
.. 11avemizle beraber 

CUMA Yarın 24 sayfa 
26 Sayısı heryerde 

' Te9rln ıea7 
._YIL: aı-a Jı: 714

1
• 

1231 
· tM'.ANiım;- :ıuıııara Clddeol • • • ı~ı • • • , l'elgraf aclresl: gunm • Lıfaııliul ---..;:~..;;:::::::::::, ____ __:.P:osta~Jru:::tustı:::.=.'6_<_ıtdtlftbtil,,_.--)--·-,.--::-------:::-:::-·------:-T&-~~·-n_il3 __ (Y-:~~J-,~--37-o_(l~dar::e):-----:-~~-:'-:'~:-'.:-:----

'reşkil3tıesasiyede Yapılacak Değişiklik 
100 para 

~ -ıTekliflere dün -r--.~------.-----,-~---~-m~nı~--n-~-oo-~-am-~-~---M-~---ı-~-~-~--~ 
..,rı,.k Hava Kurumu toplantıs_ı son şekilleri Başvekilimizin 
ltEKOR KIRAN verildi seyahat inUbaları 

Ve devamlı çatışan Mecliste 
Pazartesi günü 
görüşülecek 

Ba CeUAI Bayaır TunceDlnden 
balhse<dleır&<en diyor kD: 

"Çıplak kayalar içinde yaşa
yanlara Türkiyemizde mesut 

topraklar bulacağız,, 

Havaclla rı rn ıza 
Murassa madalye verilecek 

ltıa~kara 2 5 (Hu 
"' ~'U - lürk ha
~uhrnu genel 
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k:' llİt en lop1cın 
~ l:abıt h·· 
~ &on okunduk : 
~ he ra. merkez · Yctı • ~•-· • Türk tayYal'esı 

nın al - Türk havalannm hzud1111 ak. 1 ·n ra-
/( tı aylık raporu jle ınur •ı:;~ <lil 

l/ ÖgJÜ nası/ poru, bHônııo ı..,rip ~•ta ı e • 
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"il~ er için umumiyetle pulluğU d'. ekorlarını kı-
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'-tı Ynlamayacatz bir Adet hali.De ~ <:.7 "11ı:neııcnr. kabul edilmif, 22 ilkte§rin 19-7 ta• 

~~L, - ATATORK - rihinde vazife ba§ında can veren 

I\~ Önder Atatürk'ün bu ıe- Türkkuıu kahraınanlann~ h.j';:;. 
~~ 

1 
•• Millet Meclisini açar- larım takdis için ayakta ~1.~ :C~~ 

~~) o~ler ile itaret ettikleri susulduktan sonr?l• buT!.ıkgık ç 
" .. "'> Qnuın ·· d ki l d .. t \ebe ı e ur uşunun '-.~cı ~ uz e yıllar içinde . ar an uç a . di Eribenin ailelerine 
~ ~ an unutulmıyacak u- ı ılk kadın şehı . l ak 1500 ~ · ~~evzularından biri ol•· birer mektupla hedıye 0 

ar .1 ~r 
I~ t k tra. zirai kalkınmanın en lira gönderilmesine karar ven mış 
'tb,'~ll.ı rtlanndan biri Türk köy- ve Türk hava kurumuna da~a s.e -
),~· çalıtma usullerinı' l"L : ff kıyetler temenm edıle-
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St'İdık{~ınız~n bire nihayet beş, r:_ ...-----:: 
~~ ~ rı zıraa\'. sahalarında 
lb."ıl\iı~,.t~leket çiftçilerinin ve 
~\ll ,~•n bire otuz, bire kırk 
~:ri ınaları sadece çalı,ma 
!.; it', ~ l.raaında fark olmaıın-
t~ ~11\dc ~•eli. Avrupada köylü
~t\ ltö 1 .~le tarlalannı işlerken 
~tld~n'k uleri ziraatin ilk devir
İtti~ k,ı ~lına Kara sapana ıap· 
' l\l ~~. arıa aradaki mühim 
~ tt tll .:"avatsızlığını kaldır-

"' 'lbuk~ınkün değildir. 
~ }ııe 1 Anadolunuıı medeni 
.,,., llt"ı\lnre uzak olan yerleri 'öy
~ C)l\ll ' en büyük tehirlere ci
İt )~Ulerj Y~rlerde bile pek çok 

tot-:: ltıız h~ı- K .1 )U' ~Yor} a a ara sapan ı e 
it iı ar. Acaba Atatürkün 

a.retlerini tahakkuk et-
ASı M US 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 5) 

Ç k talıımı e 4 .. .. sayfada) 
(YaZll' uncu 

Ankara, 25 (Telefonla) - Ba§· 
,•ekil Celal Bayar, dağu seyahatı in· 

tihalarmı Ulus refikimize §U beya -

natla ifade etmi§lerdir: 

Anliara, 25 :(Telefonla) - Tq· 
kilatıe!asiye Encümeni bugün tekrar ~ 
toplanarak te§kilatıesasiye kanunun· 
da yapılarak değişikliğe ,.e devlet 

dairelerinin vekaletlere ayrılmasına 
dair kanun teklifleri hakkmda hazır· 
ladıgı ınazhataya son ~eklini n~rnıİ§· 
tir. 

Teklifler umumi heyete scvkedil-

111 i~tir. Ilası1mak iizere matbaaya ve· 
rilnıiş olan teklif Ye mazbatalar yarın 
(bııgiin) mebuslara dağıtılacaktır. 

Kanun teklifleri Düvük Millet 

Meclisinin pazartesi günÜ yapacağı 
toplntıda görü§Ulecektir. 

Dün 
geceki 
güreşler 

- Büyiik Şefin refakatinde 21 i-

kinciteırinde Ankapda ba§lryan ve 
18 ,iHiyetten geçerek 21 ikincite§rİn· 
de Ankarada sona eren seyahatimiz 
9 gün eürdü. Ankara - Sivae \'e Sh·as 

• Malatya istikametiyle evvela Diyar· 
bakıra gittik. Oradan dönü~e de E
Jizıkta, ondan sonra :Mersin, Afyon, 
Eski§elıirde durduk. Gördüklerimi -

Yunan is· 
tan'la 

Aramızda 
Yunan toprağından 

geçen demirgolu 
Çek pehlioanlaı ı maç
laı ın çoğunda galip 

geldiler hakkında 

Hüseyin, Yaşar, DPn bir anlaş
Mustafa galip ma imzalandı 

1 Öldü mü, ölmedi mi? .. 

t ~ühim mes~!~ 
~leb~-~i~-™y;bancı dil..-....:::--
Oğrenmekte neden ~....,.... -

bıı.. gecikiyor? 
~ utre fstode yaşa-
~:~ h..._ nmenln zorluğunu ne ıınuŞ Türk 

zin bende bıraktığı intibaları aynen 
&öyliyehilirim. 

SİVAS iNTİBALARI 
Sivasta demiryoluna aid büyük 

İn§aatı derin bir zevkle tetkik ettik. 
Sivas §Chrinin tam ortasını giizclleı:;ı
tirmek itfa yapılmı§ olan \'C yapıl
ması ilüşiiniilmcktc olduğunu onla-

(Sonu ~· ~ Sü. 1): ı 

Kısaca: 

lhtigaç teşhir edilemez 
Dllıı bir gazetede, g6rd1lğll i~l A.lcme ilAn 

etmek yolwıu tutınuo ba%t hayır cemiyeti • 
rlndcn bahSOlunuyordu. Giydlrillp kannlnrı 
doyurulan muht.ııç yavnılarm realmlerle tc • 
birinden §lkAyct edlllyordu. 

Ne haklı bir §lk yet! •• Gerçi hayır cemi. 
yeUerl o rcıdmlerl, ba§kalarmı da hayra tct'., 
vfk için aldırıyorlar: "'İ§lC sız do, bizim gibi 
h·:ekct edin" demek lattyorltır. Fo.ko.t bu. 

1 
:mm abl de otablhr. Ç lCtlklann o mwıtazam 
ballnl &iSrcn bazı kJmsclcr: •'Oh, dünyada 
her oeY yolunda gtdtyor. Baksanıza .. Faktr 

, eocuklarm d8rt btl§l mamur" diyerek, aç. 
m:ık farazlyeslndo bulundu#U kesesinin at .. 
zmı gerçekten kapatablllrler. 

Bir vak1Uer, :tngııterede fakir çocuklara 
ayakkabı da#Itan bir :müesseseyi, dağıttığı 
~.yakkaplar Ozcrlnc kendi dnmgaamı vurdu. 
ı'?U fçtn ayıplamayan knlmamI§tı. Ve gaze. 
teıer bflhaasa ~öyle yazını§tı: 

"Bir insan muhtaç olııbOlr. Fakat ihtiyaç 

aıılA tethJr edilemez." 
Ayni hUkOm, bu mesele için dahi varit-

tir. 

Türk - Yunan ıanlCl§ma•ı 
dün imzalanırken ... 

İstanbul, 25 (A.A.) - Pityon 
ile Sivelengrat arasındaki §İmen· 
difer hattının işletilmesine dair 
olan Lozan muahedenameıinin 
107 nci maddesi ahkamını tadil 
için bir müddettenberi Yunanis
tan ile Türkiye arasında cereyan 
eden müzakereler muvaffakıyetle 
netice1enmit ve iti1afname bugün 
(dün) saat 11,10 da Sirkecide do· 
kuzuncu itletme müfet"it1iğinde, 
Yunanistan namına murahhas B. 
E. S. Sitasinopulos ve Türkiye 
namına murahhas Nafia Vekaleti 
hat komiseri B. Selahattin Kızıl
la! arasında im.za edilmittir. 

G"' metodunda muvaffalı 0 
1 de 

iretmenlerlnl Usnn tedris n 
Urnek alabilir ıntyız? -'.da> 

Beyoğlu Çocul. 1ıasta1ımıcsinirı lwpı mda .. 
(Y auı i3 üncüa•) ! 

Müzakerelere teknik müıavit 
aıf aliyle ittirak elmit o1an birinci 
itletme hareket merkez müfetti.! 

(Sonu ~cı. 6 .,U 3~ ~-

.(Yaso' 6 nc:ı .. ,.. 
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- -«aradeniz mektupları: 49 - -- Berlinde dönen 
Erzurumun hat 

meselesi siyaset fil11ıi 
Erzurumda başlıyan imar hare-ı 

keti bu eski Ooğu şehrinin çehre-
. . k b" d d ~. ' . 1 

Yazan: ASIM US 
İçin ne lazımsa belediye ve halk 
CAeruhte edecektir. Arazi verile
cektir. Sair 1ekillerde yardımlar
da bulur.acaktır. Sermayeyi S1-
merbank verecektir. Bu ıuret· 
le burada bir iplik fabrikası kur.11-
masına karar verileli. Böyle bir 
fabrikamn kurulman Erzurum i
çin en hayati bir meıeledir. Çün
kü elediğim gibi Erzurum iklimi i
cabı ıenenin yedi ayında halk i~
sizdir. Bay Ziya burada yapı

lacak bir iplik labrikaaı için 2000 
- 3000 iıçiye ihtiyaç bulunduğunu 
söyledi. 2000 - 3000 i~çinin soğuk 
mevsimde İf bulmaıı iıe on bin, 
yirmi bin nüfumn refah içinde ya
ıamaları değilıe bile hayatlarını 
kurtarmaları elemektir." 

Hitleı\, Mussolini ve Loı·d Hali/aks aı asın
da geçen üç sahne: .. 

Hitler - On seneye kad&ı' ~ 
manya müstcmlekelerini elde 

sını ısa ır zaman a egış&.tre-

ccktir. Bunun sebebi sadece bu 
şehirde devlet, hususi idare ve be
lediye bütçelerinden yapılan mo
dern binalar değildir. ilk refa o
larak bu sene geçeti mayıs içinde 
Erzuruma kiremit girmiştir. Bu
rada esasen binaların çatılarını 
örtme!< için kullanılması mutat o
lan sey saç, yahut topraktır. Çatı
hırı toprak ile örtülmüş olan bina
ların saçaklarından, yağmur sula
rının akması için taştan oluklar 
yapılmıştır. Bundan dolayı Er
zuruma kiremidin girmesi burası 
için olduğu kadar hemen bütün 
Doğu illeri için yepyeni bir umran 
hadisesi olmu~·~ur. 

Bu Doğu illerinde niçin şimdiye 
kadar inşaatta kiremit kullanıl
mamış? Çünkü kiremit uzaklar
dan gelir ve çok pahalıya mal o
lur: Bugün Erzurumda bir tek ki
remit on sekiz kuruştur. Fakat 
Erzurumda yeni inşaatta kiremit 
kullanılmağa başlayınca bir kire
mit fabrikası yapmak ihtiyacı ha
sıl olmuştur. Bu fabrikanın te
me!i de atılmıştır. Fabrika yapıl
dıktan sonra Erzurumlular bir ki
remidi beş kuruşa kadar alabile
ceklerdir. 

Sonra Erzurumda gerek bayın-
dırlık gerek sağlık bakımından 
çok ~ühim olan su meselesi de 
henüz yeni halledilmiştir. 

Erzurumdaki suların bir kısmı· 
na yersuyu, diğer kısmına dağsu
yu eliyorlar. Y ersuyu kuyularda!1 
çekilen sulardır. Tağsuyu da şehır 
haricinden ge'.:irilmi!..memba ıu
larıdır ki bunların en tanmmıtına 
(Cennet Suyu) diyorlar. Ve ıu 
nokta var ki bu suların adı cenne
te nisbet edilmekle beraber gene 
temiz değildir. Bu sular tahta bo
rulnr içerisinden geçerek gelmek
tedir. Nafia Vekaleti Erzurumun 

. müstakbel inkiıafına göre suyunu 
temin etmek için (Paşalar Pınar
ları) nı şehire kadar getinneğe 
karar vermiştir, Vekalet tehirde 
büyi\k bir su deposu yapacaktır, 
bu depodan Erzurum şimendifer 
ist.-svonuna su verilecektir. 

~ehir içerisinde halkın da is\i
f ade edebileceği bir su deposu 
meydana gelmiş bulunacaktır. 
Bundan sonra belediye idaresi bu 
depodan tehir içerisinde su tevzi
atını yapacaktır. Bu suretle Er-
7.urumun su meselesi ortadan kal
kacaktır. 

Memnuniyetle buraya kayde
devim ki Erzurum valisinin bu ha
vali için hayat meselesi olarak i
fade ettiği iplik fabrikası işi kat'i 
olarak Celal Bayar kabinesinin it 
programına girmistir. Sayın Baş
vekil Büyük Millet Meclisinde 
programı hakkında izahat verir
ken Doğuda 10.000 iğlik bir iplik 
fabrikası kurulacağını da söyle
mi§tir. 

HOLtVUDU MAYMUNLAR 
YA~MA ETTt! 

Sinema ıehri geçen gün, maymunla
rın yağmasına uğradı, 1 Bir stüdyoda 
bulunan 160 maymun, kapıyı açık bul
dukları bir sırada, dışarı fırlıyorlar ve 
~ehrin bütün sokaklarına dağılıyorlar. 

fnsanlan taklit emeğe düşkün olan 
bu hayvanlar, derhal artistlerin mü
kellef k~klerine hücum ediyorlar. Beş 
onu Jon Kravfordun, bet onu Greta 
Garbonun evine giriyor Te salondaki 
eşyalan param parça ediyor. 

Diğer taraftan, sokaklarda kalan 
maymunlar her şeyi yağma ediyorlar, 
yiyecekleri yiyorlar, mağazaların cam
lannı a~ğı indiriyorlar. 

Polis ve halk bütün şehirde may
munları tutmağa çalışıyor. Nihayet 90 
tanesi ele geçiriliyor. Yetmişi hala so
kaklarda dolaııyormuş .. 

EHRAMLAR Ö!'."ÜNDE ÇIPLAK 

DANS 

Kahircde ehramları gönneğe giden 
bir kadın artistle kocası, sabah şafak 
atarken ehramın güzel manzara.sına 
dayanamamışlar, kadın çırçıplak so -
yunmuş ve dansetmeğe başlamıştır. 
Kocası da bu sırada sinema fil -
mi doldurmağa başlamıştır. Fa -
kat, Mısırda çıplak dans ya.sak ol
duğu için, çıplak artist karakola gö • 
tilrUlmüştür. Yapılan sorgusunda, ar
tist, ehramın gilzelliği karşrsmda he
yecana geldiğini ve en kıymetli olan 
vUcudilnU çıplak olarak ehrama hedi
ye ettiğini söylemiştir. 

Karı kocayı Mısır polisi serbest bı
rakmıştır. 

T,or<l llalif nx uc Tlitfor 

Hitlerle Lord Halifax arasındaki 
görüşmeden bahseden Fransız g~ -
zetecisi Jön bu siyasi hadiseyi "üç 
kişi arasında flirt,, şeklinde görlı -
yor. 

Yazıyı aynen alıyoruz: 
(İtalyanca) T ribuna gazetesinin 

cuma günü F ransaya karşı dostane 
bir makale neşretmesi, ertesi gunu 
de gazetenin toplattmlması biraz 
hayret uyandırdı. 

