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0 reni Atatürk _yakından takip buyurdular 
Jı ti y Ü k ı Na/ia vJili Çetinkaganzn nutku !Başvekilimiz Cellll Bagarın nutku 

t!-Ö~der Ne bahtiyarlık ki... Sevincim büyüktür 
:;:- ı & z İ z e Atatürk bugün IUtfen Oiyarbakırı şeref- Bu hatlar bizi iki komşu ve dost mem-
ı e lendirrnekl8 dernlryollarına oldU(JU leketin hududuna ulaştıracaktır ve 

it Şrif kadar oıyarbakırlılara da olan geçti(JI bölge de iktisadi oldu(Ju 
n· C:liyorlar muhabbet ve alakalarını bir da- kada içtimai hayat üzerinde de 

~t 1~~:a~ı.r, 
16 

(A.A.) _Bugün ha teyit etmiş bulunuyorlar ilerleme vucüde getirecektir 
~ ~trı tem ıfarbakır • Irak ve İran N 

1
. Vekili B. Ali çetin1'0'!/4 ~ - · • , : : 1 Diyarbakır - Ciz ___.. 

hattll'. Zatene· atına merasinıi ''apıl- a ı.a bu~ın yapı· re hnttmın açılıq ıı. ın , yarb<ık'". Clzr" halt•••• "". . . • 
Ôit '"'•ni il ı.•?tına ba,lanmıı olan lan tenıel at""' Mreninrle s(iyledtğı töreninde baıve • ~iı/tiıakır'd eı ıcumhur Atatürk'ün ~ kil Celal Bayar a· ta.ı~~r 16 rıcı a hulun<lukları İkincites- nutukta dem~tir ki: · i · 1 1935 te . §ağıdaki nutku sÖY. 

11
" sal ~ tkı· sen evvel 22 teşrın e~~ , •• . 

1 
.. 'ttitilıni '. ~iiniine tehir ve le· B d b ..ıır.el yurtta demıryol•1Lun lemiılerdir: hı't· ore.tıd ftı. ura a, u 6... "H ... eyden ev K·· W• ) % e Raşv k"l - açılışını tesit ederken: e.,. ta d gı: uregı e ime al-~li Ç 1• Nar· ~ '. Celal Bayar. Da· ve! AtatUrkUn pek yakından "' 

1 dıktan sonra bu se ~tıı etırıkavıa 'ekılleri Şükrii Kaya, , k diği Diyarbakırhlar.t kıy - "4, vinçli gündeki ta • 
lh. 'Çetj .. k. a, rnehuslar, Abidin Öz· mveetçloı· sesela"vm ve sevgilerini getirdiğimi /J .,. ... ,..... '"""' h " •ı· /t.ta 'I" hassüalerimi ifa • 
...... b"'1 .. bu:~ın dnvetlileri ve he- tebşir ederim., deınla ve buna .. • ı de arzusundan ken 
~ •lıın ıın Diyarhakır halkı tllrkte• aldığım llhaJD ile bil ıOpbo"1• • l~ ~ ı.,11.ı.tu,ku "'•ılardır. Diyaı bakırda kaJmıyacak, aarkl.• doot ıl• ı dimi kurtarama • ~I~ takı~ ~?su i treni tör•• ma· ve kard•f m..,ıeketlerlnln d..,ıryol • - ••-.ı dım. h.~ · Şer t" ır yerd• bulunu•or ve !arma kavuşaeak ve birJe§OCOkbr.,. Bu inşaatın na· 

: ""'t ore . J ıı.., .. 1.,d n"' yakından takip hu· ııözlerini lllve .tmıfllnlo fm hayatunız -~~ ""'1..,~·h· u •ırada tayyare ala· Ne bahtiyarlık ld, blll' ollo ve bsre. da çok esaslı ve 
h ır filo uçu•lar yapTVo- ketiyle her milli tı ve dawmızdn bı- / • d mühim bir mev • ıııa.. ı. •J ·- 025 ı Na itt Vekilimız bir nçılıs törenirı e 
..,."'- :r.e ilham veren Atatllrk, 21 eylül ı. · kii vardır. Bizi iki 

Ceı· 
. dal Bayar küreği olarııli, tarihinde s.maunda d•miryolnnun daha ve bizzat teyit etmiı bulwıuyor. komııu ve doot M:\ı.·;~.·~~,1,..,..., ..• 

1 
olll)'.19iylp dili!l ... k a.. ilk t.emelabna merasimini biz.zat yap- ıat. memleketin hudu • 

~ (l!omı &ı. 4 t!fl. U dıldan l2 _. _. J)lyııriıalnn - ~. duna ulafbracak • 'l ka ve trana blrleııtlrecek olan hatların Atattırl<. ....ıco 1ılr ...ııe De "de- ıır. ve ıüphesiz bu 

"-' ıacak temelatnıa gUnUnde JUtfen Dl- tan daha mWılm bir emniyet liJAhı - gede iktisadi hayat 
A M 

1

• O başlanması batıra•mı tesft için yapı. mJryollan memleketin tüfekten ve top yollar geçtiği böl _ 

ı, ~ yarbakırı ııeref!end-•lde cı..nır;oı. dır.,, buyurmuşlardı. Bu defa 1 tee • ta olduğu kadar 
'\0"' S kay lanna olduğu kadar Diyarbakırlılara rlnisani 1937 de BUyUk Millet Mecll.. içtimai hayat üze_ "'i:l~ aa olan muhabbet .., ailkalarınt bir (Sonu: Sa.~ Sii. 2.} rin de de ilerleme· Xıymeıli B-1iillııı'i: ı::clôl Bayar 

~ li va 1 i si nas ı I ~ vücuda getirecektir. 1 arttıran diğer bir ıerefli vazife vardır 
~ ~ t~ıl ı ş 1 yor ? Alton so' n u n o ğ 1 u Bütün bunlarla beraber oevincimizi '(Sonu: Sa. 4 Sii. l). 

~~~::~i;~;~~~~~!t::l:!~ lpanyaya Kral oluyor Bronz 10 ve Nikel ~llyette, ~ocaelide vali ola· 2 5 k 1 k 1 '~ İtti;"· Bırkaç gün e"'·cl bir '6jransB Jspangaga fiilen miJdahale etmiş u ruş u ar 
~ lalatıhade ederek İzmite git- ı· ~iıe\ii!l"n eski belediye reis Fransadan ispanyaya giden 

)} ayet i§leri hakkında ko-

~it~ l'.01111 ı · s ı nkayı ~ ... s...::ı~~aıı aldığını intibaları tayyare erın a ama 

Aybaşından sonra piyasadan halhacak,/akat 

Değiştirilmeleri için bir sene 
müddet vardır. 

'~ ~iinıdt~~u içinde hUli@a et· bombardımanı 
~~ Jıolcta egıl. Ancak bugiln bil· 
~ 'fı'_ tttallhtt l~ t.eharüz ettirmek ie
~ ~id O k a ıvi bir belediyeci O"" 

i~ttı'1~tur8 ay İzmitte iyi bir ida· 

-=------------------------} Ankara 1 ,(Telefonla) - Geçen 
\erde gazetelerde intiıar eden bronz 

~~ • h11 n;'h•Koc:ıeH valisi olarak 
~İıli h~llın~ 1~!ekı köylülerin, çift-
~· •trneu Yükselmesi üzerinde 

~ ~taat V , .. er görmektedir. 
'- ota eıı:alet' h "llıi •. eli h 1 arkaç senedenbe-
"~ ~et ·ı hali · d " 
14
_ ll tk· 1 en b· ~n e Binbirtane" 
~ ~~ltıinj yır tıp buğday tohumu· 

~iltı 1~lerin llJ>~ak i~i ile uğra§ryor-
~.:t'i hu t" umlıurİ) et hu~dayı'' 
~ırı ıp b ... 1 o .. il lltı nı;( ayın karakteris· 

•1111 Yr •• §tın l::ı d e~ , 0 tede h . r rr: llinhirtane 
~ti ;•itleri h ~rı Kocaeli çiftçileri· 
l e,

6
• etitiy ttı;daya ni!lhetle bir ay 

"lı lll) 1_ Ot•h ~ 
~ htt~de llalın~ 

1 
11 sayede çok kurak 

..,.r:ıt-, \> ayı... < ~n knldırıln·or. !onra 
ır:ı ._ ıt"' ·• sapl -ı.. t>. t grrıllrd arı da dayanıklı olu-
·•1,1 \'\> l an v,. .. ~ .ı b,ıısuı· ece klıl) nız~.ıro:ın yatını· 
l,tıhiıı U hire h anıl3n tohmnlann 
'~t lltıc h .. eş, yahut on \'erirse 
ll:ı .. ;" e o •tı.:dayrn 1 .. ~ttl tı he" 1 ın to mmu ayni 
l)ı,,- " • , tatta ot .ı • ~'ltl trıvor uz ııerecr.sınd4r 
-"' Q d"" . Yen· t' h "'d ~ti h ·~erlt> . ı ıp nı; ay 
l:t ~ 8 ~ıın l~ıne nMıetlt! hir ay 
"1:1"1 ıı,., k f'ı ılıli":' . . 1 -...J !!l't İİ\'J··ı ~1 ıçm umun ve-
"I\ 'lC'l ıı er k -~t . "<'İft ·ı nnstr e f•hiliyor; 

•le <'ı er R\' • t 1 t ı lilrli" nı ::ır ne nn hir 
ı rııalı~ıı 1 :• lnhil iwır. 

ASIM US 
?Sonu Sa.~ Sü. s;: 

guausl) - D&ilY Mail 
Londra, 16 ( göre, İspMıya 

gazetesinin ~]U'al Alfonso'ııun 
nasyonalistleri t.spanyaya kral 
oğlu III neft Juanı . 

ar verıniJlerdir. 
yapmağa kat . · ·ıAn olunduğu gUn 
Krallık idaresının 1 

• af kanunu ne§l"Olunaca.k -
umumı ıaaJcıian bu kanunun 
trr. tspanyol k cumhuriyet • 

. den sonra birÇO 
neşnn ı--"I terkedeceklerini zan 
çil erin silih ~ ·":" 
etmektedirler .. 

t pJ,.NYAYA 
FRANSA S ?JüDAfIELE ETM1~ 

(Radyo) - Lizbondan 
Roma. 16 . . _ t , 1 ••D' ro NotiZJO .. ga .. e t:S 

bildiriliyor: ıa.. vvel Fransadan 
b d birkaç güll e ' . un an ansız hava ıınıanlarınn 
gelen ve Fr 1 ın Salnmancayı 

ta~'Y8re er 
mensup dan bahsederek. Fran. 
bombardıınanı:etl ile ademi müdaht"
sanm, bU hare . . rık~Jgın-ı ve fii-

. ri harıcıne "' "' 
le Umdele . mUdahale ettiği-

işlerıne 
len tspanya btl baberin ne hariciye 
ni söyJiyor ve de ba\'ll nazırı B. 

n ) ... B pell>OS, ne d·r.• .. 
az .. • . tekzip edilme ıgmc go 

Cot taraf1ndatl tt·-· . ·ıı:. u kabul e ıgını ı ~ 

re, Fransanın bUll 

ve ediY.0'°4 

Veni yolcu salonu 
Proje tastik edildiği için frşaata 

hemen başlanacak 

Yeni yo1ci' salorıımım alacağı §Ckil .CY cw11 2 nciJe), 

1 O, ve nikel 25 kuruıluklarm 1 bi -
rincikanun 937 tarihinden itibaren 

tedavülden kaldınlacağı hakkındaki 
kararın bazı yanlış akisler uyandır -
dığı anlnşılmaktadır. 

Filhakika. bahsolunan paralar yu 
kardaki tarihten itibaren tedavülden 
kaldırılncaktır. Ancak, mezkur tarih 
mebde olmak üzere bu paralar daha 
bir sene müddetle malsandıklan ile, 
hazinenin vezncdarlığmı yapan Cum 
huriyet bankası ve Ziraat b.."\nkası ta
rafından kabul olunacaktır. 

Binat-nnleyh, bu ayın son günü, 
bahsolunan paralan ellerinde bulun
duran vatandaşların hiç bir telaıa 
düşw.lerine mahal yoktur. 

Zira bunları daha bir senelik za.,. 
man içinde her hangi bir mal sandığı 
ile Merkez bankası ve Ziraat bank« 
sı kişelerinc vererek deği§tirebile • 
ccklerdir. 

Bu e.rada, anahtarları bankalaida 
olan kumbara sahiplerinin de tasar .. 
ruflan meyanında bulunan bu para • 
ları değiştirmek için bankalara teha1 
cümle mümcnat etmekte oldukları 
görülmektedir. 

(Sonu: ta. '4 aii. 1). 



Yeni yolcu salonu 
Proje tastik edildiği için ifşaata 

hemen başlanacak 

r lngiltere H abeşisla:1Hii ilhakırıı 
~egibi şartlarla tanıyacak? 

İstanbul liman işletme direktrö -ı hakkında yolcuya malumat vermeli 
lüğünün yeni yolcu salonu için hazır miimkün olacaktır. 
ladığı projenin iktisat vekaleti tara - Yeni yolcu salonu inşaatının gele
hndan kabul edilerek tasdik olundu- cek yıl sonuna kadar bitirilmesine ça 
ğunu yazmı§tık. hşılacaktır. 

Yolcu salonunun inşaatı için la - --------------
zım gelen bütün hazırl:klar tamam
lanmıt olduğundan bir kaç gün son 
ra salonun inşasına başlanacaktır. 

Dimana yeni bir veçhe verecek o
lan yolcu salonuna alakadarlar bü -
yük bir ehemmiyet vermektedir. Bu 
nun için inşaatın en iyi malzeme ile 
yapılmasına bilhassa dikkat edile -
cektir. 

Yeni yolcu salonu aldığımız ma -
lumata göre; Avrupa memleketlerin 
de bulunan yolcu salonlarından fark 
sız olacak, onlara nazaran bazı ye -
nilikleri bile ihtiva edecektir. 

Yeni yolcu salonunda bir postaha 
ne şubesi, otomatik telefon, Cum .. 
huriyet Merkez bankasının bir ıu -
besi, Türing kulüp, Türkofis şubesi, 
bütiin yolculara izahot verecek ve 
gösterecek bir malumat büro -
eu bulunacaktır. 

Bundan l:>atka salonun kulesinde 
telsiz tertibatı yapılacak, ve liman ha 
rici ile dahilinde seyreden vapurlar 

Efgan ınerrs reisi 
DUn Ankarada:1 ayrlldı 

Ankara, 15 (Telefonla) - E•:.iyük 
Millet mecli.ii reis ve'.<illerinden B. Re
fet Canıtez. ~ehrimizde bulunan Efgan 
m~•;lis reisi şerefine b·ıgün (dün) Ana
dolu klübüncle bir öğl: z:yafeti vermiş
tir. 

Ziyafette Meclis riyaset divanı aza
ları Parti grupu reis vel<ili Cemal Tun
ca ve Harici7e erkanı bulunmuşlardır. 

Misafir meclis reisi bu akşam Toros 
ekspresi ile memleketine hareket et
miştir. 

Haber alındığına göre Efgan meclis 
reisi Irak yolile gide:ek ve Bağ~iatta 
da birkaç gUn kalacaktır. 

Vakıf memba suları 
Ankara, 15 (Telefonla) - Vakıf 

menba sulan ile orman ve ye§illikleri· 
nin işletilmesi için vakıflar umum mU
d:.irlüğünce verilen sermaye hakkında
ki nizamnamenin meriyete konulması 

vekiller heyetince karalaştırılıruıtrr. 

r..·· t . · .. J_ 
yUH~ peşt...ueft: 

Birceviz 11,000 lira 
Ceviz ağacının kaplama iflerincle kullanıldığını bunun için 

kıymetli olduğunu biliriz. Fakat bir ağacın on bin lira kıymetine 
çıkabileceğini Mla hatınmıza getirmeyiz. Halbuki bu •an'atin in· 
celiğini bilen bir cloıtumuzclan bunun bir hakikat olduğunu öğ. 
rendik: Birkaç ıene evvel Dersimde 3 metre kutrunda, 5,5 metre 
uzunluğuncla bir ceviz ağacı kealmif. Bu ağ.f{c:ı Karadenizin li· 
manlanndan Drrf'fte ka-ıtar 8ecırrne/ı ıçın yalnı~ 4UfJfJ lira naJıliye 
ücreti verilmİ§. Sadece bu ağaç için Almanyaaan Türkiyeye bir 
mütehauıı gelmiı. Nihayet matlUba tamamen uygun mrette ur
lu bir ağaç görülclüğü için bu bir tek ceviz kütüğü 11,000 liraya 
aatılmıı! 

Bu malUmatı aldıktan •on ra kim bilir: 
- Ah, ne olur, §U clünya yüzünde bir apartıman değil, fakat 

hiç olmazsa böyle bir ceviz ağacına sahip olsaydım!" 
Diyen ne kadar kimıe bulunur? Biz ilave edelim ki Türkiye· 

de bir iki aene evvele kadar bu türlü cebiz ağaçlarına •ahip olan 
pek çok inıanlar vardı. Fakat bunların hiç biri kıymetlerini bil
medikleri için ağaçlarını nihayet on, on be§ liraya elden çıkar
mııtır. 

HASAN KUMÇA YI 

f n;iliz - Alınan münasebatı üzeri- ı 
ne İngiliz ha~vekilinin Ahnanpya 
gönderdiği Lord H ıılifaks' m, bonra 
l\lusolini ile görü~mek iizere İtalyaya 
da gönderilmesi muhtemel oldu~nnu 
Daily Exprcs yazıyor. 

Fakat bu ziyaret, İngiliz ~iyasi:.inin 
Alınanyada ı:;iir(lüğü teşYike bağlıdır. 

Lord Halif ak~ ltalyaya giderse bel· 
ki de Mmoliııiyc şu şartları ilni 'Ü

rccektir: 
1) Eğn f tal ya, İngiltercnin Akde· 

niii serhestı;e ~uJ1anmak hakkını ta• 
nıvncak olnr~a; 

·2) Arabistan, Filistin \'e Mmrda 
İngiliz aleylıtarı propagandaya niha· 
yet \'erir. e; 

3) Libya'daki garnizonunu 
tırsa .. 

İngiltere, Ilabeşistanın ftalyay:ı il· 
h'akmı re11men tanıvacaktır. 

İngiliz ha~vekili. §U kanaattedir ki, 
İııpıınyaılan yabancı göniilJiiler geri 
c;ekilmeğe ha~ladığı zaman Akdeniz· 
de \·ıızivet bir daha kol:wla1-1caktır. 

im==-J!~ ===n. 
lnhDsarDarın 
yeni sngaıra-

ıaırı için 
lnhisar'lıaT idaresinin, halk için 

~imdikilerden daha tıcuz 8igaralar 
ham'ladığım llğNmiyoroz. Yeni 

l
rigaralar yapılırken, harmanı, 1 
pau ~, yanında kıyafetini de .1 
göze almak biUıasaa Zdzımdır. n 

BugUn piyMada "onbirlik'', ı 
"0tıi1cibu.çukluk,, gibi bir ta.1.:ım 

sigara çe§itleri mevcuttur. Bun- ı 
larıı içımı bir kısım ah.ali, herhan· 
gi bir endi§eye 7«ıpılmaksızın 1ril.
fürdetiyor. Bir kısım halkımızın fİ 
d4. ıtline ~zznr11ro ictioi mı, .<nan. Ü 
ralatın l:WtK1.a11nı, 1iifıağıttı 2!JlJS· .. 
termeks~n ~kırmızı i~ret'lerini !! 
•alt~na çevirerek içtüjini seziyo- H .. 
ruz. 1= 

Halbuki milli bir maksulUmü- :i 

l
zU neden 'böyle çekinerek içeZim1 il 

,Bir meta,, herhangi bir suretle ;i 
ucuza m.al edilebilir. Fakat bu, :i 
askı "adi,, hissini ıvcrmemelidir! H 

1 Ucuz -aigara içen rn.ii§teriye, 11. H 
cuz olmasına rağmen, "mumi zev il 
'·- f b' . ı. rw ıtygıın kıya ette ır 8ıgara sun- :: 
mak icap ettiğini unutmama1tyız. ii 
a:::::w:.::::m::::u::::m:m : 

Mezarm içi 

Boş çıktu ı 

İtalyan Kralı A
nısturya hükiınıe
tirıe bir müraca:ıt· 
ta lıulunarak, nine
si ~larya Krislina· 
rım ce:-et Lakiye1c
rini Viyanadaki nıe 
zarından Romaya 
rıaklcırnek i::-tiyor. 

Viyana lıüki'ıme
tin in \'erJiği kara
ra ı;öre, 18:l2 de 

ölmü~ olan Pren.::e~in mezarından, 
külJerinin bnlundu~u tabut çıkarıla
cak ve İtalyaya naklolunacaktır. ı 

Fakat, mezar açılınca bir de bakı
yorlar ki içinde tabut yok! Hayret! 
Ne olnıu~? 

Kimse hir ~ey anhyamıyor ,.e A
vusturya hükumeti tcli~a dü~üyor. 
Çünkü A nı<:tu rya - J\lacariston Jın. 
kümdar1arının da mezarlarından ta
butları ~alınıııı~ <liye ortaya bir ~ayia 
çıkıyor. Fakat tahutları kim çalmış o· 
labilir? Bu muıunma heniiz çözülmü~ 
Cleğilclir. 

J'elevlzyonda ilk 

dala tam blr p~yes oyn3ndı 

Ttle\·izyon )'a\'aş ya\a~, fakat mu
vaffakıyetle ilerleyen Lir icat halin
dedir. Bugün, Londrada yapılım bir 
tele\'İzyon ne~riyatı nihayet onu eu ta
mıım haline ~etirmiştir: 

İlk defa ı;eçen giin, Londra telf'~ İz· 
yon ista yommdan me§hur tiyatro 
muharriri P. C. Slıerifr.in ''Se.yahntin 
sonu" imıindeki pİyeiİ temsil v.e.n~ 
rediJmiftir. Londra teJe,·izyonunun 
aboneleri, evlerinde oturarak, bu pi
yesi, makinelerinin haşmda, görtıek 
ve i~iterek seyretmi~lerdir ..• 

Amerlkada ilk defa 

olan bir feY 

Amerikada zencileri linç etmek a· 
deta bir kanun şeklindedir. Bir ouç 
i"levcn zencivi lıalk ılcrlınl tlö\'er, tür-

:. - -
lü iııkencelere ınnruz hrrak1rlar, lıat· 

~ 

ta mdürürler. 

Sivasın Dörtba.nlar köytınden Kulak.~uı 
Ali blr ~ yUktl odunu k•ube4a tah. 
rlrat kAUbinln knpuu önUno yıktıktan 

IK'nra iblr hıWer J,tUr: Kaeaba.ıı.m yanı.. 
ba,m<b bir fabrllm kunılaak. DörtJıan. 
lardan bir cııok yUkU odun getirmekte 
h3yatmı Jmzanamıyacafuu anlryan Ku
lnkınz f'abrlknyo. yı».ıhyor; ve ilk U>ml'l 
kazısından itlb:ıren fabrika yUksellnceye 
kadar çalışıyor. Stldt'ce fabrlkanm bi
teceği. gUnll"r bUyük bir kafa ve nıh k.a. 
r131klığ1 ltlndcdlr; fabrika bitecek ve 
kendJslne ı, kalmıyacllk. Bıı 11ra4a umu. 
mı mnrettı~erden biri fabrikayı tenı,e 
&"elml,tır. Fakat Kulaksızın, kunılrnııaı. 
na yardım ettiği eantml dairesindeki Ua. 
taba§ı fçerde yok. Onun kuabnya izin. 
11lz gl.ttlğtnl de saklamak ııızrm. Bunu 
dD~llnen Kulaksız Dh~et moförü. kenlll 
ı,ıetırse do Nafia koml!K"rl belki de yol 
vermek Uzere Kulak!ll7.I odasma çatım" 
Ruhunda, blltlin acemlllflne raA°ml"n bll
~11k bir istidat ta,ıyan Kulakmz umdu
ğuna ujtmmaz. Bllnkl11 Nana koml'M'rl 
Dlzt'I makinesini arlık Kulaksızın işlet. 

meğe lıak kaznndığmı IÖyll'r: 

Oörthanların kulaksızı 

K ulaksıza Dizel motörü kendi ba 
şına işletebilmtk için tayin edi
len iki aylık bir sta,h nasıl geç 

ti? 

Her gün fabrika açılmadan daha iki 
saat evvel, hemen hemen kuşluk vaktin 
de, Dörthan1ardan doğru per/.;eresine 
vuran ilk gün aydınlığı ile uyanır; açı'.: 
pencerenin önünde, uzaklarda, ta Dört 
hanlarda düşündüğü analığı ile Fadime 
yi bir saniye hatırlayarak şöyle bir geri 
nir; bir aralık eşek yükü odunla Dört 
banlar yolun1;faki namazı kta ''!< .r?. • 

tü uzandığı dakikaları hatırlar: a ·ası-

----------------------------·------------------------Yazan: K E N A N H U L U S 1 

rada Fadimeyi tezek kulifuenin aa
manlığından kaçıracağı günü yaşama • 
ya çalışırdı. 

Dörthanlann Kulaksızı bütün b~n • 
lan bir saniye içinde yapardı. Fakat 
ne türlü bir saniye .. Yatağından fırlama 
siyle beraber kısa bir gerinme arasında 
ge'ien bir saniye .... Sonra, bu bir saniye 
de Dörthanlara giden dağlar arkasın • 
lcl.l, içerisine renkli birer boya darelası 
bırakılan hafif karanlığın açıldığını ğö 

rür, uyuyan ameleleri tatlı bir Sdbah 
uykusu!'lda bırakarak çizmelerini kap· 
tığı gibi merdivenlerden aıağı fırlar: 

fabrikanın musluklarına gitmez, he· 
men ırmakta avuçlarına doldurduğu ıu 
ile yüzünü hızlı hızlı çırpalar ve kendini 
fabrikanın içine dar atardr. 

Kulaksız makineyi yağlamak ve ben 
zinlemek için etrafında hiç kimseniıı 

bulunmadığr bu dakikalat':lan ne bil -
yük bir zevk rluyuyordu? Ust y.-nda 
aiık pencerc!erden ilk aydmlıklar bir 
kuşun kanadlarına vurur gibi makine ü 

zerine düşmeğe hazırlanırken, Kulaksız 
motörün bir koluna as~lı bıraktığı a • 
yaktan geçme cnlüeünü giyer; eEnde 
bezler, Dayı oğlunun Dörthanlardaki 
atım trmar ettiği dakiklar!::la olduğu gi 
bi, kendi tabiri ile makineyi tnnara baı 
tardı. 

Bununla beraber usta tlıç'ın yü.zU 
Kulaksızın gözleri • önünden hiç gitıni 
yordu. Sadece, usta 1liG, KulaJQızın 
makineyi işlettiği dakikalarda düşün • 
ğü gibi hareket etmcmi§ti. Zaten ko • 

miserlc müiettişin yanından umklnşır 
uzaklaşmaz usta Urç'ı bir saniye bile 
hatırına getirmeyen kulaksız, ertesi gU 

nil yine bir kuşluk vaktinde fabrik~dan 
içrei gir'diği zaman, onun makine kolu 
na takılı gömleğinde adeta bir ceset gi 

bi •.:anlanıverdigini görmüş:.ı:.i. neredey., 
ıe bu iş gömleğinin ayakları harekete 
gelip Kulaksızı boynundan iki kuvvet

li kol gibi 11kacak; sonra birdenbire 
makinenin demirleri üstüne, yahut 
Dörthanlann yoluna doğru fırlatacak· 

tı. Bu vü.zden Kulaksız usta 11rç'ın iş 
gömleği karıısrnda bir hayli terlemiı. 
hatta her ıeyi bırakarak komisere çık 

mayı, yahut yine heybesini ıırtına vu 
rarak hiç kimsecil:lere lbir ıey söyleme· 
den Dörthanlar yoluna düşmeği bile 
tekrar tasarlamıştı. Fakat bütün bu his 
leri Dizel motörün ilk gün ıııkları al -
tında parlamaya başlayan siyah rengi 

önünde güneşle beraber yavaı , 
yavaş erimiş, makineyi iıilip harektc ge 
tirdiği dakika: her şeyi vakalann açılı 
§tna bırak:mııtı. Nete-kim, makine~oi bir 
kız gibi temiz bulan usta Uıç, ar:Cada 

bir yere sinmiş olan Kulaksızı tek ku· 
}ağından çekip çıkarmıJ, kalın ve kaba 
elleri ile arkasını yavaş yavaş okşamış, 
yemekte Kulaksızı yanına oturtmuş ve 

iki ay sonra, usta 1Iıçı başka bir makine 
ıcfliğine tayin ettikleri zaman komise· 
re verdiği raporda Kulaksızın Dizel mo 
törü işletmekte mütehassıs bir i~i ol
duğunu bile ilave etmişti. / 

Sivasın Dörthanlar köyünden getir -
Cliği bir eşek yükü odunu kasabada tah 
rirat katibinin 1'.apısına yıktıktan ton -
ra "ne istesem, ne iylesem,, 'diye ken-

di kendine düşünen Kulaksız, şimdi bir 
fabrikanın santral dairesinde çalışıyor. 
Yine her sab:ıh, kuşluk vaktinde uya
nıp, fabrik;ımn yanıbaşını yalayıp geçen 

ırmakta soğuk suyh yili!ünü çırp:ı çır
payıkıyor ve makineye elleri dokundu
ğu zaman, Dörthanlardan bir eşek yü
kü odunu kaaalY.ıya getirdiği zamar. 

söyle:diği tü:küyü söyliyor. Kulaksıza, 
öteki amelelerden ayrı bir de oda ve • 
rildi; fabrikanın iki radyosundan biti 
de onun odası;ıda ... Yalnız Kulaksızın 

yine bir derdi vardı: - Muhtarın Fa 
dimesini de şuracığa bir getirivir 
se 1 - Kenan Hu1Usi 
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Zencileri linç edenle.r ~~~ 
dar lıiç mahkum edilm•I ~"''ot 
kat, Ne"yorktan lıilcliri.ld.~~"e' 
ilk defa olarak, bir zencıyı 
kiı.i cezaya çarpılmıilardıt· ~.1 

:> • h' ıeoc,. 
Ilu dört Amerikalı ır ~ı,r 

mii~ler ve çocuğunu kaç;~ 
Y akalamlıklan zaman JJI 11' ,·e 
lınl d:ınılarmn ba~laını~ .r,ıc b 
dörJünü de °.n ~c~er ~ene b• . 
malıkılnı etmı§tır. İfıD ~ıı e'~ı 
tarafı, hu dört kişi içtimaı"' 
sek olan kim~elerdir. 

Milyonerin toru~ 
zoraki nlkltl 

b·di 
Amerikaıla kız kaçırma ;.ıir 

nin aari bir şekli cereyan e ~ı' 
l\feslmr bir milvonerin toıi'bitlt • • rııo 

tan:r;an bir katlm onu oto r 1f • d' o 
r-ezinti yapma;;a davet e ıf ll 
" · " rl•'· • " raher ~ehirden uzakla~i)'0 l• ı.r 

eor ·~ man, kadın, genç 'Ddan~a . ııt' 
ı . 1 . k'I . ' . ınıh'O aç ı ıç ı er ıçırıyor ,.e · 
runu, lrn !Uretle, kendindetl 11, ~ aıtıJ • 

Erte~i sahalı uyamlıı;ı '/. tifo 
k ı ı.rrı 

ha~m:ı geliyor \'e a< mn1 r' ı 
la kaçırdığım ve onunla lı 1 

b •WO o 1 ()ef mec ur ettıı;ını an :ıvor. 
kemeve müraı·aat ediyor. · I 

~i~uli N en•ork m:ıhkrrııe·: 
. • k J1l" 

kek k:ıçır:ın kadını mulıa c 
ba~lamr~tır ... 

Mahreci akllm 
Hasarı 

"ULUJ" ıa ' 
tınp.ııatı 

Je\•lel lı 
kefnirıll ·1. tt 
ka uı:ı\:.ırel 
yan kaP1

1
;_ 

tek ınnıf 0 

memurlar ti 
, ücuda getl 
Onlar. ne ~l, 

·,·ell de ot )'l; (• 

la~tl~n snyılnhilirle~, .ını s~:ğı 
vh·ıcıler elemek, tavsıf ın en 

1
•0 r 

· • ıAreo 
yapmak olur. Hüş\'ct, n u bit ıft 
tiirü idi. Bun larclan ba~ka tıır dl 
}acılar cemaati \'ardı ki 011 ~er 
nevi din memurları idilet·cJ })it 
zümre elele verdiler ,.e k0 -,f' 
par:ıtorhığn yıkmaya, batı:. ~I~ 
nffak oldular. Tanzimat. Jetl'.'ı 
ı .. . • ·ı k uaıt .Jf.; er :mmresmı yem eme • br" 
• h" Ü tı• l\fa çın ır m essese açmış • 

l A ' anı.... il 
İşte yeni ha~vekilimiz ~1'1..ı 

rm. hükumet programında . J>. 
rejimde okul, ıade Mahrecı·~i 
cleğildfr." derken telmih ~tt~i~tl 
sese bucf ur. Atatlirkün tur ~ 
hiı;hir okul, hiçbir suretl~ 
Akliim olmamalıdır. Bizıl1' ıııi 
düsturumuz, gildiimlü ek0~0 dİ' 
1 "d" 1" .... t' e%itİJI' .Jll , a gu um u oı;re ım ,.e r.ı,.,. b8F. 
Türk milletinin te~kil ettıgı··rill 
rnia içerisinde hangi işler ~;ıı 
ise o işlere adam yetiştirnıe 
maarif diyoruz. ~( 

öoct ( 
Runclan dfüt,. hcş sene. -~et 

Y ckuleti, vilayetlerden bır Ji.ı 
mt§lı; orta okul<lan çıkant~r, J 
siline devam etmediklerı ~t 

ı . . 1 • . 1 ·e pe ~ 
ıangı ı~ ere gırıyor ar \ JJ ce· 

gul oluyorlar diye .. Al"!' et J,ı 
hüyiik bir çokluğun hükfılll iJJİ ./. 
rincle memurluk istedikler~~ 
nu~tı. De\'let için iyi 'it t .,d• ~ 
mura da lüzum vardır; b&J l~.!,, 1 
yok. Fakat lıer genç bu Y0 ~;. I 
isterse içtimai lıayatmııı:ıJJ .,e '#' ~ 
lıalanndaki adam ihtiyacı:~~~ 
rnin edilecek? Bizim en b1ii(~~A yacımız, modern, rasyoııe r 'J(;l 
cemiyet f aaliyctlerinin 1.ıd 
çalışabilecek gençleri yetı~~fl I 
rayan rnüesse!eleredir; yo J~' 
çim Mahreci .Akliim azııt•0 _____________ , ____________ ._. ______ ...... ____________________ _._. __________ _... _________________________ _ 
.... 1 g\ • 



S - ICURUN 17 SO~ 1937 

lnıanya, italya, ~. ŞEHiR HABERLERi 
J a po oya ~1111 ... ıııııııı.1111111:...1" -Se-Pti-.c-,ıı~-ııı••"_\_1_r_a_m_v_a_y_r_a_y_ -t-an_a_n_m_a_n_g_a-ld...,a 

ko
111 

· i :Jlakctuı , ları kalkacak ısınırken 
Unizme karşı nasıl harp ( Auısuıda 1 

• ı:. Etekleri tutuşarak 
muhtelif yerlerin

den yandı 

·l A d • - · Gazi köprilsllnde 
~ ı an e .ıgor. ıarihinde (sokakta man· tramvay değil oto-

·~1enn 'VUkubuıan beynel. tıa) da 11 ağustos 1935. . Bu j gaD yakmak- bUsler işleyecek 

"' 

'1e...L!deen lllühimmi Ko - ne§redilen bir makalesi ıfşa et.thı. ·ı:-ı · J 
' •1111ll ki Al__ d" a 1 ti a 1 tan başla• Gaziköprüsü için Balat atelyesin

de montajı yapılan altı duba yakın 
bir zamanda hazırlanmış olacaktır. 
Bu dubalar Unkapanı tarafına kona
caktır. Bu işe mart ayı zarfında baş
lanacaktır. 

Pon lhl._ · "llDUl - ltal - makale komünizmin unY l 1 . üç 
lı.ı:ı_~. ıdır. maksadına göre bütün dev et en '= yarak 

ı:ı_.- ~ hı 1 1 11 · den mem-'llQf~ eıe e erde Musoli - sınıfa ayırıyordu: Ha ~rın i -2_ hu h ... neıreden (Giomale nun devletler, endişede olan meAml : i Şehir Mecl'8i azal.an, [l()kakta 
_ . ..._ -11ata (V J ya ve (= uuıııgal yakmanın doğru olup oı
~ile diJdc irgini Gay - leketler, ltalya ve a~n . vazi • _ miJyacağını görüfiiyor. Mademki 
ı..:.. ~br 8 ate değer bir ma- manya gibi tatmin edi my~ış bu ma "bıı gibi meseleler konutuluyor. O 

'I J ~ ~~ ınakaleyi dilimi - yette bulunan devleti.er. fıne olan ta] .~•y k mı ta halde biz de, sokaklıa.rd.a.tı gt;lip 
il ta, Alma a oyuyoruz: ~ale biri~ci ve ik~cı s için üçüncü geçen bütün yolcuları aıakotlar e. 

. c olt\acia . nya, Japonya ara- evletlen Sovyet usya .. tefik sayı· den bir mevzudan bahaedelim: 
t ~tihı·n~la olunan pakt me- devletlere karşı tabii mut b· ın Bazı kimael.er aabahl.eyiM, cıtık-
. •tini t ~n esaslı hadisele - yordu: .. .. cu·· sınıf ta-

dın dün~kı~ eder; bu itibarla " Ne vakit biz bu uçun k ndan kanlarının önünü., niçin ge,ç vakit-
• Ya k tursa o ! Zere kadar temizl.emekl.e u.ğf'(JfG-

erırı teair) sı?'aset sistemi üze- ki devletleri yıkaca ~. de teşkil e- ~- rak, 'ya..-ın toz 00 ı.. .. ,. tv1.tmıf'la 
}'eni" erı olacaktır. sonra diğer d~vletler ıçın . le ih- ... .,,. r-
t .. _.h ... rotok 1 z- d'l k halk h 1 ri vasıtasıy ~ ge'Um geçeni iz'aç ediyor'l.ar' Bu 
~ li Alın ° J ikincitC§rin ' ece cep e e lda dev - ~iş, e.!M itUxıriy"le bir temizleme 

'vıı }''tini l ~n - Japon protoko- tilaller yapabiliriz: b~I~? ndioyordu. __ §faali.yeti oU:lugu~ il"4n, ..1::1.1 • ..c., aa.. 
'}.,

1 
a mıştır letleri de tahrik edebı ırız.,, f )'" u-u"""''• 

.... Ya J · B Pieck tara ın- ~ hipleri, herkesi yolundan altkoy· 
il 'rıde ' aP<nya, Almanya Bundan başka . a~ olup dünya ~ m.al.:ta ooya döndürüp dolaftırarak 
el •ulh~ tniirekkcp olarak bey ~aı: .. k.ongreye ver~rnış bahseden gizli ~ yiirii tmckte kendilerini adetd Mık ... 
'llte Ve nizam bo .. ıhtılalı çıkarmakta ' f hiye - ____ ; lı görÜyorl.ar. 
.. tnaa ı zan u - d d'kk değer ı şa ma 

~.:•lıtıi~ Yonalin organize etti- r~~or . a . 1 ate kongrenin vazi ~ Bizce dükkan önlerinin, e;;er 
~ ~·· Propa. da h k . tını haızdı . Bu rapor . da :1 ı,.n... lltter k gcuı are etı - f . b" .. d" ya milletlerı arasın ~ husuai bir temizlik itinaaı görmeri 
~ """11da get~ bir mücadele cep he~~ ut~ I ~nteŞkil etmekten ibaret §icap ediyorsa, bu '41.er; muayyen 
c:~,.... 1lll'littir. bal edep~ e erı baru"z ettirdikt~n son - bi fte?t l ıı A.. ••ın ku . u un ugunu te ak J n- ~ r saa evve 11apılrp bitme -

\>e ;rullada VVeti ve hareket ra ilk mücadele sahası olar .. a~o E dir. Bu . .!Bafüı haricinde, /61J1ui14. 
~ıı ti.antik ~ ~~aya, Akdeniz ya Almanya ve ftalyayı goster;;r ~ de bir zaruret o1madıkrıa, hele 80-

·~ denİlin eknızınden büyük ve' bu maksat için -Bilahare. ~darı ı - ~ bııh valdtleri, yolcu akınına engel 
L e adar · k - d okrası 1 e· = Ol"'"k im 1·..cnt 

1
.: l 

il d" l.JCYıte) ·1 uzanır• 0 masr kolay olan - em · ~ ,,,,... Mt Mmaeye veri meme-
~. ıın~a İrimıb~l bir hareket ve Ieri ile t--~rikimes3i etmeğİ ıavsıye § Udir. 

lı }'ı l' n ır t hl'k-~ ki b "'7 = H tt..c 1
·-

1
•
1

-i bi ne bij .. e ı ewr u ediyordu. ~ a a so~rda mangaı ya,. 
~ ~ti~ t hat k tu~ dünyaya şamil • • • § kılmasına mani olmak lJiUj, ayn. 
~'l<a, c.Qer~ et ıle mücadele aç- Bu program bügün muhtdli! ~:: ~ oa bu bakımdan dü~nülebilir; ~ f 
~ "ıll~tn . Ieketler arasında cereyan e e ~==ha hayati esbabı mııcibedendir. 1 
~ I~ h· Cl3rnı ımzalayan üç lı hadiseler içinde tatbik edilm~td~ • • • l 
~~~ ~b· sal bi! ~evlet aleyhinde dir. Avrupada, Asyada, Amen ~. ~ \ -;c ~ ırtn k ıstthdaf etmiyor; ve bütün müstemlekelerde komu· ~ Talebe için ( 

