpplanmış olan ve Çin -
Japon harbine bir ııihayet vermek 
maksadını takip eden Dokuz devlet 
konferansına ne Almanya, ne de aJ 
ponya iştirak etmemişti. Bu iki dev 
Jet iştirak etmediği için de bu kon 
feransın müzakerelerinden müsbet 
bir netice çrlpnası mümkün görün
miyordu. Şimdi İtalyanın iltihakı 

Alman hariciye nazırı değişigol 
Bir ingiliz gazetesi tJd 

ihtimalden ısrar ile 
bahsediyor ı 

"ıııJ11 
ı\lııı ::·ı yn:mı Londrıı rfiri olan r.ın olmadan evvel, Atnısn; 

Fon HilılH'nlrop'ıırı lııı.ııı lı:ırİ<'İye dra sc(iri idi. . d'~İ ~ 
neznn•tiıw t;clcn•ği tf'yit t•clilıııe::lt>dir. Baron Fon N<iyrat f11~ 1~ir 

1 >iinkii po~ta ilc ıvıll'n Daily Cxpres Bitlerin tam itimadını hı•~ eıı 
g:ızetc~i Bt•rliıı ııııılı:ılıiriııin en ~aıa~ yettir. Fakat artık gelecek Et':ırııll 
lıh·Ptli Alnııuı ııınlınfiliııdcıı iiğıcmli· batmıla nltnıı be ya~ına ~ .

111
t 

' d' • ıt ğine g(ire. Fon Hihhentrop, altını hınacaktır. Du <laken 151 Jıir 
di;rt yn~ında bulunun :iııııliki Alınan ba~ıılır. Ancak fe,kaJGd\ilir 
hariciye na7.Jrı Baron I· on Niirrat' 1 Zİ) et olursa me\ ki inde kalıt r~ 
inlıiliif ecfer·ektir. Onun yerine gececek oloıt ir· 

Baron Fon Niiyrut la. lıaririye na· hentrop yirmi ya§ clahn ~eıt" 

Günlerin ııeşindeıı: 
? tar 

;ı. ikili iııi::~::·:::1~::ıak ~eklini Çin - Japon harbi yalan nıı ~· ,;;• 
nlmnsı üzerine Brüksel konferansı Son zamanlarda bir devri ôlem yapmıı olan bir Abf'll lh1 

daha zor bir vaziyete girmiş bulu- yah Uzak Şarktan bahsederken ıöyle diyor: ıferi~J 
nuyor: Bu konferans da Londra - Seyahatten döndüğüm zaman Avrupa memleke /tl1'1 , 
ademi müdahal~ komitesinin h:pan qya liyatlan hayretimi mucip oldu. Çünkü bir Avruf'P11 

ya işinde uğradığı akibet ilr: karşıla olan her memlekette milyarder dir. ~~~ 
§ıyor. Meselci Pekinde be§ yüz larnk, yahut yüz elli dolat ·rffı' 

Öyle anlaşılcyor ki ispanya işin- lan bir adam milyarderdir. Bu para ile o aıJ(lltf yı Jİ' 
de ademi müdahale komitesini bir metçi tutabilir, yanında hamal farı olabilir, bahçeler ıatırı bcıf 
tarafa bırakarak 1talya ve gc;neral Avrupada iıe ancak be~ yüz frank, yahut yüz elli dolar,. !; 
Franko ile anlaama~ giden lngiliz bir adam için hayat tahammül edilemez bir iıkence 0 "e ııı>.. 
Başvekili Çemberlayn Brüksel kon ben Çinde bulunduğum zaman, bilseniz ne kadar mesıı~ ~et \ 
feransı bugünkü vaziyeti aldıktan yar idim! Bana diyorlar ki Çin de muharebe var. Jhtil~/6/Je~ 
eonra Hariciye nazırı Edeni konfe Halbuki ben orada ne muhare be gördüm, ne de ihtı 
ransta bırakarak Lord Halifaksi Ber eser!,, M 
line göndermeğe ve Almanya i!e an Avrupalı devrialem ıeyya hının bu sözlerinden •unt.I afi 5 
}aşma yoluna ~irır .. ~ğe meyletmiştir. ki, Çin - Japon muharebesi ıa de gazete &aylalarıncladır:e 
Jhtimal ki bu yolda ilerlemek için Avrupa ve Amerika gazetecilerinin satı§larını artırmf'k vbif 
Edenin çekilmesini bile göze alacak meraldı hadişeler okutmak için icat edilmi§ beynelmıl~ltJWıC1 

tır. olmasın? HASAN ~d 
' H~a5a: . . Sular idaresi yeniden Hova yine botd 

lngılterenın hır taraftan Alman, •. d bCrı 
ya diğer taraftan ltalya ile anlaşmak yelmfŞ musluk 8ÇlyOr Hnva evvelkı gece e~ cet 

"l" k B l · eli K 1 .. .. ·· d k' gitmiye başladı Evvelki ı; ) temayu u açı tır, u surete şım ~ırkre,şme su arının onumuz e ı . A •• • • ad 
1 

nıi~· 
k da ıt l Al h' l'V' d 'l VO lA rllr.?ann suratı zly e eş ye a r a ya • manya ır ıgı ayın ortasın a kesı ecegı ma um- "' k"aJ116 

k d F ·ı da' .. 'd · l b l başlamıştır Dün de a s akrşıshın ka rans!" ı 
1
e 1ıın?1 muş~e dur. Belediye ~ular ı are.~ı stan

1 
uk muhtelif f~ılalarla yağmur c}r 

re are et etmış o an ngı tecenın tarafında yemden yetmış mus u 
müst~il bir siyaset tuttuğu, ;yahut daha açacaktır. Bunlardan çoğu 
tutmı(k. ilzerc buhınduğu anla~ılr Eyüp knzo.oı dahilinde olcıca'ktıı. 
yor. Yalnız bu siyasetin de ne dere Diğer taraftan sular idaresinin 
celer4e müsbet ııetice vereceği pelli Karak<;yde yaptırdığı 7500 metre 
değildir. Zira Almanya anlaşmak mikuplık şu deposünun da in§ası 
için ner şeyden evvel sömürge işini bitmiştir. Bu depo ac.ıldıktan r,onra 
ileri sürmektedir. Bu ise her devlet Beyoğlund.a en yüksek yerlere bile 
ten ziyade lngilterenin menfaatlerini her zaman su verilt!bilecektir. 
ihlal ediyor. Acaba lngiltere zaraqn Kadıköy suyunun ıslahı için ida-
çoğunu Fransa üzerine yüklemek re tarafından bir proje hazırlanmış-
suretile bir anl'lŞma imkanlan mı tır. Proje iki kısımdan mihekkep-
arıyor~ Fransızların korkusu budur. tir. 
fngiltere bir anla§ma temayülü lie Birinci kısrm ilk r-nda yapılacak 
y~ni bir müstakil siyaset tutunca tadilat "e tesisattır. 
tabii olarak Alman - ftalyan Japon ikinci kısım ise bütün Anndolu 
ittifakı karıısında daha ziyade F ran yakasına ~il.mil olacak derecede bü-
sız - Sovyet Rusya Çekoslovakya yük bir tesisatı göstermektedir. 
birliği kalıyor! Bu proje tasdik edildikten sonra 

miştir. • rı , 
DUn ö~leye kadnr yn_gn U 

6,5 milimetreyi bulmuştu . F 
niycdc 10 metre süratle ~ 
esmi§tir. Hararet dün 12 de 
dar dlişmlişttir. ~ 
Gecmiş Knrunf!!; 
---------~s.A~ 14.'f'. ,,,, 

Yavuı: bet mllyOfl" 
tamir edllee• t 11J. 

Yeni sene znrf ında mcvcU dil 
milerimizin cUmleai taml.r ;IJ~ 
Müdnfnayı Milliye Vckitı •. 111ıı 
!ısının tamirl için beş JJll ) 

tahsist istemiştir. ııJebi 
Bahriye encümeni bu t ı;8 

ve İcra Vekilleri heyetine 
tir. 

ispanya gönüllülerinin geri alın
ması için ltalyaya verilen ve Pirene 
irnpılannın açılması tehdidi ile tak
viye edilen Fransız - lngiliz notası 
bugünlere tesadüf eder. Ancak bu 
nota lngiltere ile F ransamn istedik 
leri t~siri yqpmamııtır. İtalyan -
Alman mihveri mukavemet göster 
miştir. Bundan sonra İngiliz - Fran 
sız cephesinde sarsıntı başlamıştır. 
Gönüllüler meselesinin Londra ade ır-.-...-------..._--....ı-.-.... --... .... --...... """'"""""~-.....,.~_...!11""9 ______ ...,. __ .,,....,.._..,....,.....,._....,~""'"'-~~ ..... --
mi müdahale komitesine havalesi H::lasa: 0 Ö r t h a n 1 a r 1 n k U 1 a k S 1 Z 1 

AS:M US üç sene zarfında tatbik olunacaktır. 

bu sarsıntının ilk neticesi olmuştur. --
K Dl.lrthanlardan Kulakıız Ali teınel ka _.......-

omi tenin ilk içtimamda sürat ile ZJsmda ı;alıırnak üzere geldıiı tabrt~ 
gönülliilerin geri alınması işi hal- yerinde ı,e baıılıunı~tır. Her aeyden ev 
}edilmez ise f ngilterenin serbestçe "eı, bir tabrlkıuım nwııl bir ıcy olabile• 
h k t d ... d ehvce • ll!Cvebora:ı,·cu C'Ol f)"'~ are e e ecegı ven emi müdahale .... 
komitesinin verdigı"' kararlara "'rtık cejlnl merak cdfşpr; takat bunu hlı; 
b l ,_. klnıscy11 aorımııyor. Sadece 11ünlin oıı 
ağı kalmayAcağı lngiliz delegesi sekiz santını ıılu bir çaJıtmn,>la gr.tırır: 

tarufından bildirildiği halde bu şöz )Cg4na dliııUnccsı, aldığı on ıq kunı' 
fiili bir te§ebbüs ile teyid olunama- )Cvmlye ile bir soraıın ckme~ı bnk et. 
mıştır. mektlr. tı.ı ay ktı.dar 1-0nra. fabrlkanrn 

Nitekim bu!?Ün bile haltı "'demı' temeli atdncngı gUn, Kulak ıı:, bUtlln 
~ 0 lııtcrtnln bittiğini dU~Unliyor. Narın ko 

müdahale komitesinde ı.ımumi bir mi erinin ıumıllslnl ı:nfır:ıral• yoı "·em1e 
knrar neticesine varılamamış bulun ı lı;ln tılc bir mtınl .> oJı. Kulııksır. ne ya 
maktadır. Bir taraftan İtalya ile Al p;ır.ıll• f Ulirthnnludnn kM:ıhııya, lmıu 
manyn, di:er taraftan Sovyet Rus hni'!nn Dllrttıanlara ı,ın ~·oJ'5a '"' dıır. 
Ya d · "d h 1 mı11> ıı:: a. e.mı mu a a e komitesini ~ık 
maz ıçınde bırakmıştır. 

işte ispanya işlerinin böyle bir 
çıkmaz içine girdiğini gören İngil
tere bund<ln SQnra general F ranko 
nezdine ajan göndermek ve buna 
mukabil gener<ll F ranko hükumeti 
tarafından Londrayn gönderil~cek 
resmi. h~yeti kabul etmek kararını 
vennı~tır. lngilterenin bu kararı 
F~ansız - lngiliz cephe inde siyasi 
hır yarılmn vukuuııdan başka bir 
şey clrğjJdi. 

Bununla beraber genemi Frnnko 
nun her gün biraz daha fazla "ale· 
b .. esini gören İngiliz siyasetinin ° ma· 
lum olan r.lastikiyeti bu içte tesirini 
gösterdi. 1epanyad3 ki müa~akbel fr. 
giliz menfoatlerini tutmak idn ne-• o 

İşin h ekikati, temel atılırken hernc 

dense Kulaksız yanaşmamıştı bile., Hat 
ta dağın hemen öniincl~ kalaslardan yn 

pılmış bir kürsü Übtilnde fabril·"nm 
"Ulusal hayl'tta ekonam'k bakımdan .. 
p:lançosunu yap:ın hatibi dinlediği hal 

de bir kelime anlamamı§. anlamak iste 
memişti Kul:ıksız .. 

Sadece, nipayet biı by~ı,ık flY ronra 
fabrilpınm yUkııelpiği zcµn;.n, Rus mü 
hend 'ıs yahut nafia komiseri kepd 'ı;ini 

çadıra cağıraraY. artık Kulaksıza taş ta 
ştmak l~in yapa ~ak herhangi b!r iş kI!l 
madığmı söyliyccek: Kul:ıksrz da Dört 
hanhnn yoluı~a düc;meğe qıecbur kela 
ç::ı.ktı. Vay şnam vay, daha ;?İıri:1iden şo 
fö- fi., •·:> .. •.,rlı itil· k:ıkıh r-1"!! iiii volla 

Yazan: K E N AN H U L U Si 
n dijşünüyor; tabanlnrında garip bir Sl 

ıı duyuyor; fabrika yükseldikçe kend :si 
de fabrikanın ken!di getirdiği ti\Ş yığın 
!arı altında kalacağını his:;ediyordu. 

Ah, şu fabrikadil kalmanın, babalığı 
nın yanma dönmiyerek anahğmı heJe 
muhtarın Fadimeyi buraya getirmenin : 
bir yolunu, ipini, kulpunu bulsaydı!. 

Kulaksız bütün davul zurna sesleri -
ne, hatta iki koyund.ın başka kesilen 
.Uç kuzunun da lııtrcak burcak l<oku
ıuna rağm'!n, akşııma kadar bunları 
düsüıı.dü, durdu. Hele akşatn olurken 
fabrika konuklarının ötede beride yakp 

tığı ateş alevleri ~ar§ısında, Kulak:ıız 
he:ırbeyi srıtma vurarak kend'Eine 
yol verilmeden evv~I Dörthanlarm 
yolunu tutmayı bile aklınd3n geçirdi; 
fakat Rus mühcnd:sıe Nafia komiseri-

nin yeme}f lerioi Jdm piişrec:~k, sofrala
rını k"m hazırlayacaktı? Dçğruı;u, iki 
avdır ~ördüğü iyilikh;r -Oe unı,ıtulur 

şev değildi hakikaten .. Onun için, Ku
lal:sız kendi kepdine verdiği kararı boz
madı: yalnız: - Hele kulaksız, dedi, 

hele bir yol daha dur bakalım! .. 