Fakat mesele basit gorunuyor. 
T ribunanın makalesi, galiba Paris i
çin de~il. Berlin için yazılmıştı. Bu 
yazıda Faşist 1 talyanm Halifax -
Hitler görüşmelerinin mahiyeti kar 
şısmda duyduğu endişe ifade edil -
miştir. 

Berlin anladı ve fren sıktı, Tri ... 
bunanın yazdıkları da tekzip edildi. 

Bugün, Lord Halifax Londraya 
dönüyor, Berlinle Roma arasındaki 
münasebat da yoluna giriyor, ve 
bir kaç gün evvelisi o1duğu gibi, Al 
manyanın müstemlike talepleri ha
diselerin ilk planına geçiyor . 

Bu suretle, üç safhalı bir siyasi 
film seyretmiş olduk: 

1 - Lord Halifaxm seyahatin -
den evvel: Berlin - Roma mihveri 
işlemektedir. 

Hi~ler - Almanyanın müstem -
lekeye ihtiyacı var. 

Musolini - Almanyanm müs • 
temleke istemekte hakkr var. 

lI - Lord Halifax Almanyad-" 
bulunduğu sırada: Küçük bir kıs -
kançlık sahnesi . 

Beri in haber veriyor: - "Fon 
Nöyri't Londraya gidecek. lngiltere 
ile Almanya belki anlaşmak üzere 
bulunuyorlar.,, 

Roma: - "Tribuna,. ilan eder: 
Fransa ile ltalya birbirile anlaş _ 

mak ic;in yaratılmışlardır. 
Berlin .habcr verir: - ''Fon Nöy 

ratın seyahati hakkında henüz ka 

Yol arkadaşım ile birlikte Er
zurum da sehrin muhtelif semtle
rini gezdikten ıtonra vali Haşimi 
ziyaret ettik. .$ehrin ve vilayetin 
imar itlerine dair gördüklerimi
zi kendisinden a1dığımız izahat i-
le tamamladık. ~~~...,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

Henüz yaşı kırka girmemiş ol- <;iüı.tecin peşiHden : 
makla beraber saçlarını iş içinde 
ağartmış olan Bay Haşim iki bin s 
rakamındaki Erzurum muhitine ey ya r b ı• r ş eh ı• r 
yeni geldiği zaman s1hha1Lça biraz 
sarsıntı geçirmiş. Fakat gene işle
rini bırakmaksızın çalışarak ikli
min sertliğine alı~mıf. Bize imar 
işlerinden bahsederken dedi ki: 

"- Bence Erzurumun en bü
yük elerdi burada bir fabrika ku
rulmasıdır. Böyle bir fabrika feh
rin kalkınmasında büyük bir a 
mil olacaktır. Yazın infaat olur; 
i, güç bulunur; fakat kı~ın bura
daki halk işciz ve güçıüzelür. Bir 
mü:Idet evvel bt raya Mttlatyn. bez 
faJ,,rikasının müdürü Bay Ziya
nın riyc:.ecti altında bir len heve
ti geldi. T etkikatta bulundu. Er-

1 
zuruma -yirmi kilometre mesafede 1 
Akrlağdn Erzurırmcla yapılacak 'ı 
l İr labrikava li.i-:-•zmu olan bir 8Tl 

f·uvvcft buldu. P.u ifUyttn l::.a:ve
'i iho' l.ıin bey~irclen fo::.!aJır. 

F abrikanrn burada kurulması 

Amerikaya gielen bir arka dCJ§ımdan el ün bir mektup al.dım; 
Yenidünya •eyahatine ait mü §ahaclelerinden bahsederken Quen 
Mary iımindeki At/antik vapuru hakkında malumat vererek §Öy
le diyor: 

- Bu vapura vapur demekten ise dokuz, on katlı bir palas 
demek daha doğru. En alt katta yüzme habuzu var, en üst kat ise 
en üst güğertedir. Tabir caiz ise bu zemin katı ile bu tavan ara-
11nda yüzlerce değil, bir.lerce kişinin bütün medeni ihtiyaçlarını 
temin için lazımgelen 'Lesisat ve tertibatın hepsi var: At yarışla
n, sinema, konser, balo ve tür lü eğlenceler ... Bunlar bence maliim 
idi. Fakat Musevilerin ibadet ~tmesine mahsus Havra bulundu
ğunu bilmezdim. Bu sefer bunu da öğrenmiı oldum." 

Mektubu yazan arkada§tmız bu vapura dokuz, on katlı pa
las adını veriyor. Halbuki ben Atlantik vapuru hakkında verdiği 
izahate bakınca dokuz, on katlı denilıe ele gene (palaı) kelimeıi
n%11 bunu ifade r.demeveceğini ıanıyorum. Onun için içerisinde 
(Yt yf'Yrı.!ları yapılan, Musevi yolcuların bile ibadet etmeleri için 
bir Haora!sı bı:lun"n bu vaım ra S=yyar Şehir•dcrr.eği daha mü
nasip buluyorum. Öyle değil mi? 

HASAN KUMÇA Yl 

n:ırlaştırılmış bir şey yoktur . ., 
- "T ribuna., gazetesinin o sa -

yısı toplattırılır. 
111 - Lord Halifaxrn seyahatin -

den sonra Roma - Berlin mihveri de 
vam etmektedir. 

Air Fransız karikatürcüsinin Pro 
fesör Nimbus isminde bir kahrama
rı vardır. 

Dalgın bir alim, hoş bir adam, 
"ocuk ruhlu bir ihtiyar olan bu pro 
f esör türli.i maceralara girer, ve hep 
c:inden garip bir netice ile çıkar. 

Şimdi bu profesörü hakikaten ya 
şatarak bir tiyatro piyesi kahramanı 
yapmak istediler ve ortaya bir ko -
medi çıkardılar. Bir Paris tiyatrosun 
da da temsiline başlandı. 

Evlenen evlenene ••• 

. l 

Dün Çekikuğanla Holivud ytl -
dızlarından Betti Grablein evlendik 
lerini haber vermiştik. Bugün de 
Prenses Barba ismindeki mihrace kı 
zı ile lngiliz güreşçisi Bob Gregori
nin evlendiklerini haber alıyoruz. 

Evvelce de yazıldığı gibi, Sara · 
vak mihracesinin kızı lngiliz pehli -
vanı ile evlenmek istediği zaman, 
babası itiraz etmişti. Fakat, nihaxet 
razı olmuş ve prenses Baba ile Bob 
evlenmişler. 

Yalnız bir çok Avrupa gazeteleri 
nin yazdığı gibi Sravak krallığı Hin 
distanda değildir, Bames adasında · 
dır. Buranın bugünkü kralı bir A' 
rupalıdır ve vaktiyle orasını Hin -
distandan ayırarak alan bir lngili7.. 
gemici~inin torunlarındandır. 

Bu itibarla Saravak hükumeti be
ya7. bir kral tarafından idare edilen 
ve lngilterenin himayesi altında bu 
lunan tek yerli hükumetidir . 

HUkQmtslz kalan mamlek at 

Belçikada bir mali mesele yüzün
den, Başvekil Von Zeeland istifa -
sıru verdikten sonra, hala yeni kabi 
ne teşkil edilemedi. 

Aradan bir aya yakın bir zaman 
geçtiği halde, kimse kabineyi kura
mıyor. Kralın bu iş için atyin ettiği 
bütün eski nazırlar, mebuslar mu -
vaffak olamamışlardır. Sebep, ara
larında uyuşamamalarıdır. 

Kral Leopold tarafından kabine 
kurmoğa memur edilenlerden ikisi 
Ü7erinde biraz durmak isteriz. Bun
lılr, eski kabinedeki hariciye nazm 
Spaak ile Jonsondur. 

Bunlar dayı ile yeğendir ve birbir 
lerine muarız giyasi akidelere sa -
hiptirler. Spaak genrliğinde fazla i
lni fikirli ihtilalci ruhlu hareket e -
derken, dayı~ı Jonson kendisine: 

- Dikkat et! demi~. sonra seni 
hapsettiririm ... 

SpaRk d:ı cevao vermiş: 
- Ra7.ıyım. Fakat, iktidara gel

dViim ZC\man benim de scına ayni ha 
rek,.tte bulunm<im şartiyle .. 

Bu suretle birbirlerini tehdid e -

cek. le 
Musolini - Romada ınü•l;:o 

ke nezaretini kendi üzeriıne 
rum. 

d d ·1 ~ b .. de -f en ayı ı e yegen ugun b' 
hayatta da birbirlerine muarıt 
lunmaktadırlar ı 

Fat..at tehditlerini belki unutd' 
lardır ... ,,,. ~ 
il•&&&&.• 
-------------~ ~ • DUn Ankara Tllrko!is ba§kaııl~ 

Jlyle şehrimiz lktlsadl dairelerine ~ I 
tamim yayılmış, Fransa hUkQmeı::. ., 
dUncU Uç ay için ayırmış oldUğ'll 
tenjan miktarı blldirilml§tir. 1 

Buna göre; Fransa kabuklu yuııı1;% 
650, yumurta akı için 250, §ckerell ,.ıı' 1 
sarısı için 250, §ııkerll yumurta 
ôO kental kontenjan vermiştir. /. 

• İstanbul borsa koınJserllgiD• ~' 
bir memur için yapılmış olan ı:nııa
Uhanının neticesi dUn anlaşılDUftıı'·,.t; 

Evvell yazılı sonra sözlU oıaraJr. tJ 
olan- müsabakaya lise mezunıarııı~;/ 
iştirak etml§, Kars liscsl mezu>' 
'•Beşir Tarhan" lmzanmıotır. /, 

• Haliç şirketi umum.t heyeti arı~ 
ayın 26 eında fevkalft.dc olarak iç 
nt edilmiştir. Bu içtimada şirket il• 
;y,e, arasmda mevcut baZJ me9elel 
surette halledilmesi için alınacak e 
birler etrafında g6r1l§Ulecektlr. 

SEZAR lLE NAPOLYON sAJ' 
tM!ŞLER 

Bir Fransız doktoru JüliY ~ 
Napolvon arasında tıbbi bir ~ 
se yapmıfltır. Bu doktorun i ı;I 
göre, Roma ve Fransa diktatl)r 
ra illetine müptela imişler.. A 

Onlardaki bu hastalık i.rSf f. 
den ileri gelmekte imiş.. s:-'~ 
gürültüsünden müthiş suret~jı 
mrş .. Gök gilrlediği zaman. ~ 
ne kazdırdığı yeraltı mah~ 
çıp saklanırmış .. 

im ı ;,-;ar•· ~ 
Dün burada hir lıika)·e ; 1'1 

tık. hunun içinde olnuyac J ... , 

huluncluh'lınu sliylemi~tik. tel,, 
Siz helki nelerin yanlıri;eı~ 

buldunuz. Rir de biz söy~..,İ 
zin hulıluklarmızla kar§ıl .. ,, 
,.e hu zeka imtihanında 1~ ı: _.ti 
alıp almadığınızı öğrenirsiDi'~_Jİ' 

Bir kere, O~uz mektubu , ~~ 
gönilennek için l)ir arknd~~~-- r J' 
ve arkndnşı gittiyse, ark~8~ ~ 
tuğunu ve yeti~emediği~1• 9 ~ 
tulmrı i~ine na;:ıl yazahılıt• ,Jr 
çoktan gitmiştir! 1~ 

Sonra. amca~ı 'la mektttbd ~'J,' 
:;mı e(i,,·lh·,.rek ona ce,•aP ,11 
e J • 'dP 
Mel.-tulm almadiy~e Oğttl j 
diklerini nereilen biliyor?_, tl_JI 

(Yarın da im l•Öşl'de 1 Y 
lenceTi §eyler bulncaksıt"* 
yin.) d,~-
Edlrnekapıd& .,~ 

Dün gece . ant 10.30 da, fli'·r;; 
pı haricinde Otlakçılard• ~ 
yangm ~ıkmr§lir. , _ ,,.. f"'J 

Ch·nrdı'ki e,·leri korktJ ,,eP' 
fa7.la hüviimesine meydaO ~' 
yerck, .::;;nrliiriilmii;tiir. . el• c" 

Y an~mın f'hehi lınkklP 
kııt ynpıJınuktadır. 
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'hh·n gazlerden nasıl ! ~--------------.ıl!!~__....-... 
korunacağız? ŞEHiR HAB~RLERi 

aç türlü zehirli gaz 
vardır? 

. ·· num.lrala • 
,., Yazan; Dı. '!Vecaeltin Atasagun 

botııL- kadar t · 
r~ u;ıiırının envır, tahrip, yan-
. 1'a111 y yaptıktan fenalık. 

tı apılına . 
~ ~en .b 51 ıcap eden tcd • 

11 111llatı 11 • : aret olduğunu ar.tat • 
tar ı~ınde c '"h' . Utctıc k n mu .mı ve her-
~Uğu b orunmak mecburiye • 

t•• · Oınbalar, zehirli ga:ı: bom 
"itli 

Caz bo 
• t ~'hiı ırtbalarının sivil ~alkı 

lllı da y· ve ne ğibi fenalıkler 
... tchirı· Jile bu ara··ı söylt'~ik. 
·ı ~l 1 tazı llndu~ arın hangi gazlardan 

hıı tub~f ~nu anlamak için kim
~· Zth' nı ktaac'l miitalea •rmek 

18.... lalllldırlcli cazlar hava hı1tple-
·"'lltr1 1 lan · · °" İine . ıçın askeri kimya -
bıı htt.r