1\-~~~~lo hasatla bir devlet aley nist sellülleri süratle artıyor. Bu teş- ~-=yabanca dllln j "il ' ıı .. ~ek ıırla_mıyor; zira bu kilatların tesirleri lsviçrede ve Bre -~~ ~QC>ıtiön ·~tıeı-ı açıktır; bütün zilyada meydana çıkmıştır. . .. 1 eoıemmıvetı İ 
~'~ ~toJc unde acrkta imzalan Halk cephesi siyaseti herkesın ~o i Dünkü gazete havaduleri ara • 

t~kt:~~-)olttll aldan ba,ka gizli hiç zü önünde inkişaf edip gitme~tedir. f amd.aydı: VniwraUed.e bir kt.flm a 

tı:ı .JIN'' r. Bu, F ransadan ispanyaya, .fngıltere- i talebenin, tefrini8ani ayma kadar,, 
~ dctıı ~ ~ takip ettiği . gizli di - den diğer Avrupa ve Amenka mem· f "ycıbancı diUer kurau.,na ~cım 
1 !i1J1,., ~~~· koın .. ünist t,.Jlkilatla- leketlerine doğru bir inkiş_aftır. i etmedikleri tubit oıunmUf.. \ 
'llt. ,:ıı~ .ı~k ~ K .. . ti ·n Asvadakı Fransrz "' 

"Jt b' b' uç devletin siyase omunıs er: d Japon adaların _ ~ Böy'UJ bir havadi.&e in.!an inan-1 
ır tıı .... -:1r dava icin açık ve müstemlekelerın e, d' v 1 ] mak iatamiyor. Bir talebe, ~n.. \ 

l- ... ((ia , K d ç· de ve ıger yer er • - 1 i '\alı\" • ortaya konmuştur. da, ore e, ı!1 k ·k eserlerle sa ~ cı dil dersini nasıl tlımal edm. 1 
ı ~ lııı~ • "' deki faaliy~tlen ço aÇ• ~"Yabancı dil, inBGna bir tnaan ~ 

~ ı;. t~r~.... ga bit olmuştur · .. .. ~ ha ']cazandırır derler· Yalnı.ı ya- = 
. ~lllııı ""ili il Yet geni! bir faali- I b • · . t hadiselerı R'orup - " . i ı, ~l ~~l\d~ organize edilmi§tir; nlaşteacaku ;:~:t·te olan. v~kti geç- § bancı dil bilmek ~, oyrıca bir ı 

it . lttc\ '" llluayyen bir harp 8 Y . e karşı tedbır almak ~kültür te§kil edebilir. Bakıkat 
illi._ - Vasıta} ak tla meden tehlıkeler ·netlere ve ~böyle iken, her türlü imkd~ 
~ "- arı, m sa - b"l' . d b lun tın mı ~' 6x......men-. ~ ~d~' ajb~~da etm· daml ka ı ıvetın e u .. . d 1 vazifesi yük- ~ k"ıyarak; yabGnC' d11 :!'"'" ~v, 
~ t~lar vardı ışKa ... ar, devletlere bir rnuca e e ftalya ve Ja _i diğer dersler der~ e~em • 

Qtr "d r. omunız - 1· N 1 k" Almanya, ~~ bin o. ~ltı %~~ 1 Coloji olduğu za - ıyor. ası 1 b defa im7..alanmış i miyet vermemek, P'V:I' ~-
iltt.ı 11 ı:r..,.._ • t• b .. b ponya arasında u h. d k·ı Roma _: cındırdı. 

~ 
'"'ıc l oı:ıı -~· .. ış ır; ugun u .. . aleY ın e 
• b;: 'lC}'nelmilel b " t " . olan komunızm b' d budur ~- Bilhassa, tJni1'6Tıit6116 . . ge'fJiği 

~ ~\te i~~\i11 devlet) . u un ~ıl : anlacımasmm sebeMı e tininin. 1936 l sıral.arda., bir yt.ıbaflC' cPU, tama-
. "llre . erın ve mı H" b. k' mse uso . A od - ~ ıne ~ \t llt\i aıstemlerinin aley - 1? . 1.r .1 

• i başında Mı lan a i miyks öğren~ 'Jı,er. • • " • 
· 'h~~' Rayet - dd" b" .. senesı ıkıncıteşnn . nutmamıştrr: i cikmi.(f talebemizi" ikiftCI bir ftr· !:'. ·"'l'J> ha ... a ı ır mu - .. ·~· .. lerı u : ~ __ • ..ı ~ 
. "tt reketi şeklini almış ~.oy]cdıg~ ş~. so~. Bolşeviklik aley - i sıatı asl.a kaybetrMJ,.,.,... 
'ıı ~t bur· Eger hır gun 'İ,a ğmı kaldıra • f olunur. ' f 
bı;t'Ccaiı.ı~ milletler b t' hl'k hinde mücadele r:ernelidir. Zira E ~-J 

i'i'; llııtı nı hen.. u e 1 e - cak olursak hayrete dır ~ınmın.-..1111"..........,_.. ~- · 

Diğer taraftan aldığımz maluma -
ta göre Gaziköprüsünden tramvay 
hattı geçirilmemesine karar verilmiş
tir. 

Buradan sureti mahsusada otobüs 
ler işleyecktir. Avrupada raylar na -
sıl kaldırılıyorsa lstanbulda da za
manla tramvay rayları kaldırılack -
trr. ! 

Otobüslerin tramvaylardan daha sii 
ratli olutu ve sokakları fazla işgal et 
meyİ§İ bu kararın verilmesini mu -
cip olmu§tur. 

Evkaf- Belediye 
arasındaki 

ihtilaf 
Hazırlanan tahklmna 
meler iki tnrafça da 
gözden geçtrlllyor 
Belediye ile Evkaf arasındaki ihti

laflı meseleleri tetkik etmek üzere 4 
ıene evvl kurulan ~aylavlardan mü· 
rekkep hakem heyeti vilayette top -
lanular yaparak iki taraf avukatları 
ile mümessillerini dinlemiş evrak ve 
vesikalar üzerinde tetkikler yapmış, 
neticede bir tahkimname hazırlamı.§ 
tı. 

Bu tahkimnamede belediye ile ev 
kaf arasındaki bütün ihtilaflar hak -
kında, bilhassl! ıu, mezarlıklar, mu -
kataa vergisi etrafında kanunlara da 
yanan hükümler verilmişti. 

Birer sureti iki tarafa verilr.n bu 
tahkimnameler belediye hukuk işle
rinde bir komisyonca tetkik edildiği 
gibi evkaf miidüriyeti umumiyesin -
ce seçilen bir heyet tarafından da 
gözden geçirilmektedir. 

Belediye komisyonu, belediye hu 
kuk i{lleri müdiirünün riyasetinde a
vukatlardan mürekkeptir. 

Her iki taraf hakem heyeti tarafın 
dan verilen kararlan gözden geçir -
dikten sonra noktai nazarlarını ser
dedeceklerdir. 

Belediyenin sulara ait olan kısmı 
da ııular idaresince, mezarlıklara mü 
tealik olanı da mezarlıklar müdürlü
ği.ince tetkik olunmaktadır. 

Prostun hazırladığı 
geni proje ~~. ~' ı~~i tuch21::lı~knla?'amhaa1r:_~fSClkA bu bizim eski ba!1'a~IZ ''.' _:::_:::._-=::_----:-::-:---:::-=----:: 'ı!. ' il ..... •u-· enın Ki ı, * • . d ı .· R .. daf tahsis edecekleri gibi eü 

~~ ~U ·•ıı olınam da d .. . aleyhın e,ı o- muti . aayaedecekleri yeni tonlan da ~!a._~ttel •iYaai hadi3;de . nk e- Vakıa komu~zm )ayan şadece üç ra e mp _1_1 rdir J\ldığnnız malumata göre Fransa-
li~t. er bunu ~. ay- ma anlaşmasını ımıa lama bu dev- arkadan yetiıtir~e • ya gibnif olan §ehir mütehassısı 
~i'ko"lt açıkça goster - devlettir; fak~t bu d~i ş zoo milyon Bugün henüz deniz ıi~ bakı - Prost planın tatbikile alakadar olmak 
~·tlı~ ltoınitern. . • . Jetlerin idareSl altın 

1 
birleştirmekte mından üçüncü derecede bir devlet üzere bir kanun 18yihası projesi hazırla 