Dprthanların Ali, önce heybeyi .sırtı
na vurup kimseciklere görünmeden sa
vuşmama}çla ne büyük hata i~lediğini 

Jagrika vülrnclclikce Q:i!jiintip tekrarla
""'lktan kendini bir tiirlü alamıvor111 

Fakat bütün bu hislerine rağmerı fab • 
rikayı da bırakamtyor; duvarların ylik· 
selmesinden, çatının adamakıllı kapan
mir makineler karşısında "Hele bir gez,. 
mnsmdan sonra gelmeğe başlayan de

diye adeta sayıklayor; öküz ara bala -
nndan tahta sandıklar içinde çıkan ma
kine parçalanna dokunduğu zaman göz· 
lerinde garip bir parıltr .doğuyordu .. 

Kulaksız hiç bir vakit bu demirlerin ne 
işe yarayacağını kestirememekle bera
ber bir eşek yükü odunla kaı:abaya 

geldiği gün yüreğinde duyduğu tatlı 

kımıldamayı hissd:liyor i bir yol usta 
başıların fabrikadan uzaklaşma:;ır:ı bek 

led!kten sonra, hepr.inin kuı-.ılc!uğu 

yerlere ayrı ayrı ırdip her tara!ıarını 
bir bir muayene ediyor ve par1T'..a1'1~rile 
bile dokunmaktan adeta korkuyordu. 
henüz makinelerin adam akıllı h .rul
muş olmamasına rağmen bunu yaptığı 
atldirde bütün fabrikanın hri t.:~:yede 
harekete geleceğini düşünüyor, Rus 
mühenc)i&ler yctiginceye kadar içııııde 

ne var ne yoksa, aç kurtlar gibi homur 
dana homurdana, b::.şlannı alıp dai. 
taş demiycrek yüri:.yeceklerini zan
ncl:liyordu. Kim bilir, belki de Dört
hanlara doğru kaçacaklar, ne tarla ne 
çit, yolda hiçbir şey bırakmayarak 

a:ıalığmm tezek kulübesini !ile yerle 

bir edeceklerdi. 111' 

"tUıt _1:1 
Bir gün, Kulaksızın bu ıı•r. 

ve kafa 1<:nşıklığı arası~da bil'd 
hadise oldu : Bir otomobıl uııd' 
nafia komiserinin çadırı oflb'( 
l~u; içerisinden vali ile ber• 
müfettişlerden biri indi. c 

Zat::n fabrikanın açılıŞ~~e 
gün kalmıştı; içerde yertet ,, r 
bütün makineler arka ar1''~1et" 
ediliyor, bir taraftan da aı;., 
in~ edilen evler yava! ya tf~,ııı 
rek fabrikanın tcferruatıtıl 

ya çalışıyordu. t iti {I 
Bu arada umumi mUfett ~ f'~ 

:...ıse 
ya ayak basttğının hiç kw· 

bile değildi. ~ 
KaDdı ki temel atıldığı eıf 

fabrikayı gezmeğe kimltr g~ 
ki.. Elmalı kayrrıakamı ne at't 
dan tutun da vilayet g ,, 

butılr ı kadar herkes kolayını . ,e 
şöyle bir sokuluyor, eııerırl )~ 
uzun uıun dolaştıktan sorı. J' 
ıe farkında olmaksızın geçıP 
lardl. . ~ 
Umumi milfettişe de nafiS eti 

(len başka kinısenin pek ~ 
verdiği yoktu öyle.. J{ııl 
gelince .. 
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lı t ,· t\deki . ııe "tcpte çocu;;ıuı ihtiva edecektır. t. ı'kram --dile-
ı.~ıl.t t ~Yn , , .. k•rıki~afnıı, )·eti"i .. 'ini me~ " '\~ tıt • ı el. . . ~ " , Davetlilere d~e·]ecektir. 
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i f· • 1) ıel, eın ;-· 1 . v • mezun on cliw'rıden ıç ım· 
l t 'ır:t~ lııı 1,., e~ın < c hır <lf•l(erı adre.1leri bilinflle ·~nı .Jerı'lmi'·ecektir. 
1 ~ıir' lıir t<ıı.rra, anlar. knr~ılurm· . ·e go a .; 

" ı<'\· }lrnk " seve ®vetı) bütün subay ve 
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~.,<'lrı.ı ıı '~••ıi · ·ıllık hir Pa/IO hll · zımnnlarda ba~ı 
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tıl •l"ıt ı ıı k u yın "' lir '•il . e ıtyt tır. f rı,ıınl ar· çalının H ,e '•aıann1ı§tır. 
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ŞEHiR HABERLERi 

~""''"'"'""""" Sefıiı: -ı IAzlıkokullarındal Bostan davasl 
( :J(.a&edeıi ıı Türkçenin doğru 1ı Beş açıkgözün muha-
l ( konuşulmasını k em esine Ağırcezada 
\ Atası.Hela l t e min etmek içi n başlandı 
{ T j Şehrimizdeki Rum, Ermeni ve 
j tramvay ve i Yahudi okulları ~imdiye kadar ayrı 

Maryora adlı bir kadın ve kocası 
Mateo, Angelos. Yusifidis, Sotiri 
isimlerinde üç kiti ile birleşetek i oto b «Jı 5 De ır § ayrı talimatnamelerle çalışmakta 

= ğ 1 
"d'l i ço a11yor ; 1 IK~ltür direktörliiğü her okulun 

İ Y~rı~ıcl.aıı itibarcıı lstanbuUW İ avrı talimatname ile çalışmasını u~ 
\~~ıı~ bır o~obiis ~cferi başlıyor: f aun görmediği için Rum. Er~enı 
;~ı§1ı • Fatılı .. lyı, gU::el anıa, /3_ !i ve Yahudi okulları için birer muşte 
{tanbıılun sol:.ak·ları da biraz l;ala. l rek talimatname huzırlamı§tır. 
Jlxılıldaşmağa ba§tamıyor mıı' \ Rum okulları için hazırlanan 
l)Yol~rda, ~oza_n. tromv~yla~a da I mÜfterek talimatnamenin ilk, orta 

vak\ oldugu giln, otobuslerın M \ lise kısımları tnsdikt~n çıkmış, tat-
\artı~ ik~C: iiçcr di :ildiklcrinc tc. İ bik edilmeğe başlanmıştır.. . 
radu./ cdılıyor. 1 ilk kısım talimntnamesının en 
x: Diğer tarajfaıı utobilsle~iıı ~ 1 batnda talebelerin Tiirkt e konuş· 
/ğaldığrnı gören Tramııay ,5ırkeit. \ malan mesele:ıi gelmektedir. 
\nin • bütiüı inkarlar_. rağnıe~ • bu f Bu okull~nn Tü~~t;_C~ tedrisat~ 
f_ rakabettcn sıkı§iığı ve yedt~ a~~· ı yalnız Türkçe vç ~ultur dersl~n 
'tbalarıııı da yollara çıl.ardıfl' QQ· f ne inhitar etmektedır. Talebelerın 
f reııiliyor. Dü§üııUıı bir hali! ! Türkçe bakımından inkişaf etmele· 
§ Bu gidi§le ,•rolw.kl.ır; trtırntıay, f ri için öğretmenler Tiirkçe konur 
Notobi1.<ı1 otomobil, !ıraba, hul<isa i ma itini teneffüslerde de ele alaçak 
~canlı cansız 1ıcr tUrW nakil tıa.Tı. ve biitün talebe ile yakından teınas 
~ tasiyle dolup, biz yayaW.r, • nıec· ederek muhtelif mevzular üzerinde 
jbuıi olarak .• bu Mkil t>Mttaıan 1 hasbihallerde bulunac.akttr. 
j ii.:criıuk nıi gezeceği= aoabaf il Bu konu~m~lnr neticesinde tale
§ Altm<l<ı d<ı gezmek ·ııar ya.. f be Türkçe konu:mayt pratik olar{lk 
~ "" • ._ ) daha çabuk öğrenecektir. 
§ Kö n \ .Teneffüs ko_nuım~~arında~ son.ra 
~ peki eri SO -~ Turkçe d~rslermde cumlelerın bır 
E sDsfcem ıe ~ birine raptı ve gramer yanlışlık!~~ 
l Ö Od •• k ) ehemmiyetle dikkate alınarak du-
l U ırme . j zeltilccektir. l Sokaklarda ked_i vır Jeöpek1:31°~~ ilk tedrisat espekterler~ w~e .bu ~.a-
§b~~1ıdm1. sonra ~1ıırlı gazla öldıt· \ ziyetin nMıl cereyan ettıgıru gor 
e rıdrMJŞt kararla§tı. ılı"'"" hakkın.~ mek üzere teftiıe mecbur oldukları 
i~ i~hat ~ vere>ı alô.k~lı .bir zat\ mmtakalardaki okulları tıık sık ziya 
E dımku gcı-ctclere dem~ ki· * ret edeceklerdir. ' 
g "- Kodi ve köpekleri (oPiamak - Bu ziyaret ve teftişler neticesin· 
~ •çin ıirndiye 1otJd.Qr tU/ek ııe ze~~ de öğretmenlerle görüşerek vaziye· 
~ıısuZU takip ediyor üliae1o tle, k-0. ti tetkik edeceklerdir. 
~pekler vo kedil~r, sevki tabı1Zeri Azlık 9k\lllorı dirçktörlerinin bü-. 
jile bu tüfekten t:o :c1ıirden /«Jf· tün dersleri Tlirkçe olarak okutmak 
~ mamn yal'lannı bttluyorlar.,, huııusunda gösterdikleri arzuya bu 
~ Demek A.-i aoka.k 1ıayv011U.nnı §eklin ilk baılangıç tetkil edt:ceği 
\üldiirrnek ;~n kol4y old.Mbtl 1- • umulmaktadır. 
;:dar da son icat bir blilm ~ekli tat. Pllnll çah,mayı temin iç in 
\vik ttdil.ecek. Ve tıpkı harplerde Ekalliyet ve yabancı mektepleri 
ğyapıldığı gibi, karı'!J ta.rofça meç- ilk kısımlarında çalışan öğrçtmenle-
~hul bulunan bir usulle opansı_z rin yeni müfredat programı ve plan 
~saldırılarak, "dü.şnum.,rn yok cdıl lı çalışma şekilleri etrafında konu§· 
\muine cxılışıUıoak. . . İ ~ak üze.re ön~imi.izdeki haf~adan 
g Fakat tiifekle zchır ~ı~oula = ıtıbaren ılk tedrısat espcktcrlerı ken 
~sakuınıa 11oıtarıııı blllabılmış 0 • f di mrntakalarmdn toplantılar yapa· 
€ıaıı mcdcı;i şehir ldipckleri11i11 seı·. j caklardır. 
'ki tabii3i, pek ycıl>cwı attl~7·h· ~1

1~: Bet sınıfh ilkokullarla a lh 
= d w•z liba yarın .. e ır ı ı:: fi d ki ~şey Cf11 ga 

1
:k 'ni kavt·oya- f •mı ı ilkokullar ara•m a 

:ga~Uıruı cl.a tch ı c.:rı E k ~ ~ .J. dtı 1.-urtulabilmck ça. li rar 
- ra,.., onu.un i R • 'Ik k il 4 5 · · \,.cıcrini araştıracak olurıtrrsa... i. fleımı ı o u nrınk ve m.chı 
s 

8 
h ld k(jpckJ~ri. cm .<ıoıı ır.at ! smı arrndA okunan o uma, tarı 

E t> il Cl 6 • ... t w f v f . . • k" 1 l 
'=b ' ''ld"r:ıcı <ıcklilC m1 ı~a c m.cge: cogra va yurd bılgısı ıtap arı a -
- ır o u .. :.- .. -=. • • F t bbüa cdtsrk'"' iıi kl)kitndmı J tı. sınıflı y~bımcı ve nzlık okulların· 
~ır~tmif olrn11yorl'·'· 1 da üçe taksim edilerek okutulmak· 
~ F . fts~kkilerini dalmn tcı • J tndır. Bu okulların 4 ve 5 sınıflı 
= emıın ıl)f · J l b d 1 · ·· k · t • ~ki etmek t'ts e~ ctfı ~·z ena- o an arı ". eraı erı uçe ta sım e mı 
~ p kö ek ••Etıfeliotnı,, • tt1ra/rn. yerek tedmat yopmaktadırlor. 
~;;:' k ;folmımomır.tı için pek çok 1 Bazı hC§ sınıflı azlık okulları kül· 
~ d'tkıtı: yle~k rnecb.ıriyefüttleyiz. f tür direktörliiğüne yaptıkları müra· 
~ 1 • et .,.1111"11111111111111111ıını"'"''"'ı.I caatlardn beş sınıflı okullarını biti-
;:;ıııııuı""111111"""111111111111 ren çocukların başkn mekteplerde 

. Balkan A11fantı basın altıncı smıfr okumek mecburiyetin· 
bi Jiif/ kongresi de old~~larmdan Tiirke ve kiiltü.r 

I H derslcnnın 4 sınıflı takşimat seklı· 
ö .. "zdeki yılın mayıs ayında ne göre okutulmMını istemiııl~rdir. 

&l::~ntantı baJlll birlifi, kongre- Kültür direktörlüğü duruınu .. tetkik 

sini gohrimiıde yllpacaktır. etmektedir. 
Koqgre için Yıtdıı 8el'ayınm bey. Vazlfe!erlna niltaye1 varfw 

nclıııilel toplantılara ayrılmıı olan da. lan öğretmeni er 
il'eli tahala edilecektir. Yabancı ve azlık okullarının ilk 

Balkan b .. ın birliği toplantısına, kmmlnnnda çalışan dokuz öğret-

he
r yerinden guetecil~r da· menin vdtifesine Kültür bakanlığı 

dUnyanm vct edileceği isin bu kongre beynel • tarafından son verilmiştir. Bunlar 

t lncaktı mesleklerinde iyi calısmndıldarı es-
·ı 1 p' mahiye a .. r. .. mı c ır dil• f Ü pekter raporlarile tesbit edilmiş öğ-

Göz Ü karat ınca ş retmenlerdir. Yerlerine başka öğret 
yaralandı menler tayin edilmiştir. 

p,e ikta§ta Kılıçalide oturan 70 yaş. Sili /abrikasl ielkihatı 
ınrınd§a '7nvnep kadın, dün yoldıı gider 100· b' Ut f '- ik k µ<;;.,- Be ıye ır s aur ası urma 
ıcen göılerinin )cararma.ın üzerine dilş.- işi etrafında tetkiklerine devnm et • 
mUş baimdan aiJr surette yaralan - mektedir. ltnlyadn. lcurulan fabrika

m15tJr. 
Ağlh yaralı olan Zeyııep, Bel~iye 

hrstahJnoaine JcaldJTılm_ı~. Ttbibı A.d. 
li tarafuıdıın mua.yenetı yapılmıttır. 

lar biıim memlekete daha kolay tat.. 
bik edileceğinden o memleket bafrikn.. 
tan etrafında incelemeler )'apılacak • 

tır. 