111 
tır:ıni.ttir. Bütün devlet

~ flıbe il ııtıhaal ve tetkik için 
t ıç~~ Ufrqan birçok labora

' lthirij rdır, lıte bu labor.&tu -
lerd C!\::larla uf{ra~n aıkerf 

· ~tl1 ~ baıka bir 9ey .ietil-
"hı ırny~, kimyanm harp 

4e be lln hır ıubesinden ibaret 
~~~l'a~•ber kullanılan madde • 
, "<lrda

11 
tanılan ve askeri nok 

'ci,· llltvcudiyetlerinden isti
L dt t" 'lııltrir • 
~ d..k 'lllyı 
rfliliz nın tasnifinden bahıe • 

dt t~U Yalnız kimyanın harp 
~lııı01dııtu b~nıtanların nelerdf'n i-

}'a ıldi ·ı . . ~h llıf\ d'· rı ecektır .. Gayrı uz· 
~ha ~d?rt sınıftan ibaret olan 
~r tp ~ne dahil olan cisimler 

ı ,· Oıııa ddelerinin esasını :eıkil 
ı l;- r da: 
'&t Od, br 
, t lcırıi om, fluo, klor. 

1 '!Ur. 11
' rnüvellücJ.:il!ıumuz.ı. kü-

cı.ror 
~ ' arsenik, azot antiınoin-

g '~ 
~ ban, •iliı 't' "1 ır. R Yılan bu gazlar taarruzda 

t~~iıe b~~I\ .rrıaadin sınıfı kuılanı-
~ ~.ayrı ~yrı bahse lüzum 
~ ~ l{_aıevılerle kalevii türa

~ lı~ s. lc.ı bunlar da Potasium. 
" efe ~ııum, kalsiumdur. 

1
tc ~ a dahil bulunan cisim -

b~tı. •. ~h· •e ş=bih maadinle birle-
~. ·~~l lrli ••. . 1 . 
•t ·111 b(S -ıaım er teşkıl ederler. :l ~~fiıtt ~.lece elde edilen zehirli 
~~ l~l\ıt ' 0 re taarruz veya müda· 
ti ~ ı._ ırtar. 

ı t ·~rt» S ~de '~de kullanılan ~clzlara 
~ dıı n:ı-e . . b b" • 
t .\ı ' ··• ~ının se e ı ılıe in • 
t• 'l\l hahnde ve gaz şe~lin· 

tı •rı d . ~ ~\ıl}a n a 191 S mayısında 
~ ltı~:ı ~dd:ırı~larından ileri gel • 

~a lıt oı lerın gaz halinde olan
~lılı."dt 0~•kla beraber ıulp ve 
~ ;ı~lc a~ı.arı da vardır Bu gaz

~~/l~iltir.Çın muhtelif u1ullcr 

1 h." ili. h l>liı .. 
."llı!ı~.adc h kurme usuriyc veya 
~tla avanlan, projektörler 

ijt, ta~1lanatıı~~lar. Atıı iıinde en 
~iı: ~ır ır .nufuz kabiliyeti olan t "Q'' ,azın .. r 411~ •• c o ni nu uz kabiliyeti te-
'. li: ... •bette İ§ görülmüc o-

t,.; ·••er .1 • :r 
1'1'1\ it 

1 
mı crın göremediği iti 

~ tar~ !anılırlar. Yalnız gaz -
~ ında k 11'1- dia, h onacağı kaplarla 

~ bo ll111a1ı~:ule gelmemesi için 
t ~ lllbaıa r.Meseta dem:rden 
lid·"uırn: ?emire m:.iessir olan 

tlt ır. l{j ıatenilirse içine cam 
.,/ boı ;'Ya harbinde kullanılan 
tti S\ıltlır c . Ucuz temin edihneli. 

, fa &ıbı de · l'kl .. ·ı t ~la 
1 

rın ı ere "l11fuz 
l c,· · 0 ırtal h ~ qtr tı,,.ı, ı, ava ve su bu· 
la .. tUrıu Çabucak tah2llül etme· 
"illa cvıa f h . 

itte . il gazı ı aız olmalıdrr. 
r, arın ., 

'\ h. Vard Yl .:udda muhte • 
Yolt ır: 
~t lınuldu 
~ ' tahr· ğu zaman dok:.ınan 

~1\1 ıp ede d . ~ t arın . r • erın yaralar a-
tcsırl · d . ~ erı aha Zl\'ade 

1.. ilh 
"l hc~a ziyac . 

b eltcu . tığerlere tesir et . 
~~ha ziya~e zehirlcyicidirlrr. 

\ 'tttiğin~ burun gr~ai muha
' en aksırt.•;ıdırlar. 

t.~ ıtuercc &oz yaşanır-
1!\.. · :\tın ,_ 
·~"'r~. "'ltlhn 1 tr, ~ •ey• bo ı ., :akları tar:1lara 

rarısızı mbaların tefriki i
ar bu gaz bomba ve 

mermilerini teıirlerıne ıore .. t n --4-d:ye ı .ı e 
mı~laraa da ı-2-3 · k ·· külat çe • 
len mermiyi bulmakta rnu~ 
mişlerdir. • . • teıırlerıne v .. 

Almanlar iıe bunlara d V"' . uclar ır. U• 
renklenne göre ad kc;rm :r , .. numara a.::n 
cuddaki tesirlerine gore ( e 

. ) (2) sayıya Y • 
(1) sayıya (sarı salıp . r ) (4) 
şil aalip) (3) aayıya (mavt ıa ·P · . 

· . ) dını vermış-
sayıya da (beyaı salıp 8 

'f d•r•k ö e tasnı e .... 
ler, gazlan da buna g r 

1 
• bu . . üzer erıne 

bomba ve mermılerın 
renklerle itaret koyatuflardır. 

Serbest konfe· 
rasnlar 

ilk 6ğrl'taıenleı için 
oeı ilen bu 1t11n/eı ans• 

lar JıllaP halinde 
baıı/aı 

.. di Jctörlüiü ilk 
İstanbul kültu~ . re teki bilgi· 

ok~I. öğr~tmenlen~& le geçen 
lerını çogaltmak ~ ti et _ 
yıl serbest konferanslar er p 

mişti., 1 da başka 
Bu konferanslara bu yı d" 

k ·· devam e ' 
meV7.\1larda olma uzere 
lecektir. yıl 

K 1 
.ı~ k . 1 .. w•• gecen 

ü tiir nırf" tor ugu b" k" . . ·ı k f •ları ır ı -ıcmde ven en on eran° . 
t~p halinf' vetimıiştir. Bu kıta~ta. 81 

ra1'idr Prnfesi1r Sadrettin Cefalf /s~ 
pekt.-.. 1.-r.len, Mansur. Mu~a a 

()yanık. Hi.irrem Arman. Bedrı Ak~ 
Jın. kültiir direktörlt'rinden Kem~ 
Kavi\, kiilti;r bakımh;;.1 var direkto· 
rü: Fuat. öğretmen okulu usul ted
risi önretmeni F eyı:i Selennin kon· 
fera~~hn vardrr. 

0<7retrnen 1.-rin mesleklerinde 
her b .. '··rndan ilerlemek Vt" bu mes
)t"ğf". daha v .. rimli nlahHmel .. ri için 
bu k;ta"l cck f11vda!ı kaynaktır. 

~A d etir•,.,lAri t,.J.. .. jk ,..l,.r, 
ıvıey ""ı:ı q " 

b d
. , ı..,,......ın,.-;nden daha 

ve u v~ .~,. F • 

kıymetli t'ser'er br.klerız. 

iki ayda ıımanımıza 
«~lfln 1,8pıırlnr 

· · ,,.. limanımıza 
9 3 7 eylii l ayı ıcınc?. 4 •ör 40 

3? sta. - 1 mo. ' 
45 vapur. - ~ e 371 merakiple 
yelkenli olmak uıt"r d b"r 1 
1 

. 1 Almanva an ı ' -
l){{lltereden -· ·d n bir. Yu-
talvadan ii ~. R,..rı"c-nva " l k ·· . . 7 ,."our o rrn u . 
nanıs•ımdan da. bencı milletlere 
zere 14 muhtelıf ya 
ait merakip gelmiştir. ?SO 

ı da da • mo. 
T eıırinievve a.'•ın lk nli 4 7 va • 

.. J I J6 ve t' • 
tor, posta. "' oq fain relmiş. 
pur olmak iizere 3 ;e f ngiliz. bir 
ecnebi iil~eJerden d~ YunAn olmAk 
Almaıı. hır ltalyad. 1 t vapurları li· 
üzere 8 vabancı ev e 

manımı7~ uğraın,,ur. Ha Ik e· 
Osman Ce1t181 

vl sehne~lnde 
J( ılı yarın akşam 

Osman Cemal ayg hnede görece -
ikinci defa olarak salduğu bir eseri 
gız. Kendi yazmıf i Halkevinde 
geçen pazar .. Bc~i~~:ıe Eyüpte tem 
tl"msıl heyetı ıle Osman Cemal 
sil etmi§ olan . sil heyeti ile 

d yrıı tem . 
y~rm gece e _8 lkevi sahnt>sın • 
bırlikte Beyoglu H~ (Ufiirükrii) 

d 
.. .. k ve vınf' "k il e gorunect" k kteristı ro e-

adlı piyesinin en T a~~raki) rolünü 
rinden (8t'rba 

0 

tenıcıil edecektir. I nı seve seve 
k. yazı arı 

Matbuatta 1 Cemal KaY ... ılı 
okuduıfonu1 ~sma~duğu gibi s3.h -
nın mul--arrirlıkte 0 kadar kıymetli 

. 1·w• de dt> rıe k . ne artıst ıgın k m görece sı • 
olduğunu yarın 8 şa 
niz. l çakmak 
Maı eşat f'eıtJZ, n Genel Kur-

ş h 
. . d bu una . r-k 

e rımız e 1 f evzı Y" • 

may başkanı ~~·~spresle Anka • 
mr k t!ün akşam~• e 
raya gitmi§tir. 

, ..... ,, .... '"",,,.. ŞeA.ic "'"""'111''" ... _==_~_-=_: 
i :Jla6edeci 
( .kasında 1 
( vapuıraı yeti-€ 
( şecekDerın §_~_=-==_ 
; vatmall"'\ldan 
\ ıstecıı<ğn ne? 
f İ /)iin bir trnm1:ayla ,-ukıı§ a- ~ 
i !!ağı irıiyorclull. /Jd yolcu arasın· '§ 
:. du §Öyle bir muhauere geçiyor· § 

I= du. 'E - ıJ . . . ? = 
~ apııra )'Ctı~ccck mısırı. ~ 

i_ Vatmana: "rnpura ,·eıişeccği11~ ~ 

:~ beş dukik<ı ı·ur., dememelisin. i 
- Ya na demeliyim? j 

=:
-=~=-~-=E:_=__ ~"~~ş da~d.kam t'ar. V ~~ura { yctı~<'bılır nıı.~ın?,, dcrııelısın. f 

- Mak.(at? = 
- O ::aman tıatman kenili 1 

_ malıaretini göstermek için daya· \ 
~ nıyor siiraıe. S<>n (/e /lızır gibi j 
~ tınlairıdc vapura ycti~iyorsun!. \ 
= . : = • • • • • • • I 
~ Rıı muhaverenin ne gibi bir\ 
~ 1·nhıaJa dayandığını anladınız l 
~ değil mi? Y Pgiİne temennimi::. ~ 
~ hiç bir vatmanın lm gibi bir i- l 
§ maya imla/; mmuıyıp kendi yo· ~ 
~ [unda rn siiratimfo ,f,·ı·am etmek j 
~ nwr1wrİ\'<'fİni daimn hntırınd~ \ 
~ wtmu.mlır. Var111ra erkrn yrtı· f 
E .~<'C<'h adnm. dalın lıwmsi 1·a.<ıto· i 
i ,· .. d l ·ı · k" "hcı • \ ara murnrnnt P <>>1 ır ı nı - ~ 
~ wı onforın dahi siirati tahdit ı•· 'i 
~ ;/ilmi~ 1)11111rııı~or. i 
~ Şu haldP ı•aprım -yl'ti~menin ~ 
a ~ırrı. lıarrlwt ı·alairulerı bir /ıll\"• ğ 
- l = 
§ fi :aman "''''"' yola çıkmı~ o • ~ 
~ mal;tır. 1\c>mli ,·ofurı,Jn f!.İd<'nlr· ğ 
§ ri /,·ı~liırtıp luı.~ırıı [,,.fam tıol•· ~ 
~ mrırıı11 mann.<r yok! ( 
fe11111ı111111ıııııı11111ıııtıtt11111ılllllll111ıtlllllll1111ııııtıı111 ......... 1 • 

ipekli çoraplar 
Nizamna 1 e hllkilmlerl 

bugünden itibaren 
ıalhill ediliyor 

ipekli çorapların istandardizesİ i-
. ·ktisat vekaleti tarafından ha • 

çın 1 • b sabahtan iti 
zırlanan nızamname u . . b 

k.. ınrmı§ u -
haren meriyet mev ııne e· 

lunacaktır. .. . . ki" ço 
Bu nizamnameye ~ore' ıpcl kı .. 

ı ve ınce oma u-
raplar ka ın. orta 
zerf' üç kısma ayrıl~ıştır bu 

A t k b .. tün ipeklı çoraplar 
r ı u l k ıla 

üc tip $Zözönünde tubtu ~ral yatpama-
y . . lAt u tıp ere 

caktır. enı ımn 8 k·td 
t k Ykırı şe ı e 

men uygun o aca · 8 
A • lA l hakkında kanunı ta 

ıma at yapan ar . 
kib:ıt icra edilecektır. 

Ellerinde eski tip ipekli c:orap bu 

1 da mallarını o • 
lumm çorapçı arın 
d 

. k damgalatmaları mcc· 
aya getırere 

buridir. "'hl 
S d b 

. ·cı"n kısa bir mu et 
a ece u ış ı .. d · · 

Jtyrılmıs olduğund<'ndbuda~un enlanıtı-
- od a mga -

haren çorapların a 

Para Bortıatunda 
D

.. Bo da birinci tertip Türk 
un rsa 

masına başlanacaktır. l 

b h 
.1, · 13 70 den muame e 

orcu ta vı ıerı · h ·ıı 
.. .. "k" . Tiirk borcu ta vı e 

~ormus. ı ıncı 
~i l 3.30 dan satılmıştır. 

E ık. .. 14.95 de kapanmış 
vve ı gun l . d"" d" 

1 T 
.. k borcu tahvil erı un te ı 

o an ur .. ) h , dolayısıy e e em -
yata bas -•una"ı .. .. 

. ti" "kt rda diiqmuştur. 
mı1 1e ı mı a ~ 

B d b 
.. ka An3dolu demiryo 

un an a,, • l 
lu tahvilleri diin 40, 2) den. Ars <>n 
. t h "ileri 1 O dan mt1amele 
çımento a vı . . ~ k 

.. .. b" lnrtilız lırasm~ 1\ ,er ez 
gormuş, ır 4 , 5 k 
bankası tarafınrt~n 62 ,.. uruş 
kıvmet tesbit edilmiştir. 

Diin Londra borsasmda bir in -
..,iliz lirası 147.25 de ar1lmış, -147.13 
J frank ta kapanmıştır. F r~n~. ~~ su • 

retle istikrara mütemayıl gorunmek 

tedir. 

RVRl,/\'ll ahon11 olu
nuz ve abone ediniz 

Öldü mü, ölmedi mi? 
Bir cenaze mezarlıktan tekrar 

hastahaneye çevrildi/ 
Dün töyle garip bir hadiıe iıit· 

\ik: Sıhhiye müfettiılerinden Bay 
Faik'ın kardeti olan otuz yaılann· 
da bir zat, Şiıli Çocuk hutahane· 
ıinde ölmüt ve usulüne ıöre gö
mülmek üzere belediye cenaze o
tomobili ile mezarlıia götürül· 
müıtür. Cenaze otomobilden çı
kanlırken, bu ite yardım eden f<>
för, ölünün vücudunun henüz ao
ğunıamıf olduğunu hi11ederek 
şüphelenmit, orada hazır bulunan 
ların dikkatini çekmit ve kefen 
çözülerek ölü tekrar muayene e
dilmittir. Cenazenin bqmda bu· 
lunanlar, cesedin sıcaklığı, yüzde
ki tatlı mana ve rahatlık 1tibi de
liller karıısında tereddüde düt
mütler ve cenazeyi gömmekten 
vazgeçerek tekrar tabuta ~e o\:o
mobile koyarak hastahNJ•Y-. dön· 
mütlerdir. 

Orada tıbbi muayene ve bir ri-
vayete göre de kalbe kuvet veri~i 
enjeksiyon yapılmıf, ancak aekız 
saat ıonra hastanın ölümüne kat'i 
surette kanaat Retirilerek tekrar 
cenaze otomobili çağırtılmıt ve 
ceset Besik'"aş mezarlığına götürü 
lerek defnedilmittir. 

Dün bu haberi alır almaz bir 
muharririmiz hemen tahkikata 
baılamış, Şitli Cocırk haıtahane: 
sine giderek başhekim Bay Vasfı 
ile konuşmuıtur. 
Değerli operatör, muharrinmi

zi nezaketle kabul ederek hadise
nin Çocuk hastahanesini ali.kadar 
etmediğini 1öylemit ve fU izahati 
vermittir: 

Mevzuubahis hasta, Şitli Çocuk 
hastahanesinde yatmamıf, orada 
\:edavi edilmemiş ve orada ölme
mistir. Hasta Şi9lideki Fransız 
Sulh hastahanesinde tedavi ıör· 
müf, orada 5lmüı, yıkanması, teç
his ve tekfin edilmesi için Şiıli Ço 
cuk hastahanesine nakledilmittir. 
Cenazenin Şitli Çocuk hastahane· 
sinden kaldmlmıt olmasının se
bebi budur. 

Muharririmiz bunun üzerine 
Şitli Franaız Sulh .hastahanesine 
giderek orada tahkıkat yapmı9trr. 
Bu hastahanenin müdürü Doktor 
Hüseyin Kennn da ıunları aöyle-

mi~tir: 
_ "Bu hasta iki aydımberi has-

o ııradaki haleti ruhiyeleri itilia
riyle cesedin tekrar hastahaneye 
getirilmesine ve yeniden muaye
nesine lüzum görmiiflerdir. Hidi
ıe bundan ibarettir. Fakat bu ıi
bi tüpheli hadiselerin vukuu na
dir değildir. Çünkü Nzl ölüler 
çok ıeç, bazı ölüler de derhal so
ğurlar ki bu da muayene edenleri 
9üpbeye düıürür. Buna benzer bir 
hadise evvelce Parİlte vuku bul
muttu· Sen nehri kenannda bir 
ölü görülmüf; herkes "ölüdür" 
dediği için kaldırılmıf, fakat ıon
radan ölü olmadığı görülmiiftür. 

Bir hadise de benim baııma 
geldi. Kilisede bir ölünün duası 
yapılırken canlandığını ıanarak 
bana haber verdiler. Gidip bak
tım ve vehme kapılmıt olduklan• 