~1 ~ C!'elerind ının 7 ıncı kon insanı bir ideale karlkkate alm~Jı • olan Japonyanm elinde (910,000 ) maktadır. Bu proje belediyeye verile 
~~~ ~ ttan ~ ağu en sonra, 1935 dir. Sonra §unu da nız da cleğildir; ton harp gemiai vardır ki bu miktar cek, burada belediye n ·Jktai nazarı 

~
)\ :ı • }\,.. ehlike b··'~?s aylarından drr ki bu devletler yclaal tarla dost ve 1941 programının ikmalinden sonra da ilave edilerek proje vekalete gön-

•ı l "'n.. utun b·· ·· A a on _.ı, --1-tır V bu d ı - --1- • ~l Uni~ 
1 

• utun art - Avrupada ve sy ba ka memle - ( 1. 109.000) tona ~ac:;ag : ~ eri ~tır. 
~~ ~:: ataaınd'aeyhınde ~Iman ideal şeriki olan daha ş devletin bunünkü harp «emılen ara Galata rıhtımında 

~:ı~~ll~ neti • Yapılan ılk an- ketier de vardır. nda bir ple- smd 9 aaff; harp gemisi (her biri l~ ceıı olm ·ıı tler arası a da b'" "k t 1 la l k a 1936 ilk u~tur. Nihayet mı e her memleketin 356 dan 406 çapın uyu 
0
P ar yapı an paı 

~ Eııu' Bertin Pro ttoke..oınnlaayın~; bisit yapılacak 0J~ mesaileri ile geçi- mücehhez olm'1k üzere)• 6 tayyare 
36 ~n t'l Alma ol n ıle namuslu ve ken f dan bu davaya gemisi; her biri 10,000 tonluk 12 
3 "~li l'tıllrJan ~r' ":e. Ja!'°n~a nen 'insanları.~~ :öriilür. . kruvazör· her biri 8,000 tonluk 26 
\i~tU ~ ltlU:ka\rele ı~n~ıt~nn müzaheret edı]dıgı Japanvaya tabı ~ kruvazör; 137 torı>ito m~h.ribi ve 
\~ l\.I l\te- Ye gınnı§br. ltalya Almanya ve d h'lde kuvvetlı torpito: 62 denizaltı geınm bulun • 
~ '4t ~ ·ııaay naı· . . san a ı ~ t ~ r~}'an ° ın 7 inci kon lan milyonlarca ~n d e sahip olmakla maktadır. 

~i~ l-'~ ?.~ açık 4:.n bütün müza- bir vahdete ve ırd e~zde ve havada 
~ j' ~1 \ttiin tn ° rak Komünist beraber kara<b• ~ern silahlarla tec 

• • • - . 
~~ ı, ~l\y eın)eketlerin rejim tamamen ve en m 
\~~}ta~~ \re lta)ya ile bera - hiz edilmi§tir. lduehı gibi bir 
~t ~emler~ \re Lehistandaki Eğer Akdenizde ı°ihtilalin propa -

~. l~ \t\f\rett:• haı:rlr dünyada gün merkezler k~~ hlarırıa cevdan · 
~\.t'ttı ~-.. ...1 ıdareusulleri var - gand.,ların<" ve. sıdP" ya bilmelidir ki 

'"""" -1-'l'ıne k .1.. b"t" n un .. !\. ·1-1t,n '-- k arşı ı an edil - ~ah olursa u u ·ını:alayan ur 
'"llıııı • vtlf a bir şey değil - Roma protokolı·n~ı d bulunan 2 

IJ)tj~ l<arl . • . devlet derhal el1e;1~~ gemilerini 
Radekın ( lzves- milyon tonundak 

5 Ih da toplarla muhafaza edili • 
yor.uKomünizm aleyhin~~i üç dev
letin ellerinde bulu~ ~ıtahlı kuv • 
vetlerin yekunu tahnpkar kuvvetler 
ile bunların yardımcrsı olacaklar& ~r 
Sında bmtiin jr in aok ve meddı bir 

şı "di 
sivasetin fiili ifadesı r. 

J v· . i r-.ı • . quı u.sr.-

Galata nhtnnı üzerinde yapılan 
parkın inşaatı bibnek üzeredir. 

Park, §İmdiden rıhtıma yeni bir 
manzara venneğe ba§lanııştır. 

Deniz ticaret müdürlüğü binası -
nm cümle kaprsı da değiştirilerek par 
ka açılacaktir. Bu suretle Li
man iılebne direktörlüğü ile de
niz ticaret müdürH.iğü yani iki bü -
yük deniz müesaesei ka11ı karşıya bu 

lunacaktrr. 
Parkla liman binası arasındaki as

lalt yolda inşaatı bir hayli ilerlemiş 
olduğundan pek yakında bitecektir. 

Kumkapıda Orman sokağında o
turan gümrük amelesinden Ahme • 
din kızı beş yaşında Emine bahçede 
yanmakta olan mangalın üzerinde ı
sınırken etekleri tutuşmuş, söndü -
r\inceye kadar vücudunun muhtelif 
yerleri yanmıştır. Emine hastahane
ye kaldırılmıştır. 

Tramvaydan atlayan 
talebenin parmakları 

keslldl 
Sultanahmet kız orta mektebi ta

lebesinden Müşerref evvelki akşam 
Yedikuledeki evine gihnek üzere 
tramvaya binmiştir. Müşerref Y ed.i
kule eczahanesi önünde tramvay -
dan atlamak istemiş, ayağx basama
ğa takılarak düşmüş, tekerlekler al -
tında kalmıştır. 

Zavallı kızın her iki ayağının par· 
makları kesilmiş, baygın bir halde 

Haseki hastahanesine kaldırılmıştır. 

Mandıra havuzunda 
boğuldu 

Beşiktaşta Dikilitaşta saatçi bayı • 
rmda inekçi Ahmedin kayinbiraderi, 
35 yaşında Süleyman evvelki gece 
mandıranın havuzuna düşmüş, bo .. 
ğulmuştur. 

Süleyman sar·a hastalığına müp -
tela olduğundan bir sar'a nöbeti es -
nasında buraya düşerek boğulduğu 
anlaşılmıştır. 

MAL SAHlBI lLE ŞOFÖR A RA 
SlNDA - Sirkeci - Bakırl:öy ara
sında işleyen 3220 numaralı otobü ~ 
11ün sahibi Ali dün olorü Yusuta 
yol vermiş, ve bu yüzden aralarında 
kavr a çıkmı§trr. 

Mal sahibi ile §oför birbirlerini a
damflkıllı dövmüşler ve ba~larmdnn 
yaralamışlardır. 

HERSlZ KiMMiŞ} - Fatihte Ma 
car caddesinde tütüncü Hüseyinin 
diikkanı iki gece evvel soyulmuş, tü 
tün, pul, çikolata çalınmıştır. 

Emniyet ikinci şube memurları 
tarafından yapılan tahkikat sonunda 
hırsızın bitişik dükkandaki kasap Sii 
leymanın oğlu olduğu anlaşılarak ya 
kalanmıştır. 

KOLUNDAN YARALANDI - • 
Hasköyde Kalaycı bahçe sokağında 
oturan dört ya§ında Muallô evde ye
mek teneki üzerine düşmiiş, sağ 
kolundan eh'emmiyetli surette yara· 
]anarak hastahaneye kaldırılmıştır. 

BELKEMICJ KIRILDI - Dol -
.mahahçe sarayındaki Tarih sergisini 
ziyarete giden Cağaloğlu orta mek
tep talebesinden Derviş arkadaşı 1 5 
yaşında Oğuzu yolda ansızın İbniş, . 
yere diişen çocuğun bclkemiği kırıl
mıştır. 

Oğuz hastahaneye kalclınlmrstır. 

. 
udun ve kömür 

Jiyalları 
Havaların bozması üzerine odun 

ve kömür fiyatlarında yükselme gö -
rülmüştür. 

Belediye iktisat müdürlüğü lstan
bulunan odun ve kömür s tokunu 
tetkike başlamıştır. 

Hazırlanan rapor reislik makamı .. 
na verilecektir. 

GilmrUk~ere ahnacak 
namzet mnmurlar 

lstanbul gümrük baş müdürlüğü
ne namzet memur alınması için lise 
ve üniversite mezunları arasında açıl 
mıı müsabaka imtihanına dün baş -
lanmış, fakat imtihana 150 kişiden 
fazla talebe iştirak ettiğindcı. mü -
nasip bir salon bulunamamış , başka 

güne bırakılmı§tır. 



Fransada siyasi 
bir dava 

"Sen h~lnslnl,, 
"Sen yalancısın!,, 

Bulgaristandan 
1ilrklgege 

Paaaportauz insan 
kaçırıyorlarmıt 

Sofya (Huauai muhabirimizden ) 
-Filibeden bildirildiğine göre, Türk 

Paris, 16 (Hususi) - Hükumet ta- - Bulgar hududunkai fsvilengrat ka
rafından feshedilen eski ''Ateşhaç'' sabası polisi bir kaçakçı tebekesi 
birliğinin reisi ,·e §İmdiki Fransız sos- meydana çıkarml§tır. 
yal parti lideri Albay de Larogue a- Merkezi lsvilingrad olduğu halde. 
leybindeki muhakemeye bugün bakıl- Bulgaristanm Türklerle meskun bü
mqtır. tün mmtakalannda §Ubeleri olan bu 

Mecmuasında Albayı hükumetten §ebeke, pasaportsuz olan bir çok in
gizli tahsilat almakla itham eden Al· sanlan Bulgar hududundan geçir -
hay Guillaume bunu o zamanki Ba~ mekle itham edilmektedir. 
vekil Tardieunun beyanatı üzerine Bu tebekeye mensup olmakla maz 
yazdığını söylemiştir. nun pek çok kiıiler tevkif olunmUf· 

Mahkemede e!ki ba§''ekil de Fuçlu lardır. 
mevkiinde hazır bulunmu~tur. B. --ç-=---t-.--k--------
Tardieu en·elceona itimat etıiğini. e in ayanın 
fakat bugün onun "daima kendi fahsi 
rnen(aati için çalı~mış bir hain" oldu- nutku 
ğunu ıöylemi,tir. 

Bunun üzerine ''Tardieu de La 
rogoe yaJancınm biridir!,, diye bağır 
mııtır. 

Mahkeme baıka güne hırakılmıı
tır. 

Yeni tayinler 

(tJstyanı beşincide) 

Demirgol/arına 

500 milyon lira
dan fazla 

Para sarledllmlştlr 
Diyarbakır - Cizre lıattınm temel 

atma tö~eninde Umumi Miifettlt Bay 
Abidin Özmen demiryollarmtıı bu ci
vara getirdiği unıran ve refahı anlat· 
tık tan sonra demiıtir ki: 

Anadoluda örülen ağ göğiUlerimizi 
kaharbnaya haılamı§tır. İkma<len eıı 
yükıck ve maliyece en kuvvetli adde
dilen devletlerin bütçe açıkları kar"I• 
!mda mütevazin bütçesiyle 14 ıene 
zarfında 500 milyon liradan f u)a de
miryolları için para sadeden cumhu
riyetimis mali, ikt11adi durumunu bu 
Hrfiyat ile takviye, tanin etmiı ve 
yeni kudret bnlmuıtur. 

Bundan eonra memleketimize kar
t' herhangi bir gayri ıuuri düıman ih· 
tira11nm öniine geçecek batlıca vasıta· 
lardan birinin de miryollan oldnğunu 
hat!rdan çıkarmamalıdır. 

YUGOSLAV ukerf heyeti Ro
mada dün, Kont Ciano taraf mdan ka· 
bul edilmi§tir. Heyet iiza11, bilibare, 
meçhul asker ibidesine ve fatist hare
keti ölüleri abidesine birer ~el~nk 
koymu§tur. Ankara 16 (Telefonla) - Posta, 

telgraf ve telefon umum müdürlük 
hukuk mÜ§aviri Hamit maliye veka
leti hukuk mÜ§avirliğine; açıkta bu
lunan İsmail Şevket lıtanbul hazine 
awkatlığma; Cemal Aktürk San • 
kamq hazine avukatlığına; Kac:hltöy 
tahakkuk memuru Bülend Denizli 
tahakkuk §efliğine tayin edilmitler -
Clir. 

sine kal'§ı da "Cumhuriyetin ilk aene
lerindenberi dikkatle, israrla üurinde 
durduğumuz demiryollar in§aat siya.
seti hedeflerine ulaşmak için durma.
dan ba§arı ile tatbik edilmektedir. 
Şnrk \e cenupta Sivu, Diyarbakır gL 
bl bUytık memlllere varan hatlar ~ 
çen yıl içinde Sivas - Malatya iltisa
kı ile biriblrine bağlanmııtır. Zongul. 
dağa varmış oıan hat dahi bu zengin Hariciye mllsteşarı 
kömür havzasuu !ç va.tana. bağlamış 
bulunuyor. Sivutan sonra şarka doğ- ameliyat geçirdi 
ru ur.anıp gitmekte olan hattm da ilk Ankara 16 (Telefonla )- Suri-
menzili DhTiğie varmıftır. Bu kol ~ yeye gİtmiı fakat hastalanması üze
nllmUmeki yıl Erzincana ulaşmrŞ bu- rine Ankaraya dönmüş olan harici
lunacaktır. Di)'Vbakırdan şarka wıa.. ye müıtetammz B. Numan Mene • 
nac:ı.k hattın da inşasına başlanmış - mencioğluna bugün (dün) saat 16 
br.,, Beyanat ve te1>1iratmda bulun- da Nümune hastahanesinde, opera -
muşlardır. tör Nissen tarafından anıeliyat ya • 

Başvekilimizin 
nutku 

İ§te baelannue bulunan bu inşaatın pılmıştır. 
törenini bugün yapmıe bulunuyoruz. Ameliyat muvaffakıyetle netice • 
HUknıtıet program.mda pek tabif ola.- lenmiş ve B. Numan Menemencioğ-

t'tJat'!/anı Birincide) rak yer alan ve mıllete karşı taahhüt hı akpm üzeri evine nakledilınittir. 
• • • J..... •. .. • ı , edilen bu sfyuetin meeldh" bir netk :;_ Hariciye müateıa,rımızın sıhhi ah 

o da. Şefimizı~, AtatW'kun !u daki- oesl olarak hatlarnnızm yakm sene- vali memnuniyete şayandır: Kendi
kada huzurları ıle §eref vermı§ olma- terde on bin kilometreye varacacn:ıı ar sıne gıM-mi• olaun der hh t t 
]--~- ltı" t d · · ki T" ki bk o~ -.. -ıı ' 

11 
a emen anwr. ma e ersınız ur ye emniyetle ifade edebilirim. ni ederiz. 

Cumhuriyeti hükumeti verdiği bü - Arkadqlar, 
tün sözleri daima tubnuttur. AtatUrkUn, ''Demiryollan bir Wke-

Bu İn§aatın da değerli ve kıymet}j Y1 medeniyet ve refah nurlan ile ay
arkadqun Ali Çetinkayanm eliyle dmlatan kutu.ı bir meseledir.,, SözU 
ve kendisinin kudretli iradesi altında bilhassa Diyarbakır gibi tabiatın çok 
ve program dahilinde bapnlacağma feyzine mazhar ola.n havali için ne ka. 
~iç ıüphe edilemez. Bugün hükume dar yerindedir. Demiryollarm:ı kavut
tın programında vadettiği işlere bat· ması neticesi olarak Diyarba.kil'111 her 
lanmqtır. sahadaki imarcılık zihniyetini bu ve-

Ve erzettiğim esas dahilinde biti· aile ile derin bir fükranla anmayı \&ı-
rilecektir. zife bilirim. 

Bu vesile ile bu iılerde ça}ifan, . Nafia Ve~ilim~ bundaft aonto bM 
hizmetleriyle, emekleriyle faydalı 0 • vışa.:ıtın tari},Lça&ni ~i§ w Mtttta 
lan ve bedeni meaaiıi ile bize hizmet gerek dost m~tlerle obı miiuaebatı 
eden fen arkacfatlannu unutmak is mızda, gertik memlekete olan Jv.~ 
temem. Kendilerinin liyakatlerine bil 1.arınaan bahsederek §Öyle demi§tir: 
gilerine tqekkürlcrimi huzurunuz • frak hududumuza kadar npnan .,. 

da ifade etmek isterim. razi petrol tabakalarının tesadüf olun 
duğu yurt aahalandır. Buralarda ya-

Al fon so' n Un pılmakta olan eondaJlarm petrol da. 
marlannı bulması ihtimalinin tabak-

og
v IU kuku tabiatın memleketimbe ayrıca 

bir bahpyi§i olacaktır. Hattm Siirt 

(Vatyanı Birincide) önlerinden geçe?'t'k Tavtanda Van gö. 
lU kıyısına eriemif olmam dahi Ata -

Anahtarlan bankada bulunan türkün Bilyilk Millet Meclisindeki nu
kumbaralar bankanm kasası mahiye tuklannda YtlJ'dun ve halkın fikren 
tinde oldujundan bu kabil tasarruf ytıkaelmeai için almacak tedablr ara.
erbabmm da endiıesine hiç bir se - ~da 

1'Dofu bölgesi için Van giSID· aa.. 
bep görülmemektedir. hillerinden tiliyata geçllmelldfr.,. eek-

Bildirilen bu bir senelik müddet llndekl yll.ksek ifaret ve lradeleJ irin 
içinde bopltılacak kumbaralardan g tahakkukunu daha çabuk temin ede. 
kacak bronz 10 ve nikel 25 kuruı • ceırtJr. Bu itibarla bu yenJ haUnnn 
luklan bankalar tebdil ettirecekler • başlamış olmasını bu bayırb işin de 
dir. ba§langıcı saymak pak isabeW olur .. , 

.. Diier taraftan haber ~ NAFlA VEKtLt MADENLERIJE 
gore, aynca tramvay, elektrik, sine- Diyarbakır, 18 (A. A.) - Nafıa 
ma ve vapur ki,eleri P,i mahallerin Vcldlinin davetlilerini hamil husu.t 
bilet ve 1aire bedeli olaiak halktan tren bu gece aut 3 de hareket edecek 
aldıktan paralann arasındaki nikel ve Erganide iki su.t kalan·, balar ve 
2.5 ve bronz 1 O kuruıluklarm tekrar krom madenlerinde tetkikat yaptık. 
piyasaya çrkanlmayaralc §İmdiden tan sonra Çetinkaya üzerinden AL 
mübadelesi muvafık görülmüıtür. karaya dlSnecektir. 

Hergün yapılan tahsilit meyanın - - -----------
da çıkacak olan bu paralann mal_ Dr.R. Araa ıehrlmlzde 

Fındık ve tiltiin piya
sası çok egl 

Ankara 16 (Telefonla) - Bura
ya gelen haberlere göre, fındık piya
saamda son günlerde fiatlar yüksel • 
meğe ba,lamıfhr. Kontrol daireleri 
yüz kiloaunu 45 liraya çıkarmıılar· 
dır. 

Diğer taraftan, Ege nımtak.asm -
da düne kadar sahlan tütünlerin mik 
tan 21. 5 milyon kiloya 1-Jiğ olmuı -
tur. • 

lstihaalat 3 7 milyon kilo olduğu -
na göre mahsulün yandan fazlan 
müatehliiin elinden çılmn, bulun • 
maktadır. 

Tütün fiatlarmm müaait oldut;11 
bildirilmektedir. e-

AhcıJar her tarafta mübayuta de 
vam etmektedir. 

inhisarlar idaresi ile milli tesek • 
küller icabında yaptıklan müdahale
lerle fiatlann dü§meme,i için nazun
lık rolünü oynayacaktır. 

Yeni ticaret anlaşmaaı 
Ankara 16 (Telefonla) - Daıii· 

marka ve Litvan,._ hükUınetleri ile 
yapılmakta olan ticaret arılapnuı 
müzakereleri deva metmektecür • 

Diğer taraftan, yakında lnicre -
den bir heyetin geleceği ve hir Tür· 
ki!.e - l.viçre ticaret anlatması için 
muu.kerelere baflanılacair haber ve 
rilmektedir. 
BERLINDE MOS'J'EMLEKE JŞI 

KONUŞULACAK 
Londar, 16 (Husual) - Lord Hall

taz buglln Berline hareket etmf§tfr. 
''Evenlng' 'Standard,, gazetesi, Lord 

Balüax'ın Berlinde, A vrupanm umu. 
mt vaziyeti ile ber&ber, Alman mU. 
t.emlekelerinin iadesi meaelesinl de 
müzakere edeceğini, yaınıakta.dır. 

Bu bavadilt. lnciltere ve Almanya.. 
da gok bUyilk memnuniyetle kard~ 
mıp. 

~an ile Cumhuriyet Merkez Hariciye vekilimiz Doktor Rüttü 
oanauı ve ~raat '?ankası §Ubelerin: Aru dün abaJıki ekspresle Anbra
d~ -~ ettin1mesJ bususunpn temı dan ıehrimize gclmiı Perapalu oto-
nı ıçın Ankara, lıtımbul ve lzmir line inmiftir. 
defterdarlıklarına tebli2at yap:lnuf - Hariciye vekilimiz ıeluimizcle bir tirecek ve sonra yine Anka.raya dö. 
tır. kaç gün kalarak diılerini tedavi et - necektir. 

BÜ y Ü k--.....__H_A_M __ 

önder Oskı!I 
Kocaeli vausı, 

E 1 az i z e c;allşıyor 

Te • f (Vst!I""' 
ş r 1 Nihayet İzmit muhitiDİll 

E d I• yor 1 a r rinde sabahlan !İl olur. 'il' 
dayların çiçek açma zaJJI.., " 
ederdi; bundan dolayı . ~..ılı 
çiçekleri yanardL Biııb.,..... J 

Cumlıuriyet huğda) ıntıl_1 
zomanı ise sislerden eY'"!' 
yeni tip buğday bu tehi~ 

(Vaty<ını Birincide) 

bidenin temeline konulacak vesika ve 
parayı mulıteYi torbayı toprakla Ört• 
tül er. 

Bundan ıonra Atatürkün treni me
rasim mahallinden istasyona doğru 
hareket ebniıtir. Atatürkün ayrılma· 
!il ile ıahada ıürekli ve devamlı bir 
alltıı baılamıı ,.e Atatürkün istasyona 
muvualatma kadar devam etmİ§tİr. 
Daıvekil, vekiller ,.e hazurun da it
taıyona gelerek istasyon binuında ha· 
zırlanan hüf ede iz as ,.e ikram edilmit
)erdir. 

Atatürk iıtaıyona Reldiklerinde 
Ba~vekil ve r aCia Vekilini tebrik et· 
mi~lerdir. Büyük Şefin ve istasyonun 
etraf mı saran halk. zaptedilmez bir te
haliikle mütemadiyen °'Yaıa? Va• 
rol!'.' diye bağırıyor ve olduğu . yerde 
çırpmıyordu. 

Atatürk mUtealuben iıtasyon bina· 
ıını gezmiıler ve ftst kat taraçalann
da Özrnen taraf mdan istuvonla ıur 
arasındaki geniı sahada k.~rulmakta 
olan yeni ıehir hakkında nrilen iza· 
lıati dinledikten sonra mütemadiyen 
kendilerini alkıtlıyan halkı tellmh
yarak vagonlarına a,·det buyummı· 

]ardır. 

Atatiirk'ün Diyarbakır'Jaki 
Tetkikleri 

Diyarbakır, 16 (A.A.) - Atatürk 
bugün öğleden evvel umumi müfettit
lik binamı n kolorduyu ıereflendir
diler. 

Bilyilk Şef'in hükOmet konağına 
tcıriflerini haber alan halk büyilk bir 
tehalükle hükiamet bahçesini, cadde
sini ve bütün ıokaldan doldunnn§tu. 
Atatürk 1ıilk6met konağında iken ve 
buradan İynhrken coıkun bağlılık ,.e 
ıevgi tezahüratı yapdmlf, yolunun il· 
zerine çiçekler ıerpilmi~ir. 

Atatürk rnü(etti~Iikte müfetti~lige 
bağlı valileri kabul ederek viliyetle
rinin umumi vaziyetleri hakkmda i
zahat aldılar. 

Müteakıhen yirmi sene eıvvel ika· 
met buyrmuı oldukları Seman köşkü
ne giderek bir ıaat kadar orada kal
mıılar ve o zamana ait bazı hatırala
rından balıia huyurmu§lardır. 

Atatürk tayyare ıneydanma gitmek 
Gzere buradan aynlnuşlar ve yolda 
surdan çıkarken bir müddet tevakkuf 
la ılır \"C Urfa Kap111 denilen ıeJırin 
bu methalinde tetkikatta bulunmut-
lardır. Umumi mütettit Abidin Oı
men Sılr ve Kapı &zerindeki tarihi 
nak.q ,.e ıanat eserleri hakkında isa-
hat vennittir. Şf-hri istasyona ballı· 
yan genİf bulvann bu noktasmdak.i 
ıtlr, kapr ve diğer eski eserlerin muha
faza ve korunmuı hakkmda ban e-

mirler veren Atatürk buradan ayrda· 
rak tayyare meydanma gelmiılerdir. 

Tıyyare alayı kıtaatı tarafmdan ae
llmlaoan Atatflrk tayyarecilerimizin 
antınden yftrüyerek geçnıi§ler ve ilti· 
fatta bulunmuılardır. 

Müteakiben tayyare alayı k'uman· 
danmm, tayyarecilerimizin yetiıme
leri, uçuılan ve hangar tesisatı Jıak· 
kmda verdiği izahatı dinledikten ıon· 
ra istasyona, hususi trenine avdet et• 
miılerdir. Halk Büyük Şeri geçtiği 
her yerde, coıkun tezahilrlerle selAm· 
lamakta ve albtlamakta idi Heıkea 
seviniyor, "Yqa Atatürk, varol!" di· 
ye bağırqıyordu. Diyarbakır'hlar, 
Atatürkü bağırlarına basmakla en bü· 
yük ve en mutlu günlerini yapyor
lar. 

Önder, El.GU'e Gidiyor 

Diyarbakır, 16 (A.A.) -ltatilrk 
refakat ve maiyetindeki zevat ile bir
likte bu aktanı 18,45 te Elizize müte
veccihen hareket etmi§lerdir. 

Hareketlerinden eV\·el valinin, va· 
Ji konağında ff"..refleriııe verdiji çay· 
da bulunmaılarchr. 

sun kalıyor. 
İşte Hamid Oskay bo ı...r. 

dayın Kocaeli çiftçileri V" 

deceği türlü (aydalal'I • 
vilayf!te gider gitmez b11 iti 
elıemmiyeti verrni,tir. B1I 
bütün k;)ylere bol bol d 
ti İzmit ile Karadeni• 
lunan ynı kadar k3~ 
sare~i dolayısivle köylill 
hum alamadıklarmı 
idarece hazırladığı bir 
buğdayı hu köylere g611 
mıştır. Köylüler kendi 
kadar getirilen buğd~ fı 
dikleri için adeta tohum•• 
alm .. lardır. 

Şimdi artık BinbirtaJI~ 
tohumu Kocaeli villft ~ 
köylerine yayılml§ buhdl~ 
için Hamid Oskay önftrd ~ 
me~ı.iminde vilayetteki.~·-"' 
salının eski senelere 111~ 
maua üç miııJi olacaPıı• 

Kocaeli esHen bui~lf 
değildir; burada köylület • ..ı. 
cak kendi aile ihtiyaçları ır 
di. Ekilen buğday tipi~ ... 
dan mahmlil keudilerİJle ~ 
mesdi. Fakat gelecek ~ 
minden sonra bu mihittekİ 
buğday istihrntleri keodi i)a 
temin ettikten baıka fdl 
bula RÖnderip satabilecekl ~ 
lü1erin refah seviyesi de 
artmış olacaktır. 

Hamid Oskay Kocaeli 
daha ziyade meyva '"'_.., 
elveriıli olduğunu d~~~ 
ra Yilbek Ziraat EnıU'llP""' 
lerinden ıueyvacılık ve ı 
tehuını Glayisberg'i h · 
ıaadesiyle İzmite davet ---··
tün vilayet dahilinde 
mq, kendisi de bütün bll ~ 
numda mütehumm Y~ 

raat mltebusnmm 
yede lmnıhnakta olaıı ~ 
yonu" ndan memlekewf} 
f aydalarm huaul hol 
halli idare imirlerinİJI ~ 
murlarmm denmh 
rakabe ~tmesL müteh 
tii e1ulan rubundall 
lllllllWı, .wı üt .... rolll~ 
köyliller arumda bir 
meJeri lhmıdır. 



S- KURUN 17 SONTEŞRlN 1937 

SIV ASTOPOL ,--
ıc. "~ R s A ıl ilk tedrisatta 

=~~:Zii~'·:ı-~-,~-~-,"'"-- ~ikinci ve. üçüncü kad-~~iti!~-·· .. d _ _; .... 
a~an : Nı ~ 00-UD e ••• ~ 

.Yazı Ah.ned Tefrika Numarası : 63 

Ar 'T•rcorn 'Ve/ l' • v• lktlbaa hakk• mahruadur .. 

kıı.111Qe,. zkten .. paşalığa yüksel~n . 
• t;terıı.o 
•Dolar 

p ~ .. ~;.·.::_;,: ~,., rolar tastikden geldi 
nakilleri Yeni yapılan tayin ve 

neşrediyoruz ndan ruşvetle itham edzldı 
• Franll 
•Liret 
•Belçika Ft 

• oratu:ı>J 
• ısvıçrı Fr. 
• ı.,eva 

• FlorUı 
• Kroıı ı.;ek. 
Şillıı AYUa 

• ı,...,acıra 

• Nevyork 
•Parti 
• MJJl.00 

• Brtl.k.ael 

• AUD& 
• ee.ııen. . 

t» • ZloU 2l -
• Pıııro 

b~ • l.Ay 

• uuıar 
\"en 

2rı -

" -
~:.! -

:U • Kroo l6Ye< 52 -

ıOSô -70. • Altla 
~.: • Ban.tnot :.u~ 

2J ;,o 
C c. K L E R ----ıı 

•Viyana t 80 
• KadnO l:lG;i 

• U.rUD l,llS67 

li23 -
u,80-lO 

23 662:i 
• V &l'fU ora •. 2".?S<J 
• Bucıa~te 4.012.) 

• BUiu" 108 G67~ 
• tklrrao ö4 (>!) 

ıo ~s;o 

!,il~ 

~112 

u.rnı0 
• roıcoııama .z.W7j 

• A.m•terdal'I' l.('8j • Moello.. ~3 M:i7 
• Pral :!'J.Sı,2j • Stollbo)ldl S, l t5J 

64 2 00 • Botya 

ESHAM 

~ SanlUlSI tl 801 IJlr. Hayr1Y -
A.Dadolu :ı:ıro • (,..ımeıııo ıo ~ 
Ke.)S 1 60 Merke& A~lı Uô O 

- •tlkrazlar - ı'anvlller -

Şehrimiz. ilkokul öğretmenlcnnE' a. 
it ilk tedrisat kadro.sunun 2 ııcı ve 
3 ncü ccdvclleri Bakanlık taraİlndan 
tastik edilerek gönderilmiştir. Ev'oicl
ce bazı gazetelerin yazdığı gibi kad
rolar Bakanlığa gidip tekrar geri ia
de edilmiş değildir. Bu kadrolarda ye. 
ni yapılan tayinler şunlardır: 
Kadıköy dokuzuncu okul öğretme

ni Emine Cemile Çatalca ı nci okula, 
lzmir kız öğretmen okulu mezu!lu İs
met İstanbul 16 ncı okula, tstnnbul 
öğretmen okulu 937 mezunlarından 
Hamdi İstanbul 54 ncU okula, Siret 
merkez Sakarya okul öğretmeni Cc -
mil Bey ·1u 12 nci okula., Konya kız 
öğretmeni ulu 937 mezunu Nndiye 
Beyoğlu 43 neti okula, Elô.ziz llçe oku. 

• • • • ı L4 9.> rram-J lu başöğretmeni Bahaeddin Eyüp 
• • • • u t4SU Kı.btmı 38 ncl okula, Diyarbekir Şirvan mer-

• • • w "L3~u • AnAd<>lo ı 4,0
0 

~!Oo kez okulu öğretmeni Recep Beyoğlu 

• t9"3 T .HM ı 

ı\ 
• l!:rgenl lltlk 'J:J 7 ~ AJI dol O -n d Sıı· t a u 'l 3 , 22 nci okula, Malatya merkez tsmet 

l!ıı·' •I• •• opal hıırbinds ba..-ı 681reti ~,yafetıcr.. e. ~-- m; ••"'°'" ıo • Ilı ~ cephesin<l T k k t 1 l ,,kak .alibiyetinıizi • ı.uk.0&"1• 94"' uıım...ıı • •~ Pa~a okulu Hğrebnenl Ali Bakırköy ~ı 0 :u le 

111 

~ • ~ iir m:~·et- ı ~le >U ınıı ıa~ · l"'lı;;ıncla hulun 'llm~~·------------•I 4 ncü okul öğretmenliğine, Bursa Mu-lıııiı •hıaliniıı a,ı Uluyetlere ugra· 'a "'tı. B atııııt kmııandan r .• • • d z a h ' r e B o r s as 1 aanya okulundan Bergilzar lstan bul 