. sahte senetler tanzim etmek sureti 
le Kristina isminde birinin Y anibah 
çede bulunan iki bnatanını Marvo
renm üıtiine çeviı'tmiılerdir. 

0

Bu 
sahteknrlnr, sonradan belediyenin 
Y enibahçede yapacağı stat icin o 
civarda istimlake ba11lama11 Ü.zerine 
bu iki bostanı 6000 İiraya beledi) •.• 
ye satmıılardır. 1 fi 

Bir müddet ıonra it meydana 
çıkmıı, bu bq l\Ç'lk göz, memurla· 
ra yalan beyanda bulunmak, niifus 
kayıtlarmı teıviı ve sahtekarlık 
suçlarından adliyeye te1lim edilerek, 
ağır cer.ada muh~keme altma alın· 
mııhudır. 

Bu durufmamn dünkü celıesin· 
de suçlu Angeloı ıöyle demiıtir: 

- Ben boıtanın nerede olduğu
nu bilmiyorum. F flri iımincle birine 
ipotek edilmiı. Feriyi de tapudan 
tanırım. Bir gü" geldi ve Jpotckin 
fefkki muamelesinde muarriflki yap 
mamı isttıeii, 

Yusific;liı iıe: 
- Evrak sahte değildir. Hepsi 

rosmidir. Ben Maryora ile Şotirinin 
v~kili olarak, ipotek muamelMinin 
fekkinde ve bostanların satılmaam· 
~a belediyeye takrir veıdim. demir 
tır. ~ 

Maryoranın kocası Mateo da 
tunlan ıöylemiıtir: 

- Varis karım Maryoradır. Ve• 
raseti de doğrudur. 

Bundan sonra reis Maryoraya 
sorrnuı. o da ,öyle demiıtir: 

- Bu ara2'lar bana baham Niko 
dan miras olarak kaldı. Muamelede 
hiçbir sahtekarlık yoktur. 

Be§inc:i ~uçlu Sotiri de vakayr 
inkar ctmiı, mahkeme evrakın alt 
te olup olmadığının teaihiti i~in, eV"' 
rak üzerindeki mühür aahipleriftın 
mühürlerinin bir auretlerinin rnah: 
kemeye celbine karar vererek duruı 
mı\yı talik ctrniıtir . 

== 
Kazanç vergial verme· 

gen, sıhhat cllzdanı 
almayan motörclllt!r 
Li~anımı~da çalııan husuıi Mhlf 

lara aıt motor, yelkenli, kayık, ve 
çt:ktinnclerdcn bri kısmının kazanç 
vergisi vermedikleri, bir k•mmm 
da kaptan ve tayfalannın şrhhat 

cüzdanları bulunmadığı hlde çalıı 
makta anlaşılmr§ oldqiundan bele
diye vıbıl4l memurları tarafından 
bunların tasnifine bftolanml§hr. 

Dün bu cümleden olarak 5 motör 
ile üç yelkenli yollarından çevrile· 

rck haklarında kanuni takibat ya· 
pılmı~ttr. 

Ancak bel~diye zabıU\ memurlarının 
bu ~aıif eyi yaparlarken bazı tehlikeli 
vazıyetlcr ih'das ettikleri iibi ih!llca 
tın aksamasına meydan vermekte 
oldukl1trı da iddia edilmektedir. Bu 

iddiaya göre bu memurlar, iizeıinde 
mal olduğu halde gitmekte olan 
motörlcri tam köprü gözünde dur 
durmakta, hem malın vapura zama 
nında gitmesine mani olmakta, hem 
de tam köprü göziinde mukabil ta· 
raftnn gelmekte bulunan vesaite 

tehlikeli vaziyetler ihdas etmekte· 
dir. Bu cihet tetkik edilmektedir. 

Kanuni takibata maruz kalan 
motörciiler ve yelkenciler ise e1ki 
i~racat mevsimlerine naı.ara~ ifleri 
nın pek azalmış olduğunu, yazın 
kazanç vergisi taksitlerini kolaylık 
l<J verdikleri halde bu mevsimde 
bilhassa güçlük çekmekte oldukları 
nı söylemekte. kazanç vergilerinin 
aıaltılmasmı istemektedirler. Motör 
ciiler bunun için ayrıca lktııat Ve· 
k'letine bir iıtido. ile miiracaet etme 
ğe karar ''ermişlerdir. 