nı anladım. 

A vrupada alüler bir iki, hazan 
üç gün bekletilir. Bizde ise öldü
iü gün gömülür. Bunun dofru o
hıp olmadığı ayrıca diifÜDülecek. 

b• 1 d" " ır mese e ır. 

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

İstanbul Basm Kurumu bqkan • 
lığından : 

T enzilatb gümrük resmine tabi 
mahdud miktarda kağıdın gazete ve 
mecmualara tevzi nisbetini ve ıek • 
lini tesbit C<Jen icra Vekilleri He • 
yeti karannm tatbikine baflanacak· 
trr .Bu hususta Basın Genel direk • 
törlüğünün istediği mütaleayı bil • 
dirmek üzere lstanbulda idare ecli ao 

len gazete ve mecmua sahiple • 
rının veya mümeasillerinin 27 
ikinciteşrin 1937 cumartcei gü
ni.i saat 14 de kurumun merkezinde 
yapılacak toplantıya ittirak etmele
rini rica C<Jeriz. 

Balkan Banka dlrek94 

t6rleri d6ndlller 
Ankarada Balkan Antantı ban "' 

ka direktörleri toplantısına ittiralC 
etmit olan Romen ve Yugoslav mer 
kez bankası direötrleri dün te.hrimi
ze gelmiş Perapalas oteline inmitler 
dir. 

Yunan banka diretörleri heyeti 
el~ bugün Ankaradan gelecekler • 
di~ -

Romen heyeti bugün Romanya 
vapuru ile Köstenceye ve Yugoelav 
heyeti de ak§3mki semplon eke· 
presiyle Belgrada gidecektir • 

tahanemizde tedavi edilmek'"eydi. 
Asabi bir buhran neticesinde haı
talanmıtlı· Kalp sektesinden öl
müs, tarafımdan ve hekim arka: 
daılarımız tarafından muayeneıı 
neticesinde öldüğüne k~naat. g~
tirilmi~tir. Bunun üzerıne aılesı- Galatasaraylılar çayı 
nin arzusu ii:r.erine techiz ve t~k
fin için Şisli Çocuk hastahanesıne 
kaldırılmıştır. Bizce hastanın öl
düğü muhakkaktır; defin esnll;s~n
da vücudu ıoğumamıt olabılır; 
bazı ölülerin cesedinin soğuması 
biraz uzun sürebilir. Defin esna
sında 9oför bir vehme düımüt ve 
ölünün ailesi hissi merbu\:iyet ve 

Galatasarayhlann senelik çay ziya
feti teker bayramının üçüncü gü • 
nüne tesadüf eden 6. 12. 937 pa7.AI' 
tesi günü saat 17 de Tokatlıyım sa
lonlanncL. verilecektir. 

Davetiyeler cemiyet binası, melC
tep kapısı ve spor kutübünden teda: 
rik edilebilir. 
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• r ı Hupliyer; ~~ 
Parlsten Londraya gitti ve orada 

tevkif edildi 1?1 Çek güreşçileri pehlivan 
larımızı yendiler 

Kazandığımız üç güreşin galiple~ 
Hüseyin, Yaşar ve Mustafad• 

Marki ılö lu llıl[ılier; "/Jar
ri Ka.ı;tf,. i mi altında tanultğı 
(Siirctc) poli.ı; lıa/i)'csi Röne 
Knrscllariye, birkaç giin sonra 
ilıtimal kendisine ar:u ettiği 
gibi biiyiih bir i~ teldi/ edebile· 
cr.ğini sijyliiyor. "/ngiliz,.in ce· 
vabı: "Olrnyt!,, 

Röne Kassellari, uGri ~ilin<lirli 
milyoner,. Hnrri Kasti rolünü oyna· 
ıııa~a devam ederek, ~forki dö la 
Jlupliyeri bekledi. Rir taraftan hek
lemekten sahır.::ızlanıyor, bir taraf -
tan da Pari in gece hayatının te.::irİ· 
le biraz yorgun <lü~iiyor, kendi:.-inde 
yorgunluk izleri heliriyorrlu ! 

:Marki, birkaç giin sonra göründü. 
"Metropol., oteline hususi arahasiy
Je gelrli. Re mi siyalı elbi·e giy· 
mi§tİ. Refakatinde bir tercüman var· 
dı. . 

';ln~itiz .. e, lıir milyonluk hisse 5t'· 

nedi teklif etti. Pef in olarak bir çey· 
reli milyon tecliye-i hn-.usunda mu
tabık kaldılar. ı\ncuk, ahcr, ş<>yle de
di: 

- Bur:ıya, Pnri e yanımda hn ka
'dar para getirmedim. :Mösyc> ]ö Mar· 
ki !Lütfen, hafta içerisincle Londra
ya gelerek, heni ziyaretinizle sevindi· 
riniz ve akcıiyonlan da beraberinizde 
getirerek. parayı alınız! 

Iarki, huna razı oldu. Ve konu~ • 
luklnrı nlonun kapısına kadar teşyi 
olunıln ! 

Palis hafiyesi, f e,·kalade ihtiyat
Jy clanamvordu. Marki namına tev· 
kif mib:ekkcresini hu ziyaretten ev
'\'el ke.~tirmiş. rehine verleı;tirmiq. 
ti. Otelfo hesabını tesviye ~derek, 
ertesi gün Londrn gitti. Zaten e\·
' 'elce kıyafet ve isim dPlri§tirme jı:i. 

• "t:ı ~ 

nı, PnrLten Londraya yollanrp, ora-
da yapmıştı! 

Detektif, Lonc1rava liarek"et etmez· 
elen en·el "Sürete., ·ile temnsıı gelip 
~efe ma1nmat venneği, tedbirsizlik 
saymı§tı. Bunda ne kadar isabet gö -
termiş olduğunu. garda iki aşinn 
çehre seçirn~e, rlalı:ı iyi anlaclr. Bu iki 
ki!;iyi Markinin hüro-ıınu zi,•aret el· 
tiği giin orada giirdii6riinü. i~·ice lıa· 
tırlamrştı! · 

Bir hafta sonra, Tarki. Londrarn 
gelerek. hirind smıf bir otele indi. 
Daha e\"'\'d kcıı<li ine telgraf çekilen 
"iş dostn İngili7.", hir terdirnnnln 
hirl ikte. kencUsini <lerhnJ zivaret et-
ti. . 

Etik.et icaplarına uygun olarak c:e. 
Jimlaşıhp. Jınl , hatır rnnı~ılduktan 
sonra, Mnrki, "Orrlu: 

- Para 
Kasti? 

mı. :\lisl<'•· 

"İngiliz", donuk hir tanrla: 
- TTayrd derli, na.::ıl aclamlurl· 

iş yaptı~ımı hil miyor inli) l'"I ki? Pa· 
raım tnhii c\'Cle lliraktıın. Ünce hnnn 
"kağıtları,, w·riniz; onrlan sonra hi
ze gidip pnralnrı nlnhi1iriz .... Ynni c:i. 
zc fi' liın ederim! 

Marki, gö terilen hu itiıırnLizhk
tnn ahll(lı: 

- Ah, eHI ! dh·e içini çekti; hen 
zaten hüti.in İngilizlerin Ccntilmm 
olmadrklarını biliyordum! 

Ve i tihfaf edici hir tavırla havu· 
lunu açıp, c·ıkardıgı hir paketi. "iti· 
ıııat ı::i i termiyen f ngiliz .. e uzatt. 

Rtine Kasscllari. "ku~ıtlar., a c:ii· 
ralli giiz gt•zdircli. Hunların hepsi de, 
Pari::t<' yapılan son hiiyük banka soy 
gununıln .... "Kredi Liyonne .. hanka-
ınclaıı a ırılan aksiwınlanlı ! 

Hemen nnziklec:ti: 
- '\1iikernınel. Jij ' ' Ü lii Marki! 

lln c:ev rnlunrln: n":nin ;ii:llıe izhnr 
<':ti~imden dolayı hı:-ni •narnr ~iirü· 
11 ii:d V" ~iınrli. tr::litn ,.,. lf'~ı-Hiirn mu
aındr ;ni t"l•<''"'l' ii~ ""İnn<'k iİ7.f'rl'. J 

hi7.e ~irfo ilirİ7. ! I 
Otf"ldf"n ~1knı ::ı' aıı . rıtclin har kı= 

mın:ı d n lilr .. , nrnıl:: hi:-k:ır l. ıo ılr1 ı Ji . 
1 iir İ <" lilf'r. ?:ıh :-- t htı cırr'!a ~~iaı '' i\"r · 
bira;'!. 1m111r~nzlnk :ı~rr. ol :ım:;tH. Ru· 1 

mı •aklnın:1dı, ici bir :ın eV\·c] halle· ' • 

dilmiş giirııll'k i tctliğini siiyledi. 
- lfay hay! 

Bunun iizerine ı=okağa çıktılar. 

Caddede, araba hazır duruyordu! 
Detektif, arabaya önce ayak baı;tı 

ve oturur oturmaz, kaldırımda du
ran "terciimnnına., hac:ivle bir i~a
ret verdi. Bu i:.aretle b;r~ber, tercÜ· 
man. haykırch: 

- Dikkat. Mösvö lö Marki! Polis! 
.Marki clö la Hı;pliyer. vakit geçir· 

meclen arahava atladı ve arabanın 
lıir kaprsmd;n girip, di~er kapmn -
dan çıkmak, dıfarıya atlamak istedi. 
ı\ ti arlı da ... anrnk. güçli.i. km"·etli i
ki poJiq taraf mrlan kar~ılan<lı, yaka· 
lanılı. Riri sağ koluna girdi, hiri a~ 
ol koluna! 

Nevmit hir halele muka,·emete gi· 
ri~miş, onları ilkeleyor. itiyor ve 
kendisini miicl.ıf aa yollu: 

- Ren, Fransızım ve Londrada 
ıniı:-afir olarak hnlunuvorum ! divor
du; hen, ına~umum ! Rakın, Mi.ster 
Kaı;tle sorun; o, benim lehimde şa
hitlik ecl~r! 

Kas-ellari, elini onun omuzuna ko 
yarak. kenrli:oini .;11 --özlerle teskine 
çalıştı: • 

- l\lö yö lö Marki. hen yalnrz fn. 
gilterede Hnrri Ka"-thm ! 

farki, Frnn~ııca hilmiyen "İngi
liz'' in su gihi Fransızca konu~masm
clan şa~alamrş, sözlerinin manasını 
kavramaga uğarı~ırken. o, devam et· 
ti: 

- Pariste adrm Rönc Kaı:;seUari
dir ve (Siirete) po1iı1 hafiyeleriıııltn 
biriyim! Bu, ger!:i ufacrlt bir farktır. 
ama sizin için her halde neticeye mü
es!!İr. kat'i rlıeınmiyeti haizdir, Miis· 
yö 1ö Jarki ! 

farki dö la Hnpliyerin tevkifiylc 
heraher, Pariste 191 O c:ene i banka 
soygunlarmm ar<lr. arkac:r lıemen ke
silrli. Ht>rn ıle kf'ı:cnke"!? !... 
............................................ 

Skotiand Yard 
"Pinkerton,, ailesi mensupla

rıııın maceralarını takiben ne"· 
rettiğimiz "Sürete,, te§kilatrn~ 
maceraları ela, bu tcfrikamızla 
bitti. Birkaç giine kadar "Skot
lancl Yard., sen Linin macera
larım n~re ha§lryacağız. .Ame
rika ve Fransadan ~onra: f nı.dl. 
tere!?! .. 

ııııııııımm 

111...11~ 
nrıııııil 

l tanbul Belediyesi 

~<'bir Tfyatrolnrı 

Saat 20,30 da 
KRAL LlR 

:5 perde 
azan: W. S!ıakcBpeare 

• lrkçeai: Seniha Bedri 
Cöknll 

San t 20,30 da Al'NAROZ KADISI 
6 tablo. Pazar günleri 15,80 da matine 

Ynzıı.n : Cela.l Musahlpoğlu 

Ertuirul SadJ Tek 
Tiyatro'° 

Bu gece: PANGALTI 
(TA~) slnemasmdn 

( Çıımurda 7..ambak ) l 
Vodvil 3 perde 

Çekoslovak Vinohardi güreş ku
lübü şehrimizdeki ilk müsabakaları
nı dün akşam Ferah tiyatrosunda 
yaptılar. 

Saatdo kuzda pehlivanların hal -
ka takdimi, bayrak teatisi ve ma -
lUm merasimden sonra karşılaşmala 
ra ba§landr. 

BlRlNCl GUREŞ 
56 kiloda Hüseyinle Çekoslovak 

Mençik karşılaştılar • 
Bir kaç el enseden sonra Hüse -

yin Çeki düşürdü ve üstüste tek ve 
hafif kalelerle rakibini yenmeğe uğ 
raştr. 

Hüseyinin bu oyunları ile çok 
tehlikeli vaziyetlere giren Mençik 

lstllnbul mıntıkası 
ikinci reisi 

Necmi Ataman 
vazifesinden istifa 

etti 
Uzun ıenelerdenberi spor teşkili 

tımızda, mmtaka merkez heyeti aza 
sr, futbol heyeti reisi, halen de Is -
tanbu mıntakası ikinci reisi sıfatiyle 
çalışan kıymetli ve dürüst sporcula
mnızdan Topkapılı Necmettin Ata
man terfian Ankarada bir vazifeye 
tayin edildiğinden, İstanbul mmta • 
kası ikinci reisliğinden istifa etmi~ • 
tir. 

Yerine kimin tayin edileceği he -
nuz malum değildir. 

Lik maçlarının 
tehir edileceği 

ası~sız 
Fener ve Güne~le iki maç yap -

mak üzere Yunanistanm Enosis ta
kımının lstanbula gelmesi dolayisiy 
le bu haftaki lik maçlarının tehir e
dileceği hakkında, dünkü refikleri • 
lerin aslı yoktur. 
mizden bazılarm".:la çıkan havadis • 

Bu hafta lik maçlarına devam e
dilecektir. 

Fenerbahçe 
idare heyeti değişi

yor mu? 
Dola~an ban rivayetlere nazaran 

F enerbahçe mücssesan heyeti ya -
kında bir içtima yapacak, ve bu içti
mada kulübe yeni bir idare heyeti 
secilecektir. 

~Umumi kaptan Zeki Rıza ile, i -
kinci reis Hayri Celalin ~imdiden is 
tifa etmiş oldukları söylenmekte -
dir. 

Türk 
güzel köprüleri sayesinde kurtul -
du. 

llk devre Hüseyinin galibiyetiyle 
bitti. 

ikinci 'devreye Hüseyin üstte o • 
]arak başlandı ve sabık Türkiye 
şampiyonu rakibini mütemadiyen 
ezdi fakat bir türlü sırtını yere ge -
tiremedi. 

Son öakikalarda yüzde yüz bir 
tuş tehlikesi daha geçiren Çekoslo -
vakyalı müsabaka sonunda sayı he
sabiyle mağlup oldu • 

iKiNCi GÜRE Ş 
61 kiloda olimpiyad şampiyonu 

Y aşarla Sabatka süratli ve çetin bir 
müsabaka yaptılar. 

tık devre mütemadi el enselerile 
ve beraberlikle bitti. 

ikinci devrenin birinci kısmında 
üstte güreşen Snbatka güzel oyun
lar yaptı ve bir hayli de puvan ka -
zandı ise de Y ı:ışar Üstte güreştiği 
zaman müsabakanın 10,40 mcı da
kikasında meşhur bel kündesi oyu
nu ile Cekin sırtını yere getirdi. 

ÜÇÜNCÜ GUREŞ 
66 kiloda Yahya ile Hijo güreşi 

de bir hayli sert ve süratli olarak 
başladı fakat dakikalar geçtikçe 
zevksiz bir itişme haline girdi ve bi 
rinci devre b raberlikJe nihayetlen
di. 

İkinci devrede evvela Hijo altta 
idi, Yahya mütemadiyen hafif kale 
taktı fakat netice alamadı. 

Çeko~lovak pehlivanı üstte iken 
güzel kündeler yaparak bir hayli 
puvan toplamağa muvaffak oldu -
ğundan neticede Yahya ;AWan he
sabiyle ve ekseriyetle mağlup ilan e 
dildi. 

DöRDÜNCü GÜR~ 
72 kiloda genç pehlivanlarımız -

dan Mehmet Ali, Berlin olimpiyadı 
ikincisi H~rda ile cidden güzel bir 
güre~ yaptı. Dünyaca tanınmı~ ra -

' . ~' . , ,.. .. . ''. •' . .. ... ~ . • . . . ı .. • Nihayet; yarın akşam : FevkalAJe müsamere olarak 

SAKARYA • 
sıneması 

S.:b:rsızl:~la bekleneı ve lıeı yerde büyük bir alaka uyar.ıdıran, Sincn:acıhğm renk zaferini kazanan film. 

Alla hın Bahçeleri 
.F::-;:~sı;;;ca s::Szlü biiyük aşk romanını takdim ediyor Baş rollerde; İlk defa beraber oymyan 

~1 ,'\Rl.f.:1':E PffR~CH - CHARl.E~ BOYER gibi iki dehakar artistin muhteşem temsilleri 
Fiyatlarda zammiyat yoktur. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon :41341 

· .· . ;...,..,,, ,.,., .. , :~ 11 ' 

takımı t_:A 

1 

kibine ancak puvan h~ 
nildi. 

llk devre sıkı bir çarpı~ 
raberlikle bitti. ~ 

ikinci kısımda çok Ç8 tr"'J 
met Ali usta rakibi kaı1ıtl'J 
hesabiyle mağlup oldu. M 
nin çok tehlikeli vaziyetle 
ğukkanlılıkla kendini ku 
yanı takdirdi. 

BEŞiNCi GÜR 

Ç..ck güres taknnmm .~ 
sonra en tehlikeli pehlı 