. hu Ve •nd· "'"" dikkatini cel· muı olan Srlint pa,an.ın Jor~ .P•l a .~ 48 nci okula, Haymana merkez okulu 
lt.ik ·elcilde ~~eye <lü)ürmü~tii. ı taburu ile iıınlada yetı;ınck ıçı;' ga~ 16 

- U -
937 öğretmeni Hayriye Kadıköy 18 nei o-

01Çe

1

ilerJi,. e,·aın eder e ]{u,lar ret" b 1ktı. llnrhe ~irrnıP< en rı· l'•ka" kula, Burdur merkez Saka~a okulıı ıa d ecekl <l ı o~ıı ç b ... Jen hem ı<r Pa • J O halde? .. • · er i. cat elli. Sr.liın paşa n ) uıl d o ,. öğretmeni Pertev Beyoğlu 40 ncı oku. 
%,.. e lıir t llatunt kuurnndanlıiiından. ""' e • - la, Çanakkale Biga Güven Alan oku· 

ldt ,_tııi ~u,,. ek İj \ardı: Anaılolu ha«• fırka<nrlnn azledildi. • J2 lu öğrebneni Beykoz 40 ncı okula, 

1 •q etle • .. 1 • •
2

~ 1~c:in 1 
k olarak ş,t:rmek1. Uyle Y.•· Selim paı• orıhıya neferlik e ~·~· ' Erzurum okulu öğrebnenierinden Va• ~""'l lC\lce-•·ı .arn:u an altı hın . 

1
.. k ~ı ,-iikselnııştı. -1G-30 fiye İstanbul 51 ncl okula, İzmir Fo-

t •c e uı mı'I , e pa~a ıgı:ı auar • . •d, .'. '°'Pn 

1 

'".•.ıne karar verildi. Nef<' Selim, Sultan Malıınııt ~~·~ın· 38 
_ ça okulu öb'Tilbneni Zehra Çatalca •l~,:~•ı-or, .',~ ılk ~ncc T ralızona de yeııiterilcr ilga eoli !irk•• mu laı.ıın• Hadımköyli okuluna, Konya Hiklml-

d. tol. •. an lcrzunı ma oe• ke· 
1 
iğe terfi etmi;, J 828 • ] 829 Rıı har• - - yeli milliye okulu öğrebnen! Neri • .... ı,ı:: Anado! binde llıılgnristamlaki 'l'Urk kun·et· GiDEN man Çatalca Ova Seli.mi okuluna, 

1 bi • llalı •
1

? orJımı lıa,kuınan· !erine kuman<!• eılerrk biiyük yarar· Ton Kaytıeri mimar sınan okulu öğretme. •l~ lu,,eı" .'.den yirmi lıin ki;i· lıklar göstcrıniıti. • ni Seher Çatalca okuluna, Mani,. Ak· ~~tıı)dı. S goıı<lt•rilcce;i bildiril· ~ k " h' k 1 "ğr ı K 1 ş·1 1 • ., 1 Gnr ı 
1 

° 1853 yılımla Bat um rh·• rı nd• ~e • ısar o u u o etmen eına ı e m· 
11\tl 

1 

~ d 

1 

at an ıasıl olan bazı <l . " rande köy okuluna, Mardin merkez 

~ 1l'ilıni l.0 "Y• bu miktar alto hi· •-etie kal.,iııe yapılan hiicıını • gO•· .. "~ ı. twli•i cesaret onun kııdrct veknman • Cumhuriyet okulu ilğretmeni Nermin ~a •. ~ıı ha k . 
0 

" Çatalca Boğlu köy öğretmenliğine, Ma 

dç"i~•F,' a önceleri Kafkaoy• da maharetini hü hiilün ıaımıı. _.. Pastırmacılar latya. merkez Gazi okulu öğretmeni ar.ı l nn ız k tl · · ·ı lim pa~a o ,.iinclc.'1 sonra iyi hir ku· Fahriye Çatnlca Tc.rkosköy ögr· etmen-

f;' ıb.... in uvve crının ı ı· • " 
rah. ~ J e kara · ı · mandan olarak tanınrnı~u. k t 1 d • ı • lig· ine, srunsun merkez okıılu ögr· etme 

t J '<ll~ •ıa. r \'Cfl m111, eonra· on ro e 1 ıyor t' t•rı, 'ı\,,;ın~an hulunn:naıntjtI. Beyazına 11ğra<lıi\• h.,,inıet za•·allı . ni Fatma Çatalca llçesi Harç köy o • ak;ı10 flıGJ,.erı Gürchtnn ,e ~1in""· S 
1
. 

0
-.cnr.lerce neferlikten· Pastırma fstlhlAki kuluna, Sinop Gene okulu öğretmeni :ıı., 'd •nı · 

1 

" e un paıanı • P fu.et Şile Teklrköv ögr· etme;.ıligı··ne, 
ı· i 1-' ltda - 1§ er ba§nracnklardı. l . 1 Jıal:ırrıııla elde etti~İ bii· bl r m Uddet ten beri J 1~a "atı ari J 1 • I lcrı ıarp fa Ü k Keşan lnönü okulu öğretmeni Hatice 

. ı @;ıl lt 1astn ıı;m zn ınr et- .. ··ı . . ına\J\ ctıni;ti. -teli s·1· ııa ilke l · · k tun 110 ıretını ' . d" niçin azaldJ '•' 11\Ti Büyilkçavuşlar köy ögr· etmen-

Ult 'ına r erının sev ini fii- R 1• l .. _ •t 3Jı11akla ıtlıanı e ı-rt~lı C8tıa 
1 

tıkaramaılı. "' an an "''" liğöne, Çanakkale Bayramiç okulu öğ di e in] 

1 

a /\. li~·or: 
1 1 

.. lstanbul belediye .,.bota memur • retmenl Nihat Sile Kayakoz köy öğ· 
l: ot ı .. ı,. ""·n· atlolu , ·e Kafkas,·a · S ı· ·ı .. ~er Hn,.. an an ru~- l ld kl b" 'r u"zerı"ne ıııehri - tm ı· ·· ·~ ıı "ıt 

1 

; - e un p•;• '
0 

• arı a ı arı tr eını • re en ıgıne, Çanakkale Bayaranı!ç 
~ lld~ 111tı .. ·,, llrk kıınctleri ııi 1',•)ev- 1 ı 'fiirk orıltı~unıı mag- mı.zdekı" bu·· tu"n pa•tırmn satan dük • k 1 ... , • , ' • ' ' ' ' et a m•,•Y' ı. 

1 
• 

0 
u u ogrebneni Mahizer Şile Kay.,. '>iıı, t, loin 'K'da yirmi bin, Arda· lilp eımczcli .. ,!iyorl•"' '· . • • kônları kontrol etmeğe başlamışlar· k~z köyüne, Diyarbckirden Zeliha Bey 

0llıt ı? :lrtıı. Erzurum ve ]>ıı- T" ·k kn\ \ etlen rııaglup d oglu 4 U -· S 
nı > B ua uı ır. ld 1 ne okul ögr-ctmcnligıne, am-

'

• n.. eyazı • t ı· k t ,. ' l 1 k · k'l'ııce Erzuruın r a~a Memurbr, bu ·ontro a sa 
1 

an sun merkez D ı r okulu ögrc-t tı.t' () ıah "' * • o ara gerı çe ı ı 1 k 'f b 1 l l drk um upına • ~ 
11 

.. a·ı ı · terk« ere ra • pastırmaların damga 1 0 up 
0 ına meni Ganimet Silivri Bekriköy oku-

\. ııst uırı·1u 
1

. _ <lt'ı'stu··. Halk 4':C ırı J k da ı• lan ' ıı<e 1 u ı ı- · ~ 1 larına dı'kkat etıne te, mgss " 
0 

1 h. fıtı,. t erin· ır 'ransız geıni,i, • ,_ >a h•ı a< ı. una, kız öğrebnen okulu 937 mezunu 
't.t '-ll'-

1 

ı A zona do!!ru ,,;açııınr, • • . larını da satm'"ktan ınen ile müsade- H '"tı:ı :s: i

1

... napeYe giitiirmfr~ f ·· .... t g"len nta~luluyetle· • alice Beykoz 34 neU okula. A•talya 

...... d "altın • > t 1 11 ·ıı' e ' ek d' b~~ıı'Ul enha7.ı Ç 
1

1

topa hıtmn~, di;- . ş e nı· I• ,.~"'' ,uknçuldu. re etm te ır. Alanya merkez 2 nci okul öğrebncnl 
1 

" erKe 1 1 - . rın en acr-ı ı .. I' k d Pastıı·mal'"r bilindiği üzere, lsta.n- M ı· h t ş·1 l B • ıı..._ u Ç ıey erını gc· ti riıı urnaıı anı . .. ld e a n ı e Karacaköy oku una. ur 
't "''l:ı .... ı ·~rk ı y,',·ır.~t·.ıki kıı'· ,·e e .. b 1 K · Erzurumdan ge ı -'e: ...... ua

11

, s· es leyi eri Fransız ,, .. ·t hk<"' me• kıınden u a ayserı ve sa kız öğretmen okulu mezunlanndan '.ı'.'-l( enı Arno ile giirü:tU· Ahmet p•ı• mu· • . d. iiinden pek tabii olar•~ dükkan sahi Halide Beyoğlu beşinci okul öğr<t • ı_11lt' 11

1'k k k l" ıanlıı harlıc karar 'er ı. binin ismini tl\şryan hır damga vu - menrg·· K ki b esk' l • 

(.)lNSl Aıafı . lir. Pa. 

Buğday yumu~ak 6 1 

Buğday ııeıt s 27,5 

Arpa Ana;Sol ' Si 

Cavdar ' 20 
Keten tohumı• 10 16 

su.sam 15 30 

lç fındık 37 so 
Keçl kılı M-
Peynir beyaz 40 25 

GELEN 

Irada okulu başöi;'T'etmcnliğine, Kımı
lı okulu başöğretmeni lstnnbul ı ııci 
yatı okulu yıırbnşöğretmenliği:- , Hfı
kimiyeti milliye yntı ol:ulu ( ~rctn«•ni 
Cemal lstanbul 55 ns:ı okula, l.;'-;ırbul 

53 ncU okuldan Osman lstanbu 127 nci 
okula, İstanbul 24 ncü okuldan Mü _ 
yesser lstan~ul 45 nci okuln, İstanbul 
24 ncü okuldan ı.~erdnnc tstanbtıl 45 
inci okula, İstanbul 24 dcıı Tncide 
Istanbul 45 nci okula. 1stanbul 21 nci 
okuldan Nazmiye Beyoğlu 9 ncu oku
la, Beyoğlu 21 den Münevver Beyoğ 
lu 9 ncu okula, Beyoğlu 21 den S<ıdi 
Beyoğlu 9 ncu okula. Beyoğlu 21 den 
Fikret Beyoğlu 9 ncu okula, Beyoğlu 
21 den Zehra Beyoğlu 9 ncu okula 
Beyoğlu l ncl okuldan l~iunil Beyoğ~ 
lu 21 nci okula, Beyoğlu 1 nci okuldan 
Ziya Beyoğlu 21 nci okula, Beyoğlu 
4 ncU okuldan Bedia 64 ncU okula ta
yin edilmişlerdir. 

ORTAOKUI.. öGR.ETMENLER1 
ARASINDA 

Manisa kız enstitilsil tüı kı:e, tnrih 
coğrafya öğretmenliğine Hatice Os _ 
k~dar kı~ enstltUsU nakl§ stajy~i Şe. 
rüe Manısa kız enstitüsüne, Oskildar 
kız enstililsü biçki dikiş stajyeri Mü
nevver Manisa kız enstitUsU biçki ve 
dJklş öğretmenliğine, lstanbul kız or
taokulu ingilizcc yardımcı öğretmen.. 
llğl~c l~~an Taner, Galatasaray li!ICSi 
resım ogrctmenliğine Sami, Haydar
paşa lisesi riyaziye yardımcı öğret _ 
menliğinc İhsan, Haydarpaşa lises· 
yardirektörlüğline Refik, Kuınka : 
~rtaokulu eski riyaziye öğretmeni 6. 
~ Üsküdar ikinci ortaya tayin edil. 
rnı§lerdir. 

KüLTOR D1REJKTÖR0 DÖNDÜ 
Anka.raya giden KUllür direlttöri.i 

Bay Tevfik Kut diln sabah Ankarad 
""'"' . . an !i"'"'rımır.e gelmiştir. Bay Tevfik Kut 
Bakanlıkla !stanbulun okul vaziyeti 

etrafında görilşmUştilr. 
MATEMATİK TEMR1NLER1 

'.KUltur Bakanlığı ilk, orta öğretim 
için yeni bir Matematik temrinleri ad
lı bir kitap vUcude getirmiştir. Bu ki
tapta riyaziye derslerinde kullanılan 
ya.hancı kelimelerin tllrkçc karşılık _ 
lan yazılıdır. ! 

MECCANi l..EYLl TALEBELER i 
t İki ey!Ulde yapılan ve liselerle or· 
aokullara alınacak meccani le •l' t ıe'l..ft · . . . ~ ı a-
~nııı ımtıhan neticelerini gösteren 

ced\·elle kabul edilen çocukların ad -
lan I\UltUr Direktarlüğüne gönderil .. 
m~~ ' 
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B \KinKOY'DE 
Cuma ı;lnU al'Şamı 
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• lrıtanb:ı un belllbnşlı dertlcrlndl'n olıın 
ıdlt mcsc'cst ctrS.:mda nctcdlyc lktısat Mt' 
dUrlUğtlnUn tctklkııtı bir a) a kac!nr bite: 

ccktlr. 
• Bir mUddettenbr.rl şehrlnılz:.de bulunıuı 

lktt8"'lt \'eltO.lcU Heyeti Te!U:tye P.el.11 HU•
nU Ynmnn <!Un Anl<oraya h&TCket etmiştir. 
HUımU Yaman, ,eıırımtzde kaldığı mUddct

ı;e hıt:ı:ı l\ıtısııd1 mc,-zutar nurtnde tetkikle!'. 
de bıılunmu~. bu husustıı bir de rapor hıızn·: 
ıamıottr. 
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l_N_e_v~r N~_y_o_k_ 
"Bir ay sonra umu
mi harp başlayacak,, 
'' Yeni peygamber,, Prens baba 

ne oldu? 
lngiltercdc bir güreşçi ile evlenmek 

isteyen prenses Baba ismirıdeki bir 
Hindli kızın ismi me§lıur oldu. Fakat 
bugün bahsedeceğimiz pr~nses Baba. 
nın bu prensesle hiç bir alakası yok - j 
tur, belki Hindli bile değildir, fakat .. 1 
Yeni bir "Peygamber.,dir. 

Fransada kendini böyle tanıtan ve 
Buda dininin yeni bir şeklini yapma
ga çalışan bu adam etrafına birçok 
kimseleri toplamıştır. 

PreDBeS Babaya göre, 10 kanuuuev
velde umumi harp patlayacaktır. Yi. I 
ne onun iddiasına göre, prenses Ba
ba kendisinin peygamber olduğuna i
nandırmak için mucizesini de o za -
ma.n gösterecektir. 

Fakat, dediği gUnler yaklaşmağa 

bafla.dığı için olacak, "peygamber,, 
birdenbire ortadan kaybolmuştur. 
Bundan başka, prenses Babanın kay. 
bolmasmda, kendine inananların saf
lığından istifade ederek yaptığı do-
1andıncıhklann da tesiri vardır: Bu 
sw;larmm meydana çıkacağını da an
lamış olacaktlt'. 

Fakat, bu peygamberin kulları o
nun şimdi göğe çekildiğine ve kıya
met giinU tekrar geleceğine inanıyor-
lar: l 

geçen hafta Budapeştcde evlenmi§ier
dir .. 
Dünyanın en zenginlerine.en birisi 

olan Baron Amnen ile, güzel dansöz, 
geçen yıl Pariste tanı§mı§lar ve o za. 
man, Paristcn kalkıp Budapeşteye ge. 
len bu iki dost, aralarında bir evlen
me mukatelesi imzalamı~lardı. Bu 
mukaveleye göre, artist. ~ayet bir oğ
lan doğuracak olursa milyonerin ka
nsı olacak ,k1z doğacak olursa, evlen. 
me mukavelesi sukut edecekti.. Ara
dan dokuz ny on gün geçmiş. Ve ge
çen hafta Budapeşte doğumevlerinden 
birinin telefonu milyoneri bularak: 

- Oğlunuz oldu. 
Müjdesini vermiştir. 
t'ilyoner hemen lohusarun yanına 

gitmiş ve güzel dansözü tc.:ik ede -
rck, ilk kocalık öpüşünü alnına. kon.. 
durmuştur. Yeni karı koca çocuklarile 
birlikte şimdi balayı seyahatine hazır
lanmaktadırlar .. 

lnglllzlerln me,hur futbol
cusu papas oldu 

!ngiltcrcnin milli timinde oynayan 
mcshur futbolcu Jeymis A. Stuart, 
papas olmuştur. Misyonerlerin pro -
pagandacılığını yapmak üzere seyaha
te çıkan futbolcu, Sofyayn. gelmiştir. 
orada dini mevizeler vermektedir. 

·Taliinizin nasıl olacağını 
öğrenebilirsiniz 

~ Kadın ve erke~ 

Fransız müneccimi Kernez son se
nelerde büyük bir şöhret ka.zanmış -
tır. 

Zatt>n maruf bir mü~eccim olan 
Kernezin şöhretinin bu derecede art
masmm başlıca sebebi semai bazı ha 
disata istinaden yaptığı kehanetlerin 
tamamiyle tahakkuk etmeleri olmuş 
tur. 

Bu kehanetler arasında büyük bir 
Avrupa krnhnm adi h:r kadın için 
taç ve tahtını feda edeceğini ve F ran 
saya komşu bir memlekett~ zt..ıhur e-
decek dahili harbin bütün dünya sul
hunu tehlikeye düşürect>ğini de söy-

Birbirine ne vakit aşık oıur131 

Sevişmek için en mU- Bir insanın hüyü~.~~Y'Jt 
hemmiyette olsun butun t 

salt aylar içinde amelesi "tesadüfi,, ve~~-
buluouyormuşuz meden ... olan ş.eyler ~egt~ 

lr.mişti. Fransız münecciminin 193.5 
ue Paris mecmualarmdC\n bilisine 
yazdığı bu kehanctlenlngiltere kra
lı Edvardın istifası ve ispanya dahili 
harbiyle doğru çıkmış oldu 

Doktor Kernez semai tetkiklerini 
şimdi daha pratik ve daha yeni bir 
mevz•ıa hasretmeğe başlamıştır. 

Semai hadiselerden h"ngi ır.evsi
min sevişmcğe daha müsait olduğu
nu, hangi ayda başlayan aşk müna
sebetlerinin evlenmeğe münceı ola
bileceğini ve keza sevgililerin hangi 
aylarda ve ayların hangi günlerinde 
birbirleriyle tanışmaktan !ak.mmala
n lazrmgeldiğini keşfetmeğe uğraş -
maktadır. 

Elb~tte bu kadar kuvve~li b:. mü
neccimin bu hususa dair vereceği ö
ğütler okuyucularımızdan m·..ınyyen 
bir kıs!m erkek ve kac'mı alak.:ıc:n e· 
der. Bunun için bir F ronsız meCTJjua
sım.lcı gör<lüğümüz hlt öğfüle.in hü
lusasmı alryoruı.: 

Müneccim doktor Kemez ilkönce 
~öyle bir esas koymaktadır: 

en denn sebebı semaı ~'le~ 
ranmalıdır. Bunlar :m~v;ct ~t 
re insanın karakter, nıyet 
na tesir ederler. . ıer ~ 

Bu tesir ve vicdani hi8 ~ 
hassa sempati bir aşka ~ 
meyyaldir. Biz bunları al~ 
larak görünmez ve ~e':k tir 
vette atfederiz. Bu hadise 
bir erkeği bırakarak "çıls:;; 
erkeğe S§rk olması ile ~ 
lir. Çünkü o diğer bir erk . ~ 
bir bürç altında doğmuşttlr~, l.f 
dmı da semai kıtaların ~. 
rekcti zamanında tanDTl~ ~ 

Daha açlkçası büyük bır JO 
(Son~ 

-----------------~-

Hazu cevap nrıs:ı 

Krahn Uzerlne yUrUyen 
adam 

Mütarekenin yıldöniimü merasimi 
yapıldığı sırada, meçhul a.sker abide
si önünde iki dakikalık sükfttu ihlal 
ederek İngiltere kralının üzerine doğ. 
r.u yilrüyen Stanley Storey isimli a
dam hakkında yemden deli raporu ve
rilmiştir. 

Fikir ve Edebiyat 

Burada sorduğumuz sual~ 
vermeye çalısın ve ce'VaP1 

1 kağıda yazın. Bunların ıcaı:Şl 
nn vereceğiz. Bakalım sızill 
rmız gibi mi? . . ~ 

1 - Hiç bir kilide girlt11) 

tarlar hangi anahtarJardır!..ı 
2 - Müşkül bir işte htı?J&' 

insanı ararken .. 
Kırk Uç yaşında olan Storey bahri

ye askerlerinin safı arasından fırla. 
yarak krala doğru yürümilş ve "Bu 
bir riya.dır!.. Siz, harp için hazırla
nıyorsunuz! ... ,, diye haykırmıştı. Bu 
esnada kendisini polis yakalamış ve 
iki dakikalık sükut nihayete varınca
ya kadar yerde tutmuştur. 

Sadri Ertem ' - Dostum Nuırullalhl Ataça - NunffW.h 1A taç 

Storey isimli adamın eylülün 21 nde 
Kroydon civarındaki ·bir timarhane
den kaçıp o zamandanbcri serbest do. 
laştığmı İngiliz gazeteleri yazmakta
dır. 

Çocu§umuz o§lan olursa 
lngilterenin meşhur dansözü Jo1di 

ile, Be1çikah milyoner Baron Amnen 

• .. ... 
lnsa.nı arayoruz. Sanatta, fikirde i-

limde insana verilen kıymet pratik 
hayatta kendinin aldığı rollerin he -
men, hemen inikii.smdan başka b\t' şey 
değildir. Pratik hayatta sade kemmi
yetlerden ibaret bir kalabalık eşi bol 
ham maddelerden, ve aletlerden daha 
çok §ahsiyet sahibi olamaz. EsirlerL 
ni yelkenli gemilerini sürmek için 
benzin, kömiir nevinden sayarak, ka 
lelerde benzin ve kömür gibi kilit al
tında muhafaza eden korsan için in
sanın manası sadece rüzgarın dur -

Hintli - Tekifdağlı1 

Nihayet pazar günü stadyumda 
karşılaşacaklar 

're1.irda!Jlı lltiscyfo 

Türk hava kurumu tarafından ter 
tip edilen Hindli - Tekirdağlı Hüse -
yin müsabakası önümüzdeki pnznr 
1ıünü yapılacaktır. 

Hava kurumu :ni.idiirii Bay lsma
il Hakkı evvelki glin T ekirdağında 
bulunan Hüseyni telgrafla lstanbu -
la, çaitrmıf, kendisinden pazar günü 

lli ıı elli p c 11 liı'ruı 

gi:İrC§eceJine dair imza nlmışt•r. 
Müsc:ıbaka pazar günü Taksim 

stadyomunda yapılacaktır. Hüseyi -
nin müsnbaknsı senenin en heyecan
lı r;iireşi olacaktır. 

1 lava yağmurlu da olsq müsaba -
ka tehir edilmiyecektir. 

Yazan: 

SADRi 
ERTEM 

duğu yerde gemiyi yürütmek -
ten başka pir şey değildir. Denizdeki 
bu misali karaya ve her türlü işe tat
bik etmek çok mümkündür. Maymun
la bugunkü insan arasındaki mesafe
leri merhaleleyen iki elli ve iki ıtyak. 
lı mahlukların mukadderatları izah 
edilebilir. Fakat kütlelere nüfuz et -
miş öyle nazariyeler, fikirler v-...rdır 
ki; bunların menşeleri ne olursa ül -
sun insanı insan olmaktan, insan kıy
metlerine sahip olmaktan menetmiş. 
tir. Kütlenin önüne madde gibi sert, 
keskin ccnheleriyle çıkmışlar intıanı 
hem tabi~ta ve hem insana esir ola
rak bırakml~ardır. . . ~ 

Edebiyatta insanı hiı.la keşfecE'me
ılik. lnsansız bir edebiyatın izhr:ıbını 
teneffüs eder gibi hissediyoruz. ln~a
nı kollariyle sarmayan edebiyat ce
reyanını filan veya falan kuvvetli 
şahsiyetin, yahut filan veya falan e
kolün eseri saymak taraftarı dE'ğilim. 
Bu kusur, ne nasyonalist olmayı 

isteyen hececilerin, ne edebiyatı "<:di
denin, ne Tanzimat edebiyat~ı12rmm, 
hatta ne de bizim kelli felli divan ede 
biyatçılarmındır. Divan edebiyntı ve 
ondan sonrakiler ayni çerçivenin içinde 
idiler. İnsanı gören gözleri cidden tah
lile değer. Bana öyle geliyor ki, insa
nı ne divan edebiyatçıları, ne Tanzi
mat devamı olan mekteplerin mensup. 
lan tabiatta olduğu gıöt gamıediler. 
İnsan yerine kendi hülyalarını, ken
di tasavvurlarını seyrettiler. Bıı ta
savvura göre inı=ıan mukadderat de~ 

nen ustanm elinde ve malanın ucun. 
da bir çamur parçası idi. 

'!- • :(.. 

İnsanın bu kadar §ahsiyetsiz kal
masının sebebini uzun zaman haya
tımıza hakim olan sami bir felsefe ce 
reyanında aramalıdır. Sami felsefe 
cereyanı, Egede, Hindde, Çinde, Eti. 
!erdeki tabiat ve cevheri hakkınclaki 
telakkiye aykırı bir 11.izam tasa.vvur 
eder. Hintlilerde, Çinlilerde, Etilerde 
tabiatın yaratıcı kuvvetini içinde mu
hafaza etmektedir. Kısaca tabiriyle 
söyliyelim, bu sosyetelerde mii.budla 
tabiat ayrı a)TI tipler değildir. Tabi
atin bir parçası olan insan da yara
tıcı, halkcdici bir kudret olabilir. ln. 
sanın AllahlaEJllasI mümkündür. 

Fakat sami zihniyete göre tabiat 
kurulmuş bir saat gibidir. Saatçi sa
ata benzemez ve saatten başka bir 
§eydir. Insan bu saatin içind'! bir 
çarktır. Bu çarkı tabi::ı.tte olanlara ben 
zemiyen biri kayıtsız, şartsız idare e
der. Bu çark, şahsiyetsizdir ve hiç 
bir hak sahibi değildir. Arz Allahın 
milkidir. Devlet reisi Allahm yer yü.. 
zünde vekilidir. İnsan bir kıymet ka
zanmak için, beşeri olmıyan sıfatlara 
sahip olmalıdır. Kıymet sahibi olan 
insan insani kıymetlere değil, ilham 
gibi, vahiy gibi ilahi sıfatlara ere -
bilmelidir. M.iı.budu, tabiatın dışında 

ve tabiatın zıddı sayan bu tefekkür 
tarzı insanı da tabiat kadrosundtl bir 
şahsiyetsiz. haline koydu. 

Kurunu vustasmdan kurtulmak is • 
tediğimiz zihniyet budur. Bu zihniyet, 
t'<lcbiyatta insanı ancak bir takım 

mecazlarla, istiarelerle ilahileştiği 

mertebede kıymetlendirmiştir. 
Edebiyatımıza ve hayatmıu.a. Epi

kürcülüğü sokan, insana yaşadığı a
nın hazlarından istifadeyi bir gaye 
sayan bazı tarikatlar, insanı şöyle 

böyle kendilerine mevzu saymak iste
mişlerse de, yine insan bc8eri hllviyo
ti ile değil, inikas ettirdiği ve beşere 
benzemeyen mücerret mabudun fazi. 

(Sonu Stı. 10 Sü. 4) 

dişini sıkamaz? ~ 
3 - ''Birisi havadar olntı 

insana nefes darlığı gelir., 
ediyordu, niçin? ı,J 

(Cevapları yarın) 

Kibrit çöplerinin 1 meydana ç.ıd• 

·~~~~~ -- IS' ı 
Dln burada bir şekil .. '·~~e~ 

§ekildc on altı kibrit çoP~1• • 
mış beş tane dörtköşe '' ·ttt 
istediğimiz bu on altı Jcib# 
nin yerini değiştirerek d0 

ralcmamzı istemiştik. '"!fsde 
Bunun hal şekli, bu res1 t1l 

ğünüz gibidir. A ve :S l~~ 
çöplerini buradaki g.ibi. JtO f' 
ne on altı kibritle dörtköŞC 
lursunuz. il' 

GUIUp söyleme~ 
FEDAKAR ~·, 

Öğretmen çocuklara d 

' du: • 
- Fedakarlık, insa.nlll ~it 

vazgeçmesidir, dedi. :saıııı. 

söyler misiniz? rd' ,-e 
Aydın parmağını kaidJ 

verdi: , ~ 
- Mesela ben her sabg.l'l~",ııı 

tığımı görünce, yüzillllil ~ııJ 
vazgeçiyorum. Bu rcdııl' , 
midir? ~ 

NİÇİN Koşm;oıı ft 
Koşuyorlardı. Soksktşıı 

sordu: ))6fı/ p 
- Neye koşuyorlar rartff 
- Sokak k~usu yaplY c,J · 

ci gelen mlikafat kaza118 lll ~I 
- O halde ötekiler nlç 

lar?... ?• 
SEBEBi NE1'.. dl 

Bir flarkıcr, kendisil11 ~ 
du: .. ıtf'· 

- Ben nerede şarkı saY 
bütün salonu kaplar··: . t'ı'f 

Arkadaşlarından b~ 
- Desene herkes - ~ttd 

vermek için salond&Jl çv-·· 
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~ !Balıislu i .......................................... 

0 
Harp fennt 

[dunun yam başmda artık mü· 
ehassıs lşçilere de lüzum var 

>;. 
~l'tupa 
ltt, ~dird~:t~uatınn hir gijz atıl<lı- l 
lir. ~1, bol Utunlarda a~keri bahiı-
fttı ~lltıJcu Yer \'erildiği güriilecek-1 
' 1li olrn' askerlik artık hir ilim w: 
dtdie~ tnah§htr. Bir vakitler iyi harp 
ltt J·~i. zret ve sanat meseleı:i ad
~ 'ği!trıi§ :tn~n geçtikçe e:;ki usul
'-~ ~§ Y nı metotlar, teoriler or
..._ etlik h· Ve psikoloı· ilcr de~i ... crek 
""'il ır il' " ,. 
\:_~ li ırn meselesi hnliııi al-

""lıtıı.._ arplerrl b' k . .. -..ıa... e ır nı; -erın ~c ... ur, 
"t\>:.... ., ,.e 
g(i "'Yatrrı1 atılgan olması ile ma· 

tiiltı n k.,ı, 1. lt tdii. "'N ı hulnnma,-1 kafi 
lbr.~ ~thj . 
,_-"'llll" ıdarf'.' 1 1 . ttttrı .. uıı ()le) ... N <'il ur kumandan. 
ııı~.tte ""I \ıgu kadar fazla arazi zap 

"lll h •" '-rrJ f 'iird~ lltlıin ~k 1
• n :mlarr inılıa fl-

l~:ı it, Si nznnılma ı için kiıfi gii· 
ı "t.... ilerler.. .. ıı.ııl'\ ·•ıane oınmdc ynpılan harp· 
tth. 'tli , .. 'ra kahiJin•ti ulaıı orılular 

"t r)af . . 'l' '~' •hrd erı el<le etlt'bilee(>k kwl 

~"· J, ... ~ , tor>ra" . 
~t>~ l gı elınc1cn alman dii~· 
~" 1'8;1~rtınc~e çnhfılmlı.. Bu 
~ ltrj ' - 1813 Napolyon mu· 
lİiJıl~hide u~ul Piti. 19H - 1918 
t~;~~ ndc ı e krynıetini hii ... bil· 
d 'tcı lti .. <> k'. . . 
e illaJı~ı, it . ~u~ ·u, ::?O ncı asrm te-

~-lll'J ıJdi"· •rmı ordular iizerinde 
') ı gıne .. ı· E k" 1 ıı.111 .. go ten ı. ,~ ı (arazi 

()~ ıııutı~ı. Yerine (harekatta ~iir' -
d-ıı~ 11rı j

1
,. ık:une eylerli. 

d .. h ,111 • • 
tdit arek 

1 
•mdi ku\'n~tlf'r, ı;t'ri ve 

li . et i 1 k . . t, '}' o ına meclmrıyctın-
ı. ~t rıpJar t" l . ·ı . ""tıır, b otrir).. mo or eştırı mı~ • 
)"''' ~kınaıı ... toplar, motUr~üz 
tı~er..olıırı ııgratalıileccklerdir. Ve 
) 1·''' ı taraf . 1 t ı,.. ~ad yerme en kımılda-

b eg arın r· J"I · 'lj Ceek . 0 or u erın verinde 
"aı ç §U tır. . 
i.. ~la ı>he Yok • ~ ~ tı t tur. kı en seri harp 
•r tııı a''Yar ı d' ~ t d e11 h*'.r .. c :r ır. Tayyareler 
~ıııı~ha fa,~~n ınkişnf ederek sür' 
~ fa~ı ıı berah . nrtınnaktadırlar. 
)'tl'' İt ~la~tık er hır tayyarenin sür' 

1?~eı llfır tay ~:ı harp kabiliyeti aza
~~~" tııaıcf kreler l 200 - 1500 ki
>' ~i:rda hu{ larn. ~adar gidip is-
~~{ıılyii~d UnahıJırsc de, Üzerleri-
" t ~ ar. en haşka bir silah ko-
''r 1 tıı>. '" ~-·t ~ti . agır h b 
"l~ tiıer) ?rn ardım:ın harp tay-