Fil)
11 

l ıı 1, 11, ... hu noktal arnım l talebelerin pııt~clalrı~fnde birisi oldu-

" )t. • • . . .. • ·ı...._ m la ılmll· )'•" 
~~~~~~~~-----~ 
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Fransadahi "Sürele,, polis llafiyelerinden: 

Masenin Maceraları 
~ Yazan: Volfg ang Haynrlh --·Tefrika numarası: 7 

Vuarbo ve Bodas! 
Bu adları öğrenen Mase; badanacının 

dllkkAnına yollandı!?! 

Hayvan otlatmak ve 
gezdirmek yasağı 

Yol meydan ve buna ben7.er yerler. 
de hayvan otlatmak ve teşhir etmek 
buralarda hayvanları sürü ile dolaş.

tırmak yeni Belediye Zabıtası tali • 
matnamesi ite yasak edilecektir. 

Bundan başka markalı da olsa tas • 
masız köpek dolaştınlması da yasak 
olacaktır. 

Barıştıktan sonıa 
olur mu? 

. 17 __ 
~-· ~1~ b.~--

8 u günkü maçlar naı 
Fransadaki "Siireıe" :yani 

"Emniyet" adlı. teşkilôtm nam
lı polis hafiyelerinden Mase, 
sonradan hatıralarını 1 O cilt ıut
TTUlk üzere ,-azmı§tır. Bu hatı
ralar arasında "}'atak odasında
ki 4ık,' macerası, biitün bir cil
di d()ldu.rmU§tur. ilk ciltte, bu 
gençliğindeki ilk mühim macera 
sını eıraf lı surette anlatan detek
tif Mase, bu maceranın tefrika
da bugünkü saf hasında, bir panr 
ıiyoncu kadınla harşı kar§ıyalar. 
Parisin muhtelif semtforindc bu· 
lunan ceset parçalarının tahkı
luııını yapan genç polis haf iyesı, 
pamiyonunda kadın çorapları 
geçirilmil bir çift bacak bulu
nan y<l§lı bir pansiyoncu kadz.. 
nın pansiyonunda, onu bir de/a 
daha soruya çekerken, pansiyon• 
da vaktile bir teni kadımn otur
duğunu ve bu terzi kadının b<l§· 
lıca mÜ§tcrisinin de "Sürete'' 
•tajiyerlerindcn terzi Pi yer V u· 
arbo olduğum' öğreniyor!?! 

- Cinayeti B} <lmlatınağa yarıya· 
cak hir malı'.imat veremediğiniz için, 
bu cihetten memnun olduğumu söy· 
lesem, yalan ı;öyleıui. olurum; fakat, 
ı-uallerime ce\ ap 'ermek zahmetine 
katlandığınız için, bu fevkalade neza
ketinizden dolayı da meıımuni) etim 
gene tabii, on derecede! Mil mersi! 

Yemişte Aamaaltmda f$UValcı Yusuf 
ile Kanber kavga etmişler, etraf ta -
kilerin ara.ya girmesi üzerine barış -
mışlardır. Akşam üzeri Kanber evine 
giderken Yusuf ansızıtı arkasından 

hücum etmiş, Kanberi bıcakla yarala
mıştır. Yaralı Cerrahpaşaya kaldırıl. 
rruş, Yusuf yakalanmıştll'. 

sıl neticeler verebi~ 
Bugün İstanbul lik maçlarının çıkaraı:ıadı. Onun için ~ 

ikinci hafta müsabakalarım seyrede maçta, galibiyet ihtimall~ 0!Jııi 
C'eğiz. şiktaş takımı için daha fa a 
fener stadında: Beşik taşla • Güneş nu tahmin etmek kabildir· 
Fenerle T opkapı; Şeref stadında da lstanbulspor • Beykoz Jl1)lo 
Galatasarayla Süleymaniye, lstan· gelince, lstanbulspor tak1 ... iP'·~~..,;: 
bulsporla Beykoz, Vefa ile Eyüp maçlarına hakikaten beke ol 
karşı karşıya gelecekler. bir netice ile başladı. ~ 

Paruiyoncu kadın sualin arkası ke
ıilince, oturduğu yerden kalkrnağa 
Clavrandı: 

- Hele §il.kür, dedi, artık sustu· 
nu.ı ! Sakın bir da ah beni rahatsız et· 
meyin! 

Polis hafiyesi, dalgnılığmdan sil
~di: 

- Pardon, madam! Daha birkaç 
malim kaldır 

Kadll4 tekrar yerine yerlqirken: 
- Hoppala! dedi. Öyle ya, 8i.zde 

ıualden bol ne var sanki? Ama dik
kat ediniz, bir. daha .karımıa dikilir· 
ıeııiz, cevap krtlığiyJe k111ılaşıremız ! 
Onun için, her ne soracaksanız, he.p· 
ıini sıralayıp bitirin bu sefer! Son 
auaJ, aon cevap! 

Mase, likayı bir tavır almağa çalı
ıarak: 

- Ben, dedi, bu adı evvelce de İr•İt 
tim galiba .... Hem de oldukça sık! 
Bu Vuarbo, çok kişiyle düJüp kalkar 
mı? 

- Yok, eannn ! Ona kimse yüz 
vermez, .ki! Piyerin bir tek dostu var
dır. Dost dernek de yakışık almaz, ya .• 
neyıe işte! En doğrusu meylıane ar
kadaşı! İhtiyar ve pek hasis bir adam! 
Cimri mi cimri O kaadr, ki i,çtiği iç
.kinin parasını Vuarboya ödetir O da 
İiaima öder! 
. -Hnnm ! Peki bu arkada§mm a· 
dı? Zanaati? 
-Adş Bodas: Onun öteki ismi h0a

bnmda kalm:ıdı. Zanaati de, duYar
Jara kasıt kaplamak, duvarları bada
na etmek! 

- Tapetci .. badanacı! 
Detektif, Bodasm adını işitir işit

mez irkilmişti. Pansiyonda hacaklara 
geçirilmi§ olarak bulunan kadın ço
raplannrn konçlarında "B.'' markası 
vardı. "B'' markası i..fenmiş kadın ço
rapları \'e Boda ! Ne rastgeliş ! 

.. Siiret~'' ye ):tnaşaıı \ ııı•r 
nun. keneli inin hir türlü gii1.ii tutma
dığı §U terzinin, her ı;iin lıir nöbet 
k.cndi<1İne uğray•p, ara~ımıanın sey
rıne dair nıaliimat i·temesinin lıu"u-
i bir sehchi olmak l:izımgeliyor<lu ! 

Te, ekkt>Ji •leği) ! 
- Daha ba~ka bir ,.ey rnr a sol'a· 

l':tğınız ...... 

- Son hir smıJ. madam! Rn Ro
ıl:.ı nerccle oturuyor? Yatır kalktı~ı. 
ı; .ılı~tıih ,·er? E •İ. dükkanı? 

- Her i bir araılaclır: diikkunı i
çinde \·atnr ! 

- J\ılre~i 

J>an İ HHll'tı kodm. ııılrt>~İ 'crirwe, 
roli Jınfiyeei. çnl:ik lıir ttl\ rrla, kapı
~ a ıWnclii 'ı• 1111 ıradn. parıııa;;ını ka~ 
ı:ına clo:!rıı kaldırıp. hıılını sf'lıimln
ılı: 

- 'l\T n,.,i . .:er rıu:ılanı. izi \'orılu
~um irin lır•ıi rn:ıznr iirünii1 ! 

- Vf"rdi~iın nınliiııınt .. izi ıııcm
nun etti mi? 

Aya~a kalkan ya~h pansiyoncu ka· 
dm, bu komplimandan ağzı kulakla· 
rma vararak, etekliğini iki ucundan 
tuttu ve derin hir re\eran· yaparken, 
demindenberi ce\'ap vermek zvrun· 
dan huysuzlandığı halde, genç detek

Barut çalmışlar 
Sütlücedeki fişek deposu müdürü 

Bay Mehmet zabıtaya müracaat ede. 
rek Ali ve Haydar isminde iki amel&
nin barut çaldıklarım iddia etmiştir. 

Bunun üzerine iki amele yakalan.. 
mış, 212 kilo barut çaldıklarını itiraf 
etmişlerdir. 

Bi.itün bu müsabakalar içinde en Vefaya karşı geçen sen 
mühimi Beşiktaş - Güneş ve Istan m çok aratacak bir maç ya 
bul.spor - Beykoz karşıla~malandır. ti. Onun için, bugünkü ,pli 

Geçen hafta F enerbahçeye karşı Beykozdan ziyade İstanbul 
çıkardığı oyunla, bu sene likte en hinde görmemiz icap ediYJr' 
mühim bir kuvvet olduğunu i~bat Diğ"r maçlar için de ıöY e tif e şu mukabelede bulundu: 

- Pa dö kuva, şer ınö!'yö ! Her za eden Beşiktaş, yarın ikinci bir sıkı nü-voruz: 
imtihan daha geçirecektir. Güneşe Topkapı takrmmm fe;.~ man emrinize lıa7.ırmı sizin! 

Kadıköy meydanı 
Kadıköy meydanının gtizelleştirll -

mesi işi devam ediyor. Meydana A -
tatürk'ün bir büstünün konması dil.. 
şünülmektedir. 

gelince Beşik taşın Fener le boy ölçüş gibibir rakip ka11ısmda sa1bir c 
tüğü gün, o da lstanbulsporla çarpı ziyade, güzel ve enerjik 
şıyordu. Ve bu maçta ancak beıabe çıkarması beklenir. yiibuıı 
re kalabildi ve doğrusunu söylemek Eyüp Vefa maçında, E ~ 
lazım gelirse, hiç de iyi bir oyun beten eksik bir kadro ile 

Sevimlilik .... Valsler .... Musiki .• Muhteşem dekorlar .. cazip bir mevzu 

Bunıor: ~u ~atta s A R A v sinema~mm 
Büyük muvaffakiyetler göstermekte olduğu RHE1NHOLD SCHUEN 
ZEL'in büyük operet ve ALBER T MA'ITESSTOCK ve GUST! 

m.JBER'in temsili 

söylendiğine göre, V efahl8t 
neticeyi kaz.anmanın kabil 

0 

kanaatine vanlsa yanılrnartl~ 
ruz. )lf 

Cezalı oyunculanndan d~ 
maçlarına adeta bir ( B) 1 • oe 
devam etmek mecburiye~fl ~ 

l\Iase, işine yarar, fevkalade mü
him malUmat verdiği lıalde, pan iyon· 
cu kadında bu kanaati uyandırma· 
mağı gözetmiş, omm için kendisine 
verdiği malumattan memnun olmadı· 
i;rını ~öylc:niş, bu malılnıatı mühim
semez görünmüştü. Çünkü, işine ya
rar, fevkalade mühim malumat nr
miş olmak ~öyle dursun, hatta az, ~ok 
mcmn::n edici malfunat verdiği kana
atini edindiği takdirde, kadın, mutla
ka hunu bire bin katıp konu, komşu· 
ya anlatır, verdiği malumatı da sayıp 
dökerdi. Bu a::ada terzi Piyer Vuar-

rmı verdiğini de söyler ve hu suretle ülkesi bo ile tapet~i, badanacı Bodaı:-m adla- A ş k 
polis hafiyesinin işini bozardı! Filminde mevcuttur. Vals manzumesi arasında. bir kralın aşkları. 

Calatasarayla, SüleymanıYe ~ 
pacağı maçm da günün e~. 'lfJe 
çarpı~ması olacağına hiç şııP1ı 
tur. 

Maamafih top yuvarlaktı!· 
bu tahminlere rağmen, birk8~ı Fakat, ya şimdi? Bu vaziyette dili 

durur mu? Hayır; gene gevezelik ede-~~-••'• 118.veten: FOX JURNAL dilnya havadisleri her sahadan başka bir sürptl 
ması ihtimali bütün ihti 
fazladır. 

cekti .. Hem de muhakkak! Ancak, ne 
de olsa arada bir fark olacaktı. Pek 
o kadar etrafı velveleye veremiyccek, 
"polis hafiyesi, benim verdiğim §U, 

JU, §U malumattan o kadar mt!mnun 
oldu, ki bunların i:.:ine arar, fevkalii
de mühim ınaliımat olduğunu söyli
yerek v.s." diye, alıikndarları vaktin
den evvel tam rnaansiyle ku§kulandı
rıcı bir vaziyet ortaya koyamıyacak
tı. Hiç değilse pek o kadar ileri vara
mıyacak, talıkikatı i~kal etse hile, a
ra~trrmamn seyrini ~etin bir arızaya 
uğratamıyacaktı ! 

(Arkası var) 

Lizbct Raymerl'J Kurt Ran • 
<1-0lf, Grayf enştayn §atosu hara. 
'belerinde .• ôpü§üyor7ar, koklaşı
yorlar, sevişiyorlar w ileride ev. 
tenmek üzere sözle§iyorlar. Deli. 
likanlı, /..,"tza "Sana sarsılmaz sa
dakat göstereceğime yemin Cfli _ 
yorum!,, diyor ..... 

Lizbet, cevap olarak, heyecanla şun 
!arı söyledi: • 

- Ben de yemin ederim ki, seni bek 
liyeceğim ve sana sadık kalacağım! 
Sevgili annemle babamm ölmelerin -
den beri çok çektim, çok çalıştım. 
Hayat mektebinde sıkı bir tahsil gö.. 
rerek çetin bir imtihan vermiş bulu
nuyorum. Bu yoldan geçtiğime göre, 
lüks denilen şeyler, modern toplantı
lar istemiyorum. Eğer kırlık yerde, 
beni stven ve benim de kendisini sev
diğim bir erkeğin yanıbaşında ömür 
sürebilirst>m, memnW1 ve müsterih o
lurum. Bu kııdarı bana fazlasiyle ye
ter! Birkaç sene sonra, ilerimin te • 
min edildiği kanaatini verecek kadar 
para biriktirmiş olabileceğimi umu -
yorum. Eğer o z.amn.n sen gene .... 
Delıknnh, krzın ağzını üstüstc öpüş. 

lerle kapattı: 

- Böyle şeyler söyleme Lizbct ! Ben 
asla b:ı.~ka bir isine temayül göster • 
mem: çünkü yalnız senı ııevlyorum ve 
Eevm~'tten de asln. vazgeçmiyeccğim. 
s~nin ı>evrdn . benim kin en kıymetli 
l- :t "' İ-ı"<l'r! Ben. l1n.at~ Zingerlenin 
T.rol r fsanc'crine r.it kitabrnda s>nlat
t •;;· coba., r i bi budala d..,ği im. Oma
sa lı f': :l"' ni sana ~a anlatayım! 

İJJ ~c burası . bu küçük. fakirane 
manzaralı harap saha ... Şatonun bir 
\'akitı· i ri>va lyelcr ralonundnn ne knl. 
np·sa. i f' hundan ib"'rP.ttir. Sıcak bir 
öğle saatinde basit bir delikanlı olan 

,,. SEN HA YDND Franuzca ·~ lstanbu llu RotJI 
(ESTRELLiTA> 

~ 

Mevsimin en eğlenceli y0 c.n c..ip openti 

New • York 

Metropoliter. 

Operasından 
Nino Martini 

ninen 
büyük 
zaferi 
olacaktır 

Önümüzdeki pazartesi akp.rm 

SAKARYA sinemasında 
Rejisör ROUBEN MAMU LIY AN'ın bir filmidir 

E'.debJ Roman: sa ---

S~ V G i j 
Uyanınca .. 

Yazan: Maks Et 

bir keçi çobanı, o salonun kubbesi al
tında serinlik aradı, dinlenmek iste. 
di. Ve ansızın harikulade güzel bir ba. 
kire, karşısında belirdi. Parıl parıl 
sarı saçları ayaklarının narin aşıkla
rına dalga dalga akıyor ve mütenasip, 
levent vücudünü filizi ipekten bir es. 
vap örtüyordu. Sol elinde, kıvılcım 

saçan Duka altmlariyle dolu bir se • 
pet tutuyordu. Toy delikanlıya, "Gör
düğün en iyi ve en kıym.:?tli şeyi seç!,. 
dedi. Çoban, "Şu Duka altınlarını se. 

çiyorum!,. mukabelesinde bulundu. 

Bakire, o ande keskin bir çığlık attı ve 
elinde tuttuğu Duka altınları dolu se. 
petle beraber yerin dibine geçti. D&-

likanh, anlayışsızlığı dolayısiyle, se