Hamfile karşı Kasrmpa~ 
den Rmk çok iyi bir ~0

1~ tr ise de rakibinin üstıııt.~ 
smda sayı hesabı ile ye~~~ 

AL TINCl GO~ j 
biırv~ 

87 kiloda Çek P roko eti 
tafa müsabakası güni.ifl 
:san karşılaşması oldu. ..~ 

Yavaş başlayan bu ı'J'l\Jj~ 
kikalar geçtikre hızlandı ,j 
rinci kısım neticesiz ol~f~ 

ikinci devreye altta 0 ~ 
w m Mustafa hasmiyl~ be~ 
den kalkarak giizel bır ıJi ~ 
T"-r ile Prnkoyu yere se 
reşi tu~I kazanmış old~ 

SON MUSAB /.ı 
(; . .. .. baktıfl 

ıtn1un ~on musa ·ıe 

lette Samsunlu Ahmet 1 ·ıı 
ötasmda yapıldı. Hake~.1t ~ 
ile tu tur.un pehlivanlar 

1 ~"' 
se yantıktan sonra 53tfl ~ 

met rakibini çapraza alrı1 tf· 9'1 
ne düştü ve vücudıı~ ~çcO~ 
sattan istifade etmesıf11 bİ' 
bilen Melacef da ustaca ';;J 
la Ahmedi yere serdi ve 

. geldi. A 
('ek pehlivanının bıı ·t<I• 

sabakanm birinci dak1 

saniyesinde olmuştu. ..~ 
Bu suretle misafir gı•, ~ 

kii karsıla.:lmalarda 4 - re? 
diler. Bu müsabakanıt1 ~ f 
akşam yine saat dokııt ~ 
yatrosunda yapılacaktır· ~ _, 

81 rl ncl ?l "'~• 
müfettişi f 

" \'- f'k" jıitı :.it ' ı;:~aın., re J 1rrı aft'":. 
giire, Birinci umur.::i ~ ,-1 

lıidin Öznıenin çekildiı;ı ~ I 
miif etti:; liğe emniyet 1~ 111 "~ 
B. Siikrii Siikınen ncrııt 11i('-
cl iği0 lıaher nlınmı~tır. cııt,, 

.. d .. I "~ .. ı \ 01'9 • .ı'.I 
11111 ur u~une < e . l"' 
ıııiirlürii B. Sadrrtlİ11 111 

ği s<;ylenmektedir • 
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"'- önünde ... - • - .. ---·.... K.~~=-..;__.:....;...:....=k~.=:;.d.;.:...:~~_: 

ll:NlpzıAhmed Telrllll8...-r ... : 7 • :=" .... -.::;..:-~~-=- ıme ev ft )0} 
..,. ......... ve ı11t•"8• ttallllı ~-·· p A R A L A R 

Serdarı Ekrem ~§' ~ 1 :~"' :~ diyebiliriz! 

B d 
:=rt. 8' :~ ı'- Ev kadını yalnız kendieoininsaadelini del/il 

a 
atu m a ::::-"'· .:: ... ...- başkalarının da saadet yuvasını dilşiinen 

111 ~ _,. :_ ::;:- ı! := /azlletll insand11 
. er Paşa 1'ürk ordusunu ,an• ·== : ·-- ... - Ev kadını obnak demek evin 18· 2l11z J /ı ) ..ı1 ,.,_ ___ ç E 1\ 1. E R ---o1ı adetini her ,eye tercih eden kadın 

"en sonra hücuma azırıanaı olmak demektir. Halbuki hazan ne J\:~ _
1 

• YIJUIA .ıı us kadar dü•üncesiz kadınlara te.ta<İ"if 
ti:.~ tarar ö . .tL Bir• evvea • lladıtO - 1820 3' ~-._ ka tan mer Patı Bıtum• ı kat daha tesayilt eUDlı- ,J' · .. • tieJ1lll ı.ııts:l5 edilir! 
... LO.ı;· lk.., cephetinde yapda • hu ııahilde bir tek Tnıl< "':.., p- • v..- '""' Ev kaclmlığı daimi aurett• ev 
'-t. Ilı hazrrbklarma baılamıı • "" lmed"'"" Jıa)de JiınaD ııüliye ~ •Buda,..... '-~ de kapalı kalmak manasına değil -

~ 
ru. . ~gı ıo. V ıpurlar hın· • eou11 106 8910 d mılerı ıle dobnUI · ir. Bir kadın kocası ile veya k,.ndi 

~ Otdul b Ö rek getirdikJerı ••· • OIDeft'I u:,n • u.ıcno 5' r>1;,o P.... an aıJı.umandanı • birini ukip ede 
1 

d B faoli· ·- .. , ., , ,_ '·'"'° batma namwı daire•inde gezip dola loıı ın _B•tum ve Sohumdaki keri karaya çıbt'Y0r ar L •• u .,ker o...,..,_ '·"'° , ...,._ .a ,._.. pbilir. Hatta bunun bir bakıma fay 
b" Tü

1

rk ordusu ile beraber yetin derecesini ~a'd1r ıçın eıniler· • Prat ı!'J.71>64. • sıokb-""' d. lOtld dası bile vardır. Çünkü devamlı su· 
~ak ngıdı'liz gueteciıi ıu su· ve mühimnııt. Jiik:lil ~ de;rt g saatten ı ... --- E 8 H A M ----ıı rette hapsedilen kadın kendisine meş 

P 

ta r: den hiç biriJlill yırnıı.., 
10 

•• lı·mek •• Ban.ıcu 
/ 

guliyet olarak dedikoduyu seçmek 
ita Batuma gelmit, serda- fazla limandı kalDl•dıgJDJ y :.dolu 1 ~~ :,:;..:rru ıo ~ ve mübalağalara kapılmak istidadın 
lll~ıuı olan yeıil otağı kilidir. .1 asker ~ ı 60 Yer•• SıU\11 ~6 dadır. A~h tarkiıi üzerine kurul· Bulgariıtaıı~n. ıeKvkedı de;;. gele· etlkrazlar-f•hvlll•• - İtte .. düıiincesiz kadın.. derken 
~· ahval ıahtmda ıakit tamam oldairt gıbı. ınmk anda· • ,.., ,...., ı - kasdettiğimiz tip kısmen bu idi. 

tehır pek kalabalık idi. Ade- cek olan miralay Balırd 
1 
wndı ni· • • • 11 181a rnatft1 Dec:likodu yapmak veya bir sım 

•-• lekeneyi uker teıkil edi • ımdaki Tilrk ııiıımcı ıabnr on • • • • 0 ıs 30 - içenle saklayamamak, gerçi biraz 
"V&lkl G dil • • • m ıMO • A.DoMMIV 1 '° 30 

da yaradı'-- meselesidir . 

.. 

L ar , ürcü ~önüllüleri, hayet çık,.el er. b:-rn.atı rnil· • D'pnJ taUk 9fı 1;; ADadOIU o ıo BJ °' ~erle A d l k 1 ...ı. ve mü ..... Fakat jnsan bu mu··nasebetsizlikten 

11 

• • n, na o u as er e- Askerin enı.. 1-:lıkların mü a. ıı:nurum ıoıao ""ııJOI" w SJ ı ' ~ ıdı. A.ya .o Avrnpalılar kemmel olnp efrocb bota- ırk için a· • ı.ıilLDolılll .... 11-• ,. o kendini tedavi edebilir. Tedavi et -
lıır ~•,"Irk göıiinilyorlardı. ter ... ih ı,.volDlcbın 1<0".f. Binlere• me8i lôzmıclır ela. Çünkü dedikodu ~liz bahriye neferi ka· çık orduı:ib ı.arulııı~. '.'' arpıyor. Zahıre Borsası yüzünden bir çok kurulmU§ ocak -~~ego çelıııyor, orada bir mekkitt bflY"aD~U P il ç Rum•li aa _ 11 _ e:a7 lar aöndiiğü gibi, yenileri de kurula-

Le "':"yor ve hazan haılıklı Kavi, ıııttııık" milteh""":ı edi ordn. VU<"1 ..,.., y....., mıyor. :),.;,,{gır vahuı ötob.ri ıatı • kövlüleri buolar• n~ar Yecbur ""· .... lir h Halbuki yeni aile kuracak kız ve ı; ı.· arm Kafka• olhi .. leri Ü· R.;.lar bu civorı tahhYf" .m iıtih· Bul""1 yumupk • ı.o • ıo erkek gençlerin günahı ne? .. ....... ~ "i' uzun tüfek görünmek- olmoodan .,-vol .. ~.ab~ r.;· yalnız _., "" • ., Geçenlerde bir mecliate bir kız -'lıl...' •rınıl~n ordu ile ha ... ket• kimları tahri." eıukl~ ;,..:...a111ıı· r.: . ,. : : elan bah .. dildi. Kız evlenme çağm-
i!'.'"r•k ~ahııker bulunduklan 'salıumu tahrıbe vakii niı ve ,._.. ,: ~ _ _ ela .•. Güzelce .. Çok iyi ahlak sahibi .. ı..ı..--.....d ta •ır.. !ardı. Sahil boyunca~';:. geetinde 1ı; -m 11 _ _ - Fakat bir de kwıuru var ki ne ... -

il"!ııı;.ı a Ömer Paıa bir intizan munıa•am b'r caddenUI n •Y d ı.·· tç ...ıs so - dete, ne aile hayatına, ne züriyete, 
~ • hulunm·or. F.n elden he- mnrohbaO"°kil bir kıl• v;r '. '· ıc.çt .., .. - ne <İe umumi manada gösteriıoe ına-

~ 
hulıman Mıı•tafa Paıanm (1518ld• Osmanlılar ıarafın an ınıa T .... AD&dol .. 20 nidir. Küçük ehemmiyetsiz bir an -

"-itanzim "• hastalıan•ler te· olunm•ııtu. ~~el,....,., "° - G~EN za.. ~I oluvor. Pa!!anm bura. T .. •rinievv-lin n....ııacil ~nn ~. neı Fakat mecliı içerisinden biri, bu 1 · ... ,. "' ,... h 1 IJuld&1 34S Ton Ttttlk 12.1/2 Ton b 
1 ~ Kiitavi~ ara~mdaki vol doamazdan biraz ~onra Sa um ıma· Çavdar 47 38,112 " arızayı irinci plana alarak söyleme 
•ldı~ı hahf'r1er ii"P.erine ü111· nı:;da demirli olan Türk sefaini bar· suam 82 : ~\lfYdd ıo • diğini bırakmadı. 1ııı';::•. dej!i•tinneii tamrlm ile biyesi attıklan on dokuz pare ,elim - 12 • to _. ıe.11• • Bin dereden IU getinll. Neticede 
.'Y• n .. alhardte olarak ka- topu il,e ordnvn oerd•rı el<,.,m Omı;r - ... • ,._ "' • muhtemel izdivaç auya düttü. COnç ı. Bu ıuret1e ordusunun Paşanm , finıdundan hıherdır etti· & tobU1ll1I • • 11 lerden .. her ikiai değilee ele - birisi. 

.'. tahtt emniyete aldığı ,.;M )er. Yarım 1aat ,.nro ııah~I ookerl• :.:: :! : =. 1 : muhakkak aurette, tamir edilmez 'siıı de ~aha az zahmetle bir oetrolundu. Piyade. ·~~ ~ "':::; bir mahrumiyetin acı yesine bırakıl-
~ ~P etmıı olacaktı. Bıtumun kıtaatı sahil boyunca dııılmıf9 seb [}' S fta 11~ m11 oldu. 

1 
tepf'lerden Kiitayise gİ· rm karava (''Janaıma mun~ır u • Gerçi insan evlenmeden önce bü 
k o kadar kolay gerilir 1unmu• idi. Ömer Pata ~kmı1de~ çı· AD YO tün nakiıelerini açıkça söylemelidir 

B 
.. ~ " b h ' u er en ııe- So rada h .ı_ 1 k dmp 

f u. u daıı:lar bet altı bin karken bütün a rıv~ , h b. . n n oınuasuz u uyan ~ lıııi,llııda iıli. Batumun o .. nı- renlere .,,ı.ıılar. S.far~• 
1 

:r 'Y"
1
; e Programı kötü vaziyetler çıkomıaktanaa. her 

~, lııı~ .., fikri terkolnnduğu naklive ,ı,v ,..ro\lorıv ; onatı ' '· AKŞAll NqRiYATl: fOy; olduğu gibi itiraf eımek lizım 
~ 'ha salih yalnız Sahum ka· Rakı' ... olclnf!u filika ıahıd~I ~m·a,11a- 17 00 'Onlvereltedeft ııaklen tnkıllp t&riht dır. 

-..;._. • 1':1 k " . .. . am e ı mış o an deral'_, D- Peker tarafmdan ıa.so ptlkla F k b d :~L;..~ -.. .. n fi Redot kale askerin lal edin<'e henuı ıtrTl 1 1 t k .. ___ ... m'u~:;.::~ 1t,OO o.man pehlivan taratııı a at, uda noksanın erecesine 

• MllllGl'8 614.-
•H..,.ın o.so ....... 2Sti97:ı 

•KU&Da ır>.2U~.! 

• BrtlkMI uosa 
•AUDa ~ :ıti 

Dedikodu veya mll~.,.ayta bir genı;< 
kızın letJkb&ltnl karartm&la kllll8enin 

hakkı yoktur. 

sederken, gayet ihtiyatlı davranma
lıdır. Nihayet 'bir genç kızın veya 
delikanlının ailevi istikbali a'levzuu 
bahsoluyor değil mi} Mütaleaıruza 
müracaat edildiği zaman azami dik 
kat sarfetmeliyiz. Bir söze bin kata
rak. bir yaprak gibi titreyen iki 
genç yüreği hançerlemekten sakın
malıyız. 

Ev kadmlıfı' y_ahuz kendi evinin 
eaadetini koruyan bdm dejil, ayni 
zamanda bqkalannm da saadet ya.. 
vaamı korumaia hüsnüniyetle yar
dım eden faziletli inaandır. 

Yeni eserlf'r: ______ .... ______ __ 

AR 
Her ay mwıtwmaa llltlfar eden bu ,._ 

pne aan'at mecmuumm 11 lncl uym geae 
&ell&'ln mUndereeaU& çıJmı11tır. 
KıymeUI bir ıan'at eaerlnl göııteren netlı 

blr kapak içerisinde birçok def erll tetkUr 
yuıtannı ihtiva etmektedir. :'lll.ıı •rılnıa111 için em i ti. b' h. b d atılan top ar a e rar ........ uauu- ıuıs göre olmalıdır. I...,._ ıqit R n ye ı ır ır ta ye ef1 hrr-'"n ordnııunu dan halk prJptarr lf,SO ııava raporu H 1 hah 

l" ~l~k u~dan ~a~ka ~edot ka· selamlandı. Paııa eh lf ,.r nP kadar radyofonik ıdralllerl _<:~:d :m:~rk:: e e baıkası, bu nakiseden • ~ ~L ~n~tl~~m~· ~~~~ ~~·. 1 k. ~~r ~ -----------------------------
-... ~:. ,..raf ·ı b d ,·arıt o an as erın tan taratmdall terk 111uııtklld ve utk prkı 
L.~·~~ diğ 1 geçı ı;ıez( atakhklar ~imdiye kad•~.1 ,. dl' halleri. inti· tan 20,SO OJD91' RJs& tarafından arabc1a aöy Şehrimiz kttçttk san

at erbabı 
~I ettı'~~ ~~11 • Komiskal) mıktan tok et?

1 Frı' •avıını mf'nmunİ· :aıusatfer vo arkade.f an ta 
"-• ffıGıl l!I gibı bırkaç noktada sam , .• ,..eıaneıl• ' , naıum•la Kii•· :::.:::: ::::.-......... • • botk ,... .. ," 

~~--~faa. hadan bulundu- yet idi. örner. ~at•ı.az~ımnkArane burada (aaat ayarrl tı,15 oıuaı:STRA: ti" ..... - -~tedı B d b JD .. ı - verdi: utan& del deııtlno. UvertUr 
~ ~ ~ Yol r. ıtum an iıe terdi~i pvre P ) ile donanma kn- 2 - ....-net: Le Cld suvıt. 
~.1' }''ta B mevcut değildir • dı ( Ferhat ışı a) taraf'mdan 3 DrlP' unot encbantee . 
.._"' l~~?dua:ıum.dı.buldagua]"" Muı· mandauı ( A_Jı~:!i~:~i1e rnemzucen 4 : strlc~: SrtnPDde tcnoapen. vaıae. 

""'ildi) • u ıntizam tına al· bir mahareU }\fustaf a Paıa mai- 8 _ vanftred: Dle blleeD Buben· 1 1 

~~ erınden beklenen his- iahar olunm•"'n. 1 k .., intisamıa • 22,15 .,... ~ ~· .:.:.",'; 
t~; .. b~ ve m(itkiJenin Üaaı- yetinde iken hasta! an olan Batum opera" operet .-..-an oo "'ON 

e .... a e getirmek için hktan bitaP ve "tiı:rıat sağlam bir ........ ..... _-- .. 1 ~ ır h ı perıs ~ve.~--' -..on ,,~~
1 

ı:: 
tı.: ""'Yret ed" rd On ilı:' k . d' •avan• ı ·~ e Lal'"' ıyo u. 1 fır a11 şım •."' · ~·ı etmi,ti. 
i_' Lilli 1~ olan bu kuvvetin an· kuvvei askerı•e t~ dı kalan Oıımanlı 
!\lı. il lhtbgü) • • ah d J(ırıJll • ~---- etıek ennı m aretle Bu esna a gelmek üzere \,,~ ~1'eti:·· .getiril'.6- Mıısta· aokerinİD ~· s.ı::ı~~ edilmekte bu· Liman da 
~ ~ .. e~ uk~n evvelden serian genıılerealen varid olan haber 
N..' "'llıoııgı 'er.!' lnr aralık !.. lnnduğıınD .~,.ıL l)mer P111mm ıa- BuıGn ~ _:decek ::!:' 
~ ı.. · ~ uııd~ halde yme herkesi sevındrdı 'le ~raber bulun- Saat ...-- ııud&Qll 
ı~"';' ı.,... ~ on b!" kiıiyi mille- lehi azeriıı~ 0 

d 1! ç.rı... ıUvariıi u - ...,... ~lt""1t •ı aakenye kumandan· mak içio bır.b~Ünnlar haddiaatm· ~: = ~~ 
~tir;; •ı) nehrinin sol ııahili Sahama ı<"ınıııt• • 0 yarar bir kov· 12 - -

il -- trt;,,r Paıa ile müştereken da gayet f aydal;;;e3n dahiline aid BuPD ıelecek yapurla~mıtt 
~Lf ee.ı,d, ~r oluııdu. vet ise de ı:rıem ıt yektiğerine mü- ıu5 ıcocaell 
~ ı,~ lllJt~azımı hamilen her- verdikleri nıı14; kçe bilmedikleri İ· uo ADtalY& 