1,\i~llk erın<l . l r f t, .. ~apı e ınıtra yözden ha~ 
~~la ~~lciler ~?P ta taşıyahilirler-

l. '•· • t orııet g 1 saatte 300 ve daha 
•d '"CQeıı ·ı re ı; •• ' • • t11 

2 
1 dikleri ur atlı gıdemezler. 

~ lrcl'~ kiloınenıesafo ancak yüz el· 
l il}) tıp ta treye kadardır. 
t-ll~ilte cıı ''nıd'Yare kendine mahsus 
<J()tı l'ed e Ye lıed fi h~ ~. e Yedj . c er almı§tır. 
~tU llıaııd tıp tayyare v d t()ı tı .. a, tay . . ar rr. 
~ ·~ ta • .,aYretle . } are ımal edtnlerin 
,,~ -ııl)> h· tı, 8\·n. ~l elet- a ılec k · 1 zamanda fazla 
'"4it ltıeyd e olan sür'atli tay
~tt) cd·ı ana get' ·ı J •~a 1 nti§t• ırı mesi üzerinde 
.ııı&ilt ga)ehe ır. Yani, sür'atin a-
1111 ı ere -..... çalına · 1 Qtl> t' "tansa 1 ıstenmektedir. 
'>tıt-. ou hcd f Amerika Ye İtalya-

t 
Sut-' e e varılmasına çahcıı-

~· ıtt ıı; 
,ı" ·ı relc tıı,,· ı er· Otıtnu rn'll 1 
t~ i8t 1 götür .. ] 1 et er yalnız a-
."'t cnı· u n\e . . . 

TT için milletle-
yapnıamnlc.t:ırlır. arp .•. ,·e ka· • .. ı·· ener) 
rin bütün ,·e her tur .. u1 ' ktedı'r Bi-

. "ru me · 
hiliyctleri j)erı su eden bir millet, 
naenale,·h, harp 1 dewgil her · rdu arına ı 
yalnız nuıay,:_en o . ri.ıli milli kabili· 
~eyi başarnıaı;a e~~l~ \·n harplerde 
yetine, ,·e bu k~ 1 ıye 1 

istihsal ve 

1 
.. 1.. kerı levazımı ıer turu as b.I ._. güvencbile-

iınal edehilecek 1 g15ı~e lann elbise, 
r·cktir. Harp ,-apanl or. 

0 
·rna18th:.me· 

ki b 
j;3 ,. ,e < cnıır ı 

aya .a ı, a" ~ t ınir atölve· 
]eri. otomohil "e tayyare 

8 
• 

1 • ı olacaktır. 
)eri l>ernher erın< e ]a da kimyager-

Bunlnrın vanıbnşın< k" · der 
ler dektr~te.knikler, ma 

1t 8 

n• 'ınlitefıa.: ıs i~çiler bulunacha tır. e 
" e arp -

Tahmini bir hesaba gor ' .. d 
d 1 1 k

. k rlerin ,.uz e 
decek or u arc a ı as e .. 'kk 
,•ir01isi m!itclıa;;aıslar<lan ırıur~. ~p 
~Jacaktır. Bu lıesaha ordu ger~s~n e 
olaacktır. Bn Jıcsnha orclıt ~erısıntl.e 
ı;alr~acak olan miitchııssıslar dahıl 
ıle~ilclirler. 

y ahancı bir memleketi isti Hl e<len 
bir ordu. kendine liizumu olan h.er 
,eyi gitti~i yerde i!ltihcal edecelttır. 
Bunun için kendi safJa_rı. ar~s~da 
toprak ,.e sanayi anıelesın.ı bırhkte 
huhmdnr:ıcaktır. f cgal edılen ye;ler· 

ı k
. . )arın normal ,.a ama adet· 

'e ·ı ınsan . k ., d' h k kr 
1 

. . h manınk içın en ı u n :.U 
erını oz h 1 

k 
. tl"rini \'anında o un-

,·e c onoınıs ~ · .. J 
k 

n
11 

ı:nretle te.~f'kkn e-
dnraC'n ırr. 11 b . d ·· •

1 
·n her ~u e~ın en mu-

den orcln. J mıh' rktP. ilerliven bir 
tehac:mlariylr. ırkı · 
millet lınlini aln<'a ur. 

I ı Nrrmrttin Delir.rman 
~ ==----

e;;;n;aşesl 
l)fşıerl nasıl teı:lz

tenıek uızı m •. 
"zelliğini temın eden 

Bir kadının gu b'ri hiç şilphesiz ki 
başlıca §(lyleı:1~blı ~yaz dişlerin en 
dişlerdir. tncı gı ye bile verdiği gü-

.. t . bır' rehre mu evazı '-' 
zelliği diiŞUniln. ti i korumakta iyi 

Dişlerin sıhha d:r dişleri temizleme 
diş ~a:unıarı k~k bir rolü vardır. 
usulunun de bil ken 11unıara dikkat 

D
. 1 . ·zı· r-r.aıar 
ış erını u:. 

• 1~.-ndır: etmenız -·:· 1eriniZİ sabah ve akşam 
Bir kere, dl.§ alısınız. Sonra, yı-

munıazaırıan yı= ufki, bem şakuli 
karken fırçayı unelisiniz. 

.. y dikkat e sunnege i dia. etlerinin araamı 
• "rınen z. li' unu su şattuli su.rmeniz dişlerin 

temizteınek.. e.ınek için ıazundır. 
arasını teıni.zl fırçanın orta derece 

Bundan baŞka, d'kkat edin. Pek yu-
1 asınıı ı de sert o ın iyi temizlemez. Çok 

muşa.k fırç~a.r dia. etlerini kanatır, 
serti de tabıi, . li' 

· eein• bOZ&I'· dişlerin ının meklerden sonra diş-
Akşaınlart· ye vvel kürdanla te-

aınadan e ' 
!erini yık. de ıazıındır. 
mizieınenJZ a· ınacununu kullan-

D 
. aynı ış d w. 

aıına ~ değildir. Ara sıra egı.ş 
mak da doğrU arka diş macunu al
tinneli. bs.Şka :U b8Zl macunlar var
malısınız. ~ 

1
'1 beyazlatır, bazısı 

dır dişin ıniJlesı~ı kuvvetlendirir, ha-
d. etıcr,µp w vardır ış "JdUrUr. b::ı.zıst ag 

Ev ve Kadın *-------· 
En faydalı fakat en kolay 
Vücut güzelliğinde en esaslı olan 

şey, sıhhat ve çeviküktir. Bunu te -
min için de, vücut hareketlerinin bü 
yük bir rolü vardır. 

Bir çok güzellik' veyaidman mües 
seselerinde kadınlara gösterilen bu 
beden terbiyesi hareketleri belki bü· 
yük bir ihtisas meselesidir ve her 
kesin bünyesine göre değişir. Esasen 
içlerin<le öyleleri vardır ki yapılması 
hususi tertibata ve usullere bağlıdır. 

Fakat, buna mukabil, herkesin en 
basit bir şekilde yapabileceği kolay 
vücut hareketleri yok değildir. 

Burada size bunların birini ve en 
iyisini gösteriyoruz. Resimleri takip 
ederek şu hareketleri gayet kolaylık 
la yapabilirsiniz. 

1 - Yere yumuşak fakat pek ka· 
ba olmayan bir minderin iizerine ar
kası üstü yatarak bacaklarınızı top .. 
lar ve kollarınrzı yana ac;arak sağ
dan .sola ve soldan sağa, hareket et· 

tirirsiniz. 
Bacak adaleleri için çolC fayd&lı o

lan bir hareketi bir kaç defa tekrar e 

de bilirsiniz. 

f Kadın güzelliği: 

Kendi güzelliği-
• • 

nızı arayın .. 
Greta Garbonun tuvalet reçetele

ri ne imiş? Marlene Oietrich güzelli
ğinin sımnı nasıl anlatıyor~ Falan 
artiı;tin tuvalet usulü... Filan artist 
güzelliğini neye borçludur? 

Bugün bir çok kııclınlo1ıın.z1 bu 
suailec ışgal ediyor ve hep~i gü,~lli· 
ğin sırlarını sinema dünya<Jmın gü "' 
zellik kraliçelerinden öğrenmek isti ~ 
yorlar ... 

Bunun ne kadar yanlı~ olduğunu 
söylemeğe lüzum yoktur. Bir kere, 
artistin güzelliklerinin neye borçlu 
oldukları sahiden ve bütün esran } .. 
le anlatılsa bile, bu usulü tatbik e " 
den her kadın onun kadar güzel ola-
cak değildir. 

Her kadının tuvaletini kendine gö 
re yapması lazımdır. 

Bir kadına yakıtım saç ~ekli, yüz 
boyaması diğer kadına yakıımaz. 

2 - Ayni vaziyette, bacaklannızı 
gerer, ve yine sağdan sola, soldan 
si\2-a hareket ettirirsiniz. ·····-·--

Bunun da kann adaleleri için bü .. 

Onun için, ekseriya gördüğümüz 
siislü fakat çirkin kadınlar hep bu fe 
nn modaya uymanın kurbanıdırlar. 

Bundan başka artistlerin anlattık'. .. 
]an .. güzellik sırları,, acaba hakika1 
ten doğru mudur? Bunları kendileri 
bile acaba yanlı§ söylemiyorlar mı~ 
Onlardan nakledenler de bu yanlıı !! 
lara daha fazla yalan ilave etmemiı • 

yük faydası vardır. 
3 - O vaziyeti muhafaza ede • -rek, sol ayağınızla sağ elinize ve son .. 

ra, sağ ayağınızla sol elinize dokun .. 

mağa çalışın .. 
Bilhassa kalcalann endamını te

min edecek ol~n bu hnrcketi de bir 
kaç defa tekrar edersiniz. 

4 - Şimdi doğrulur ve sağ kolu .. 
nuzu arka~a uzatırken sol kolunuzu 

ler midir? 
Bu suretle öğrenilen ve tatbik edi-

len yalan yanlış bir "güzellik rcte ,. 
tesinin., zavallı bir çehreyi ne gülünç 
bir şekle soktuğunu düş\inün l 

Diğer taraftan, güzellik re~lesi o
larak vcrih:u btlZl uülddeyt kullarur
ken de düşülecek yenlışhk sade gü -

zelliği bozmakla kalmaz, sıhhate fena 
tesirler de bulunur. 

Bu tehlikeli mahzurların hiç biri
nin mevzuubahs olmadığını farzede .. 
lim ve diyelim ki hakikaten bir si • 
nema artistinin güzelliğinde elle tu
tulur bir sır vardır, siz bu sım elde 

ettiniz ve o reçeteyi, usulile tatbik ede 
rek. onun gibi, güzel oldunuz. 

Dikkat edin, burada onun gibi di
yoruz, onun k~dar değil... Çiinkü 
böyle fenni usullerle güzel olacnk bir 
kadın ancak modeli gibi güzel olur. 

Oikkat edilirse modeli daha giizel 
dir, taklit eden hic bir zaman onun 
k"'adar giizel olamamıştır. Cünkil, bi· 
rincisinde kendine mahsus birşey var 
dır ve bunun adı şahsiyettir. 

Kendi güzelliğini başkasından ça
lan bir kim ede şahsiyet olur mu? 

Onun için, bayanların kulağında 
güzel bir küpe olarak kalacak tavsi-

ve gövdenizi sağ ayağınıza doğru e · ye bizce §Udur: 
ğersiniz. Kendi giizcUiğinizi arayın ve onu, 

Bundan sonra ayni hareketin ak · kendi şahsiyetinizin çerçevesi için .. 
sini sol ayağınız ve sağ eliniz üzerin de temine çalı§m ... 
de tatbik ed«!rsiniz. B _,,_ •_ı_ - 1 unun tex şartı aa tuva etinizi 

Bu harekette bacağınızı kınnama "başkası nasıl ~iiz~lleşiyor? ,. dİVe 
ğa ve vücudunuzu mümkün oldu • di.işiincrek değil, ··ben na~ıl gii~cl 
ğu kadar dik tutmağa çalışınız. göriinürüm},, dü~iincesiyle yepmak' 

5 - Yine oturmuş vaziyette, ba- tır .. 
cağınızı açarak gövdenizi ve iki ko- ,--------------
lunuzu öne doğru uzatacnksınız. 

Bu harekette de, bacaklar, fazla 
gerildiği için, bükmek zarureti hasıl 
olacaktır. 

Fakat, bu ihtiyaca knr 1 gelmek Te 
bacaklarınızı daima gergin tutmağa 
çalışmak lazımdır. öCLE NEŞRlYATI: 

6 YC 7 - Bu ın iki hareket en 112•80 plAkla türk muaiklst 12,50 hava& 

zorud~r ve bunu, yukardaki hareket 
13
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muhtelit pltık neşriyatı H,OO SON. AKŞAM NEŞRİYATI: 

!eri epeyce kolaylıkla ynpmağl'l alış- ıs,so pltıltla dana musikisi 19,00 B1nWl 
tıktan sonra tecrübe edersiniz. Şen ve arkada§lan tarafından turk mullldll 

ilk harekette bacnklanmzı yukar- 19,30 hnva raporu 19,35 rndyotonlk komedi: 
da toplayarak ellerinizi kalçanıza da (Bahar hastalığı) 19,55 borsa hnbc.rlerl 20,00 
ynyacaksmz ye dizlerinizi bükerek MllS't.afa \•c nrkadqlan taratmdan tUrk muııl 
alnınıza getireceksiniz. kisi ve halk prlulan 20,80 Omer Rıza t&rt. fmdan arabca mlylev 20,<&5 Nezihe ve arım 

ikinci harekete bacaklannm bir - dnşlan tarıı!mdnn tUrk musikisi ve halk pt, 
denbire yukarı fırlatarak, muvazene kılan (sıuıt ayan> 21,15 ORKEESTRA 22,15 
r ;zi temin edip bir iki saniye bu va- ajans haberleri 22,30 pJAkl::ı. solo, opera ve 
ziyette bırakacaksınız. operet pnrçalan 22,!50 son haberler ve ertesi 

Bundan sonra bacaklarınızı yere _g11n_u_n_p_ro_gr_anu __ 
23

_.o_o_s_o_N_. ____ _ 
~b 1Yorlar . 1 ı~ın. kazan-

ı ıı a ıı "c hu . Mılletler, hütiin di-
1 ltı~ı~ttın i' ~lı lnrcla da hiribirin-
\1.:' ~ta J ır ate ı ·k ~i .1 ~tlar. ç·· nı~ ı · ohnağa ça· 

yavaş ynvas indirmek lazımdır. cudunuzda büyük bir inşirah duyar 
Bütün bu hareketlerden sonra vü· ve gayet zinde olarak lwlkarsınız. · 

. zısı ınikropıa.rı ~ 
giderır. k ., 

kokusunu d. macunu ııı.3n-Her glin o,yrı ış hiç olmaz.sa haf- 1 rc.:i Amerikan 'YLi'!tdlızlannaan Dioncs 
O'cıiyorsa. • 

&ihı Ya)lll&Hnku, yeni harpleri 
nıuayyen ordular 

ıns.k zor 0 ,,. tuınetisinır.. 
tada bir degırt 



Fransadaki "Sürete,, polis ha/ivesi 

Masenin Mciceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh ------ Tefrika Numarası: ıo 

"Yatak odasındaki ışık,,?!? 
Yotak odasının kapısını kırdılar; ve ••••• Tabancalarını 

çeviren memurlar, lçerslnl bomboş buldular 1?! 
F d k · ''s·· '' l' h mnsa a ·ı urcte po ıs a-

f iyesi tc~ldliitı detekti/lcrinden 
Masc; Parisin muhtelif semtlc
rirıtle parçaları bulunan ceset 
talıkilmtiylc m~gul. Bir pansi
·yoncla ele geçen ceset bacahlnrı-

. ·ı ' k l "B" na gcçırı nıış ·orıç arı mar-
kalı hadm çoraplanndahi ''B'' 
markamun badanacı Bodasın is
minin ilk harfine delalet edebi· 
lcccğini dii§İİncrel.·, bu noh·tadan 
faaliyet göstcrmcğc girişti. Ve 
Bu yolda uğra~ma~ı bir hayli 
siirdiil.-tcn .<ı0nra, vil<'iyetlerden 
birinde Roclasm yaşlı bir teyzesi 
bulunrluğımu öğrendi. Bu kadı
nın adresi de malilmu olur ol
ma:, emin bir vasıta ile çorapla
n ona yolladı ı·e tanı)ı p tanıma· 
dığını sordurdu. 