ven bir kadının yer yüzünün bütün 
hazinelerinden daha iyi ve kıymetli, 
daha tercihe değer olduğunu kavrı -
yamamıştı. Eğer bakireyi seçmiş ol
saydı, o kız şatoda esirlikten kurtu.. 
lacak ve çoban da rengin bir adam 
mevkiini edinecekti! 

Lavrinin bahçesinde ilk güller açmış. 
tr. Şlern dağının kayalık sarp duvarla 
rı, erguvan renginde akisle aydınla
nıyordu. 

Biribirleri için yaratılmış olan iki 

kalb, hiç bir düşman talih kuvvetinin 

içlerindeki sevgiyi imha etmek, saa.. 

deti yok etmek iktidarmı göeteremiye. 
ceği iki kalb, biribirlerine kavuşmuş

lardı. 

!Ik öpücükleri taddıktan ve bunla -
ra mukabelede ettiktenberi, Lizbet i. 
çin hayat, olduğundan başka türlü gö 
rünüyordu. Kız, korkuyla saadet, has 

retle ürkeklik, izahı gayrikabil bir en
dişeyle gizli bir sevinç arasında sen. 
deliyor, o zamana kadar ki hayatının 

taınamiyle değişen dünyası içinde ken 
disinc güçlükle hakim, bocalıyordu. 

Bir şahinin bağrışını işitti mi, o 
yukarıda, romantik ~at.o harabesi içe. 
risindeki saadetle meşbu saati düşü
nüyordu. Tonu sevgilsinin seeini andı. 
ran bir ses duydu mu, kalbi sevginin 
hasretiyle sıkışıyordu. Bazı akşamlar 
Alemdar çalılıklarının gölgesinde ö. 
püşcn çiftler gözüne ilişti mi, kirpikle. 
ri ucunda berrak gözya.'}ı damlaları 

birikiyordu. 

•• • 
gureşçı 

MİÇA 3An~ Alı~ 
AZ KALDI öLü YOIW' 

lstanhullu Rum güreşçi 
Sarandosun uzun zama~clır 1' 
kada bulunduğunu ve bırÇC 
lerde muvaffakiyetler k 
elbet duymu~sunuzdur. {et! 

işte bu çocuk, geçenlerde ti 
otomobil kazası geçinnİ§ ,.e 
ölüm tehlikesi atlatmıştır· ~ 

Haftalardanberi hastah~e 
tan Miço, ancak ~on günle 
kendine gelmiş ve etrnfıtl sa 
tanıyabilmiş tir. Doktorları~ , 
ğiııe na7..nran genç giir~çı rııfı 
5·6 ny sonra tamamen iyıle§ 
caktır. , 

MEYDAN OKUYAN J)Oİi" 
"rle A nadolu klübii boks0 ··ti) 

Ekrem, 90 k iloya kadar bllJ~ 
kip l .. rine m eydan okurnBI<ttl 

Bok.sör Ekrem yapacağı 
rm 1 2 veya J ; ravund ol~" 
t~dii?in i de ilave etmektedıt· ~ 
HALTEP.DE YEN! BfF p 

1 

REKORU J ı,ı 

Avusturyanm yarım 3~~i 
şampiyonu Fritz Haller vle' 
J ~3·~. kilo kaldırmak sure~ 
bır dun ya rckont krrmışttt'· ti- ııl 
kor tam 125 kiloyla F raıt5 

yonu Hostene aitti. Jff' 
Hl nt il - MflU\f ,Jıf 

bugün güreşlY0~ 
Bugün saat on beşte Jiıı''~ ~ 

namına Mülfıyım ile ffindlJ., 
Taksim stadyomunda üçilrıcil 
malarını yapacaklardır. . öJıf 

nk güres te Mülayim JJırı.wl 
ci def ada da Hindli MUlM ~ 
ğinden bugünkU knrşıt:ısrrı• ( 

Benim tatlı Lizbetim, ben onun gi... 
bi basireti bağlanmış değilim. Ben bu 

yukarıda, sahiden en iyı ve en güzeli 

seçip, elde ettim ... Sem! Benim saade
tim. benim her şeyim olan seni! 

Sağa, sola bakmadan dosdoğru kcn. 
di yoluna gidecek ve kendi meslekine 
aidiyeti olmıyan hiç bir ~eyle zihnini, 
fikrini yormuyacak kadar metin bir 
kız ol:ı.n Lizbet, birdenbire meslekin. 
den hakiki bir memnuniyet hissetme. 
ğe başladı. Sağlam irade kuvveti ve 
maksadını bilsin soğuk kanlılığı onu 
gittikçe daha ziyade mU~kUI mevki. 
de bırakır değişikliğe uğrayordu. Ru. 
hunu tatlı bir sihirle saran romantik 
bir hô.let, kendini tesiri altı~a almrntr. 

kam müsabakası olacaktJl'~ıı~, 
Gurup ınüsabfl d'' 

1 da lzmitliler A r 
lıları yendtJt 

Ankara, 13 (Telefonla) (, 
§ehir stadında İzmit futbO ' Ve yeniden biribirlerinin kollan a. 

ra.•unda, öpi.iştüler ve yıı.nak yanağa, 

sükun içerisinde bahtiyarlığı tattılar, 
sermest, haz duygusuna daldılar ... 
Güneş, artık batmak üzereydi. Kral '( A rka.sı var) 

nu Yeşilok ile Adana idD1~1 
rasmda yapılan grup biriJl~~ 
nı İzmitliler bire k~ı do1' 
kaz.andılar. 
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n Vergiye tabi olmayan 

Ah01n.Iled·ünd eT•e•f•rl---ka Numarası• eo 1.:.~~~!!e:::-:a,1üğü hareketi de mada olsa 
yabancı memleketlerden Türkiyeye 

ll
•• r C . ..,..urc· o"'C• ..,a. •kSt•tt•U• "S•kkı'a'"•rhfUl•duTr.. iJ' r k gel~n yolculara tatbik edilmekte olan bilumum muameleleri göster 

mek üzere bir bro§Ür hazırlamı§, 

kuvvetlerı"ne ı·hanet :::!~~::~~::~;;; beş lisanda hazırlanm:rş olan bu bro-
§ürde §U izahat vardır: 

etm l•şıerd 1• 1 -Türkiyeye giren yolcular, 

~::rl;~::k v:e:!:!ları:~n~~~~ 
tabi bütün eşyalannı gümrük me
murlanna doğru olarak beyan et

l ._.._ I V skü®rda Askeri 

~ ~~3Yıh~ltvct KISIM_ 

~d~Çiiriiks 
~- h Ciircuı u ve civarı eya1etle-

&.. ~il bı· et hep birden ayaklan-
"th~ t' Va • ~ '1 ~ kllnıan zıyettcydiler. 

~'-t ılığı tap 
1 
danı Selim pa~a, her 

'}lpacaJc.0~.a~]a hunu nnlıyonln. 
c~_danlll ı· .. 1r ış yoktu. Menfi pro 

J 'Q'r.":1 ınu 1 rıf l~ :"-h'oqer: a rnanııyordu. 
e ~ t ''ahat 

•:._· «l'llt )'a~ı'" h'l "?otL adan :. • a ı meıniz için Türk 
~d Uzak) k~~ı r. aştırmak lazımdır. 

~~afih h 
~ l'urk 

0 
~ arada birçok Giircü-

~~.a~·orJar: ~~ hizmetine girmi~ 
~~i a İ\'j t 1 an bilmeleri, mu· 
~ ~jt he;ab anrrnaları dolayısiylc 
lasilltt~cırta ~asusluk yapanlar 
..._ ... Yıl u. 
.~1 rey]"] 
~''""'"ll u. ayı icli. 
~~ ~eld·erı!1in ilerlemekle oldu 
J;~ gelrr/ l\nracleniz ~alıilinden 

: "i Se)ı~ olan beylerle Çüriik· 
F: '- \. ı.rn Pasayı ziyaret etti· 

~d~,td ~-)' ., 
•11.rıı lr, V~·r1iyor .. Bo, durmak 

it Seıİtıı·· dediı ıt geçirmeden karşı 

~
la ~ er. 
~et il§a, kah l · o et "e h. u ettı. n hin ka-

l'~ ~ lel11i li ırç~k ha!ıbozuk ile U
!l'O tt t Zerıne .. .• .. .. 'll.tr . ynrumuttu. 
' h a}a "e]<l•V• k" . }o\ ll]du " ısı va ·ıt ~elırı 
~ V~. ~ . Rus ku""·etlerinden 
ı ttlt , ')-et 
~~l'itıc §lt\"d11 n lq itı.a l>tısu k: u Tar Türk k\ıv-
~ ı\ıctic l<>p} urmu~lar, Şekvetil 
~ lılı~"th h1.tra;nrnışlardr. Yapılan iş, 
t~li. C~c nı a kadar ilerletm~k Ye 

it~ tıtı Cİltr echur ederek galip gel-

:;ti'~ ı, ~ ~~ ea t l ... ~d ~ l arry I"kl • ~ôt!) flij ~ lt Ctil kal" "r.c ı erı raporla· 
trfı ~,,}ı~i ... tı k,

1
, lerınıle rok az mik 

~I 1 0t) ~·f't] • • r.!~ CtJıı· .ar, k l erı hulıınduğunn 
~, 1 1 hat 0 ayca mahH•<lilehile-

• ~ <ııı etnıc;; 1 ıf.' b~,.~'"ıtı oe çn ışıyorlnnlı. 
JJ ~ "tıl dille · 

I 
t d Q,.ı r-ı hcl ıı, r>J,ı Q(-ı h t•aya brnzcr 

l 
,~._. Lı •. llrııuı . h J ~ı/ 'lııra 

1 
J a ('n::.cr 

1 rflır>,.rı,. 1)~;~'/, ?r hıul'a ıu:avı 
~tq tıQ ... •ıl l o 
1 

"tı ,. ik · .. er 'Jnyağı i, tıq r, ,,,. . • 
'J "3" ,. 0 "" Mat ıçcrı 

'~rı ~~· b<'[,:.dab. bel.çil eri 
'" I~ l l1ı / • • i tııı,. U§ı ı·ar ancrık 

..t t· llp b f p· ( 
11 

ile;.. u gece tut.mi.·. 

f JI tr "rı "~· '1"r1i. n . O, ~. , ~~ h ecekı<' an111. paşa gitı:in. 
~ ~~ ~ \ h e)" ile ır· ara ın<la Çiiriiksn· 

~ .. 'laı ıırad . Al' 1 j 
1 

ıf 1 ılıttıı) erı 1 H~v De-
f •ttu an Ha . . , 
a iltı l inıaı n11t hey adların-

> '- lı •. 1"Y: ar dn hulunuvordu. 
~,~ '4. it -' °' l~ f' L iltıJ ... ol\ tel . 
il f?ıda 11nıadan ~~-l.clidir. eledi, Ya· 

~' 1'1kt ... kı:ıt'i b'. u .mnn kuYn•tleri 
ı:ı •ıaL ır f"k' ~. •• l\ dof; 1 ·ır rt1innıec1en 

rı,. c-tll ol J . " il'! maz. f e:.aplı .. j. 

ı l'tı-ııı; tı:ı '\, k e 
\ '" 1:'nd" • l ı~ ttı· c htı 1 ıne ''"rilm :._i 

~ı 1 t:ııJ •ırctl • : "ti lı l'y<Ji. 0 r -~cr.~f ~nzan-
ahcr} . · Gurculcrın ge 

' Ctı il sılıJ •. . :ı. ıa.ıne ınnn·-
~ ı ~·ı . 

it it. 0 lsa 
' •nııvaff ' iltı ı a olııcn~ız. 

~ h rıı- ,• 
ıı " ıtt n .... ... ~ rı 

·~Stln 

karargah. .• 

du. Hasan beye: d d' ,.~ iHh·e 
- Sen korkuyorsun.. e ı 

etti: 'd'l llfu. 
K k 

"le harbe gı ı mez. u 
- or u ı k lii-

vaffak olmak iı;in korkmama 

zım. 
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Çok Ceci hir vaziyete dii~mü~lerdi. 
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meğe mecburdurlar. 
Y olcularm beyanları hilafına 

Üzerlerinde veya bagajları arasında 
çıkan gümrük resmine veya inhisa 
ra tabi C§Ya müsadere olunur. 

2 - Türkiyeye giren veya Tür 
kiyeden çıkan yolcular. ithali, '\eya 
ihracı yasak eşyasını doğru olarak 
beyan etmelidirler. Aksi takdirde 
üzerleı inde veya eşyaları arasında 
meydana çıkarılacak bu türlü yasak 
eşyalar müsadere edilmekle beraber 
kıymetinin beş misli ağır para ceza 
sı da hüküm olunur • 

3 - Türk.iyeye giren ve Türkiye 
den çıkan yolcular, yanlarında ta
şıdıkları Türk parası ile ecnebi dö
vizlerini de gümrük memurlarına 
beyan etmeğe mecburdurlar. 

4 - Türkiyeden tranSİt geçen 
yolcular da yukarda 1. 2. 3 numara 
da yazılı beyan mecburiyetine tabi-
dirler. 

5 - Y olcularm beraberlerinde 
getirdikleri B§ağıdaki eşyalar güm
rük resminden muaftır: 

a) K ullanılmı§ veya kullanılma· 
mrş zati eşyalar. 

b) Sigaraların 50 ve sigaraların 
20 tanesi ve 50 gram tütün ve 50 
yaprak sigara kağıdı, 2 kutu kib-
rit J 

c) Y okuluk esnasında kullanıl
maya mahsus kaplan açılmı§ !eker 
ve şekerli maddeler, ve tuval~ ıu
Jan, ispirtolu madclelerden bit kilo 
ya kadarı, ıtrıyattan ba§ka bafka 
cinslerden üç §İte miktan. 

ç) Fotoğraf makinesi ve yol es
nasında kullanılacak film ve camla 
n, yazı makin~i ve üzerindeki ıeri 
di, gramofon ve heıbiri bafka bar 
ka olmak üzere plakları. spor alatı 
ve edevatı, (bunların zati C§}'a ol-
maları §8rttır.) 

d) Fen ve sanat erbabı ile amele 
nin sanatlannr icra için beraberlerin 
de getirecekleri kullanılmıt aletler. 

Bundan başka Türkiycye girm~i 
veya Türkiyeden çıkarılması yasak 
veya inhisara tabi olup hu listede 
ismi yazılı olmAyan eıyayı muaye
ne esnasında gümrük memurları 
yolculara bildirecektir. 

Yazı dersinden çıkan 
mesele 

Geçen yıl yapılan resmi ilk okul 
müfredat programında . ilk okullar 
dn gösterilen yazı §eklı tamamile 
başka bir şekildedir. 

Bu :ıekil Alnıanyada tatbik edi· 
len Li.iterlin u~ulüdiir. Jlk okullarda 
okuyan çocuklar bu yazıyı ö~ren: 
dikten sonra orta okula geçtıklerı 
zaman orada bu yazının tatbik edil 

memesi yiizi.inden nıiişkülata uğramak 
tadırlnr. Çiinkü orta okulda öğret
menler talebenin yazılarını eski sis
temlere 'Ç'Wirınektedirbr. Bu vazi 
yet orta okul ve lise öğretmenleri 
arasında bir münakaşa mevzuu ha· 
}indedir. Durum Bakanlık tarafın· 
dan tetkik edilmektedir. 

ö .Um 

F...ski Dahiliye Nazırı ve Şehremini 
Bay Cclal'in refikası, J{analizasyon 
şirketi Mümessili Bay Nazımın kayın 
validesi, tktısat Fakültesi Dekanı Pro 
fesör ömer Celal Sarc'ın validesi Ba. 
yan Rukiye diln ,·cfat etmiştir. 

Cenazesi bu gUn saat 11 de Şişli 
Bomonti lstansyonu Kazım Paşa a
partımanındaki ikame4;ahmdan kal
dırılacak \'C Tcşvikiye camiinde na. 
mazı kılmdıkt.Dn sonra Fcriköy kab. 
ristamna defnedilecektir. Mevla rah. 

met eylesin. 

Me§hur sinema yıUlızl.anndan bir {)Dğumın olduğu gibi Marlcn Ditrih'in ~ 
.znman zam.an J.,-ıyafctıi tuvaleti, hatta bakışı, yüriiyilşii kalımlar vo bilha88<1 
genç J.."l.Zlo.r arasında moda olmu.Jtur. Yu karılci, resim artistin stınat hayatına rüJ 
ğil, evindeki ya§Q-Yl§'ına aiddir; burada artist evind6 yeııwğini ken<lisi ~rir~ 
ken, yemeğin tadına bakarken görillü yor. Ne olur, Marlen Ditrih'in öteki 1ui.,; 
reketl.efi gibi bu lıareloeti dlJ genç lcı21ar arMında moda 01.so.1 .. 

ipekliler mühür
leniyor 

iktisat vekaletinden yeni talimat 
geldiği için dün faaliyete geçildi 

lpc1c1C ~ımaşlar miihürlenirkcn •• 

lpekli mencuatın istand:ı.rdize edil
mesi için Iktısat Vekileti tarafından 
neşredilen nizamnamenin tatbikinde 
bazı tereddütler hasıl olduğunu yaz. 

mıştık. 

Nizamnamenin tatbikatile alakadar 