\~ltlllllııt /ve sefaini ,·ürut et • bayin. bi1ha118 r ordı•· Bu meyan· s san&r ~ı .. ,h8ldl ıl~aki"! nakliyat hu- tin mıığl&k 113f ~a (Elbru•) dağı· •.ao -• ı..ıı-. 1•••t hın~, aenıyonin ~... da KaraçııY ka 181
8
mnde olan mem· ·yarak. {Abasa) civarın• ;'~lm~ş i-

~ · tr"•d ~r .es~ tasdik olun • om •imal sathı '!raı'b Pa11anm orayı eli. Nitekim biro sonra a a§• 
e il aıt bn ~ · .. e r~ ~ •rdın ekreme -...:.~e ~# • tün mılzemei lekete gelm•J : •• 1 .. -terek cinr a· dahi gelip macerayı 

1

'" 
""4lt ı erıye • • 1 ..n kıt• ı "' ,.,-I \>e hu ıçın, Azım olan hin beş ' .. ı Ruılar üzerine o1ın hinat ınlatu· . 
e ~~liy ~Un ıe,·kıyat Osmanb halisini 11ft~tlke • in tecernrnoı da • Sobam civarmdıki memahk ade· 

.......... ._ "il lıı. .. , tarafmdan getiril • hftcuına iıırra d~nn allylemiıler· ti cı1ıanm boıb mohallerinde endtt 
'• ltlolt•nat.a aon derece lilrat, •<'I elmİ! bulun (Örftl....ıc bir letafet arzottik- boı· 

ti L;, I)' aret ıı&terilmiıtir. Fil- di. 
1 

k tin ~Pi ve ı. b aerdan ek""" de arniııln tabiatı· 
tt..t.r"" o:.::rfmda her §OYin ta· L&kin ın~ :.;arla )ıliyl• acıkıan nam- keobl vukuf .ımei• lrevnli 
, ~.....,. >artı P"'8 ordumnun da· leri l!"ıenlerı R ihıirOS rttikle • olılul!undan ok,.riva bevı;ire binerek ~ •ft~l "'•~• hazır hör hale aşı;a , .. ru.ııı•t;;'';ı ... ..-aliin• bai· l••rilere doğru gesintiler yopmakta 

(ArTcmı tm) 

Berlin Beynelmilel sergisine 
çağ rıh yor 

Önümüzdeki mayısın yirmi altı· ı görü,eceğini komite azaama bildir· 
smda Berlinde "'Küçük sanatlar ser mittir. 
gisi. adı ile beynelmilel bir sergi a- Memleketimizde esaslı bir inki • 
çılacakbr. pf devresine girmit bulunan kü • 

Bunun için Berlin sergisi komi - çük sanııtkarlamnızm sergiye iıti • 
teıinden bir heyet bütün Avnıpa • rnkleri bittabi faydalı olacaktır. 
da ve memleketimizde bazı tetkik- Ancak Bcrlin gibi uzak bir mem 
ler yapmak üzere bir aydanberi ee- lekete bütün alit ve ec:levab ile git
yahate çıkmqtr. meğe hiç bir küçük sanat erbabının 

Bu arada sergi komitesinden Re· bütce1i kafi değildir. 
inholchv. Rentehu isimli bir zat Kendisine bu vaziyet anlablaıı 
dün şehrimize gelmit ve resmi ma· komite mümessili memleketimiz • 
kamları ziyaret ettikten sonra Milli den ittirak edecek olduklan takdir· 
sanayi birliğine uğrayarak birlik u- de bütün küçük sanatkarlann gi • 
mumi katibi Halit Güleryüzle gö - dip gelme navlunlanm da komite • 
rüşerek tehrimizdeki küçük sanat nin deruhte edeceğini bildirmittir. 
erb!lbını sergiye davet etmiıtir. Hükumetin haberi olmadan böy 

M. Reinholdv. Rentelunun ver· le bir teklife cevap vermek imkim 
mit olduğu malumata göre, sergi hasıl olmadığından müracaatlerin • 
komitesi, sergiye iştirak ec:lccek ya· den dolayı kendisine teşekkür edil· 
bancı devletler sergi açık kaldığı mif, bilahare bu hususta cevap veri
müddetçe gelecek sanat erbabının lec,.~ bildirilmiıptir • 
iase ve ibatelerini de deruhte ede - Sanayi Birliği umumi katibi va ~ 
a-ktir. ziyeti dün iktisat vekaletine bildir~ l 

Milli Sanayi birliği umumi kati· mis, bu hususta da ~örüşmek üze •, 
bi, bu müracaati ehemmiyetle kar- re küçük sanat erbabını birliğe da w l 

J ıılamıf, bu huıusta icabedenler1e vet etmiftir. ~.•l ol:~l';k__ıek saatin hile hü11 ri 11:ihi bar,Jıtrı r~dın aih Paşı bir idL 
ı S8Jı11 Uttu tezahür eder. lanrnıı oldukl• taınlYıcapn anla· 

rn kalt"clt"ki faaliyet bir 1 !eye muvaffak 
0 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Başvekilimizin şeya
hat intibaları 

(Vstyanı biri12cide) kaJ,Jık. Bu giizel Ye sulak yerde nere· 
dıgımız hinaları ı:;iirdiikten , e mu - den ''e na~ıl geldi~i henüz teshil edil
lıan ilemizılr canlandmlıktan sonrtt miyen ,,,ineğin in an yü7.lerindeki tah
dalıi tarihi Sh·a m hütiin ı:iiknıü:: , e rihatı hizi miitec::'=İr etti. Oranın kah 
rökınekte herdevmn toprak yuvala- ramanı Alp Doğan bize Dersim hak -
rı, hizc yeni ynpılmnktn olan e~erle· kında izahat ver,li. 
rin ze,·kini acılar.ak kaılar hazin le· İntihannı nııkı;a ~iiylemeliyim ... 
ıair yaptı. Si,·n.:a tny~nlcrindenheri kı- Derimıle yaşnnahilecck madut ,·a
~a hir zaııı:ın geçf'fı valimiz ıniilıim i~- lıalar hir<'r so ... yal merkez te~kil ede
ler mm·acehe· indedir. Siva ta çok da- cek kadar verimli İ!ô:eler • ki hıı· 
ha cidıli çalışmak liİ7.tımn lıiı:ıs<'clil . mm hi.iyle olup olmadığının talıkiki
mektedir. ni emrettim · onları i)ıya için her ~e-

Çetinkaya - Si\'as - Talatya iltisa- yi yapa<'ağız. Fakat Tiirkiyede çıp • 
kından Dinikiye giden demiryolu Jak knyal:ır içinde lıeclhalıt hir ha -
ba~langıcmda <lurdnk. l\fe,kiin tabi· yat siinnekteıı ha:..ka na~ip bulamı -
:ıtini tetkik ettik. İltisaktan §arka 0 • yncak olanları da oralarda lmakmıya 
zanma·ı lazım~elen yol hurarlan ay- cağız. 
rılmah idi. Öyle olmn~tnr. Yeni dö- Geni1 Türkiyeınizde onlara meııut 
ı>nmiı:ı raylar fü:erinıle Dinikiye ka- topraklar bulacağız. Binlerce i~ı;i ge

clar yiirüınck he, e~inden kendimizi çindirecek olan endfütri merkezleri
al:ımıvorclnk. Fakat vazift-lerimizin mi?:. miimhit w: mii!';ait topraklarımız 
rokhfrıı ve giinlcrimizin azlığı lnı lıe· birçok yurtda)arrmızı iptidai hir ha
' cı;imizi tatmin etmemize mani oldn. yata mahkum olmaktan kurtarmamt· 
'\tntiirk trenhe refakat ~den trenle 7.t kolaylıkla miirnkiin kılar. Ru lıu
Dinikh·e ı:;itmi~ olan kadın erkek me su· ta teclhir alm:;.larmı icap edenlere 
hus nrkada~larınuz orada hizleri de ı;(iyledim. 
tt"nc:il ettiler. ADANADA 

:\lnlatya veni umran e~erlerile \1il- Adanadayız. Giizel hir gar .. Ada-
lıassa kurulmakta olan dokuma f all- na yolru--n trenden inip gardan ge· 
ri!.:.a'!T ,.e 0 sayede te~rkkül etme~e ~erken mf'deni hir şehre ~itmekte ol
haşlarms olnn modem mahalle~ile hi· du:'hınn derhal his!ô:t-der. Otomobille-
zi alakadar etti. , rimiz hizi iki tarafr geniş hir cadde 

H \ZER G"L1J orta ından sıcak memleketlerde görü-
Elaz1kn u~ramadan Diyarhakrr iıı- lehilerek nefiıo hir parkın kapısına 

tikametini tuttuk, yohnnur. iİ7.erin- giHürdü. indik. dola~tık. lıayranlıgr· 
el-. <lağlar arn--mn sıkı m1c: giizel hir mnı gizJemedik. Daha önce Yali, he
~öl \'tır. Cenup yolunda Tfozer )ı "l•n lediye reiı:i \'e Halk partİ!'İ reİ!Iİ ile 
te'le;i lıiitiin o 1ıı>•·nli\'e yiiksek" lrn- eelırin ,.e halkın ihtivaçları mescle
kıqlnr•m te;;mil rclİ\·or. leri füerinde konu~tuk. Ziyaretimiz 

Giill"iik <foniJl"n hu giil Atatürkiin eımasın'1a yeniden hu rncmİeketin i
(ll'rin Tiirlc tarihinden nrmi~ oldu- marr rnü,.teı:nn bir dava olduğu bura· 
~n ilhnmfa flazn ~iilii tesmive ettik. da bir Mııur lıatta ondan feyizli bir 
O k. l ·r· d · ·• d ülke v. aratılabilecei!i kanaatine tekrar mm ~ar sa ıı ın e trenımızi nr· ., 
<lurduk w~ indik, kıyılarını zevkle vardık. 
dola~tık. Tinracımı hiitün hu bakır ,.e ,, .Reyeranlı g~nçliğin alk"ış tufanı 
maden oraklarmda ya~ıyan en yük- ıçınde yani yaprlmış bir enstitüye 
sek fon arlamlarmdan en Bon galeri girclik. En~tilii ,.e talebelerinde Türk 
a~nmınn kaclnr lıerkeq için ictifadeli terhiyf' ... inin inkişafı hepimizi se\in
hır hale koymak ksrarfuı ,·erdim. Ka- <lirdi. Taleheden bir genç kız Türk 
rarrrnrz bu ihtiyacı cltıymakta olan • tarihi dersi takrir edivordu. Onu din
Jarr Atatiirke hir dalın minnettar kıl- lerken İsittiğimiz ııö;ler Rüvük Sefi 
mı~tır. TTazer giiliinün ~ark sahilini Ye lıepimizi miitelıa to.is etti.. ' 
ynz lın\'atı için yalnrz madencilerin Türk kızı diyordu ki: 
eleği). ıarilıte maclen lıekçiliği yapmış - Tiirk tarihi c;ok e~ki , ·e derin-
olan nl·,.arlJakt 11 1 ·· ·· • dir. Bu derinlikJer henüz hı"zı'm elı'· ' r ı ann ve 1utun cı • 

'
" 1 lk · 'f l d 1 l mi:r.c1eki kitaplarda İzah etlı"lmı·~ de • .. r ıa ·mm ı s tı ac e e c Jİ erekleri -ı 

hir hale ~etireceği7~ ~ildir. Rununla lıeraher hiz artık 
F.r, ... ,11• lınk 1 · ı • •• kendimizin ne olchı;-;uımızıı anlamı" · "'" ır rnac enınocvız. .t\la- ..., " 

t .. k l 1 • olmakla halıtiv. arız. En a il mı'llet ,.e" ur yapı mı~ ''e ,·nrıı acak te<:İ<ıah 
Pl ,. J •• • l · k k en kiiltiirlü \'arlık .. t .... tc hu kaclar'. an nrr 11zerınc Pn tct i ettiler. Riz-
~at maden malıallinc t;ıkarak' cevher .l\fer~inde alfıkadarlarla mutad 0 -

)lira(' ı . · · d 1 lıın tetkikleri )'a(>hk. S,ehir 1"rı'n<le \'e r ame ıyc<ıını gör ü er ''e ma- =-

lf~mat aldılar. Ergani hakır ma<leni- az uzağında clola~trk. Diinüşte Ereğ-
nın mnnzznm nrogram clalıilincle iı-- 1i<Ien geçerken orn<laki '1e,·1ct kuma<1 
]erinin Yiiriidü~iinii anladık'. Fnhrika f ahrikac:ınm nefi<ı ,·e tiirli.i renkli top: 

larınCian nldık. . 
ınfüliirii gelecek c:t-ne im me"aimde 
hiitün in~ant ye lıazırhklarım bitire- Afyonknralıi:"armcla Atatürk.iin 30 
rek hize c:nf hnkrr n~re<'e~ini temin et- ağmto~ ıneydan mnlıarelıec;ine karnr 
. verdiği belediye daire~i iinünde wp· 

tı. . 
nfYARB \ KTR m .EKTRfK yeni hir eser ,.e e~er etrafında "t-ni. _ 

1Çti\'DE lemckt~ olan hir ıııamurc girrdm~. 
Afyonda p:iin1ii~iimüz inkisaf bizi 

Trenimir. Divarhakıra giineı:1 batar- birçok noktalardan memnun ;,tti. Hir 
ken yaklac;tJ. Elektrik 1~rklar; içinde clef a Afrnnkaralıi.::ar tarihte ınühim
hir ~f'lıir. Dirnrhakırı hu kadar par- d" ır. Afvonun hi7.İrn inkılap tarihin-
hk hnlnl"a:-:ımızı zannetnıivorılnk. ] k' k'· · k 1 
J . < e ı ınev ıı ı~e ço <aha mühimdir. 
Talkcvin<lc Jocalammza rrirdiğirniı \f ' J • b ~ ' yon..:ara mnr u askeri ehemınivc-

' 'akit kendimizi ,·iikcıek mcclenh·etli · ı ı · ~ ' tı nıı;iin < e ılaha ileri olarak muha • 
hir ccınh·etin miic:;!=ese~incle Jıjı:;~et • faza etmektedir. Orada belediye da-
mekle 1lalıtiyar olılıık. Halk şankala- ~resinin hir och•ında oturduk. Bize 
rım Jıavayn ntnrak Atatürkii selamlı- k ı·ı· k 1 ram el 1 ır en odanın dııYarına a· 
yor. Burada ileri ve veni Tiirk müzFn"•i ) I h' ) } sı ı o an ır ,.,. ıayı okuclıırn. Y azmm 
' 'e ileri \'e Yeni Tiirk ccmivetinclen lıııla ası u idi: 
hir pnrça olan halk manzara~ı bizi 4 k ./\tatiir hıı odada yatır. Düşmanın 
pek mütelınq,;j" etti. ı:enilmi~ olduğu lıaherini hu odada 

Orntlan ayrılırken lıazır bulunan- J J D a < ı. ii:.rnanr kamilen ırnrmak Ye 
Inrın şıwk ve heyecanı kar~ısmda A- imlıa etmek kararını hu oıladn teshit 
tatiirk birkaç cümle ile talıassü leri- etti. 
ni heyan ettiler. Ertec:i giinii Diyarha- Ankar>aya cli>nerken E~ki~ehirıle 
kırı clevJet clairclerindm ha~lıyarnk ] ··k- ·· ·ıı ı; • ıu ·umct ınunıc,~ı eri. kumandan 
\'e nefi· kaJe.;;.i içinde c1o1rı, arak tel • ı. k 1 .. ve ÇOK ıvnH~l i ta\' ·arrl"ilerlc hulu-
kik ettik. ı\liikadarlarn imar planları- şun lıir ınfüldet ~öriiı:tiik. Ondan ı:on-
nın §Clırin eskili~i knılar giizelliğiylc ra hiitiin i)erin ha11Nlilereği ınerke· 
mütena•:ip olmn;:ına itina etmelerini ze, \nkaranm:n ~eJ,Jik 
tnvsiye ctt ik. A t:ıti.irkiin nıaclen ka
pı ıncl.ıki ki)~kiinii görıliik. Şef hnra
da yirmi ııcne <''\'el orıhı kumandanı 
olarak oturmu~ttı. Denilelıilir ki Di. 
7uhakırlılarm en güzel noktası bu -·- ~ - \;: -•o:ı.Kun huıundu~n yer<lır. 

TUNCELt"~DE 
Hönii~te D~rsinıi gi.inliik. ~iııı:eç 

Ye Murat iizf>rinılc knrıılın:ı~a ha~l:ı· 
nan küprii) ii gördük. Pı:rtekte biraz l 

Musolfnl onlkl ada
ya g7deeek 

Londra, 2:l ( llu"n ... i) - •·E, ening 
;:,tanılard., ~autrsine göre, ~Tmc:o
lini Oni1<i aclava seyahat l"tıneyi clii
"timıı,.!..t,.dir. Bn c:r,·ahat. 1 ngilizlPr · ıı 
Kıhrr .. nda.ı:ım tnlıkiın Jıu ... n undaki } 
r.ı :l\' ıırhırm:ı lıir cc' ap olaraktır. 

Fra nsadakl 

Suikast teşki
latının reisi 

bulundu 
Paris. 2 5 (A. A.) - .Milli eınni· 

yet miidiirü. matbuat miimei!sillerine 
beyanatta bulunarak. •·Cagou1ards,. 
kokuleteliler tahirinin doğru olma
dığmı söylemi~tir. Meydana çıkarıl -
rnış olan gizli teşkilattn ismi "Comi· 
te ,.ocıiet d.adtion revolutionnnire,. 
yani (Gizil ihtilal hareketi komitesi) 
um·anmın ilk harflerinden almarak 
\Ürndc getirilmiş olan "Cc;ar''dir. 

Taharriyata devam edilmektedir. 
Diin hir ara~hrmn neticesinde Gene· 
ral Du~eigneur. miisadere edilmi~ o· 
lan enakm tetkikine intizaren, ne· 