İki gün sonra gelen cevap, tam 
man3Si)·le hir siirpriz teşkil etti. Ya~
h teyze, çorapları tanımıştı; "nasıl 

?" 1 ' . "R l tanmıam. e emı tı. u çorap arı ye-
ğenim için hen kcnclim ördüm ve o· 
mm isminin ilk lıarfini <le k'endi e· 
Jimle isleıliın !" İhtiyar yanrlrp yanıl
maclrğı kaydiyle tekrar tekrar te,·cili 
olunan suallere karşı, o, teşlıfainde 
. ı d "k •. 1 ısrar a nrmn~, -at ıyen yanı mıyo· 
nım~ bu çoraplar yeğenimin çorapla· 
rıdır !'' demişti. 

Şu Jıalde ! ? ! 
Eğer Rodasm odasma liapandığma 

ve yalnız bir sabah karanlığında so· 
liaktan geçtiğine, yani kapıcı kadmm 
bu §ekildeki ifadesine inanmak lazım 
gelirse, katilin kendisi olduğu kabul 
-taoba; ... 1: • bı .. hnnı da ~oraplarını 
giyen bir do tu..... Kadm veya er· 
kek?!? 

Ya Vuarno? 
Y okqa Vuarb'o 'da Bodasm suç orta

ğı mıydı? Bu esrarengiz görünen ci
nayeti, elhirliğiyle mi i§lemi§lerdi? 

l\fose, tahkikatı Rodas istikametin· 
ele yiiriitmeği de hu kadarla bıraka· 
rak, Vunrhonnn vaziyetini efeledi. 
Ru terzi ve "Sürete'' gönüllüsü son 
zamanlarda e,•]enmişti. E,·leni~le te
sis ettiği rabıta, talıkiliatı inki~af et· 
tirmekte rol oynayamaz mıydı? Bel
kif ?! 

Ilunn ıliiJinen polis liariyesi, Vu
arhonun knynatası ve k'aynanasile te
ma:;a ge!;erck, enteresan malumat em: 
aindi. Terzinin C\ lcndiği knın 15000 
frank drahoması mevcutlu. Diğer ta· 
raftan, kızın annesiyle habası, dama· 
Cim da hu drahomnya kendi taraf m
'dan 10.000 frank eklenmesini, h<iyle
ce 25.000 frank bir servetin yeni ai
lenin temelini teşkil etmesini şart 
k'oşmuşlardı ! 

.Vuarbo. sonraı.lan nikalılandıgı kı
za clelice.:ine aşıktı. Onun için yanıp 
tutuşuyonlu. Fakat, santim hile tut
madığr, lıil:ikis uçan kuşa borçlandı
ğı hütiin o civarda şa) i idi. Bu itibar• 
la, kızlarını h<;yle ll · r atlama vermek 
istemeyen h:ıhayla anne, ondan 10000 
frank istemekle, hu iz<lirnç teklifini 
rccl<lettiklerine zalıiptiler. l\lali vazi
yeti hu ka(lar lmzuk olan bir adam, 
imkanı yok hu para •ı tedarik edemi· 
yecekti. Ve hiç fiiplıesiz kızdan ziya
cle, onun l 5.000 frank drahoması i
çin de1i. tlİ\·:me olan lıerifin hu planı 
suya diiff'<'ckti!?! 

Gelgelclim, ki iş tamamiyle aksine 
çıkmı,,tı. Vuarlıo, lıu farlı kabule 
ynnaşım~ ,.e kr~a hir miid<let sonra 
dal0.000 frank gctirmi~ti. Parayı ge· 
tidnce ele kızın hahasiyle anneı-i ar
tık clalıa fazla terc<ldiit etmemişler, 
kız lanın ona ,·crmi:lcr: ikiı=i. elii;;ün, 
dernekle gelin. gih ey ginrıiqlcrdi ! 

Vuarho, aralarına karıştrğı aileye, 
hu parayı nasıl tedarik ettiğini de 
~öyle :mlatnuştı: 

- Renim en yakın dostum Ilod:ıs 
''ereli. Zaten lJcn onun yegane ,·arisi
yim. Kcndici tillinrr.,. htiliin ıniraı;ı 

bana kalacak. O, bUtün mirasını bana 
vasiyet etti! 

l\Iase, 15.000 frank'm ~imdi nere
de durduğunu sorunca, ~u cevabı al
dı: 

- Bizim yanımızda! Şurada çelik 
kasanın içerisinde! 

- Liitf en açar mısınız? 
- Kasayı mı? Haylıayl 

Düğündenheri kapalı duran ~elik 
kasa açıldı. Bir de ne görülsiin? Bom
ho§ ! 

Bütün aile ~a~rp kaldılar. Fakat, 
l\Jase, pek o kadar hayrete uğramadı. 
Vuarho, kendi getirdiği parayı geriye 
alırken karısmmkini ne ·~ırmakta 
bir beis görmemi§ti ! ? ! 

Vaziyet, hayli kan~mışken, §İmdi 
Vuarbo aleyhine inkişaf ediyordu. O· 
nun parayı yegane varisi bulunduğu· 
nu söylediği Bodasm verdiğinden balı 
ıetmesi, hayli manidardı. Badanacı 
ihtiyar, kendi parasitle yemez, içmez 
derecede cimri bir adam ol<luğu halde 
10.000 frank miktarında bir parayı 
çıkanp ta ve"!liş olabilir miydi!?! 
Velev ki yakın bir dostuna! Hayır, 
lıasi" bir adam, hu kadar f edakar1ığı 
göze aldıramazdı. Öldükten ıonra 
mirasını bırakması m.uhtemeldi, ama 
&af,hgmda para vermek .... Hele bu ka
dllr? Hayır; bu imkanınzdı! 

Sonra, Vuarb'onun ,·erdiği parayı 
g~riye alıp, bu arada kansmm 15000 
frangını da aşırması? Yoksa, hasisi 
muvakkat bir zaman için 10000 franJt 
vermeğe ikna etmi~ti de ııonradan pa· 

bu polis hafiyeliğine namzet heriften 
~üplıe1enm~k yerinde olduğu duygu· 
sunu artık fazlasiyle besliyordu. Bu 
yeni malfımatı e<lindikten sonra da, 
onunla doğru<lun do~ruya meşgul ol
mak, yerindeydi. Meçhul semte gi
den terzi krdmın izini hulmağa tercih 
edilecek ~ey, izi belli olan terzi Vuar· 
boyu 11ıkıftrnrıaktı ! Fakat daha evvel 
de, gidip bir kere şu Bodasm kapan
dığı yeri ara~tırmak, mm· af ıktı ! 

"Yatak odasmclaki ışık"?!? 
Geceleri odada lamba yakan el, ki

min eliydi? ''.Melankolik devre'' ge
çirmekte olan floclasm mı, yoksa? ,,,r k " • ·u b • ı o sa nm pe:.ı sıra, "uar onun ıs· 
nünden ba~ka isim akla gelmiyordu, 
doğrusu! 

1\lase, baskını gece ,·akti yapmağa 
karar vererek, o gece yanma birkaç 
memur alıp, Bodasm adresine.yollan
dı. Yan sokağa sapar sapmaz, kapıcı 
kadmm tarif ettiği pencerede ışık seç· 
tiler. Bodasın odasında lamba yanı
yordu. Fakat, kimin eliyle?! 

Şimdi anlıyaacklarclr. Diikkinm 1'e 
pengini kırarak, içeriye girdiler. On
daIJ. sonra da dip taraftaki yatnk oda
ımm kapısını kırdılar. Ve ..... Taban
calarını çeviren ,memurlar, i~eri~ini 
bomboş buldular!?! 

Ne Bocla11, ne de Vuarbo!!?? 
l\f ase, odayı gözden geçirdi. Masa 

üzerinde bir.... mum yılprrdayordu. 
Yılpırclayan mumun titrek ziyasmda, 
odanın fakirane e yııı;ma birer birer 
baktılar. 

tayı gizlice geriye alıp, kendisine gö· Oda, alelacele ~öyle, höy!• hir par
tDrmUı..nıüyAlii? Ya 15.000 Iraııli ijı- · • ~a <lüzeltihni' lıal,foy~ Yatak.. yll'o 
telik ne oluyordu? 10.000 frangın, ~taga ~elince, ~rmla ıglinlerden .. ~ece
fahiş faizi mi?! Jerdenberi lıiç kimsenin yatmadığı hes 

1\fase, ötcdenheri hiç lioşlanmadıgı he11iyıli. Yatak ta, hir clere~eye ka-

Penceroden bak1ıp HMtS Geor
gun geldiğini gören R<fn<k>lf, o 
sırada çiftliğin idare k11'mındald 
küçük odasında "bulunuyordu. O
dadan çık"ıp eniştesine doğru yü. 
rüdü •••••• 

Hana Georg, biraz donuk bir ta.
vırla: 

- Seni selamlarım, Kurt! dedi; gel
diğini bana neden bildirmedin? 

- Bundan dolayı bana canın mı 
sıkıldı yoksa ? 

- Hayır; ancak .• 
Kurt, enl§tesinl odasına. götürdü: 
- Sana i~ecek bir ~y ikram edebi-

lir miyim, Hans Geo:-g .. Bir konyak, 
mesela? 

- Yok teşekkür ederim; hiçbir şey 
içmem! 

-Fakat, bir cıgara? 
- Onu da istemem .. Çok teşekkür! 
Ve oturdular .. 
- Neş'esiz görünüyôrsun, Hans 

Georg! 
Hohenhag, asabi bir tavırla, gUl • 

dü: 
- Şaşılacak §ey değil! O kadar çok 

düşünecek §eyim var ki! .. Her ne hal
se! !şden bahsedelim. Yeni demiryolu
nun yapılması, sana. yazdığım gibi, 
kararlaştırıldı. Elektrik cereyanını da 
temin ettim. Şu hale göre de şimdi 
bunun için kurulacak tesisatın plan
lan ve tesisat masrafları ile meşgul 
olmalıyız. 

Kurla, işten anlar bir adam halile, 
bu mevzuda. etraflı izahat verm.eğe 
b:ışladı. Fakat, Randolf, onun sözleri. 
ni yarı dinler, yarı dinlemez haldey
di. Eniştesi, bu hususta herhangi bir 
mukabil teklifi yahut da mes'eleye 
dair ba~ka bir söyliycceği olup olına
dığını sonınca, ~u mukabelede bulun
du: 

- Az\zim Hans Georg: kalbim bam 
başka bir !)eyle yUklil bulunduğ-.ı sı. 
rnda, seninle i~e mUte:ıllik fcyler U • 
zerinde konu!}mak, bana gilç geliyor. 
Gitta do!ayısiyle SQn derecede ilzün-

Edebi Roman : '' ---

s:::vG i; 
Uyanınca •• 

Yazan : Maks El 

tillilyilm. 
Han.s Georgun bak~ı. çelik gibi 

sertleşti: 

- Hemşireni benimle evlenmesi için 
ıknaa. çalı§tığma pf eman mıam? 

- Beni yanlış anlama, Hana Georg ! 
GörilnUşe bakılırsa teşne bulunduğun 

o saadete kavuşamadığmdan dolayı 
pek üzilldilğUmU söylemek istiyor -
dum! 

Hohenhag, bahlsi kısa kesmek is
tercesine bir el hareketi yaptı. 
-Bırakalım bunu! Bu bahiste ko

nuşmanın manası yoktur! 
-Rica ed~rim, Hans Georg, dinle 

beni! Gitta bana hepsini anlattı. Ben 
hem ona, hem de sana mUthiı surette 
açıyorum. Emin ol, ki ben, adi men
faat, iğrenç hesaplamayla, sırf mad
dt sebeplerle Gittanın senin karın ol. 
masını iltizam etmedim; bilakis bu ha 
rekctlmle senin ve Gittanm saadete 
kavuşmalarına doğru kUrek çektiğim 
hususunda en sağlam kanaati edindi
ğim için! Ben, yabuz her ikiniz için 
de en iyi ~yi istiyordum. Buna ye • 
min ederim! 

- Olabilir! 
Hohenhag, hafif ce omuz silkti: 
- Fakat ben yalnız bir hal çaresi 

görüyorum: etrafta merak uyandır
madan, gürilltilsUz, patırtısız biribi. · 
rimiulen ayrılmak! Noelden sonra, 
Gitta, Merana, annesinin yanına gide
cek .. Hemşiren seninle meseleye dair 
konuştu mu? 

- Hayır, o hUıSusta aramızda tek 
kelimt> blle geçmedi! 

- Ben de bu eekli en doğru şekil 
buluyorum! 

- Ben tamamiylc aksine düşünüyo
. rum, aziz eniştem! 

i~I---~~· 
Fabrikalarda çahştır 

lacak mahkUmlar 
~dliye vekaleti Nazilli fabrikas~ 
da 200 mahkuman çahşrns 

na müsaade etti , 
Izmir, (Husuşi) - Hapishanelerde 

ki ağır cezalı mahkumların fabrikala
nmızda çalıştırılmaları ve bunlardan 
istüade edilmesi muvafık görülmUş, 
birçok yerlerde de bu karar tatbik 
mevki~ne konmuştur. 

1 
Adlıye Vekaleti, Sümer Bankın Na

zilli fabrikasında da. 200 mahkfunun 
çalıştınlmasma mllsaade etmiştir. Bu 
mahkfunlar; lzmir, ·Aydın, hluğla, De. 
nizli ve Manisa hapishanelerinden tef -
rik edilecekler, Nazilliye gönderilerek 
liyakatlarma göre vazife alacakle.rdır. 

Kombinanm arka kısmında mah -
kumlara mahsus bir pavyon inş .. edi
lecek; burada inzibatı fabrika miidirL 
yetinin kontrolü altında bir jandarma 
karakolu temin edilecektir. 

Ratıalane müdürümüz 
izmirde 

lzmir, (Hususi) - İstanbul rasat
hanesi müdürü B. Fatin 1stanbuldan 
şehrimiz.e gelmi§tir. B. Fatin, Manisa
da olduğu gibi burada da şehrin mik-
na.tis tahavvülitım tesbit eylemiştir. 

Gazetelere beyanatta bulunan ra ~ 
sathane müdürü, bu işin Garbi Ana
doluda bitirilmiş olduğunu, şimdiki 
halde mıknatis tahavvülitı tesbit edil. 
memiş yalnız Balıkesir ve Kütahya 
mmtakalannm kaldığını söylemiş, bu 
ralarm da tcsbitinden sonra bütün 

dar diizeltilıni~ olarak, duruyorcln. 
Şu halele?! 
Genç detektif odayı araştırmağa 

koyulclu. Duvarlara g()z gezdirdi. San
dddarm ''C kutuların üstüste konuldu 
ğu bir kö~e \"ar<lı. Q köşeye doğru 
yiirfidU ve ...... 

(Arkası !t>aT.) 

- Sen de takdir edersin, ki Kurt, 
bu vaziyete ilanihaye tııbammül edi
lemez! 

- Bu kadar kinci ve inadcı olma, 
Hans Gcorg! Gittn, ihtimal d~ünme
den bazı sözler söyle.miştir; ancak .. 

memleketin mıknatis tab•~ jŞtJ 
anlaşılabileceğini beyan eY: rJle 
Fatin, lunirde bir sisnıog 11oıı bulunması IAzımgcleceğini,_~ 
de alakadarlar nezdinde t~
b~lunacağını ilave eyJeıni§tiJ'· ti• 
Odem!şte otoll18 

telefon 
lzmir, (Hususi) - öde~ed 

yesi, mühim bir ticaret met tt 
Ödemi§ kazasınra otoınatl.k ~ 
tesisatı yapılmasını kararı~. ~J 
derhal teşebbiliılere girişrnıf 
larak bir santral rn::ıkir.esi 8~ı 
Yakında şehir taksimatı~a . ,eP_ 
cak, bütun köyler ve Türk1

) ~ 
güzel yazlığı olan Bozda$· \'e 
te otomatik telefonla merkez.t 
nacaktır. ırt 

Bundan sonra kazanın ~def 
lanması temin edilecek, Jlelk1 
cek yaza kadar Ödemiş ve it ııt 
dan, Ankara • 1.stanbul • 1tJl1 
rtişmek kabil olacaktır. 

Ödemiş, Türkiyedc otoı11a~ 
fona kavuşan ilk kazaroızdır. /ti 
izmir hapisanes dl 

200 bıçak buft1tl 
!zınir, (Hususi) - Birkaç f 

vel §ehrimizdeki umum nıaP 
bir araştırma yaptlmı8, tab~ 
lan ve toprak altlanna si 
(200) muhtelif bıçak ve uctl 
mirler bulunmuştur. Bunlsflll 
mahkUmlara ait olduğu tesbit 
ğe ba.~lanmıştır • 

Ayni ~n. bOşaltılmı~ bir cei 
de hapishaneye esrar sokın:ı 
yen bir şahıs da yakalanınıştır· 

lzmlrde llkmaçla~ 
!zınir, (Hususi) - Şehriıtı~dl' 

leri arasında liğ maçlarına J>V' _. 
nU başlanmıştır. Bu seneniJl , 
iki devre olarak tanzim _, 
Ancak ma~larm mevsim soı1 tK 
dar bitebilmesi Için her baftB 
yapılması muvafık görillınuşttl1'· C 

Hans Georg, Kurtun sözünü kesti: 
- Gittanın, muhibbesine söylediği 

sözler, hiç de düşünmeden söylenmiş 
sözlere benz~miyordu ! Sözleri, içinden 
geliyordu; en ir,ten kanaatinin ifndc
siydi. Ben, sevgi dilenen erkek deği -
lim. He.mşireni büyük ve dürijst bir 
duygu tesiriyle istemiştim. Gitta, i
çimdeki bu duyguyu boğdu. Kendisi
ne olan inanışımı gasbetü. Brnlmle 
C\'lenmckle verdiği "kurban" ı kabul 
etmem; kabul edemem ,.e etmek de 

nk olarak yapılan maçls.rÖ; 
yeni sene gol rekorunu tesi.9 ~ 
ve Dcmirsporu 12 • O ile ye~ 
Ateş, 5 • 1 Yamanlara; J.l5f,ut· 
5 • 1 Doğanspora galip gelJJl r 

Aziziye fUnafl genrt~•:t 
lı.mir, (Hwıusi) - AzJzı)' .,.W 

istemiyorum! 
Kurt, nevmit olmuetu. Sordu: 

bir çare ve yol yak, demek? Sen ve 
bir çare ve yol yok, demek? Ser. de 
Gitta, o kadar yüksek değerde insan. 
lar olduğunuz \'e crns itibariyle biri
birinize mükemmel uyduğunuz halde, 
biribirinizclen ayrılmak istiyorsunuz, 
ha? F:ıknt bu tam manasiyle cinnet
tir! Gittanm seni hakikaten tamma
dan sarfettiği sözler, imkanı yok cid
diye alınamaz. Beni dinle, Hans Georg 

nin fazla dar olmasından. pe~ 
miryolla=-ınm diğer hatlarda rıiıtl 
dığı lokomotif ve \'agontar ": 
tı üzerinde işlctilcmemekted~· ,1. 

Devlet Demiryolla.rı id~~ ~ 
ye tünelinin geni!jletilme!ll ıÇ tJ !,il 
yete geçmiştir. Tünelin iJlş',~ 61'_ 
bir zamanda ikmal cdiJece~ reb11I 
\·cti:ı:ılar da bu hatlarda i~lı) 
t . 1 
ır. ,tı-

Tünclin resmi küşadını ~~ 1 
kili B. Ali Çctinkayanın :p / 1 
karre;dir. ~ J 

benim, en f yi ve en sadık dostur.ı ol- K UR LJ ... , 
duğunu daima söyler, dururdun. Oy- ıı·--• l~ 
leyse şimdi de benim şahsımda, kendi- ,,5f 
sinden yüzsevinnek istediğin k:ırmm 
kardeşini görme; yalnız ve yalJ).lZ. 
senin saadetini göz cnündc tutan bu 
iyi ve sadılt dostunu gör! Rencide e. 
dilmiş crkc!clik gururunun ve istihfaf 
edilmiş sevgi perdekdiğinden, sadece 
bu tesirle göilerinc görünmiyen bu ıa 

adetini tepme! Aaiyı Gittanm üzerin- , 
de kırma! Öyle alelacele hüküm giy
dirme! Belki de Gittanm kalbinde sa 
ıia k~ı sevgi; uyanıyor. Fak:ı.t sen, 
"bu narin çiçekleni§i, filiz verdiği sı
rada imha etmemelisin! 

(Ar 1·:a~ı var) 

ABONE TARIF1:1 

tlemJeket 
lflnde 

~ 

180 ,,,, 
900 

Aclre• değtşttrme nereli ~ 
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eınleketin güzel sayfiye şehirlerinden biri 
7RABZON 

8•ıta ·h· ı · · . Id ğ ·b· 

• 

rı ı şehrin tarihi eser erını o u u gı ı 

~~hafaza etmek Trabzonun tabii güzellik
~~rıne ikinci bir kıymet daha ilave edecektir 

l)uıı 1 t 
•!}) p anhuJ asm ı_ •• ··ı . YAZAN: Niyazı· Ahmet 
~ arkı ' a Aopru erı, 
l'sıllıo.fe .... alr~ ve saire~i ile her 
""&t • •ı lır 1 . 

bıı, lıı1 1 • e ıır olacaktır el· 
ır ·ıllriJıp; 1 .~

1~ hir zaman f. tan· 
· • ıgın · , kııJ Urlar 1 Unutturacak de· 

hl eler .ili gene rerlerinıle kala-
.... ~· nıans J 
tse 1~art-t e<lil a tanatmı hatır• 

• tı fllar k ecek, Aya ofya Bi-
: hu q a kalacak. 
ı Li eyYah ~ 1 • 
k • r ~ehir ~e ırı ayni zamanda 
tır olarak d · .1 · aıma gezı e· 

auh 
~ , lliıa 
ltıer ns s J 

~iıı. ııı; de }·ıka tanatı _ile Pontos 
d- b~tıaleyh t nu~, tarılıe gömmiiş 

tler· •r de\·) .~tanbul gibi Trab-
1, ')le etın vık 1 'h. . tr canı . ı ış tarı ını 
~e~ anrlıran tarihi bir §e• 

b ' !on 1' 
~oıı -arar) . 

le ih tın tari) • enız seyahatimde 
. ~ lrıa) edit ~serlerinin tama· 
~ lullleJer \'e h:ıı' olduğunu gör· 
y~ ılreti d • teerler durduk~a 
İt~ as, aıh:ıa anılır. 
· eki L r e,·veı T 
ı ~o '11.ıdud rahzonun Kara· 
~S~ l>tııı.ış'd 11 lropanm ötesin· 
lb.:ı ... 11alıi\'e• ~ haılar; Bafranın 

"'<le .1 • "ıncı 'Lıı •ıe \iJ• e sona ererdi. Gü· 
~Glngelliı huj"etin bir sancağı idi. 
1ttı~: •iiter butta valinin saltana· 
~~ 1. ' aşka bir §ey düşü• 

dtğj hlltılar 
llıı ,. ldir b rıı hiç biri mevzuu· 

"'lfl • O'Q 
!ııı !'t \'e Y~z?11da heni Tfab 
~ •evft ~rılıı etıerlerinden 

~ !-'ti 'hnet e en sebep, tarihi e-
bll t\~t'ıtıekr "e ehemmiyetini te

t•~ıı.""'41 ır. 
eJrn ııı ti..:' lıiif 
.e~~~ eh tl~et . liunılmaıır, 

1 Ar,,,l ~ , emınıyetınden ileri 
~ııo f.lııd ~ 
~ tııi,. o~\Jz 

•tr lfıd_, 0t~ll il a~ır e\"\·el yazılmı~ 
llldal· llı41Q Yadasrnda Trallzon 
~b ada/ ll~ ltıat \'erilir. Eregli ci

aret 01ıırı ltı nehrinden Trahzo· 
~ ile · lira • ı •t~d 11'lde . ıı, e oturanlar Trua 
t~ ... clli~.ı )ardnna gelmMf'r. 
"'ij"I' l ı..ıe r .. 
~ , lll{"al •caretin genişlediğini 

" 
1ri ""da ·· t Siıı il ttıu ırıustemlekeler e-

(~td~)P llhaf·a~elelere başlamı~-
~ tcft }'u 8 ısı de ilk önce Kotio· 
t~ t, onra Trahzonu kur-
~· totı 