bulunan daireler herhangi yanlış bir 
muamelenin yapılmasına meydan ver. 
memek üzere !ktısat Veklıletine mU. 
racaat ederek bu hususta bazı direk
tifler istemi§lcrdi. 

15 gtindcnberi beklenen bu talimat 
dUn lsta.nbul Ticaret Odll8ma bildiril. 
miş ve derhal tüccarların ellerinde 
bulunan eski tip ipekli kumaşların 
damgalanmasına ba.alanmıştır. 

Damga ameliyesi Od:ı sanayi şube
sinde, sanayi §Ubesi dircktilril Avni 
Abacı ile iki raportörü:ı huzurunda 
yapılmakta.dır. 

İpekliler kırmızı, yeşil, sarı, beyaz, 
lacivert, mor ve diğer muhtelif renk
lerde olduklarından damganın bebe. 
mchal görünmesini temin için kırmı. 
zı, mavi, ve siyah renk1i olmak Uzcrc 
iiç damga. kullanılmaktadır. 

Dün mUhim miktarda. ipekli men
sucat damgalanmıştır. 

Yarın ve ondan sonraki günlerde de 
damga ameliyesine devam edilerek bu 
işin en kısa bir zamand~ bitirılmcsine 
çalışılacaktır. Sanayi şub<.-si, bir ta. 
raftan şimdiye kadar beyanname ve. 
ren ipekli mensucat tticl!arla.rmm eski 
tipteki ipcklilerini damgalarken, dl • 
ğer taraftan da şehir içınde bazı tef_ 
tişler yaparak mUddet bittiği halde 
Odaya beyanname vermiycn ve Ticn. 
ret odası sanayi subcsi damgasını ta
şımrynn ipekli mensucat ~tan tUc _ 
carlarn tesadüf ettiği takdirde derhal 
bu gibi tilccarlarm ellerindeki mal _ 

lan müsadere edcceli, liaklarmda liaı. 
nuni takibat yapacaktır. 

Bu itibarla, bütün ipekli mensucat 
tacirleri Odaya mallarını damgalat .. 
mak için akın akın gelmeğe başlamış. 

lardır. 

lstanbuldaki tüccarların bütün eski 
tipteki mallan damgalandıktan sonra, 
sanayi şubesi tetkiklerine yine devam 
edecek, ipekli mensucat fabrikalarını 
ge?.erek nizamnameye uygun 5ekilde 
imalat yapılıp yapılmaaığmı kontrol 
edecektir. 

Yeni ipekli mensucat nizamna _ 
mcsine göre: ipekliler, krepdamur, 
krep döşen, krepdöbirmnn, krep jor
jet, krep maroken, krepscten olmak 
ürere 6 kısma ayrılm:ı.ktadır. Bade
ma ynpılacnk bUtUn imalatın bu altı 
tip krep Uzerinden yapılması kararlnş. 
tmlmıştır. 

u.~lasının ipliklerini 
yine ustasına satmış 

Mcvlanakapıda dokumacılık ya
pan M_ehmet, eline fazla iş geldiği 
"~ yctış~remediği zamanlar. Ali is
mı~de hır dokumacıya iplikleri gön 
derıp. dokutmak ta imiş. 

Alı uzun miiddet ustası Mehmet.
ten aldığı iplikleri her işten bir mik 
tar arttırmak suretile mühim bir 
Y_ekun.e çıkarmış ve bir giin iplikle"' 
~1 cskı ı;nhibi olnn Mehmede, para 
ıle satmıştır. 

Bilahare bu işin farkına varılma 
81• i.izerine Ali emniyeti suiistimal 
s.uçundan yakalanmış, adliyeye tes 
lım edilmiştir. 

.. 4 ün.c~ asliye ceza mahkemesi 
dun Alının suçunu sabit gönni.iş, 6 
ny hapse mahkum etmiştir • 



lngiliz-Alman münase 
bata teessüs ediyor 

( Üstyanı birincide) 
1 - hal) a Mısır 'c Filistinde İn· 

giltere alc> hindeki propagandalardan 
vazgeçmelidir. 

2 - Tr:ılılu ta nlmnkta olduğu bir 
tnknn tedbirlere nihayet vermelidir. 

3 -Afrikadaki bazı hudut nıeııe1c· 
leri hnkkımln U) u~ulınalıdır. 

4 - fngiltcrc Akdcnizde serbestçe 
geçmek lınkkmı muhafaza eylemeli· 
dir. 

İngiltere İtalya ile yapacağı bUtiln 
müzakcrclcr<lc Fransa ile sıkı liıkıya 
te!lriki mesai edecektir. 

ı. f ' B 1· Ayni gn1ete Lord Hali aıt m er ı· 
ne yapncnğr ziyareti de mevzu~ balı• 
sedcrek §ah i tema lar iyasetinın çok 
iyi hir usul olduğunu yazmnktn ve 
keneli siyasi kanaatlerinden nykm 
kanaatler l>esleycnleri t~lıdit eden 
kim clerin ııiyn et salıasıudan çıkarıl· 
malanm istemektedir. 

Lonclra, 13 (A.A.) - T..ord Rali
fııxın yakında Bcrline ynpacngı seya
li'ati mevzuu balı eden Times gazete· 
si dh·or ki: 

"Düc:ünccsi verin'de olan lierk'es hu .. '-

İngiliz devlet adamının Bitlerle yapn· 
ca[ı ıniilakattan ancak memnun ola
bilir. Nihayet iyi bir fırsat c;ıktı di· 
ycbiliriz. Dilnya sulhu Alman ve İn· 
giliz milletleri arasında iyi bir anla§· 
mayı zanıri kılınaktachr. iki m~le· 
k'et nraQmdaki ihtilaflara hir nihayet 

k 1 . t " " vem1e • zamanı ge mı§ ır. 
Daily Mail gazete ine göre, Bitler 

İngiltc- elen yn~anıak hakkını i tiya· 
cek ve İngiliz menafii aleyhinde lıiç 
l>ir te~ehl1üc:te lmlunmak' fikrinde ol· 

... . 1. k . " rnadıgmı temın ey ıyece tır. 

Dnily Exprcs diyor ki: 
"Eğer Lord Halifax llitlerle yapa· 

cağı konuşmaları cesaret verici bulur· 
sa pek muhtemeldir ki Romnya da i· 
derck l\fosolini ile gi.irii~sün." 

Yine hu gazete İspanyol meselesin· 

den bahsederek §Öyle diyor: 

"Fransız, İngiliz ve ~oyyet delege• 
]eri diin Brükselde, İspanyadaki gö
nüllülerin yüzde yetmişi &eri almdıgı 
takdirde lıer iki tarafa da muhariplik 
haklarının tanınabileceği hususunda 
mutnhık kalmışlardır. Bu teklif ade· 
mi müclnlıale komitesinin salı glinkü 
toplantı mda ileri sürillecektir." 

Lonclra, 13 (A.A'.) - Yorkshire 
Post gazete·i Lord Hnlifaxm Berline 
yapacn~ı seyahat hakkında lüzuınun· 
dan fnzln nikbin davranınnmak Hizım 
geJıliğini kaydederek diyor ki: . 

":\Iülfıkat istilişaf mahiyetini ikti· 
sap etmektedir. Fülırer ile hükilme· 
tinin hakiki siyaseti bu mülakat neti· 
cesinde anlaşılabilirse beklenilen ga
ye clcle edilmiş olur." 

Londra, 13 ( A.A.) - Lord Hali· 
faxın Ilerlimlen sonra Romaya gide
ceğine dair çıkan lıaberlerin esassız 
olduğu ealillıiyettar rnal1afilde be),.n 
edilmektedir. Lord Halifax yalnız 

Herline gidecek ve orada İngiliz • Al· 
mnn miinasebctleri lıakkmda IUtler 
ile gayri resmi konu~malnrda buluna
cnktır. 

Diğer taraftan İngiltere ile İtalya 
arasında ynpı lrnasr, clii~iiniilen miiza
kerelerde lıi!;bir cleJfüiklili yoktur. 

'Edenin Romaya gideceği hakkında 
ki lı :ıhcrler de e ac; ızdır. 

Roma, 13 (A.A.) - Havas ajansı
nın mnlrahiri llilcliriyor: 

Al:tkadar ınalıfcller Clıamlıerlainin 
beyanatı ile İnformazeone cliplomati· 
c-a'nm notları neticesinde İtalya ile 
j m.dl' "re nrn!;ıncla hir ynkml ık llR~lan
gıcı helirmei;e Irn~ln<lıgmı teyit et 
rncktcclirler. 

İ'' i ınemlek'rt hac;n·killctleri nra • 
smr1 • t <' ııınc; lınc:ıl olrtngn itiraf Prtil • 
meltlr. hf'raher. lm temasın hir fti 
1ar :ıl ... ti için l:i?.ımgclen ~artların mev 
rnt olt ' ob· ~ ~ ;Emı tayin etmek iizere 
) apıld•:-:ı l "·rilı Nlitnıcktc Ye mc' ı:im· 

kunda söylediği veçhile, Alwanya 
ve İtalya ile 11Ju bir anla§ma yapılnıa· 
smı cidden arzu etmektedir. l\laama· 
filı, mUıbet neticeler istikametinde 
fazla nikbinlik göstermek, dıılıa za· 
mans:rzdır. 

Londra ıiyasi mahafilinde bir fikir 
deği§ikliği vukua gelmi§ olduğu doğ 
m değildir. 

Ayni gazete, haıka bir yazısında 
da diyor ki: 

"İtalyan aaliihiyettar mahafili, 
Londra ile temaH girmek üzere ye· 
ni bir te§ebhils yapılacağı bahsinde 
tambir ketümiyet muhafaza etmekte· 
dir. l\f aamafih, bu bedbin olmak i· 
çin bir sebep teHikki olunmamalıdır. 
Bugün için mevzuu bahsolan cilıet, İ
talya He İngiltere araunda bir anlaı· 
ma yapılması hnlısinde lıalen lüzumlu 
§eraitin tamamiyle mevcut olup ol· 
madıgmı tes1'it eylemektir." • 

Ayni gazete T .. onılranm Romnya bir 
i tikrnz ''ereceği Jınkkıncla c:on gün 
lerde çıkan eayiaları da yalanlamali· 
tadır. 

9 Devlet 
(Vstyanı Birindde) 

den vazgeçilmiştir. Fransa ve ln
giltere, Amerikan heyetinin teklifi
ne müzaheret etmektedir. Amerikan 
teklifi mucibince, konferans neticesi 

hususi bir rapor halinde tcsbit edile 
vek ve bunu müteakip umumi bir 
münaka§a yapılacaktır. 

Evvelce de teshil olunduğu veç
hile, konferans, bugün saat 11 de 
gizli umumi bir toplantı . yapacak 
ve Japon cevabına sureti resmiye· 
de ıttıla kesbeyliyecektir. Öğleden 
sonra yap~lacak resmi toplantıda 
ise delegeler fikirlerini bildirecekler 

dir. Bu arada, konferansın mesaisi 
hakkındaki rapor da tamamlanmış 
ele.cak ve pazartesi gününe kadar 
tthir edilecek olan konferans bila· 
hare bu raporu münakaşa eyliyc
cektir. Esasen kral Lcopoldun Lon-

dra seyahati sebebile, konferansın 
mesaisine bir müddet için devam 
edilmesi imkansızdır. Zira bu seya· 
hatinde krala, konferans rejsi B. 
Spaak, Bel~ka Hariciye nazırı sıfa
tile refakat edecektir. 

Brüksel 13 (A.A.) - Japonya· 
nm cevabı, konferansın bugünkü 
celsesinin acılışında okunmustur. 
Bundan son;a Vellington Koo: Ja· 
ponyaya malzeme verilmesinin me 
nini istemiş ve Japonyamn notasını 
küstaliça bir cevap olarak tavsif et
miştir. 

. Brüksel 13 (A.A..) - Dokuz 
devlet konferansının bu sabahki 
celsesi saat 1 1 den 12,45 e kadar 
devam etmiştir. 

Konferans saat 16,30 da bir da
ha toplanacaktır. 

Brüksel, 13 (A. A.) - Haber alın. 
dığına göre, pasifik konferansı müza
kereleri sırasında Çin ll'hinde alına. 
cak bazı tedbirler hakkında uyuşul _ 

muştur. Bu tedbirler meyanında bil -
hassa Çine sililı, mühimmat ve para 
verilmesi vardır. 

Bu yardım, Çin'e devletler tarafın. 
dan milnferiden ve kendi mesuliyetle. 
ri altında yapılacaksa da Fransarun 

talebi üzerine bu yüzden çıkacak her. 
hangi bir hadisede karşılıklı yardım 

esası nazarı itibara alınmıştır. 
Sovyet delegeleri bütün müzakere. 

!erin cereyanından haberdar cdilmi§ • 
lcr ve tam bir müzaherette bulWlmak 
vadinde bulunmuşlardır. 

Romanya ile 
ticaret anlaşması 

(Vstyanı Birincide) 

Trakya ve 
Akdeniz 

(O styanı 1 ncide) 

ha.k etmek mefkfıresi etrafında, top. 
lanmağa davet olunduğunu, bildirmi§.
tim.. 

Kongre kapanıp murahhaslar Bul -
garistan dahiline dağllm13tır. Üç gün 
sonra, Sofya M.etropolithanesinde u -
mumt bir toplantı yapıldı, Bütiln 
Bulgarlar gazetelerle bu toplantıya 

çağrıldılar ... Toplantıyı, (otets Payi.. 
si) namındaki (Umum Bulgarlık İt;. 
tihadı) milli teşekkUlü tertip ebni~ .. 
ti. (Otets Payisl) Bulgar milli te§ek.. 
külü, 15 yıl .evvel t~kil edilmiştir. He 
def ve gayesi: Nöyi muahedesini ta • 
dil ettirmek, Bulgar yilksek idealle .. 
rini tahakkuk ettirmek, Makedonya, 
Dobruca ve Trakyada Bulgar ekalli • 
yet hukuku iddia etmektir. 

Birkaç yıldanbcri umumi toplantı
lar yapıp, yalnız n~riyat sahasında. 
faaliyette bulunan bu te§ekkül, ge • 
çen gece s:ı.at sekiz buçukta. Sofya 
Metropoliahanesinde umumi bir top .. 
lantr yaptı ve bu toplantı çok kalaba
lık oldu .• 

Toplantıya gelenler arasında bira • 
çok içtimaiyatçılar, Trakyalılar, Ma... 
kedonyalı federalistler, profesörler 
vardr. Eski generallerden Nikiforof, 
Sola.rof, Zdrafko Görgiyef ile, eski 
nazırlardan Kosturkof ile eski Başv&
killerde Doktor Danef de bu toplan
tıda hazır bulundular .. 

Sofye Üniversitesi doçentlerinden 
Dimiter Yaranof (Akdeniz) ve (Ak. 
deniz Trakya.sı) mevzu:.ı üzerinde söz 
söyledi.. 

Piskopos Kiril önsözü söyleyip içti. 
ma.İ açtr. 

Doçent Yaranof, Akdeniz Trakyast. 
nm bugünkü iktısadi ve kültürel va • 
ziyeti hakkrnda izahat verdikten son-

ra, Trakyadaki milli anasll' hakkında 
söz söylemiş ve bilhassa Trakyanın 

sahll gehirleri hakkındaki intibalarını 
anlatını§tır. 

Bu toplantıdan bahseden (Zora) ga... 
zeteei, doçentin enteresan olan sözle. 
rinin dinleyicileır üzerinde çok büyUk 
a.laka,~ıyandırdığmı ve hazır bulunan
lardan birwklan Trakya ve Akdeniz 

boyunda doğup büyümüş ve bu yer _ 
leri tanıyan 1risanlar olduklan için es. 

ki hatıralarmm yeniden canl:ındml • 
mış olduğunu yazmaktadır. 

Hariciye 
müsteşarımız 
Beratta hastalandı 
Ankaraga dönüyor 
Ankara, 13 (A. A.) - Hariciye si-

yasi müsteşarı B. Numan Menemen.. 