zaret altına alınmıştır. Duc;einer, B. 
Laurent Eynae"in kalemi mahsus er· 
kanmclan idi. V ~ en-elcc f.hartres 
hava füı;;ii kumanclanhğmrla bulun -
mu~tu. 

Dün diğer birtakım tevkifat daha 
yaptlmıştır. 

Dış Mogollst ana gire 
cek olurlarsa 

Ruslar silahla 
mukabele 
edecekler 

Londra 25 :(Hususi) - (Deyli 
Telgraf gazetesinin yazdığına göre. 
Kızıl ordunun organı olan Krasna
ye Zvczda gazetesi Japonyaya hita 
~n ne§rettiği bir makalede. Japon
lar şayet dış Doğolistana da hi.icum 
edecek olurlarsa, karşılarında So -
viyet silahlannı bulacaklanm ilan 
etmiştir. 

Bu gazete ••Japonlar kızışan kafa 
lan ile hesaplarmı iyi yapmalıdırlar, 
yoks;ı. Sovyet askerlerinin milyon
larca silahı karşılanna çıkacaktır.,. 
diye yazmıştır. 

Bundan mada, Tokyodaki Rus el 
çisi, eski başvekil general Arakinin 
Rusya aleyhtarlığım Japon liariciye 
nezareti nezdin de protesto etmiş -
tir. General Araki, şimdi yüksek as 
keri meclis azası bulunmaktadır. 

. Bir terfi ve tayin 
Alemdar maliye §ubesi ,·aridat tahak 

kuk memurlarmdan Münif Tokcan 
hu defa Denizli Yilayeti tahakkuk 
~efliginc terfian tavin edilmi~tir. 
Kendi. ini tebrik ede; yeni vazif e~in
de de mu\'aff akiyctler dileriz. 

Yunanistanla 
aramızda 

(Üstyanı birincide) 

B. Ferruh Tanay ile Nafia birinci 
amıf müfet'dılerinden Semuhi 
Kurtkan da imza merasiminde ha
zır bulunmuılardır. imzadan ıon
ra Yunan delegesi B. Sitasinopu
los A nadolu Ajansına şu beyanat
ta bulunmuıtur: 

" Ye n i mukavele bugünden iti
baren mevkii meriyete konacak
tır. Bilindiği veçhile, Türkiyeyi E
dirne ve ecn~bi memleketlere bağ 
lıyan ıimendifer hattı münavebe
geçer. 

L ozan muahedesinin 107 nci 
maddesiyle bu mıntakadan tran
sit olarak seyyahat edenler için 
bazı teshila'.: kabul olunmuştur. 
Aynca 1923 senesindenberi Mil
letler Cemiyeti taraf mdan tayin 
edilmiş bir komiser bu h:ıtta vazi
fe görmüştür. 

Türkiye ile Yunanistan arasın
da teessüs eden gayet samimi mü
nasebetler bu Milletler Cemiyeti 
komiserinin senede on bin liraya 
mal olan vazifelerine nihayet ve
rilebileceğini ve iki devletin pek 
ala doğrudan doğruya anlatabile
ceklerini gayet vazih bir ıure\.le 
isbat etmiştir." 

B. Sitasinopulos bu beyanatına 
ilaveten 1923 te Türkiye ile Yu
nanistan arasında doğrudan doğ
n•ya miinakit i]k itilafı kendisi
nin imza ettiğini ve busıün bu mu
kaveleyi de imza etmekle ayrı bir 
saadet duyduğunu söylemiştir. 

M ühim meseleler 
-.wwwwsaıwww e Mıwww:- wwwawww: aa ......._mınınuınwnm• 

Talebemiz yabancı d' 
öğrenmekte neden 

gecikiyor? 
-----------------------__.,.,,,.· 

Sabri Çakar 
bakanlığı ile te 
nuyor. 

Liselerde oku -
yan talebe lisan 
öğrenme bakımın -
dan geri kaldığın
dan üniversiteye 
geldiği zaman tek 
rar lisan kurlarına 
devam etmek mec 
buriyetindedir. 

Üniversite ida -
resi bu meııelenin 
halli icin kültür 
mas ;tmiş bulu -

Alakadarların fikirlerine göre li
san üniversitenin değil, lisenin işi -
dir. Biz, ayni fikir etrafında liseleri 
mizde lisan öğretmenliği yapanla -
nn da fikirlerini almağı uygun bul -

duk. Bu münasebetle İstanbul erkek 
lisesi almanca öğretmeni Bay Sabri 
Çakarla konuştuk. On dokuz yı] -
danberi yabancı dil öğretmenliği 
yapmakta olan Bay Sabri, evvela li
san öğrenmenin bir istidat mesele -
si olup olmadığı yolundaki sualimi
ze cevap vererek dedi ki: 

- Şüphesiz, her şeyi öğrenmek 
gibi yaban:r dil ö~nmek te evvela 
bir istidat meselesidir. Fakat yok -
luk, imkansızlık gibi kötü tesadüf
ler her istidat gibi bunun da açılıp 
meyve vennesine mani olabilir. O
nu da öldürebilir. 

Normal olmak §artiyle kabiliyeti 
az veya çok her insan, heves, istek, 
imkan ve zarureti duymak gibi bü
yük amillerin sevkiyle - zaman ve 
derece farkı daima varit olmakla 
beraber - yabancı dil öğrenebilir. 

- Konuşmak meselesi hakkm -
daki fikirleriniz nedir? 

- Lisan öğrenmek veya bilmek 
denince, aklımıza onu konuşmak 
geliyor. Halbuki yabancı dil bilmek 
demek onu mutlaka her ne şekilde 
olursa olsun konuşmak demek de -
ğildir. Nasıl ki, bazı hududlar ve 
mevzular içinde kılişelenmiş sokak 
dilini ağız kalabalığı şeklinde tekrar 
]amanın, tekerlemenin adı da lisan 
bilmek değildir. 

Türk çocuğunun yabancı dili ko 
nuşmaktan ziyade onu okuyup an
Jaması v egireceği meslekte onun 
yardımından istifade etmesi lazım
dır. 

- Muvaffak Türk öğretmenle -
rinin yabancı dil metodu umumileş
tirilemez mi? 

- Şimdiye kadar bilhassa ecnebi 
olan lisan öğretmenlerinin türkce 
bilmedikleri için ister istemez dai~a 
müdafaa ettikleri ve saplanıp kal -
dıklan "metod direkt., diye bir şey 
vardır: Harflerden ve kitaplardan 
daha önce ağızdan kelime öğretme 
yolu ile ve konuşma şekliyle baş -
lamak ... 

işin içinde "konuşmak,. sözü bu 
1unduğu için bu, hem çocuğa hem 
herkese cazip gelir. Fakat bu konuş 
mak nereye kadar yüriir ve nerede 
kalır, onu pek herkes düşünmez. 

Gözle görülüp elle tutulacak şey 
kalmayınca, madde vadisinden çı -
krhp miicerredat alemine girilince, 
türkçe bilmeyen hatta iyi türkçe bil 
menn yabancı dil öğretmeninin de 
roli.i orada biter. 

Bilgilerine karşı saygı beslediği -
miz ve iyi niyetle vazife yaptıklan 
na inandığımız Avrupalı öğretmen 
]erin kıymetlerini asla inkar etme
mekle beraber, Türk liselerinde 
Türk çocuklarına yabancı dil öğre
tenlerin trpkı onlar Rihi düşünen , 
o çocuklar gibi bu dili sonradan öğ
renip, onun her safhasını, her zorlu 
ğunu nefislerinde tecrübe~ eden ve 
o zorluğun ne suretle önüne gecile
ceğini gene tecrübe ile anlamış bu
lunan ic1

• :ılist Türk öğretmenler ol
ması lazımdır. 

Ru nokta ayni zamanda burr.da 
tahlil edilemiyecek kadar uzun bir 
pisikoloji ve pedagoji meselesidir.,, 

lngiliz hazine 
müsteşaıı 

Başvekil tarafmdan kabtıl 
edildi 

ırr · 
Ankara, ~5 . (Telefonla) -

1 
,-

kat giindenheri ~el1rimizde buhı~r 
İngiltere hazine müsteşarı "e •8 JJr 
daşı hngiin Baş,·ekilimiz B. Ceb1. 
yar tarafından knhul cdilnıi;lerd•~ 

İngiliz mali)'ecileri yarın akJr 
bu ak§nm) Ankaradan hareket 
ccklerclir.. __-/ 

Köy lü nasıl? 
yardım istiyor· 
• (Ü styanı birinciM> ,r' 
tırmek, Türk köylerinden ~ ~ 
ıapanı kaldınp yerine pul 0 

koymak çareıi nedir? ~ 
Birkaç hafta evvel }.n• ti 

köy1erinden bazılarına toh'1~r 
dağıtan bir zat yanında götür ~İl 
bir pulluğu köylülere götteJl-1 
Kara ıapan yerine pulluk )cıJ •tf' 
maktaki faydaları anlat111a1' ~lı' 
yen bu zat köylülerden fU ce 
almı': • İ 

- Bay memur. biz hepiJ1l~ 
luk denilen bu aletin Kar• j.l 
dan daha çok faydalı otdıı et'. 
biliyoruz. Yalnız bu pulluk 

11~ 
de ıatılır, bunu bilmiyoruz· rj/ 
pulluğun nerede satıldığını 1 f 
bile gene alamayız. Para1111ı / 
titmez. Bunu ancak taksitle~ 
biliriz. Bunun için bir çare ;1 
ruz. Hükiimet bu it için Y 
etse, hepimiz alırız." 

Bunun üzerine köylülere 
humluk dağıtan bu memur 
sup olduğu vilaye'dn ~a!isi1>1J 
mİf. Köylülerin ıözlerını rı"J 
mit. Vali de hususi idare)'~ 
tahsisattan yardım edere~ ~ 
lere taksitle pulluk tedarı.1'.ıt'~ 
ği düşünmüş. Alım satnn ıfı b'"J 
vaasut etmek istemif. ltt~fl~ 
ziraat aletleri satan bir ıııue~ 
nin mümessili ile temas• 1 '/ 
Faka\: yapılan müzakere ter 
cesiz kalmıf. J. 

N . · ? ç·· kü" b""t"n hıJ' ~.,1 ıçın. un u u ~Jel'". 

caret müesseseleri ziraat ~e~ 
ni uzun vadeli kredi ile ye ıf'.1 
Uzun vadeli kredi ile olf ,;I 
da köylülerin mali kudret eef°') 
ları satan almağa kafi geldol1'~ 

Zannediyoruz ki }.n• te"':~ 
bir ki>şesinde yapılan ~u et~,( 
diğer yerlerde de aynı ;ti J, 
verecektir; yani uzun ~·IJSI~ ı 
di ile ıatış usulü temin 

1 ~~ 
çe Anadolu köylüleri~<le1' f"'~ 
sapanı kaldırarak yerıne JI? 1 
koymak mümkün olJ11.ı1 ille t 

kd• d . . cırt• ı' Bu ta ır e arazının ··re 1 
hayvanların kuvvetine go,. 1'1 ..! 
radan ba,Iıyarak 30 li!•1 det"'ı 
satılan pullukları iınk.~tlıutet' ~ 
sinde \!zun vade ile k~Y ,.,UJ;f 
rebilmek için hükUın~tı~1,.~ f.. 
lesine ve yardımına ıh ı~' /, 
dır. Ve pulluP:un A~ad~,,ıiıt~ 
yılması için böyle htıkG .. r "'f,' 
dnnı lazımgelirse \r"&ktd,. -,,O ;,ıı1 
man makineleri hakk~1,.~e dım ihtiyacının dah• :ıı &JI 
olacağı tabiidir. S i.. ~' 

A rıııs· 
__ t_s_ta_n_b_u_l _y_e_d-in_c_i_i-cr-a-~ A 
dan: . sı 'Al', 

Bir borcun temini istıf~ f'IP" 'il, 
hapsi eşya edilip borcun ö6t it'e , ~ 
iden dolayı paraya çevril~e5 ffl'~~; 
verilen bir adet Bord parı~7 t#c 
yah renkli piyano ı. 12· ~oii ;~ 
tesadüf eden çarşamba ~~ or1-' ~I, 
dan 11 e kadar Yenikapl tıll" < ııı' 
68. No. 1ı hane önünde !'~, Jı'~ r 
isteklilerin o gün mahallil1 teı1 
lunacak memura müracaat sı' 

ı lunur. .f ı' 
(V" 
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&ı ~rernizi ç l ttt Yeni • n amaltr tuzlasında şartname ve tablo şemasına uygun o . 
t. bır elektrik santralı tes.i'S i iJi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 

ıı ..... 
1
. l!u tea· i · •r, "e ısatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif zmır 

11! ...... t:-knıuvakkat teminat 6000 liradır 
.:. sil • ~!ta le.., trne 9. XII. 937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 1

5 
de 

l~ ...... ş azını ve mübayaat ıubesin deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rı artnarn 1 mübayaat c Atık e er 4 7 5 kuruş muka bilinde inhisarlar levazım ve 

\ı ...... t ara ve İzmir ba -·d·· l""kl • d . stckı· ımu ur u erın en ahnabihr. 
Old, ,_ ılerin f • · tesisatı yap • :ı~ların . ' ennı şartnamede yazılı takatta bir gazo1en . 

a daır r • . 1 k üzere ıhzar 
tiiıı fcnn· esmı veaıkalarını ve şartnameye uygun o ma 

t
. '""cli~etkek]if projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 
it .,, ad t · ·· aka 

lld tbilınctc •• ar nhisarlar tuz fen şubesi müdürlüğüne verrnelerı m~ . : il~ lÇın d h · k il Jd teklıflennı ı.llrıa d . 3 ı e s tmeden u amt 2 gün evveline kiıl ar 
\ı1 aır me ku · ...... ?.i" z r şubeden vesık a almaları lazımdır. 
•ta·ı.._ ühürlü k . . · ddede yatlı oı~ 11lt}'ı te hf mektubunun, kanuni vesaiki ve V ıncı ma • d ~ L ve mu kk . . b u ihtıva e e -~•Pal va at temınat akç esı makbuz veya mekttı un ~on ı zarfl . _.ıı. adı geçen alım 

U tcialiğ' ar ıhale günü en geç saat 14 e kadar yukarNA ) ı ınc makbuz mukabilin de verilmi• olmalıdır. (B.) (
6960 

...... l ~ 
, darem· . b ter ııın Patuı.....h .. k" f . -'·'-ili de yılolan aca ı... ltlah 

1 
r-Uld çe mus ırat abrikasr araziıi ~ n ~')'c· a lerd-c . . . . k ·r bedelli hafir 

l 
ı tuM- • ıartnamesı mucıbınc e yapılacak 9660 tırı eıı 

l •uaıyc . . k • ,, '~it .. 1!t açı eksıltmeye konulmuştur. 
"' le •ı.trne 

29 
. ·· saat ı S te lC3 ltı "aııın .. · xI. 937 tarihLe rastlayan pazartesi günU 

l\ı ....... ?.ı ve mubayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
' ~- llYakkat teminat 725 tiradı r 

' • Y<lttn • • \ı lııd,... l arne ve keşifname hergü n 25 k k bilinde inhisarlar ınşa 
., a ınahU' uruş mu a 

'~· ~ . ~ &iltnıe · · b' mühendıs ve 
. tlıiitt ye ııtırak edeceklerin mühendis mimar veya ır 
1\1 erek ol ' · velce bu . tr Ya maaı şarttır. Bu 1era iti haiz olanlarla idaremı:ı:e ev 
lııc Ilı'· Ptnıı bulunanlar eksiltmeden üç ·· ı kadar inhisarlar inıaat 
v1 Utacaatla .. k . . gun evve 

'İatclt . muna aaaya ı~tırak vesikası almalıdırlar. 
, ""• r hledn kanunen ktndHed nden .,.aralan vetaik ile yuka<d• yaıtlı 
t t.. llıde 7 

5 
.. . . · edilen "'itte ' guvenme paralari yle birlilcte eksiltme ıçın tayın 

lldı ~. 'l' geçen kom;•yona gelm eled ilin olunur. "7691., 

sss0'1c·T. Fabrikası DlrektlrlUğDndeP: 
2ıs ııo h . . ıı O lciıo nıu telıf eb adda demir 

So ltu ~uhtelif eb'adda lima 
~ı ~Oo lci~ nıuhtelif eb'adda dört 

saç 
demiri. 

köJe demir. 

~t 'I'. Demiri 
~tı "c cıı ~ r. var yukarda yazılı dör t kalem malzeme eçık eksiltrne ile satın 

'tı '1ltııı ~ \ıı1 c l. b:r· "k" t b~ lltta'- · ıncı ilnun 937 tarihi ne raslayan çarıamba günü saa on ~s 
~ ~, ıttır. 

\ıh.! tnuhammen bedeli 1494 lira ve muvakkat teminatı 112 liradır. 
hergün, eksiltmiye girmek için de mu 

le birlikte Fabrika Satınalma Kornisyo 

t ~··ııı 
"il~ !attnameyi görmek için 
'-.ve sa 