•tıi11 .. eehri 1' 
· ~ad ... ıt tiinı··~~ltlduktan eonra 

t ı ., lğer b-· ~gu Yüzünden az :ıa· 
Ş· Pıt~. Ulun }( 

ıı ~d· 1§ \"e • aradeniz ~ehir-
\ 1 ''p ~ıt "k '1, titı;ı\ atar'' tı çe geni~Jemİf• 

l~ lıııı k !elır· 1 adrnı almıı olan 
~ r-~ ""ııı,;uc e Trahzonlular ta· 

t~) Otı, C::· • 
t !! h "'tıop lı··k .. 
~}d '"ah u ıtrnetinc , cq~i 

~~- '· er tıılj takil i<lart olun 
'fJrı I 

~~~ $'1ıi: 
~,, ~r.ııı • 

~ L ~t \ ı tı"ıj h 
t'1.._'llh~latdrr. lı akkıncla hirçok rİ· 
\~~ıılt 'dilen ~rıun en ııalıilıi ola

\~e l;ı f ethetnı rapza 'dır. Fatih, 
q-ll '.1ar Ya eden bir nıüddet 

tı>"os, ~aınakta olan f) uva
•ngonıyan adlı ese-

. d . . 'd ,,e]mekte ol-
rın e ısının Trapza an " 
<luğunn kaydeder. I . 

· . Jd c;u tepe erın Trapzo c;chrın kuru ll" 

d.. k" ı:.. klı'nde olmasına ort oşe mr masa şe 
verilmiştir. ,, 

"T b Efıan ve Bundan başka ar . T b-
''Tu;;ra Boza:n ., kelimelerınden ra 

o d·ı n ,.e bun· 
zon olduğu da rivayet c 1 e 
Jar i~in birer lıikaye uydurulur. ao 

Burada Trabzon tarihinden bahse· 
deeck değilim {l). Trahzonun e~ki e· 
c:erlerinin tarihi kıymetlerinin muha· 
faza.ı Iaznngeldiğini, bunların tarih· 
Jerfoin bilinmesi ile kıymetlerinin ar· 
tacağmı tekrarlamak isterim. 

yazılı olduğu görülmüştü: "Adriy:ı
no SvHto Dinıarhiyakis ekso ya". 

~amia1ıira~ bir giiriilıii ile ahar." 

Çok gariptir, ki şairane hir fftulc 
He anlatılan mann tırc1nn onra u a· 

Kırk sene kadar evvel Ortahiıar 
camii tamir edilirken kapı üzerinde 
bulunan bir ta§ta rumca ıu cümlenin 

Trabzon Roma imparatorluğuna 
geçtiği vakit Neron hu şelıri mulıaf a

za için birçok tedbirlere başvunnuf, 
Milidm ll7·138 senelerinde hüküm 

tırlar yazılmaktadır: • 

''Bu hal manastınn .:aten lıii::iina
ı•cr olan lıayatına munzam olunca in
san sükiinrı mal;berden nİ§On t'Cr<'rı 
bu ycr<lcn lmçmal~ ister; biitiin bc
dayi ve melıasini tobiiycsiylc, o mulı
fe§<?m binasiylc, giizcl ornıanlari le 
i~tihar eden bu yerde in an bir giirı
den ziyade kalmak üıcmc:, bu lıiiziin 
engi:: yerde /!l!f,;'İrilen Tıayat <laiilhiira
fcye benzer." 

Trabzonun barabt 
lıallne gelen kUt1eıerte. 
den bJr1: Kaymaklı ki. 
lise. Bir lıkelet balln• 
gelen bu bln& artık 
ölmUı demekUr. Onu 
toprağa gömmekt"D 
bqka yapılacak hiç bir 
lı yok. Yaln~ bu eıt. 

rin Ufradıfı t.kıbet bl 
zı eak.J e.erlerl muh•· 
fazaya aevkederae fay. 
dalı bJr der8 vermlf 
olur. 

Bu ~bl tarthl eser. 
lertn mWıatuur. bir. 
çok bakımdan oldufu 
J'ibf, Ttlrkün tarih "' 
aan'eta olan merbutf. 
yeUııl de :labat ıt.mtt 
oıacaktrr. Yurdumu.da 
bunun birçok mJaaJlerl 
vardır. 

o 
y1ııamı tahribatı Uı 

ıördUft.lnllz hale relen 
ıtır. bir g11D TrabsoDU 
•D ıruveUl dO,manlara 
kartı modalaa lçlıı mil 
yoıılar eartedilerek y-. 
pıJaufU· Aradan yfla. 
ıerce .enı geçUlf hftl. 
d• birçok kıaımlan b&.. 
J& dipdiri duruyor. Ba 
ıtırların muhatuuı b' .. 
..,, tnarayı tethedtrı 

TQrlr ırumandarurun 
kudret •• kabfllyeUnt 
göatenııes mır .. 

Bu .arım tarihi .. 
ııemzrılyeUrıl tublt e. 
derı 1&tu1an burada 
oklJY&CaJcmıız. 

" ,re il 

Trabzonda 
Ayasofya 

ıüren imparator Adrina Trahzona 

gelerek ıehri ziyaret etmişti. Trabzon· 
Iular imparatorun kendilerine birçok 
imtiyazlar verme.sinden dolayı impa· 

ratorun bir heykelini dikmi~lerdi. Bi
lihare bulunan taşm da imparatorun 

namı için bir hatıra olduğu anla§ıl· 
mı,tır. 

Kemerliaya'daki Aya Grigoryos ki
lisesinin kapıRmda :Miladın 300 iincü 
seneııinde lıüküm süren imparator 
DiyakJiton ile MaksmiJien ve onlara 
tihi olan JCostantinos -ı·e Galeryo 'e 
hitaben yazılmış bir~ok ibareleri me' 
cut olduğu görülmüştür. 

Üçüncü Miladi asırda Trabzon 
Komnen lıanedanmm eline geçmişti. 
1461 de Trabzon talıtmı işgal eden A· 
Jeksiyos Trabzonda kendi eliyle bir 
ejder öldürmiiş ve bu kahramanlığı· 
nm hatırası olamak üzere yaptırdığı 
çe§meye ejder ağrılı bir oluk koydur
muf. Trabzon tarihini yazan Şakir 
Şevket merhum, bu eserin de Ortalıi· 
ıar camii karşısında bulunJugunu 1 
kaydeder. 

· Trabzonun tarihi eserlerinden biri 
de §ehrin en güzel me' ki inde kımıl· 
mu~ olan Ayasof ya kili~c~iclir. 

Netice: 

Trahzon şirin giiıelliklcri} le hir 
sayfiye §elırj olduğu kndnr tarilıi c· 
hcmıniyeti ,.c kı) mcti olan lıir §elıri
mizılir. Aya of ynmn hnzı ) erleri tıı· 
mir cdilıni~. Diğer tarihi hiıuılar da 
hu suretle mulıaf a7.n eililirAe Trnlızo. 
mm tabii giizelliklerine elhctıP ikinci 
bir kıymet ilih e cclilmiş olacaktır. 

'(1) Trabzon tarihi t c Trab:.orırm 
fr.thi ile cf ~anclcri Tuıkl~ıncla 10 
llaziran 1937 Jc seri maluılefc.rim c 
miiracaat .• 

iki yeni tayin 
Ankara, 15 (Telefonla) - Açık bu~ 

lunan ikin1.:i umumi müfettişlik mali 
müşavirliğine İstanbul defterdar mua
vini B. Cemal Yorulmaz, İstanbul def· 
terdarhk muavinliğine de divanı mu
hasebat birinci sınıf murakiplerinden 
B. İbrahim Sebran tayin edilm'~Jcrdir. 

lk tısat müsteşarı 

Birinci Emanoel zamanında {:M. 
1245) Trahzonda hüyük bir yangın 
ı;::rkınış -ı•e §ehir bir harahm c ıliinrniiş· 
tü. Kral hiitiin binnlan y~niıleu yap· 
trrrrken A)·asofra kilisesini de yaplır
mrıtr. ki hugü~ bu kili e 69!? yaşına 
girmiş bulunmakta<lır. 

İkinci Alek~iyos tarafmclan bilhas· 
11 Sinop hiikfünetinin teca' iizlerin
den konınmak için yeniden yaptırdığı 
ıahil surları YıJdmmla muhareb~ e
derek İzmiri iı.tila ettikten sonra 
Trahzona gelen Timunı surları afıııak 
tan aciz kalnuştı. 

Ankara 15 (Telefonla) - İktısat 

Vekaleti siyasi müsteşarı B. Ali Rıza 
bu akşamki ikinci trenle 1stanbula ha
reket etmiştir. 

Trahzonda hir de Siimela mana • 
tm vardır, ki harabe haline gelmek
tedir. Eski bir salnamede hu mana • 
tır §Öyle anlatılır: 

"'S .. l _ı. ume a yrınut .Meryamana manas-
tın leta/ct tıe garabeti mcr•kiiyycsi 
noktai ruwırındmı ~ayanıı scyrütc
mal" olan miieue.saıı Jiniycdcndir. 
Saıhıbahirdcn altı yii.: metre irtifam• 
da cesim ve miithİ§ bir /cayanın oyuk 
bir yerinde yapılnıı§ olan mana..~ıırrn 
etrafı çam onnanlariyle m11hattır. Ala 
mutıruı namına nübet e<lilen. Mer
yemana deresi bu ormanın orıcuınJan 

Ekmek jiatı 
htanbul belediye.inden: 

Teşrinsanin 17 inci çarşamba gil
nlindcn itbarcn birinci ekmek on ku • 
ruş otuz para, ikinci ekmek on kunış, 
francala on beş kuruştur. 

JLAN 

Babam Atadan muhassas olup Kadı 

köy malmüdürlüğünden almakta oldu 
ğum maaş cüzdanımı zayi ettim. Yeni 
sini alacağımdan hü~ü yoktur. 

Kadıköy Y cldcğinneninde Taşlıba 
yır sokağında (37) nwnarada 

Zeynep 

Yapılışmdanberl 692 9e0e pçmlı olan A. 
yasofya birÇok tarfhl vak'alarm f&hidldlr. 

Halk dlllnde e!sanıle en klllae P'aUb taratm. 
dan camle çtvrfldikten eonra da çan kuJ ... 

ile bugün• kadar Yefadı· Yandald Ntdm idi&. 

11enln tuıtUndekJ tesyln•t.m bir kJamını ıöe. 

&ermektedir. 
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Sıhhıyc:de yem Fik:rveedebiyat 

Marakll 

Bilgiler 

idam sandalye
sinin kayışları 

Amerikada katilJeri idam ettikleri 
elektrik ıandalyumm kaç kayı'ı bu
lunduğunu bilir miaiais? 

Bu mq'um sandalyanm ka)"I§lan 
sekiz taneılir. Her birisi yedi, sekiz 
santimetre genişliğindedir. 

Mahkum, hn ıandaJyaya oturduğu 
zaman, iki J.ayı§ a} ak bileklerinden 
bağlanır. iki tane.si koJlarımn ön ta
raflarmclan l a~lanır. Kollannın pa
zı kı-nnl.arı cl:ı l·İrt'r kayı~a geç:riJir. 

Bir kayı§ belinden bağlanır. Bir ka 
yı§ da gö~ iinden geçirilir. Ri>}lclik
Je hiç kmıılclanamaz lıir Iıale ~eJen 
ölüm nıahkfınm, uf ak bir ele.ktrik ce
reyanirle apan ız kendin<lt'n ge~İ\"e-
rir. 

• • • 
idanı ipi 
kolleksiyonu 
Her ~eyin bir koJleksiyoon yapılJı

ğı gibi, asılan adamların boğazlarma 
geçirilmi~ olan iplerin de bir koHcksi
yomı yapılnıl.§lır. 

Bu ipler arasmda, hilliaua ıne§hur 
adamlarm jd:mı edildikleri ipler mev 
cuttur ve bu baknndaıı en zengin kol
Jeksiyon İngiltere emniyetiumumiye 
binasında bulunmaktadır. 

Ru binanın ''Karamüze99 isimli bir 
dairesi \'ardır. Dlinyanm en rengin 
M•ın ipi koll4'k,;ıqna oradadır. 

111 ıma:n2::m111 nı:mı • 
Operatör Uroıog 

Doktor 
· sorevva Atamaı 

Beyoflu 1stikW caddcai Parmakb 
J'ranway durağı No. 121 birind . . . 

kattaki 

·' Muayene hanesinde hastalanm ber· ı 
y
1

: eUn sut t 6-20 arasında bbul 

il eder. 
~ı:mm:amıuı:ım:::=mm •• :..:.-u:a:::ıii 

SaQlık 
Servisimiz 

Buna doktorw.u l'uarta1 gttııte11 
aat oa be,,ı buC"Uktan )1rmlye ita i 1r 1., 
Dtem!z ldarebanuladıe, Cumartul l'\1llJert 
de aut ıt ten 19 • kadar Lllell Tayy:s.re 
apartımulan lk1Dd daln ne: DWD&rada 

dalma olaa)'UCU)anmm yedi 1rupoa can. 
bUiDde kabUI eder. 

Ayni tekilde dit doktorlarmı• da Hu
JUculannıısm emlrlertzıe hazır bulunmak. 
tadır. Dlf doktonımua FabretUn Ottmen 
Parmakkapı latJlrllt i:l&ddeııınde 127 ouzna. 
l'8da pu&rtell .c11A1ert uat H Ue 20 .,. 
smda buJundutu gtbl doktor Necau Pak• 
.. de Karak8)' Mahmudiye caddeat 1-2 
.umanda -.il " oama l'Uııllerl .,... .. ._ 
lerde ob)WUlm ...,._.. •tı•t:M· 
1ar ,,. utü tedavtıertnl yapacüJarcm. 

A)'DI samanda Beffktaı tramYay catt 
deıl ı:rtp apartmıamnda .annetct zam 
,,.... •ahtac: okuyucuıamnızm eocu~ 
&&rmı ltlnnet edecektir. 

A)·nca Aksaray Pertn ı:czaoeat ya. 
amda 1&2 numarada aunnetçt t • mbbal 
m o aru Nmt llpls KURUN dolLtoruw 
....... ....,._.." bebertod ,.. ini
.... hNllılcle ,,. abaaelerlnll9e • • 
._ .... tle ~lllarmm .aom.t ıuaello 

J'8lertıd ~tir. 
blmlerlıd JUdllanll dc*tcır. dlfd ..... 
~ llltlNcaat ~ KURınr.. 
ldsmet 1rupqıs1111du 'Ndl tw •fıılDı m.tı .......... 
...--KURUN-~ 

Hlzmel ku..-u 
.. ...,._ .... ldanlllDe ............ 

1 - .._.. ......... ,.,.... ...._... ,_...,............,......., .. ..... ·- -- ......... ..,..... ... 
tlrlD IWnm J'Clflarmı ....... 9MUP W::ftlllt' 

l Pekin zabıtası
nın bir tedbiri 

Pekin sabıtaaı son zamanlarda, ku
marbazlara bnyük bir ''İbret geçitres
mi" yaptırma~tJ1y;'.!r. Kumarın hay); 
ilerle.mit olduğu tehirde gizli yf'rler 
birdenbire buılıyor; y.Italananfarm 
isimleri biiyiik harflerle ı.belalara 
yazılarak bu tahela1ar her birinin ar
kama aıılıyor ve kumarbular biri· 
birine ha~h olank, wokıklırda t"lhir 
ediliyordu. 

FRANSADAN MOKOV AYA 
BİR HEYET ClDIYOR 

Paris, 16 (A. A.) - Beyne!nıilel 

!endikalar federasyonu umumi k!tibf 
B. Schevenle ile kitibi umum! mua
vini B. Stolhz ve umumi mesai xon
f ederuyonu umumi katibi B. JoWıaux 
nun da dahil bulunduğu bir heyet, Sov 
yet sendikal4lnnm beynelmilel fede
rasyona dahil olmalarmı temine ma,. 
tuf müzakerelerde bulunmak Uzere 
22 - 25 ikhıcite§rln arasında Moeko
vaya gidecektir. 

BÜYUK BiR TAYYARE 
KAZASI 

Brüksel, 16 (A. A.) - Frankfor~ 
dan Londraya giden mua?UlD yolcu 
tayyaresi, üstende civarında lia do
layısiyle bir fahrüanın bacuma ~ 
mış ve yere düterek yaDDlJttır. Seki
zi yalcu ve Uçll mürettebat olmak be.. 
re on bir kili ölmilfttır. Ölenler ara. 
smda da preııa de ıu.e, ref"ıkast, an
Deli ve W oğlu da vardır. 

SOVYETLERF FRANKOY A 
MU~p HAKKINI TANIYOR 

Londra, 16 - Ademi lıflidahaJe taıt 
komitesinin bugnnkU toplantım.da, 

~ heyeti, İngiliz pllnını tam ola
rak kabul etmi§tir. 

SovyeUer Birliği şimdiye 'kadar bu 
pllnın İspanyadaki hükümettere ba. 
zı muharip hakkının tanınması h118U
sundald kısmım kabul etmemekte ldL 

ITALYADA FAŞiST ALEYHTAR 
LARI MAHKOM Ol.DOLAR 
Roma. 16 (A. A.) - HU11ual mah

keme, Genzano mıntekaııoda fqiat 

aleyhtarı çift,çi gı"Upunu bir sene ile 

on aeu arumda muhtelif hapis Ctt&

larma JD&)ak6m etım,ur. 

Patis, 16 (A. A.) - Bazı gazctele.. 
rin, komunlsUer tarafından blr komp 
lo hazırlanmış olduğuna dair vermit 
oldukları haberler hakkında aoııalan 

bir suale cevaben dahiliye .namı, bu 
habtaki haberleri hllkiımetbı asla. cid
di telakki etmediğini ve bunlan ~g11. 

lünç birtakım icatıa.r,. telAkki etınek
te bulundufunu eöylemi§tlr. 

X 9 •un 

Maeeratan 
Bilyük bir clld ha.tinde. Yalıuz re.. 
simlerden ibaret. içindeki kilçUk 
konuamalarla hiç yorulmadan X 9 
UD harikuJ&de maceralarmı takip 
etmlf oluımnua. 

X9u 
efzln gibi eocuklanmz da çok le-
ver. 
Bu oıılarm a,m amıncla eflenceJI 
bir okuma kitabı ela olar • 

l'Jab IO kurtlltur 
ÇocukJmnm tepik edlala. Rafta. 
lıklarmdan a;JD'MUlan klgQk :ye. 
kbJarta ba kllclk rüum laa bir .............. 

X 1 an 
............... .... tue eı11 .... 
llclbW. 

tayınler 
Ankara, '., (Telefonla) - Sıhhiye 

de yeniden L;U tayin ve nakiller yapıl 
mıştır: 

Etilci Ordu belediye ta.bibi Hamdi 
Tokat frengi mücadelesi taıbipliğine; 
Heybeliada verem sanatoryomu as• 
tanı Fehiiıi Haydarp&f& nll.mune has 
tahanem dahiliye asistanlığına; Anka 
ra nürnune hastahanesi eski asistanı 
Mazhar Antalya memleket hastahane 
si nisaiye mUtehassıslıfma; lzmir 
eski şeyyar tabibi Hayri Manisa sıt
ma milcadeleei tabipliğine; Konya. es 
ki sıtma mücadele tabibi !rf an Orhan 
gazi hükUm.et tabipliğine; Eski I.Adik 
hükillnet tabibi Cavit F.skişehir sıtma 
mücadelesi tabipliğine; İzmir belediye 
tabibi SUreyya Dikili hükı'.imet tabipti 
ğine; Çarşamba hükUınet ta.bibi Abi 
din Reşadiye hükfunet tabipliğine, Gu 
reba hastahanesi röntken asistanı Ce 
lal Muğla memleket hastahanesi rönt
ken mütehassıslığma; Beyoğlu hasta.. 
hMesi hariciye asistanı Celil Gureba 
hastahanesi uistanlrğma; Siverek 
trahoma hastahanesi ta.bibi Nurettin 
Diyarbekir trahoma hastahanesi ta-
bipliğine; Menemen eski belediye ta 
bibi Tahir Manisa sıtma mücadelesi 
tabipliğine; a~ bulunan röntken 
mutehassısı Saadet K8.mil İstanbul 

emrazısariye hastanesi röntken mute 
hassıslığına: Ankara. nümune 1ıuta.. 
ha.nesi dahiliye muavini lhaan Karq 
da.biliye mütehassıslığına; Ankara nU 
muııe hastahanesi dahili19 muavini 
Necati Sinop hastahanesi dahlllye mtl 
tehassıslığma; Ankara verem mllca.
dele disp&neerl ta.bibi Suat Tnmm 
Verem mücadele dispanseri talXpUlf 
ne; İstanbul çocuk hast.a.haneel ulat& 
nı Klzım Ankara nD.mune b••ıhıne 
si dahiliye muavinliğine; Açıkta bulu 
nan Nuri Kamil Ça.na.kkale bı..,b•ne 
ıl nisaiye mtltehasaıslıima; Açlkta 
bulunan Muhittin, Saim, Ahmet, Lllt 
fi tıp Webe yurdu idare tabipliklerine. 
Pınarbaşı hilkilmet tabibi Kbmı Çir 
p.mba bUklnnet tabibliflnıe; Eııdne 
hilkflmet ta.bibi Salih Mlbıir Devrek 
h~iıo:ıeıt; Wıi.l}µtJ,nc; Acikt& bulunan 
Fahri Ezine hü~ tab\pUiJne; A
çıkta bulunan mütehassıs Kete Ayan 
cık frengi mflcadele tabiplllfne; To 
kat hastahaneei operat.M V bmet 
Rıza Malatya. hastahaned openttir • 
lüğüne; Antep hastahanesi operatörtl 
NuriMarqhastahanesioperatörHlğll 

ne; Haseki Nıstıh•nesi hariciye ula. 
tanı Medeni A.ydm hutahaneei opera 
törlüğilne; Allbra nUmune hHtah~ 
nesi operatör muavini Hilmi Enin • 
can memleket hastahanesi openttirlfl 
ğUne; Afyon bil.kilmet tlll:ıibi LWt 
ve Siverek hükftmet tablll Kelmaet 
Hamdi Vekllet ııetrlyat IUbeli milte 
ha&ualığma; Konya artma mllClldeı.t 
laboratuvar tefi Muhit Veület lgti
mat muavenet claıre.t mlt.ehı--hit 
na.; Haydarpap. hutalıa.a.ı daJıllQıa 
asiataiıı Ekrem Burdur nwnlıebıt llM 
tahaneai dahiliye mütMı-nbima; 
Kütahya hükfunet tabibi Bıüi t.alr 
sıhhat direktör muavinlifne; tnegS 
eski httttmıet ta.bibi Ahmet Omlet 
Ttabzun belediye ta.biplillne; Açıkta 
bulunan dif tabibi İsmail DiyaMektr 
hutaht,nesi dit tabipliğine tayin eclll 
m1flerdir. 

Emniyet t11şhll•tında 
Ankara 1 5 (T eleforila) - Polil 

mesleğine cirit ve terfi eeu1anm 
gösteren ve emniyet teıkiJltı men • 
suplanna verilecek inzib.atf auleıa 
dair nizamnameler meriyete girmiı
tir. 

Aff 11dll~n bir ceza 
Ankara 16 (Telefonla) Hapse ve 

para cezasına mahkum edilmi§ olan 
eski maliye vezneden Hulusinin, has 
talığma mebni, geri kalan cezasının 
affı Vekiller Heyetince kanu-laştınl
mıt§ır. 

(Btl§tarafı 6 VIClda) 

Jetleriyle yani kul kalmak, ?.elil ol -
mak suretiyle bir kıymet halini al
mıştır. Medresenln ve camiin iııaam -
na naz.aran F.genin iııaanı daha il. 
Uba.li olmakl& beraber yine insanı ta.
bil ve ~rt vasıflariyle idrak edeme
mlftlr. ÇUnldl onlan yap.tan devir -
terin bqmdakl idrak ayakları zen
cirli forsasmı yelkenin muavini sayan 
korsanın.kinden farklı değildi. 

• • • 
Halbuki beeerfn kıymet kazanması, 

daha ilk mmanlardan itibaren onun 
yaratıcı, yapıcı bir unsur olarak ka
buliyle başlar. Be~eri kudreti temsil 
eden "insan şekilli ilah,, insanın ilk 
zaferidir. Bu zafer ,nihayet tabiatın 
cevheri olan akim insanda mevcudiye. 
ti ile insan şahsiyetinin biraz daha 
kıymetlenme8ine ve mUl!avata yol 
açıyor, nihayet irusıuıa. başkalarının 

mukadderatı teslim edilirken, yahut 
insanm reyi eonılurken bu, onım bir 
kemmiyet değil, bir keyfiyet olduğu. 
nun tudiki manasını ifade eder. Hal
buki samt zihniyetde beşeri kalitenin 
değil, beşer kaldıkça beşerin bile ma
nası yoktur. 

Eeki Halter,, 
piyonu bUO 

kü ehliV8~ 
RiGUL0 

OUrcU pe?ıll•"" 
Senelerce dünya f-lalt" 

yonluğunu muhafaza ~~ 
nlama~ ve pek haklı 
yanın en kuvvetli a~f 
kazanan 1 1 rekor sahih~ 
Rigule, evvelki gün,~ 
bul halkmm pek iyi iJ1 
pehlivan Kola K varraıı' 
mı§tır. _ • , ~ 

Henüz neticesi ~ 
her alamadığımız bu ~--_., 
Rigulo, gazetecilere fU 
mittir: ~ 

"K varyaniyi yaln~ ~ 
ğil fakat bu galibiyetı eJJ ftJd': 
manda kazanmak iati~0 1 rnin değerli bir szürefÇI 0~; 
miyor değilim. Faka~ .. ~e bd 
ne evvel intisap ettığiıl'. " 
bir hayli tt".rakki ettiğiırd 

Taliinizi öğrene ;,ı;fılh:i::k:. Rigulo. !::: 
bilirsiniz evvel ba§latnl§tıt ve ~rı; 

livan olan Kvaryaniyı .. 
(Sqtarafı 6 mcı a,.W.) gibi kısa bir zama~-~li 

mak ve bilhaaa saadetle neticelen .. dünyanın en büyük pc;ı~ 
mesi için en evvel iki pıt Jazma. güretmeline ve onları a--

1 - (Eıbğin) ve (keclmm) dol hayret edilemez!~. • 
duğu blmj)um atka müait olmaai. 

2-Taqbklan veyahut MVsi)e- Tüy ıildet 
rini ilk itiraf etikleri zaman 8e11181 la Dünya tüy siklet~ 
ta1aruı münuip bir tekilde bulun - Moris Holtzer, önüm .. 
mut oJmamdır. sinde, Cenevrcde dünya 

Bunun için en evvel ayni haftada hıiu için lsviçrc propİ 
ve hele ayni günde dolmak lü.m bal Dübua ile kartılapcaktıl'• 
larla L-::.•---!:- müait o'-- za ..,..IAU&&..._. _,._. lmaitte yeni bir epor 
manlaıdır. J. 

Bu pJi1er daima ayni kmurlara İzmit kağıt .fabrikasın~ 
malik olurlana da ayni faziletlere •· küDü bir spor kulübü a • 
hip deiildirler. dir. Kağıt .. Spor .. iaminı 

Bunlardan birisi~ bıJı ~ lan bu yeni tqekkllili\J!l 
Jd kuvvetli bir atk hileedt.T. Bu atk nı için çok istifadeli ola< 
ne kadar kuvvetli olma olsun o nie- kaktır. 
bette fazla inkisar hayale uirar; il .. Baıçra ta ...... , 
b1rJ-lini bekleyen büyük futma1ar • / • a ft w• 
dır. blrlnclıl 

Bu hakmıdan eenenin biıbirine zJt Ankara 16 (T elefoıı1') 
mevsimleri çok iyi gider. Yani birim gün (dün) tehir ıtadıncı
ilkbaharda öteki eonbaharda veya • Jzmit futbol takınılan i1' 
hut birisi yazın diieri kıtm doimut • Balıkesir takmıları 
lana bunların çok derin ve çok ami im Balık 
m"ı --L ı"rin umı·· "tlen· o'-'-!'I!-. D!"--- maçı yapı lf ve .ı. 

ap. r- 'lllDlllr Dwmr nalılan 4 .. O. Bafralılar" 
• kinanmani • aiutoe. mart· Bi - 3 J .. 1 • • rinci•~, NieaJl • iJmici,__;.,.--. • mai Up etmı§tıf•L.tb01 

....,.... ~· • -.1- Bu şuretle, Bafra Ju 

hut tıemmuz • tuhat ve bmıuda da gurp birinciligmı"" • .. -:J. ha"" ... ___ r..L _.]~~_.. __ • "" 
·.1 • ~ c:ucuwner Bafralılar ertesi gilıı11 

Bedritam nmanmde dopnlar un Anbua Gençlerbirliği ile 
ki kati hir bnumnut px dmma ay- maç yapacaktır. 
m: bir aecede doiuda .m,irler. 

Atk '-ilan ile 1-iJ.nmak için en Ankarada lilı ili 
müait tan.,,-k menimin Nmpıi Ankara 16 (T eJef~) 
olduiu doktor Kerem ıöre daha b- kara futbol takrmlarl 
rJPkbr. Bu aınenin menim ve sün- marlan bu hafta bat'- . 
lerinde binilir 8elDat latalarm tekil- Cumartesi gu""nü 
lerine söre deiifir. tmordu; pazar günü .-' 

Meeell bu eene Nmai latalarm neı spor - Harbiyegüca 
muanen yüriiyiİfledne tm miilait Jacaktır. .. il. 
tanıpna zamanı 20 tepinienelden ~leclen sonraı giiııiiO 
1 S tepİDİ8anİye ve 1 S }abattan lô ma; olan Ankaragüciİ " 
marta bclu olan deneye teelııdüf et gücü takrmlan ka11ıl 
mekteJınitl Manıf Fransız münecci- -------~ 
mi ba cleYJeleacle 8elDai latalarm hir 
atkm muvaffaıuyeti için en mfieait ~-----~· 

mevkilen:le bulunc:luiunu temin et
mektedir. Bu 88De bu devrelerde _.1 
vişmiı olanlar l>ahtiyar insanlannl§, 
ve yüzde doksan bcı katiyetle bun
lann qklan evlenme ile nihayet bul
duğu gibi ölünceye kadar da devam 
eclecebnit !. 

Müneccim atkta enbüyülr. ebnda • 
lı Zühal bürcunun Çlbrdıimı IÖyli
yor. Bu bürç Zührenin karpmda 
bulunduju vakit fedeUrhkLır, hı .. 
yanetler, bırakıp keçınelar aihi Ju.-

Göz hekimi si vaziyetler üzerine büyük tesir yapı-------~-
maktadır; eliyor. ıaretli ot.r.k verdiii 

Dr. Mu ı at Ram I Agdın Binaenaleyh ZüW ile Venüaua kat bulunmaktadır. 
llaayenehaııesinl rakslm..TaJimene mii8ellee tetkil ettiji aünlerden kaç- Aym ilk üç aüni 

mabcLr. Bir iatibmete ayni hat üze- mittir • 
Tartabql Cad. URFA Apt. 11ma rinde hulunduklan mman iee fevb- Bunun zıdclma 

naldetmfettr. Tel: '1553 iade müaait teeirler yapmakta İmİf. nm ikinci haftatı h .. 

azardan maad11 hergün: OğJeden Şimdiye kadar zannedildiiinin ak- ele kanpkhk tnlkl 
•onra saat ikiden al•rva kadar sine olarak bir atkın imtidadma mü· Methur Fru181Z __ , _____ .... _.1___ sait tartlar vermekte. anc:U çok ha- kirleri hnıa.t.n itte 



Keşif 
fl • nıinat:! 
u~d b~~ 
İsta. ar beledi 42 58 55,69 
11 nbuı 13 .. r:. şubesi binasında yaptlacak tamirat. 7 ' 67 19 
\' arbiycdc uncu mektebin tamiri. 895·:

6 
134'.36 

~ak'llkatda k Y~ya kaldırım asfa'tm tamiri. 1791·
4 Keşif 

'll 1Ylc Şart eşıf bedelleri yazılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. 
0 

N 1ı 
~ttja ~ naı:ncleri lewzr "d" ı·· ğ.. d .. ··1 b·ı· !stekliler 249 . il /az-ııı v . m mu ur t un e goru e ı ır. mektu 

ır. c h:!rahcr 19esıka ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve~a nmal dır 
rt} (773

7
) · ıı. 937 cuma günü saat 14 de daimi encUmende bu u 

tlk te-:Muharn-
rq~ n B minatı 

1ııaç •• rne · 
raa· ll'l'.lcsscsat 502 37,65 
'h g;ıç rnu··e ına lUzumu olan .5 kalem malzeme 67 11 •-q• sses 4 so • 

'fgv_i hlUe atına lüzumu olan 13 kalem eşya 89 • 43,80 
tt llkarcıa ssesatına !Uzumu memurlarına 7 3 çift lastik çizme 584 konul-
1 llt t· rnuaı: a . . k ksiltmeye % ~ lıltcı . • rnmcn bedcllerı yazı b ışlcr ayrı ayrı açı e . . t tekliler 
y~ o. lı kaerıyıe şartnameleri levazım müdüdüğünde görü1'b_ılır. s akbuz 

llıe'- nunda 1 . . .. . 'Ik teınınat m 
~t 11:tubu U yazı ı vesika ve hıza1arında gosterılcn ı .. d bulunmalı 

· 06so) c 26· 11. 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encuınen e / 

so il. 'J'. r F b .. ·· ~ ··nden· ıs ltiıo • o rıkalar direktörlu;ru • 
0 17,. lllUhtc}if b' 

so k:~o l'tlllh . c adda demir saç 
200 ~lo trıuhte t.ehf ebadda lama demiri 

kııo 1' d lıf ebadda dört köşe demir 
e tlıkt . ·!rniti. 

tat111 aı: ve açık eksiltme 
t . alınacak envaı yukarıya yazılı dört kalem m:ılıcme 

• lt~ilt tır. 
·•te . ille ı 2 . b3 günü saat on 
~ ıcra kılı · ınci Kanun. 937 tarihine rastlayan çarşam, 
ıııııat nacaktır 
l'a.ı- tn ı:n h : . tı ı ı 2 liradır. 

t~ , iplerin u ammen bedeli J 494 lira ve muvakkat temı.na . in de ınuay-
tıı~n Ve la Şartnameyi görmek için hergün eksiltmeye gırmek ıç komisyonu

tacaatı atte tenı.inat makbuzları ile birlikte fabrika satınalına 
arı. (7753) 

ıı.lato.ııb I ı., A N 
"~ıı.. ~l dltı 
~ ncı icra Memurluğvn-

t~ :staraıuıı 
tıı.ıııı Ylediği lsınaıı Hakkıdan istik. 

trıat~~İliıtcle ~~5. sekiz yüz beş lıra 
~l lle11 ve rınci derecede ıpotek 
~ı·a ta~dit ed~nıaınma 1450 lira kıy
~ı.iq~. ~de ılen Fatihte Azaplar 

~lıı.de es:ahaUe~inde Tepebıışı 
~tırı:lı b.ane 1 

.11 mukerrer yeni 26 
~ a~a k tlin nısıf hissesi açık 
~ e~l{Qr onubnuştur. 

1 ~liıi gayri 
a ç1~ tı kat. menkulün evsafı: 
~ 1la11 ıe · ~kaktan iki basarna k
~~ ~rineınuu kırmızı çini bir ko-
'~ ~ bo() Solda yük dolabı olan ve 

aıtı :~ ~ı...1:Uın bulunan bir oda ve 
~ııı· ~ ··•ını k . 
lıl·t ıııı d~'l'alıkta rrrnııı çtfini v merdıv~n 

\> · a d::"rt k·· n mu aga geçılır 
" tıı~t~t~rı tnOŞe tuğla döşeli bir taş.. 
~ka b akta tıtbakta iki gömü:U klip 

b~ed 3.hçey adi ocak ve tulumba ve 

ni . e bi~ : çıkan bir kapusu ve 
lıı., 1 ~.11ıcj k uyu ve kümesi •:ardrr. 
\ I~· llt. B· 
d:dıl', 1 <l<!a, • ır sofa U~ine karşı-
'. Sorad Odalarda ytik ve dolabı 

h fkiıı . a alaturka bir belası var-
ı- eı k 

bıı l!(ıra at: ö 
~ • bir \tar<lı n cephede bir oda ve 
~~<aııı doıap r, Sofada bir hela ve sa
~ ·ktl'i~ diterar~a cephede etrafı ca. 
~~katı tesis tbır odası vardır. Ve 
·•... 'dı a ı v d . Plaııı t, on ar ır. Bına ahşap 
, At.,,. aıı \',,. Cephede galvaniz sar 
re '<ıah " ''a 1" 
te 'lıttı- aııı: V ngın duvarı vardır. 
~ 'lıtıı- abba1 ~unı sahası 7800 mrt
,_~att1 a.bba1 .~ up bundan 5500 met-
"l'i b Uıer· )jı ler k ithçediı ıne bina ve ~erıye 
ll ~~ ~ 1~eti ' satış pe~indir Milş-
1 ~~Ya~ı hu1:u.:~am.minenin 3 7,5 
~ 'lı~~tıı Ut tl:ıi!lf nısbetınde pey akçe. 

'l•~~ll'tı bunlln "b~r bankanın teminat 
ri llıq .ı \tergil erıımesi icabeder. Mil-
"fli l{eıı. er b 1 
~ ~ .. aliye .

1 
orç uya ve rU • 

~l'tfla~~tiye 1:i 2? senelik taviz be
~:haıı esi :.ıo_ ttır. Açık arttırma 
:ıtıı.,. eye ll-9·~7 ta .h. d . 
~.:•ıı la]jk . ..; rı ın e dı. 
l· ıt )\_ası 2') edı!ecektir. BirinC'i 
~ 1. '"-'!'!> "-12-9••7 . 'I !{ada 'ienıhe .. " tarıhine mü-

~ ~e i~ r tıtanb &linü saat 14 den 16 
~e/a edilet Ul Altmcı lcra daire
\ti~ı ~ ~llhanı e~tir. Arttırma bedeli 
~ '%· Uldu~. nunenJn yilide ,_,etmiş ,, . .\k C>.... tak . ol 

~l'ı.. lııtı.bh··Si takdir dırde ihale edHe -
~ ~ lldü b de en çok arttıra.. 
'l t:ın ı... _ aki k 
~~ 'Sa ~'l) g\iıı almak Uzere art-
tq, ~hıi 8 tarihin temdit edilt'rek 
~~ltt~aatte ene rntısadif cuma gü-

~ ~01 lt. çok arttrrana ihale 
1 ~~tı tıttnı 
~t ; 26 t~:~h icra ve İflas kanu
~~~t-ıa:hibi ala ll'ıaddesine tevfikan 
~~ lı !~bu ı:ı.ın irt~akhlar ile diğ:ır ııla-
~ 4a~. gaYri ak hakkı sahipleri