eloğlu Fransanın Suriye fevkalade ko 
miseri lfont dö Martoli Berutta ziya. 
ret etmiş ve fakat bunu müteakip has
Wanmasr üzerine seyahat progr!lmı
nın alt tarafını tama.mlıyamamıştır. 
Bcrutla temas ederek o.ldığımız ma _ 
lfıınata göre sıhht ahvalinde endişeye 
meydan verecek bir cihet yoktur. 

B. Menemencioğlu bu ak8am refw 
katinde bir doktor olduğu halde trenle 
Anka.raya mütcvecciher. Trablus 
Şamdan hareket etmi§tir. Rahatsız • 
lığının eski ameliyat yerinde harici 
bir iltihaptan ileri geldiği zannolun. 
maktadır. Profesör Nis~en, tedavisi -
ne bakmak üzere lstanbuldan Ankara. 
ya gelecektir. 

Avrupaya gitme 
müsabakasını 

kazananlar 
Ankara, 13 (Telefonla) - Maarifte 

Avrupaya gideceklerin imtihanı ya _ 
pılmıştır. Evrak tetkik edilmektedir. 
İstatistik umum müdürlüğü namına 
gidecek talebe şunlardır: Bülend Sir
men, Vedat Dicleli, Mn!iye namına; 

Turgut, Aziz Roklu, Şerif Dosdoğru, 
Mazhar Şener, Fe:hmi Yavuz Oktay 
Rıfat ~jkmcl Onkulak Şevki Bilge Bro 
ri Gürsoy, Ekrem, Ali Can, ~fünir 
Mastar. iz bir rıi hin1i':c kar r ilıtivnt ız lm

hı -:ı ,ı -·" mm 1jniinc geçmek istenil
m<"kted ir. 

Bay Faik Kurdo~lu toplantı.hı tiic· =========================== 
Ro•ıın. 13 ( \ . \.) - Giornale <l'f. 

talin. TA>nclrn mulıahirinin a~agrdaki 
tel "'" ı mı nt-c:rctnH'kte<lir: 

Clıanıhcrlain, Gunilcllınll'rleki nut 

carlara hiikfıınetin vermiş olılıı~u e
hemmiyeti hilha ~a tehariiz ettirnıi~, 
memleketimizin iktısaıli hayatında 

rniihim rol oynayan tiiccarlarnmzın 
l1er yeni nnln~mn ynpılırken ıııiitalea 

' 'e dileklerini almuğı liizumhı gUrdii
ğiinii -..üylenıiştir. 

~li.i te:arm Bükreşten clünii~ündr. 
ihracat tiiccarları ile tekrar hir top
lantı yapması ku\'\'etle mulıtcnıeJdir. 

- ~ - l 
7 imes'in enteressan bir başmakal81 

Türkiyede iktid8 
mevkiinde olanıarı 
arzularıs~lht~~~ 

"Onlar, bakir memleketlennı .0 
8 dinlenmeksizin daima ileri9 

götürmekle meşguldür,, 
. alt 

lara atılmak yüzünden ılıruııi~ Diinldi posta ile gelen ingili:co "Ti 
mes,, ga::ctc.~i, Aıatiir!.iin nutlw t'e ye 
ni l•abincnin t~ckhiilii dolayısilc bir 
ba§makalc rıc§rctmiştir. 

"Tiirl~ siyasası" ba§lığını taşıyan 
bu makalede c:.ciimle deniyor ki: 

"Takriben altı lıafta enel, Türki
ye Reisicumhuru Kanıiil Atatiirk, Ge
neral İsmet İn<inU'ııün 1925 senetıi 
l\lartmdanhcri devamlı suretle mu· 
haf aza etti~i, ondan önce ele on üç ay 
kadar bulunduğu haş\'ekiilet ,·azif e· 
sinden katiyetle~en istifasını bildir
di. 

General İsmet İnönünün istifa m:ı 
Türkiyenin harici siyasetine taalluk 
eclen me,elelerin sebep olduğu riva
yet etlilcli. Halbuki, Doktor Ara 'ın, 
1925 senesindenbcri i~gal ettiği lıari· 
ciye vekaleti rne\'kiini JıiilU muhafaza 
etti;";ine hakılır~a. vukarıki riva,·ct1e· o • • J 

rin aslı olamaz. 
B. Celiil Dayar' m ha~vekfilete se

çilmesi, Atatiirk, iılare ınakaniznıası· 
m tatlil Ye modernize etmek istediği· 
ni anlatıyor. 

İttifakla itimat reyi alını~ olan B. 
Celal Bay.ar, İş Banka mm direktör· 
lüğünü yaptı~ı ırada 11üyük kabiliyet 
gö~termi~ ''c İktı at Vekili oldu 
ğu sıralarda teşkilat kudretinin dere
cesini isbat etmi~ti. Türkiyenin yeni 
ncsJi, siyMclten ziyade iktı:ıa<li ve ma• 
li terakkilerle dalıa ziyade aliiknclıır 

oluvor ... 
Reisicumlmr, yeni başvekilin bu

günkü si"temi rasyonalize ederek, ida 
ri gicli~i dalın siiratli ve müessir bir ha 
lıale innesini i tiyor. ..Ayni zamanda 
Yatan;la"m cınniveti lehine, kanuıı· 
lnrda ta~dilat yaJ;ılmaııı iimi<lini g&-
~~l . 

Tiirkiyc rumhuriyetinin ccdach aı:
~cr olmakla brraber, lıarici si1nseti 
daima akılfıne ,·e u:r.la~ıeı hir yol tnkir 
etmiştir. 

R~isicunıhur, Kamutaydaki nnt
kıınıla Milletler Cemiyetine olan bağ
hlığında.1 lıahıaetti. Bir nıfüldet üze· 
rinde durnrnk hah etti~i Asya ve Bal
kan paktları Ilrnnıl • Kellog paktına 
uygun olarak nktedilrni~ ımntnka"i 
mi aklarının şnyanı dikkat Urnekleri· 
dir. 

Bu iki .. ::sak ta, kenef ilerini hiiyük 
mil lrt !erin rekohet rnürndelelerine 
karı\itırmnkLan hir şey kaıanımyacak 
olan im iı:ler. devletler araı;mda ivi 
ıniina;ehc;iıı . rımlıaf aza~ını i .. tilıd~C . 
etrMkteclir. 

t kenclenınun i-..tikhali ctrafmclaki 
ihtilllf 1\Jilletler Cemiyeti va ... ıtasiylc 
Tiirkiye ve Fransa arasına halledil 
dikten sonra ccnuı> lıudutlarmcla her 
lıangi hir mc elenin ı;ıl ıııa;;ı tclıJjkcsi 
ortmbn kalkmak laıırngclir. 
Suriycnin Jıu~ünkii ıııandateri n ya· 
rmki miittcfiki olan Fran :ı tarafın 
dan kaimi e<lilıııi~ lıir anla~mayı lıer
tar:ıf cflecek kaılnr kiitii te,. vike kapı
laca~mı zannetmiyoruz. 

Şarki Aktlenizin uıııumi f;tıllıii et
raf mıln, Tiirkİ) cniu taknıdığı ta\-ır, 

İngiltere hiiktıınetininkine pek ya
kmdır. 

Tiirk ve 1 n~iliz noktai nazarının, 
tef errii:ıt kahilimlcn hazı meseleler 
iizcrimlc ilıtiliif ı mucir olma ına rağ
men. l1o~aı1ar konferansı ela, iki mil
leti hirihirine k:ır~ı çok iyi .niina~ebf't 
iizerinclc hıılıınnıaktan a.:;la ayırıııarm~ 
tır. 

Türkiye, mali f eılakarlrklar tla ilı
tivar cılerck NYon anla-.ına!'tna rrir-• "' ~ :rı 

ırı!ştir. Ye hiitün ahval, onun, Şarkta 
arazi !:-ılatiil .. o~umın ve ~ııllıiin mulıa
faza~ı için hizintle te~riki me~ai<lc de
vam ctlerr~ini giisteriyor. 

Btt!!Ün Tiir'~iyelle ikticlar nıe\·kiin-
·de olan nılamlarm k1;;lrca arzuları 
ım llı tiir. Tiirkiyen in hugiinkii ricali, 
' • ·rlilninden evvelki nesillerin "İt
tihadı 1 lfıın" vehmi peşinde marera· 

ri memleketi yeni elen keş. e bil 
. dı 

yelledirler. Onlar şı~ı . tiC~ 
memleketi lüzumsuz hır ~s }e 
termeksizin, fakat asla dill 1oıl 
zin ilerletmekle me~guidilt· if'~ 
caline bu sullıpen·er "~e~ 

• ev·· • ı' 
muvaff akiyet temennı kto'' 
hir İn~iliz devlet adamı Y0 I~ 

Beş şehir eJektr et terıi 
rint işleten şttlı 

1 
'4.,ı 

mUzekere yaP1 ~ ~\ 
Ankara, 13 (Telef onlt) .... ~ t~ l 

Antep, Balıkesir, Tekirdalı ıt ~ 1 

lel>triklerini işleten mUtte~ tef ita 
şirketi ile bu gehirlerdekl r:~ı ~ 
satın alınması için yakında bil' ı ~ 
şirket arasında müz:.:ıkertıye a 
cakhr. I • l 

iskan vesikal81 ,, ~i 
·sl';ıı 

Tamamen veya kısmen l 
miyenlerin haklarının z.a~ ~ 
için İstanbul ve İzmir hSl1ç ~ 
zere diğer vilayetler için ~ 
vesikaları verilmekte idi. ~ 
Sıhhat Vekl.Ietinden gelell ı,o 

emir üzerine dünden itibaren 
de vesika verilmesi usuIU 

kaldırılmıştır. ı• 

Ankarada SlhJJ ti 
fiyatları todtrl~ 
Ankara, 13 (Telefonla) - ti 

dirdiğim gibi lktısat VekAle~ 
ranm kömür ihtiyacını heıtl 
tein bir karcr vcrml§Ü1'. __ ...:I 

Vekalet Nafia. ile anlnşaı ... ~ 
raya. hergün yirmi vagon , 
gönderilmesini temin et.mi~~ 
lar pazartesi gilniinden itJ il 
latılmıştır. Belediyece :l5 -~ 
sablan perakende ı;öınilcO 

25 liraya toptan 25,50 O.r~1' 
sömikokun tonu 23.50 lirJ~ 

111111111111111 

111...111 

111111111 

btanııul ;;.,; 
ŞchJr 'J'I.) .. 6J 
Saat 20,SO 

(fspıuı.)'& ~ 
s ,,

yazan: ~; 
dlna. 1'(11". 

rldun.. ..,,. ~ 
Rıiaç·.ZS J" 

Ol'EHE'f : ' lı 
Saat 20,SO da (Atcşbaceği)· 1"ı#f' 
Saat 20,30 da (AteııböcefO~: 

gUnleri 15,30 da matine. "i 
TUrkç~I: K. Necnu. 

ERTUGRUL SAJ)İ ~) 
TtY\TR'JSlT (AKS~~~ 

nuguıı: ~ 
L"Nurcı.~ 
yazan: ~;..ı, ~ 
Bu gece= ;?4 

Atı atAll f . .Al 
Vodvil S t"' ı 

I,; 
P&Zarlı!5l: (Kadıköy- saz,) 
Satn (Cedikpaşs -

1 LAN 
Uskil<Uır Asliye ııuJvıı1' 

§inden: ~ 
Hacer tarafından Uskild 11 

yede Çelik Çomak nıa~9f 
No. lu hanede mukim }JJg#~ 
hine açılan boşanma da\' rPcııJ 
dalcyhin ikametgahının i~~· 
hasebiyle ilanen tebliğat S, 
rar verilmiş ve tahkikat 2 1~ 
salı günü saat 14 de bıt1l1t~f 
bapda ya?.ılan davetiye "8 el 
va arzihali sureti de ınab1' 
hanesine asılmıs oımal<l~.e j 
saati mezkilrdc mahkenıe> tl"'J 
ve dava arzihaline karŞI A 
dan itibaren yirmi gün 
vap vermesi lilzumu a)'t"ıe' 
de ilan olunur. 



.~ Par ~~~~~bed'.!!e!U!!!!~!J!l~~~~~~f!~~~!!!_!!!!!!d!d!es!!~·~n 
ke katd 1574 llr:ı r .. 8 kuru:ı olan Bahçeknpı ve Yenıc:un. ca. · ·_ 

ilanı • Irnnları ı· ·r t.vrakıle şıın-esı lev nın tam.rl açık eks:itmeye konulmuştur. !>CŞl ~ 
1 ~lı Unn "nÜdilrl''.. d .. "1 ı... · ı· ! kl'l . 2' 90 num::ıralı kanun ... ' 

l 
Vesik • ueur, e goru C.ı..;, ır. ste ı erın ~ . . 

l 
18 

1
• adan b 

1 
hli'·et vesikas•Y .c 

• ıra 9 k nş <a yollar şubcsin den alacakları Fen c .ı .~ sr a;.!ı . uruşı k. bel" 23-11-9..ı• l:\ınu 
6 

\ı ılk teminat makbuz veya mektubile bera 

e aat 14 de Da inı~ Encümen<.llO bulunmalıdırlar. (B.) . (7537) 

d Senelik · Ced't A llrraııiın Efnıuhanımen kirası 200 lira. olan Fatih ve ÇarŞambada 1 
p· 

8oıı· endi n.ıo &fncleri Mayıs 
atla k d medresesi mahallesin de 938 veya 939 \'C " 

g_ r . a ar kir 1 ı:tur şartname-'-'e\'azıın 
11 

aya Vi!rilmek üzere açık arttırmaya konu ınuy · . t 
~~ktup "" ildürlUğünde görülebilir. istekli olanlar 15 liralık ilk t~mına 
11ı b "Ya m · • Encwnen • Ulunınaııd akbuıu il~ 30-11-937 salı günil saat 14 de Da.~1mı (7 .. 04) 
~ar. (.) ' 

1 t -~ ciı~~ an bal Defterdarhğı ndao: 
t, r ve bulunduğu mevk· Muhammen bedeli 
uı'· \ ~~ ~ ı Lira Kuruş 

rl" '<l k Ustara • . ti ~ atta 5 Pll§ada Koca Mustafapa şa caddesinde yarım kargır 
e \t lilt §Ub ~a sair mU§temilatı havi eski 495 yeni 445 No. 1ı as-

o
f ~.,1 csı bin · ) . 760 

J~ ır_ e\'iha asının (parası peşin vesırf nakit verilecektır · .. 
J ~·- • ne kapısı d . haltesının 

rn. 11!\•ıha ışında Hacı Evlıya Melckhatun ma 
• _ d~ ""<llb '- nekapıs · d Iı bir fP',: t~ a" Ve b' 1 Caddesinde eski 515 yeni 172 No. lı Uç 

0 3 

t e 1 l>c§in veır halayı müştemil eski karakol binasının tamomı (pn, 240 
~ ~ ~~Pte sırf nakit verilecektir): 

r.J ~da es~\akcıba.~ı mahnllesinin eski Eğrikapı yeni CebCCibaŞı 6?· 
~ ~ı: 23• 25 yeni 15, 15/1 No. lı bahçeli dUkkfın \'C bir evın 

B ~a.ııtta, Be 200 

f 1 ~· lO Ve Lutr Yazıt mahallesinin Lutful lahefendi !:ıkmazt sokağınd.a 
s~·~ ~ trıııe tnutta~llahefendl çıkmazında 22. 24, 26, ve 2s No. ıı ycl:tı-

11'.'.J 11 altı parça crsa: 8, 10 No. nrn beher metre murab-
oW:ı bat 

ç_ .ı! \" 2? ·ı. " 1,5 
rlP' l Uka w ı a 28 " ,. " _,ı ~~ lttt2da cins ve mt!vkileri yazılı emlak hizalarında ki bedeller u_zet' r~~=n 

(C" '"'lltl , "<11a us l' d' , scraı mı og-
bo ~ e, fgti u ıle ayn ayrı satılacaktır. İsteklilerin ve te ı)C -=.- "zd 7 ,,, 

1 altsaıa ~e.nıcrfn 25-11-937 per6cmbc gilnU sant on dörtte . yu . e ,<> 

rııe 11illi Emlak Mildürlüğünde toplanan Komisyona geJrncı~;fısı>. 

1 

lst 

,... 
• 

t 

ııu~lllıuı inhisarlar BaşmiidUr ıüttUnden: 
tı.ı ~ereıerıU ikinci te§rin sonunda bitecek olan mUskirat satıcılarının ruhsat aıeti illa 'keanln Yenileme muamelesine 15-11-937 gününde baŞlanıırnk 10-12-937 -----------f~----------====-:---:1:-S-~t:--a-=--.--.~b~-,-,:,~-

Jll~ ı,. llııhg tkıına kadar devam edecektir. Jatanbıtl Dürdiincii icra MQmtırlu· 
ıı. "1ıı •t lttkerelerinl tecdit etmek isteyen so tıcıların tayin olunan gün • iı ııııdan: ' Is' an bu ' it omu tan- T . k t• 

'et tetkereleriyle Kabat~u•taki İnhisarlar İ!!tnnbul Başmüdti"lUğUne mü- Borrlu Kemalin B:ıyrnnıa öıan 35o J ıg- ı i/anl81 I . ramvay şır e 1 
'-.ı. ltı~lerj --:ı • • ·ı · •erek lira bo. ~rrt"n dol"·u1 yeminli üç ehli 

't.lll ve 10-12-:937 tarihinden sonra tcz.kcrelerını ye;:ıı emı.} ı. .. "J 

'-ar hal<kında kanuni takibat yapılacnğı i!ÜD olunur. (7425) ,-ukuf tarafından tamamın• 1190 !1-

21 !kincikAnun 191l tarihli 

...._ ~ ra kıymet takdir edilen Galntadn A.la-
cn Mescit mabnllesinde Mahmudıye 
caddesinde eski ve yeni 446 numaralı 
\'C 59 metre murabbaındadır. Tarafı 
Melek Hanım mcn%ili bir tarafı açcı 

Pmn.rhisnr Topcu alayı için 30 lira 
ücretle bir n.,cı alınacaktır. lst.cklil~ 
lerin aşağıda yazılı 6artl:.ı.r dahilin.de 
istenen vesikalarla birlil:tc 18-11-937 
perşembe günü saat 15 <le Fındıklıda. 
Komutanlık sntm alma Komisyonuna 

§artnamenln 14 Uncu maddesine göre 

l L 'AN 
19S1 Yılının 15 11..-in. Tqrin&n 

vo ycııi itina kadar pa.eardan ba§ka 
gUnlcrdo gidi§ • gel~ k~ programı 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

' t\l "~"'~~~te!'llpll!lo n·u·e·ır·e·D •ç--;;s;; CS'IY u•• ıK "'® 8 ~ ıeır~ a 

·~ ...... Okuo '""'n ltn.!!..Aıroe'ırllT'll ''1e'-ı Udi ıre ~ l!.a~ r • ı nıdıgvınız. 
"( ep k' eııll a 

' ıtaplarınızı almadan ... . bir kert 

tı~"Q ' VAKiT Kitabevine 
'•rı1/•.1ııı. ilk " Her okulun, heı 
4oıQ 1 l~irı h • Orta, Liıe, Y iiksck ve M eıf ek... . tını buradan 

:.>l,41; er dilden, her türlü maarif rıeşrıYO 
'it lt~Qıtfl:,e eler hal edinebilirsiniz. l yorulma, va· 

j:.>beı • Yerden almanın ıonunda yanı ma, 
rı, lıticQ:e olQbilir, üzülebilirsiniz. 11'/f KiTABEVi) 

'>lehte ~er yerde kıymet vermeli: (VA~ 
kitQ: .~utapçılığında ihtiıa• kazanmıf:ır · "erilir. 

\> ~~ ~t>~E:Sıerine gelecek her ıor guya karşılılr 24370. 1 elgraf: 
ıt · latl\ : latan bul . Vakıt Yurdu. Telef 

011
: 

nbul. Posta kutusu: 46. -

H 
rı efendi hanesi \'C bir tarafı Bay-

a 1 u .. tarafı 
rak çıkmaz soknk ve 4 ncu .. 
Mahmudiye caddesi ile mahdut k~ 
b d 

.k. tarafı Camelcan zemını 
aşın a ı ı . . . ı . h b()Jrnc ılC' ıkıye ayrı an 

çımento :ı ş:ıp - d·- r 
bir bölmesinde kahve ocagı ve ~g~ 

gelmeleri. (7652) 
Ehli san:ı.tdan olduğuna dair vcsilm 

Sıhhat vesikası 

Hüsnühal vesikası. 
Hüviyet vesikası. 

bölmesinde hela ,·c kuyusu ve so aga 

1 
'kinci bir kapısı bulun-

18 _numar~ r. ı . b()lıncden merdivenle I D A N 
dugu ' 'e bırıncı birin::i katta iki İstanbul Dördüncü tcra mcmurlu. 

ŞiŞLi ~EBEKESI 

ı-.•o. Yollar ll1' Son 
kal~ kn.lkıf 

Şişli - TUnel 6.15 23.40 
Tünel - Şi~li 6.33 24.00 
Şiell • Beynzit 7.15 23.00 
Beyazıt • Şitıli 7.55 23.45 
Fatih - Harbiye 6,15 23,SO 

:ıo 

11 

birine~ ~at: ;;:~~k tesisatı dahili ak- ğundan: 
odası ıçınd " f t tarafından ay- Mnhcuz olup paraya çc\7 ilmesine 

12 Harbiye. Fatih 7,00 24,15 
12 A Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 

-ır bOYa ı"ı a samı yag 
11 

bedeli icarla kiralanan karar verilen Radyo, Gramaf on, halı 
da on beş .rn f hisseSi açık arttır- ve saire 18-11-937 tarihine tcsa
kahvchanenın nıst · t 9 12 . zedilmiştir. Arttırma p~ın- düf eden perşembe gUnU saa : 

l4 

mn:> a va ya ;ştJrak cde<'ek mUşt~ kadar birinci açık arttırma ile Şişli 
dir, arttırma t' m- uhamminesinin 'k 75 Osmnnbcyde Şafak soknl> Foskolo a- 16 

Harbiye • Aksaray 7.20 23.55 
Maçka • Tilnel 19.50 24.00 
Tünel - Maçka 20.11 23.40 
Maçka. - Bcynzit 6.25 23.20 
Beyazıt - Mtıçka. 7.10 24.05 

·ı · '·r'-']lle ı rı f'rın "'.J akçesi \'cya :Milli partımanın 4 No. Iu dairesinde para. 
gi nisbetındc re~inat mektubunu ha- ya ÇC\TiJCceğindcn mahallinde hazır 
bir bankl\Jltn eder. Müterakim ' bulunacak memuruna müracaat cdil-

l6A Şieli (depo)-E. önU. 6.15 7.00 
Eminönü • Maçka 6.45 20.00 

mil oımal~~ı tı~:nviriyc ve vakıf borç mcsi iliin olunur. (23677) 
vergi tanzı a ' Artt t 1 ıara. aittir. ırma şar -

Mnçkn • EminönU 7.20 19.30 
Şişli - Sirkeci 7.00 19.30 
Sirkeci - Şişli 7.30 20.05 

17 

lı\rı borc,; u -037 cuma tarihine 
namesi 19-11 

. dlf da.irede mahalli mahsusuna 
Jstanbul Altıncı fora 1'/cmurlıığım. 

dan : 
17 A Mec. köy.-Eminönü 6.45 18.30 

Eminönü-Mec. köy. 7.20 19.00 
mUsn dil""roktir Birinci arttırması 
talflc e ~ · . l5-l2-937 wi~ınc mUsndif çarşan\ 

Dairemizin 937 2172 sayılı dosyn-
sryle bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çe\Tilmcsine karar verilen b.ir 

lSA Tnksim - Beyazıt 7.20 20.20 

U dairt?mızde aant 14 den 16 
b:ı. gUdn icra ec1uccek birinci arttır. 

Beyazıt - Taksim 7.62 20.52 
Kurtuluş - Beyazıt 6.15 23.10 
Bcyazit • Kurtuıus 7.00 23.55 ya kn nr h . . . bcd 1i kıymeti mu aınmınesının 

ma 
5 

_c . bulduğu takdirde iistte bı - 19A Şişli (depo)-E. önU 6.05 7.05 
EminönU-Kurtuluş 6.33 19.35 
Kurtulue-Emin<SnU 7.05 20.05 

adet Zeoit sa.ati 16-11-!>37 salı gil- 19 
nü saat 14 den itibaren birinci açık 
arttırma suretiyle satılacağından is. 
teldilcrin mezkur gUn ve saatte yerin

% 7 şını rakılır. Aksi tal\dirde ıson artttranm 
de hnzır bulunr.cnk memuruna müra-hhildil btı.l<İ kalmak Ur.ere arttırma 

tea .. daha temdit e:iikrek 30.12.937 
15 ~h. mU""dif rumn gUnU saat 14 tarı ınc .,.. . 1 C 236i4) 
d 16 ya kadar daırede yapılacak - =============== 

cantları ilfln olunur. 
22 

k~n . rttınna neticesinde en çok art-ıncı a. k 
1 

kt .,004 lll.§mnsından hariç kalırlar müterakim 
tıranın UstUnde ~ır~ ı aca ır. "126 'f' d l 23 l icra ve ıflas k:tnununun vergi tcnviriye ve tanz• ıye en o an 
numara ~desine tevfikan hakları tapu Belediye ruswnu ve valtıf icaresi bc-
mcı ma . t kl' 1 delı' mn-... vldcdcn tenzil olunur. 20 se. 34 
. ·ır de s:ı.bit 0ırnıyan ıpo e ı a a. • ~., scıack~lııl~ .. la dlg-er ala. cakhlar ,.e irti • nelik evkaf taviz bed9

1

i ile intikal 
cu b h kl masrafı müşteriye ailt~t. Daha fazla 

fak hakkı sahlplerınin u a. arını malumat olmak isteyenlerin 934/ 461 32 
··e hus""'i"•le faiz ve rn!lSI".ıfa aıt olan 
:ddl l ;;-n; nan tarihinden itibaren 20 numaralı dosyada mcwut evrak v~ 
1gUn 11 a rfında evrnlu milsbitclerile bir· mahallen hnciz ve takdiri kıymet ra- 33 

zıı bıld' ~ı rl ı•· ..... "'- porunu görUp anlayacak.an il&n olu. 
Jikt datrerniıe ı ırmt: e ıı.-... 1.»~. 
Akıı~ takdirde haldan Tapu sicillind~ nur .... 
'abit oımıyanlar satı:; bedelinin pn)l. 

37 
.(V~ E, 1920). 

11EŞIKTAŞ ŞEBEKESi 
Bebek - EmlnönU 6.30 23.20 
EminönU - Bebek 6.(0 24.00 
Bebek - Beşiktaş 24.40 
Ortaköy Aksaray 6.30 20.SO 
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.15 
Beşiktaş • Fatih 7.00 20.20 
lı"atih • Beşikttl.§ 7.40 21.05 
IBTANBUL ŞEBEKESi 
Toplmpı - Sirkeci 6.20 23.20 
Sirkeci - Topkapı 6.50 23.50 
Yedikule • Sirkeci 6.15 23.U> 
Slrkecl • Yedikule 6.4l5 23.45 
Edimekapı-Sirkcci 6.10 23.10 
Sirkeci-Edirne.kapı ~.40 23.4Q 
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Harici Askni Hııa-)1 
• .... Ç A G LAYA N Gazinosu 

atı iiaıllaı 1 Mı!1Tda tllmler:nı ikmal e.twp memlekellmlze dönen Me,hur Film Ylldızı 
---· SQ3++9 • be 

-·~ 

İzmir Müstahkem Mev!d Kıt'atımn 
104950 kilo kesilmiş sığır eti kapalı 

7.a.rfla müna::as:ıya konmuııtur. tlın.!c. 
si 24 tkincite~rin n:~7 Çarş-ınba günü 
saat 16 da lzmirde kışlnda İzmir Le. 
vaırm nmirli~i Satmalma Komisyo. 1 

nunda yapıl:-ıcaktır. Tahmin edilen 
mecmu tutarı 233"'6 liradır. İlk temi. 
natı 2204 liradır. Ş:\rtname hngiin 
Komisyonda görülebilir. lstekliler Ti. 
caret Odasında kayıtlı o!dul:lnlımı da.I 
ir vesika getirmek mecb:ıriyetindedir. 
Jer. Eksiltmeye iştirak edecekler 2 t90 
sayılı kanunun ikinci ve 3 iincü madde. 
}erinde yazılı vesikaları teminat ve 
tekli! mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Komisvona vermiş 

bulunacaklardır. (59D) (7582) . .. . 
İmıir Müstnhkem Mevki Kıt':ılının. 

18500 kilo sade yağı kapalı zarfla mil. 
nakasaya konmuştur. İhalesi 25 İkin. 
citeşrin 937 perşenbe günü saat 16 da 
lzmirde kışlada Levazım il.mirliği Sa. 
tmalma Komisyonunda yapılacaktır .. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 17205 li. 
radır. 1llc teminatı 1290 lira 38 ku. 1 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda her.' 
gUn görülebilir. İstekliler Ticaret O. 
dasında kayıtlı olduklarına dair vesi. 
ka göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa. 
yılı kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde. 
ve gartnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar 
Komisyoıy. vermiş bulunacaklardır. 

(592) (7582) 
• • • 

TUmen Birlikleri için 34000 kilo sa. 
de yağı kapalı zarfla 25 • 11 • 937 sa. 
at 15 de yapılacaktır. Teklif mektup. 
lan bir saat evveline kadar kabul o. 
lunur. Muhammen bedeli 32500 lira. ilk 
teminatı 2422 lira 50 kuruştur. Şart. 

namesi 162 kuruş mukabilinde Komis. 
yondan alınabilir. İsteklilerin şartna. 
mesini görmek Uzere hergUn ve eksilt. 
meye l§tirak için belli gün ve saatte 
teklif mektuplan ve kanunt vesikala. 
riyle I .. Uleburgazda Tümen Satınalma 
Komisyonunda bulunmaları. 

(587) (7579) 

~Deniz Levazım sa~ 
·ınalma homisgonu 

ilanları 
z .................. .. 

M. 'M. Vekaleti Deniz Merkez Le. 
va-:ınıı Satın 1.Alma Komis1JonU Riya.. 
actindcn: 

1 - Tahmin edilen bedeli 266,700 
lira olan 5000 ton M.nzutun kapalı 

zarfla mUnakasuı 16/ tkinciteşrin/ 
937 tarihine mUsadif perşembe günü 
aat 14 de Vekalet bina.sr dahilinde 
müteşekkil Komisyonumuzda yapıla

e&kfır. 

2 - 13 lira 34 kuruş mukabilinde 
§artnamesini almak isteyenlerin her. 
gUn ve mUnakasamna iştirak edecek. 
Jerin de 1 nd madde de yazılı günde 
azamt saat 13 e kadar 14585 liralık 
teminat mektuplan ve kanuni belgele
riyle teklif mektuplarını komisyonu
muza tevdi etmeleri. 

(7387) 

1 LAN 

EyQp Sulh Rulcıık Hakimliğinden: 

Vasilin Eleni, Maryanti, ve Alek • 
sandres aleyhlerine açtığı tescil dava
sından dolayı: Aleksanresun Küçük. 
musta!a Pa§. da :Müfti Ali M. Mektep 
sokağında 8 numaralı evde olduğu bil 
dirildiğinden gönderilen davetiyenin 
mC§nıhatına nazaran 15 seneden beri 
Yunanistanda bulunduğu ve adresinin 
bilinmediği yazılı olduğundan bu ke. 
re ilanen tebliğata karar verilerek 

muhakeme günU olan 22-12-937 
ça.rşaınba 14 talik edilmiş olduğundan 
ınezknr gUn ve saatte geldiği veya 
tarafından bir ,,ekil gödermedi -
ği takdirde muhakemenin gıyabında 
devam edileceği malUmn olmak mere 
keYfiyet l:S gün müdde~c teliğ ma • 
kamına kairrı olmak üzere ilan olunur. 

(23675) 

J 

T\HiYYE MUHAMMET 
Her akşam seanslnrına de\iam etmektedir. Ayrıca bayan Mualla TI. 40335 

1 • \,·· .. • 1 • 1.. • • • !". • • • • 

J- Birinci sınır Operatör-

ı u~~<J! !~ v~!~~!R 
CP.rrahisi mütehassısı 

Paris Tıp F akijltesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyattan, dimağ 

estetik · "Yiiz., meme, kann bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğwn 

mütehassısı 

Muayene: Sabnhları M e c c ~nen 
8 den 10 a kadar U , 

bğleden sonra Ucret lidir 

Beyoğlu, l'armakkapı, Rumeli HanJ 
- No. 1 Teleforı.: 44086 

Cilt- Fren511 - dlg•r ZOhravt 
hastalıklar blııncl sınıt mutahasS131 

8üılD cd. ~ - 111111 '""" ~ bQIL u 
~eıeton ı ln942 

• QDl!ltden -...n.o k-,,.~~ -
sat ~ OOl9den --__.,,· 

fıldld11 1111ırıtıı 1111f imi 1ı111r., 

DOKTOR 
Necaettı n Atasagun 
Her gün s.ıbablan ~ekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanlan ikiııci daire 

17 numarada haatalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalannı parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanru dakupon muka· 

b:lindc muayene eder. Telef: 23&53 

·- - \ 

bi'rI !1 

- - ~- l 

NC§T"iyat direktörü: Refjj( ).-