~ '.)!l~l'ı lle fa.i:z ~=nkuldeki haklarını 
• ,":' ~ l'lt ev·rakı ~esarife dair olan 

el'! 1 ~ lçtnde ; tnuspi~clerile birlik. 
11~11İldrr .cra dnıresine bildir

. A.ksi halde lJ:-..kl3rı 

------~~-Den iz Levazım sa· 
· yonu lına/ma komıs 

uan/aıı 

OO) kilo kadar 
ı - Takriben (80,0 

tutacak ( 11.000) adet J{aıan ızga1 raasnr 
ih ·ne rast ay 

ı 8 ikinci teşrin 193 7 tar 1 ki 1 
b 

.. .. t 14 te pazarlı a a ı-
per§em e gunu saa 
nacaktır. 

2 - Tahrr.in edilen bedeli ( 13•600) 
lira ve muvakkat tcrrunab (1020) lira o

lup, şartnamesi komisyondan hergü.n 

parasrz olarak ahnaLH:r. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 

yazdı vesikalarla birlikte ve ı.020 Fra 
dan ibııret olan muvakkat temınatı 1s • 
tanbul Defterdarlığı muhasebe müdilr • 
lüğüne yatırarak mukabilinde alacakia-

kb Ya 
banka teminat mektubu 

n ma uz ve 
·ı b 11· il ve saatte Kasımpaşada 
ı eve e ı g n 

K 'syona müracaatlar. 
bulunan ornı (7 71 O) 

/LAN 
· sullı HıılwX· Hfi. 

Beşikta§ Birincı 
1ı:imliğinden: 

. Dikilitaşta Dikili 
Beşiktaş IhlanıurNo da Seyfettine: 

taş çıkmazında 23 · 
. ikilitaş Emir han cad_ 

Beşıktaş D 1 dükkanda bak-
desinde 168 nurnarfa 

1 
dan aleyhinize 

k 1 S··ı n tara ın a u eyma k davasnın C'a-
açılan (95) lir~ aJact~ esince davacı 
. h l esı ne ır 

rı mu atem • utazammin bir 
(100) lira alacagı rn . 

.1 ı9tiktabınızm ıcra-
kıt'a senet ibrazı e 

1 11. vukuf marife_ 
t · ve e 1 

smı talep e mış dileceğindcn "·e 
tiyle istiktabmız Jcra e kt 

· d. de yazı yazma an 
gelmediğini~ tak 

1~ acağından bahs 
imtina etmış ad 0 un m<'c;huliyeti ha
·ı "k etgahınızın 
t e ı am . ıneleli gıy&p 

~ vaki rnua 
sebiyle ilanen •. &-men m~~hke-
k 

tebligıne raeı... . 
ararmm ·t·ra"·ıa eylemE>mış · ve ı ı ,.,_ 

meye gelmemış ktan c;ekin-
azı yaz.rna 

olduğunuzdan Y ·krar ptmiş addiyle 
miş ve vak'ayı 1

• ın 1_7_9;37 ta. 
'h cg5) tıran 

müddeabı 
5 

faiz ve t':(lO üc-

rihinden itibare~ 1~~e maa masarifi 
reti vekaletle bır 1 

h 'line kabili tem 
it,deD ta sı 

muhakeme s 937 tarihinde karar 

yiz olarak 9-l l- .. bc"''in işbu h Ü· 
d -unu mu .•J . 

verilmiş ol ug . wj makamına ka.ım 
kilm hüJasasJ teblıg ·r n olunur. 
olmak üzere 1 a (V. P. 196~!) 

b
·t olmadıkça ı:ıatış . ·ı sa ı 

tapu sicillerı 1 e dan hariç k::ı. 
,ıaQmasın . k 

bedelinin pa} " . bu mac!deı a-
~ d r)arın ış 

lırlar. Alalrn a tmeleri ve da-
.. hareket e l . 

nuniyeye gore k isteyen erın 
) ~ at aınıa . 

ha fazla m:ı. um d svasile mPmurı· 
936/2.{66 nıımn.ralı 0 :tan oıunur. 

.. c::ıauarı ı 69) 
yetimize mura • (V. p, 19 

• II - KURTJ"N 

1 
Le~zım Amhl~iı'~~~,~.~~E~;~m~n~,l~y~:~t~S~a~!~d~ı~i~ı~l~ld~!~sl~a~r~ı~,~~

i/fin lcl I I 

. · ,. - T al<sJie emlak satışı 
tstanbul Lcvaz~m l-nırliğin:: bağlı mC 

esseselerin ihtiyacı ıçin 30 ton yeşil 
mercimek 2. 12. 937 perşembe günü sa· 
at ı 5.30 da Tophane: t stanbul L.-vazırr. 

amirli~i satınalrtıa kom:syonunda kapa· 
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 

bedeli 5400 lira ilk teminatı 405 li;adır. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile L>eraber 
teklif mektuplarını ihale sa~tinderı bir 

saat evvel komisyona verme1erL (265) 
(7763) 

• • • 
İstanbul Levazım amirl~ğine bağlı sür 

d;ıhili mücssesat için 49000 kilo yoğurt 
23. 11. 937 salı giinii saat 14 de Topha-

nede Satmalma Komisyonunda pazarlık 
la eksiltmesi yaprla:akt:r. Tahmh be -
deli 8330 liradır tlk teminatı 624 lira 
7 5 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö 
rülebilir. isteklilerin kanuni vesi!:alarile 
belli sa.atte komisyona gelmeleri. 

(264) (7762) 

• • • 
Maslaktaki Preventorium binasr milş 

temilatından çadırlı köşkün tamırı 

18/11/ 937 Perşembe günU saat 14.30 
da Tophanede İstanbul Ievunn amirliği 
Satınalma Komisyonunda açık ekı1iltmc 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Keşif bedeli 986 lira 70 kuruştur. ilk 

teminatı 74 liraJır. Şartname ve keşfi 
Komisyonda cöriilebitir. tstekJilerin ka 
nuni belgelerile belli ıı.aatte Komisyona 
gelmeleri. "237,, "7437,, 

İLAN 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden 

SEMTİ CiNSİ 
Muhammen 

k•ymeti 

r:eyoğ:unJa FeriJ.;öy 1kinci::ısım ma • · ü~er kath, beşer odalı, ter -
hall:::sindc eski Hacıab.oJham yeni Sa- kos ve elektrik tesisatını havi 

bun fahr;\:ası ~okağındc1 eski 7 mük. 

yeni 1 l. l 6 N o. lı 

Şişlide Feriköy İkinc:kısım mahalle 
s:nde eski Hal:pliibrahim yeni T·..>koğ 

lu soka<Tında eski 7 yeni 7 (No. taj l7 
b • 

No. hl 

Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde 
e=ki H:ılidağa yeni Nuribey sokağ-ında 
eslti 2, .2 mük. yeni l 1 11-2 No.lr. 

Beyl:!rbeyinde BUrhu.niye mah:ıl~esinde 
eski Ilaİidağa yeni Nuribl'y sokağrn!da 
eski 9 yeni 3 No. lı 

kArgir iki evin tamamı. 

Uç buçuk katlı yedi odalı tcr
kos ve elektrik tesisatını havi 
önü bahçeli kargir bir evin ta-
mamı. 

İki katlı beş odalı ve sarnıç • 
lı yarım kargir maa.ahrr bir e-
vin tamamı. 

K5.rgir altı odalı maabahçe bir 
evin tamamı. 

GalataJa Alacamı:scit mahal1csinde Bir buçuk katta maaoda kar • 

Mahmudiye caddesinde eski 266 yeni gir birdükkan. 

268 No. h 
Kasımpaşada Bedreddin mahallesinde 
Aynialibaba sokağında eski 22 yeni 22 

22 - 1 No. lr. 

iki katta iki bölüklü ve beş o
dalı maabahçe ahşap bir evin 

tamamı. 

Lira 

2500 

1700 

300 

300 

600 

900 

ı - Arttırma ıı. T. 93nj 937 tarihine dilşen pazartesi günU saat 15 de yapr • 

lacak ve gayrimenku11er en çok bedel verenlerin Uzerlerinde kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek i;in muhammen kıymetin yüzde onu nis.betinde 

pey akçesi ya~ak lazrmdrr. 

3 - Arttırma be!delinin dörtte biri pe~in ve geri kalam sekiz senede sekiz 
miisavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo-

tekli kalır. (7516) 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: AnlCara da istasyon arkasında Çiftlik yolu üzerin 

de Fidanlığın karşısında Bahçeli Evler mahallesine isale edilecek su tesisatı. 
Muh:ımmen bedeli: (50.211) lira (41) kuruştur. 

İzmir, Karşıyaka Osm3nrade Reşa 2 - Eksiltme 7. 12. 937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Nafia ve
-diye sokak No. 19 da mukim Ba}'an Ne kUeti Sı.;lar umum müdür!iiğü su eksiltme komisyonu odasında k:ıpaJr zarf usu-

yir Sayımcı 4. 7. 936 ve 16. l l. 936 ta liyle yapılacaktır. 
rihinde sandığrmıza bıraktığı para için 3 _ İstekliler: eksiltme şartnamesi : Mukavele projesi, B:ıyın'dır1rk işleri ge-

vcrilen 10437, 15476. numaralı bonolan ne! şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (2) lira (51) kuruş bedel muk\:ıuUin .. 

kaybettiğini söylemiştir. Yenisi verile ı de Sular umum müdürlüğiinden alabilirler. . 
ğinden eskisinin hükmü olmayacağı i 4 _ Eksiltmeye girmek için isteklilerin (3760) lıra (57) kuru~luk muvak-

cl: ı nur kat teminat vermesi ve 25 bin liralık Nafıa su işleri teahhilt edip muvaffakz. 
an o u • f • k b·ı· . ,d v 

et1e bitirdiğine ve bu kabil su işlerini ba§armakta ennı ra ı ıyetı o. uguna da-

ZAYİ 

1335 de Darüşşafakadln aldığım tas 

diknamemi kaybcttiro. 
86 No. Nurettin Süleyman 

ir Nafia vekaletinden alınmış müteahbitl ik vesikası ibraz etmesi: istekJiJerin tek

lif mektuplarını ikinci maadeoe yazılı saatten bir saat &velinc kad:ır Sular U
mum mil:l'.irlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta da olan ge • 

cikmeler kabul edilmez. ( 4229) (7747) 
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CAZETEMlZE VERECECINIZ iLANLAR VE iLAN JŞLERlNlZ 
JÇIN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 

Adreı: lstanbul An!.laraCadd::ısi 
VAKiT Yurdu altında •••••B clefon: 20:}35 

No: 105 
..... \ . , .. , . WmWllr.IWAMll*lm•••M 

LABORATUVARI 

Umumf kan tahlilatı. Fn•ngi ooktal 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan kUreyvatı sayılm&· 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazu!'at ve 
su ~ahlilatı ültarmikroskopi, kan. 

1 
da üre, şeker, KJorUr kollesterin 
miktarlarının tayini. Di\·anyolu 

No. 113 Tel.: 20981 

1 
Harici Askeı i ltıta- ı 

atı ilanları 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

lstanbul Telefon MüdUrlUğUnden: 
19. 10. 937 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılamayan (6500) lira muham

men bedelli (15000) adet İstanbul Tele fon rehberinin tab'ı ve teclit işi ayni şe
raitle pazarlığa çevrilınittir. 

Pazarlığı 18. 11, 937 perşembe günü saat 15 de müdürlük merkez binasında 
toplanacak Alım Satım Komisyonu buz urunda yapılacaktır. ilk Teminat 487 1 
buçuk liradır. Şartnameleri hergün levazım ıdairemizde görülebilir. fstekElerın 

merkfir gilnde ilk teminatlan ve ibrazına mecbur bulundukları kanuni vsesaikle 
müracaattan. (7 540) 

Sahibi: ASIM US Neıriyat direktörü: Refik A. Sevengil 

Beher tonuna biçilen ederi 11 lira o. 
lan 1600 ton Linit kömürünün Kayse. 
ri Ta~-yare Fabrikasının deposunun i. 
çinde teslim edilmek suretiyle kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
edilı:n bedeli 17600 lira olup ilk temi. 
nat parası 1320 liradır. İhalesi 19 -
11 • 937 cuma günü saat 15 dedir. Ek. 
siltmcye gireceklerin 2490 sayılı kanu. 
nun 2 ve 3 Uncü maddelerinde istenilen 
be}geleriyle birlikte teminat ve teklif 
mP ktuplannı ihale günü en geç bir sa. 
at evveline kadar Ankarada M. M. Ve. 
kaleli Satınalma Komisyonuna verme. 
k.ri. (572) (7408) 

Hepsine biçilen ederi 80400 lira o. 
lan 222000 madeni portatif çadır di
reği ile 245000 tane madeni portatif 
ça.dır kazığı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 20-l 1-937 cu
martesi gUnU saat 11,30 da M. M. V. 
Satınalma Komisyonunda yapılacak -
tır. tık teminatı 5273 liradır. Şartna. 
mesi 403 kuruşa M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde ya1Jlı belgelerle birlik
te teklif mektuplarım ihale saatinden 
behemehal bir saat e,,·veline kadar An 
karada M. M. V. Satınalma Komisyo. 
nuna gelmeleri. 

{481) (6677) 

Klımbarem biri 
1 ' 

• 

.................... . ..... 
~~-- ...... . ········ . . .. . . . . . ....... . ..... 

aD-:lllATıcA 
SOC. AN. Ol NAVIGAZIONE-VENC:Z~ 
Uğrayacaklan limanlar 

Pire, Brindisi, Venedik 
Trieste 

Vapurlann isimleri 

Rodi 
F.Grimani 

Bütün Avrupa için ekspres 
ile telaki ederler •• 

tr nl 
. Rodi 

e erı F G • . nınanı 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova Campidoglio 
Fenicia 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patru, Quirinale 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedık Diana 

Trieste Abbazia 

il~ 

12 ıı 
t9/11 
26/ll ~ 
3/12 i 

Selanik, Midilli, lz:niı, Pire, Kalamata, İse-0--------::-=ı. 
Patras, Brindisi, Venedik, Trieste Albano 

Burgaz:, Varna, Köstence 

Sulina, Ka~aa, Ibraıl 

Diana 
Fenicia 
Albano 
Abbazia 
Merano 
Veıta 

Diana 
Fenicia 
Abbazia 
Meran o 
Quirinale 
Campidoglio 

Maliye Vekaletinde 
2257 sayılı kanunla verilen seU\bl1 

istinaden evvelce llAn edl ldf ıll Uzere 
1 nikel yirmi beş kuruşluklarla broO 

kuruşluklar 30-11-937 akşamından 
tedavili etmlyccektlr. 

Tedavlllden kalkacak olan bu pot 
ellerinde bulunduranların mezktlr t 
kadar bilumum malsandıklarlle ıns 
dıkları vezoedarJığını yapmakta ola 
raat Bankası sandık ve şubelerine ~ 
but Cumhuriyet Merkez Bankası şube 
ne mUracaatla mUbadele etmeleri 
olunur. (4216) (7687) 

Mekitepuaoeıre0 Çoculk: veell• 
rnıe, OkuU DDrektöırDeırıne J 
Mektep kitaplarınızı almadan •••• bir kere uki tattı 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Yüksek ve Meslek ... Her o~ııflt 
aınılı için, her dilden, her türlü maaril neıriyatını 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. l""1 

Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorıı 
kit kaybetme olabilir, üzülebilir•iniz. ).6-

1 htisa•a her yerele kıymet vermeli: (VAKiT KIT 
de mektep kitapçılığıncla ihtiıaı kazanmııtır. • . 

Kitap üzerine gelecek her aorguya karıılık verılır· 1, 
ADRES: lıtanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. 

Vakıt. lıtanbul. Poıta kutuıu: 46. 

1- 1darcmizUı Paşabohçe müskirat !abrikaS< a.-azisi d'."'ilind~ ~ 
ve diğer mahallerde ~rtnamesi mucibine e yapılacak 9660 lıra ket 
ve tesviyei turbaiye işi açık eksilt.meye konulmuştur. fl't ıS 

il - Eksiltme 29. xl. 937 tarihi..e rastlayan pazartesi günO c1rP' 
bataşta levazım ve mübayaat ıubcsindeki alım komisyonunda yapıl• ,ı 

III - Muvakkat teminat 725 liradır. . t~ 
IV - Şartname ve keıifname hergü n 25 kuruı mukabilınde 

at §Ubesinden alınabilir. lt fl'.:rJ 
V - EksütmeY.e iştirak edeceklerin mühendis, mimar veya b r_ ı 

mimarla müşterek olması şarttır. Bu şeraiti haiz olanlarla idar~''it'# 
kabil işler yapmrı bulunanlar eksiltmeden üç gün evvel kadar inJı 
şubesine müracaatla münakasaya iştirak vesikası almalıdırlar. ...t4' 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile ~ 
vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme içi.!1 d 
gün ve saatte adı gesen komisyona gelmeleri ilan olunur. ''7691,, 

ıN~u!~.~ müh~=~~~.~t!~~g~';.~ri ~ 
Jet hesabına yetiştirilmiş olanlardan askerliğini bitirenlerle tec:il ~ 
937 senesi mezunlarından olupda herhangi bir sebeple askerlikteıı 
vazife almak üzere Vekalete müracaatla rr. t~ 

2 - Müracaat etmeyente" hakkrn'::la lrnnurıi takibat yapılaca~ 
rini istihdam cdeceık müesseseler hakkında da 2919 sayılı kanun 
olunacağı ilan olunur. (7746), 