"'-' atte teminat makbuzlari 1 .. """· (7753) 

örk Hava Kurumu 
·iıı~Uyük iy Pangosu 

erk · "7 d d · Q·· eşıde 11 Birincikônun 93 e ır. 
~~·· ~'ilk ikramiye 40.000 Liradır· 

4 '°Co) ,.~ika: l 5.000. 12.000, 10.000 liralık büyük ikraını\·elerle ( 
1 

O.OOO 

~di ltillılc . • 
~t it ıkı adet mliklfat vatdır .• Cidar b. 

1 
ictirak ediniz ... l ın eıct kişiyi ıtnci:-ıeden bu piyanıoya Y 

~ı,"b uı Ueflerdarhğı odan S.:nelik mu 

~~. 
•ttd 

~>u t: 'l' 
~:de: 0cPebaıı &0kağınd.ı { 17) 

Yııı_'lllrıa. .. 'rnanağa nnhall'5ın:le 
~.~ "•ok ~ 'lt da " agında eski 7 yeni 

• "- _ ;raıııı ~el' crnlakin ıo. 12. 937 
lf,_ Ilı~ ı dört .. . 
. ~. l-'Yeıı rnusavı taksitte ve 

' ).ı• Vak • <ı 1111 E: tınden evvel yüzde 
SgS) ~nılak müdüriyetinde 

sayılı ev. 

Haydarpata 
'-tıırı iskele 

rı;ı 

hammen 
kıymeti 

Lira 
12 

96 

9 sayılı ev. . verilecek • 
. 4 de kıraya 

cuma günü saat 1 . .. denmek şartıyle ta· 
her taksit peşinen ° k ~ .. . . , ırarak rneı ur gun 

7 ,5 pey akçclerını ) at u··racaat -
· onuna m 

müteşekkil satış kornısy 

'~t 
t '-tıbuı ,)lj~ • Oefterdarhğındftn Lira K:.-. 

ıı, tıva rı . ' ta. tıda: T caddesınde 
&.. '>le illan nıa ~ opçular mahalle sinde Rami kışlası taafiye 
:"il)• ). gazasının tamamı. (ikinci tertip mubadil ;20 00 

CtL •• 
~ <1:oyu 
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lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası • 
Meclisi Aza sının 

VENi iNTiHABI 
Oda meclisi azasının müddeti 1937 senesi sonunda bitecefindcn yeni intl 

hap yapılacaktır. Biriı1.:i derecede intihap: 

27 Birinci Kanun 1937 Pazartesi 
Günü saat. 14 ue başlayacak o gün 17 ye kadar devam edecek ve ctresi sah 

günü yine 14 de başlayacak saat on yed ide bitecektir. 
Odalar nizamnamesinin 26 xncı maddesi mucibince birinci derecede int:ihap 

hakkı ol<ınlar rey vereceklerinden a13.kadarların sicil defterlerinde isimlerinin 
bulunup bulunmadığını anlamaları isin odıt sicil §Ubcsindeki defterleri görebile
cekleri gibi bu hususda bir itirazları varsa 26 ikinciteşrin 937 cuma giinünden iti
baren 2 birincikanun 937 perşembe günü saat 17 ye kadar intihap heyetine vere
cekleri itiraznameyi odaya bırakabilecekleri beyan ve ilan olunur. (7983) 

tLAN 

Beyoğlu DHrdOncll Sulh Hukuk 

Mahkemesinden 
Terekesine mahkemece el konulan ve tasfiyesine karar verilen ölü Yakop 

Nişastaciyan uhtesinde bulunan Galatad a Voyvada caddesinde Haraçci sokağı 
köşesinde 13, 15 numaralı hanın yüzde altmış hissesi açık arttırma auretiyle 
27. 12. 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de satılacaktır. Yüzde yet· 
miş beşi bulmadığı takdirde birinci artt ırma!da en yüksek bedel verenin teahhü
dü baki kalmak şartiyle ikinci arttırması on be§ gün sonraya gelen 11. 1. 938 
tarihine müsadif salı günü saat 14 de icra edilecek ve icra iflas kanununun 
123 ve müteakip maddeler mucibince en çok arttırana ihale edilecektir. Tama
mının kıymeti 42000 liradır. Delliliye resmi ihale pulu mil§terisine aittir. Sa • 
tış gününe kadar bilumum vergiler terek eye aittir. Artırmaya girebilmek için yüz 
de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi yatırmak lbımdrr. 

Tafsilat: Bir mahzen, bir bodrum. bir zemin katı ve üzerinde bcı kat ve 
bir de daraça katını havidir. Mahzen kat ında kalorifer dairesi ve kömUrlUk bod· 
rum katında medhali Haraçci sokağında olmak üzere bir mağaza ile mahzen katı 
rnedhali ve zemin katmlda mcdhali Voyv ada caddttinde olan ve banka tarafın • 
dan işgal edilmiş bir daire ile ban medh ali vardır. Birinci katta aört oda bir kah· 
ve ocağı bir hela vaıidır. ikinci katta 6 oda bir musluk mahalli ve koridorda ca
mekanlı bir oda üçüncü katta 5 oda bir musluk mahalli dördüncU ve bqinci kat-

lar ikinci katın tamamen ayni ve daraca vardır. 
Binanın tamamı kargir olup kalorifer, asansör, terkos, elektrik havagazı te· 

sisatr mevcuttur. 
isteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte Beyoflu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesine gelmeleri ve gezmek istcy enler han kapıcısına müracaat etmeleri 

ilan olunur. 

Beyoğlu 

kimliğinden 

OUrdOneO Sulh Hukuk ffa .. 

Terekesine mahkemece el konulan ve tasfiyesine karar verilen ölü Yakop 

Nişastaciyan uhtesinde bulunan Şişli ha lbkargazi caddesinde yeni 301, 303 nu· 
maralı apartımanın yüzde altmış beş his sesi açık arttırma suretiyle 3. ı. 938 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 14 ıde satılacaktır. yüzde yetmiş beşi bulmadığı 
takdirde birinci ar;tırmada en ,Yüksek bedel verenin teahhüdü baki kalmak şar • 
tiyle ikinci arttırması on~ ,gi\n sonraya gelen 18. 1. 938 tarihine müsatiif sah 
günü saat 14 de icra edilecek ve icra iflas kanunun 123 ve müteakip malddeleri mu 
cibince en çok arttırana ihale edilecektir. Tamamının kıymeti 30000 liradır. Dcl
Jaliye resmi ihale pulu müşterisine ait satış gıanüne kadar bilumum vergiler tere 
keye aittir. Arttırmaya girebilmek için yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 

yatırmak Jaıımdır. Tafsilat mezkUr apartıman bir zem in katı ile üzerinde Uç kat ve iistü daraca 

olmak üzere bir de çatı katı vardır. 
Zemin katında cephcJ:te bir dükkan bir çephe kapısı ve bahçe kapısından gi-

rildikte binaya ait solda antre ve antren in solunda bir kapıcı odası bir mutfak iki 
oda bir çamaşırhane bir hela iki dolap bir odunluk mevcut olup birinci kata çı· 
kan ayn bir merdiveni vardır. Keza antrenin sağ tarafrnlda aynca bir kapıcı odası 
vardır. Ve medhalleri bahçede olmak üz ere altı adet odunluk vardır. Birinci kat· 
ta tramvay caddesine bakan bir numaralı daire mevcut olup yedi oda bir mutfak 
iki hela bir kiler bir banyoyu havJJir. Bahçe cihetinde dört oda bir mutfak bir 
banyo ve bir helayı havi 2 numaralı da- ire vardır. İkinci katta tramvay cihetinde 

3 ve bahçe cihetinde 4 numaralı daireler mevcut o1up 3 numaralı daire 1 numaralı 
dairenin ayni 4 numaralı daire 2 numa ralınrn aynidir. üçüncü kat: Cadde cihe 
tinde S ve bahçe tarafında 6 numaralı daireler vardır 5 numaralı daire 1. N. lı 

dairenin ayni ise de bir oda fazladır 6 numaralı daire 2 numaralı dairenin ayni 
dir. Çatı katında sC"kiz oda bir çamaşır · hane bir hela kapalı bir taraça önünde 
açık bir taraça vardır. Bahçe cihetinde iki oda bir çamaşırhane ve bir taraçadan 
mürekkep bir kısım olup buradan demir 'IXlCrdivcnle çatı katı Uzerine çıkılır. Bina 
nın arkası bahçe olup arka sokağa cep- hesi vardır. Elektrik terkos, havagazı 

tesisatı vardır. 
isteklilerin yukarda gösterilen gün ve ~atte Beyoğlu dördüncü sulh mah • 

kemesine gelmeleri gezmek isteyenler kapıcıya müracaat etmeleri ilan olunur. 

lstanbul Defterdarlığından 
Lira Kr. 

üsküdarda lcadiyede Kayıkçı Şöhretyeni Şükrü sokağında eski 9 ye

ni 13 sayılı ve 44 metre murabbaı arsam n tamamı. 
28 60 

Kumkapıda Muhsine hatun mahallesinde Fındık kıran sokağında 
eski 16 yeni 26 sayılı evin yarı payı 620 00 

Kumkapıda Çadırcı Ahmet çelebi mahallesinde e&ki Bahçeli yeni 
Asmalı Mescit sokağında eski 15 yeni 18 sayılı yarım klgir evin ı 6 
payı. 183 35 

Yukarıda yazılı mallar 24. 12. 937 cuma günü saat 14 de pazarlıkla satıla • 

caktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul 
olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçeleri ni yatırarak bu müddet zarfında haft:- nın 
sah ve cuma günleri saat 14 de kad&r Defterdarlık Milli Emlfiic miidürlüğünde 
miiteşekkil satı§ komisyonuna mUracaat lan. (M.) (7987) 

1 LAN 

l>HrdUncU Sulh Hukuk HA-
\ hi,, ilde: E&k· . . yeni 4 sayı 

'
l)tı Cı;lc 

30 
. 1 ve yenı mektep sokağ :nda eıkı 2 t 90 oo 

~l'ld hısscsi 
t a: :Ferit.. ·· . k"lisesİ ön 

1~ 'iti 83 
. oyunde Fcriköy mahallesinin Rum 

1 
320 oo 11 

...,. Ycııı 6

3 

L ____________ __. Terekesine mahkemece el konulan ölı.i Vasil Valahopolos terekesinin du • 

•-''O•. oayd• ev;n 2/ l , · · · 
\ • '•<· · S,~.,,· Ar . pay· . . Trablu• ·-·-····. • ...... -- ru~asmda vanslerden Kumkapt Ttyat<o sokak 114 num.,.ada otu.an Yo<g• ve ~t ı 2 ı :Ven· 

1 1 
rr.ah~llesınde eski Andonakı yenı 

1
40 oo· 1;;::::::::::::=::::::-.:::::·-····-·"""·-·""-!ij Yan; ile değhmen sokak 21 nwnarada Elen;ye yap•lan tebUgatta mC%kU< ma-

.' .~ >a.,ı. ,,,' 
31 

1ay•lı evin tamam•. ,.ı.ıacak•t<· Sattş l; Meccani ınuayana !! halle<; te<k He &emti meçhule gittikleri mnbaıM tualmdan davetiye ,.hnna veri 

Beyo;llu 
kimliğinden 

kra~1 d .allar 10. 12. 937 cuma günü saat 14 de 
1 

ıunur. Talip· !Ü ,.,,,.,n., """"rl "" '••• '• '""'' ii len meşrubattan anlaı•lm•Ş ve ilinen tobHgat lcmma kam veribnlş olmakla du· 
't ~~ ahı~i . .. . . ·de JcabU 0 ••o k' T b mak Palangada 2~ ::1 .. ·· 

1 
·· ·· · t lı·" ••kı· " yuzde s fatzli haz;ne uhvrll•" m"kÜ< gün '!i <ta oy aş asa •.. ;; ruşma gunu o an 17. 12. 937 cuma gunu saat 11 de mahkem•4• ha"' bulunma -•ltı ı;: '~dea ,.,.ı , ü'~' 

7 5 

p ., akçel•'°"' y•'"'"k ··.acaat· ji auma<ada Doktur MUmtnz Gunıoy ff noz gelmoô;ğin;z veya vckH göndermed; ğ;n;z takdi<de mahkemeye g•yabm.,da 
(7sg, ??ı) 

1
«k :nüclü··h·;ünde ~;· t eı. k'l .. ,,. kcm;syonu•a mu Uİ laki<le<i puasız muayene eder._ • H devam edHeceği dhetle t<bliğ makamma kaim olmak lime ilin olunu<. 

oJ • .... e~cıı: ı 3 ~::zr.:::ı::m:ınıuam-MUAA:m::-:ı.ı 
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-----------------------------r s· · · f O erato··r ···=raiii:iiii!!!HHHi!!iiHiiiiiae=.S!:1iü.=a:::et-:..mı::a:::.:m:m ıi).. .CAFER T x \' \' A !il m( .................................................. -r.s ...... -

1 Umuml cerrahi v~ sinir, dimağ :m .... 
' '. ;. ...... _ ... ·., ~...... -·. . .... ... ... , . . 

Düır=nyalfl1olfl1 meşlhHuıır şekeır~ısn 

Ali Muhittin 
HACı BEKiR 

AKiDE RAHAT LOKUM 
Badem şeker~ Gayet No~ls Karamela 

Estetik cerrahisi mütehassısı 
Paria Tıp Fakültesi S. AıiıtanJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz., meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

milt.ehassısı t 

.... .... .... .... .... 
ı::: 
ı::: 
:::: 
:::: .... .... .... .... .... .... 
:::ı .... :::: .... .... .... ::x .... 

KOM ÜR 
SOBALARI 

Tqradan toptan ve perakenıle sipariş k abu! olunur. 
BAHÇEKAPI, BEYOGLU, KARAKÖY, KADIKÖY. 

Muayene: Sabahları M e c a c nen 
8 den ıo a kadar J i:i! SATiE 

- ' ~ ":_, . . - .. . . 

Akay işletmesinden : 
ı - İşletmemizin 1/K. Sani/ 938 tarihinden 31/ K. Evvelı938 tarihine 

.ır bir senelik kömür aktarma işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme, 15/ K. Evvel/ 937 çarşamba günü saat 15 de Karaköyde 

,,.:ı.re merkezinde şefler Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 750 lira muvakkat teminat getirecekler ve bu 
miktar ihaleyi müteakip yt\r.de on beşe iblağ edilecektir. 

4: - Taliplerin bu hu11ısa ait şart nameyi görmek üzere Levaznn bölümü-
ne müracaatları. (7875l 
~~--~-~~--~-~~~~~~--=======::--'----~~=-

" Sümer Bank 
Genel DlrektUrlUğilnden : 

Mütercim aranıyor 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmak.kapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefon: 44086 -

iLAN 

Beyoğlu 3 ncü noterliğinden 23 a -
ğus 1937 tarih ve 6825 - 554 numara 
ile tanzim edilen satı§ aenO:li mucibin
ce fstanbulda Küçükmustafapaşa cad -
de 25 numaralı fırında mevcut Horm 

Bertman Hales HB No. 18 Alman hamur 
yuğurma makinesini ve 18 numaralı 

motörünü ve kezalik istanbulda Cağa 
}oğlunda 27 numaralı fırında mevcut 
Deve boynu Alman markalı hamur 
yuğurma makinesile 34 numaralı motö 
rilnil mezkur sat'} senedir.de yazılı bu 
lunan bedel mukabilinde mezkur fırın
lar müsteciri AWiltmecit oğlu Sabitten 
satın almı! olduğumu ve mumaileyh 
bay Sabite icar eylediğimi ilin eylerim. 

Galatada Havyar hanında un tUccan 
Kostantin Çalaı. 

'.(V. 23813) 

06z hekimi 

Dr.Murat RamiAydın 
Yüksek tktısat ve Ticaret Mektebi Muayenehanesini Takıdm.Talimane 

DlrektUrJUğUnden: Tarlabqı Cad. URl'A Apt. nma 
nakletmıotlr. Tel: il553 

Mektep kaloriferi için lazım olan 80 ton kriple maden kömürü mektepte 
kömürlüğe nakil ve teslim edilmek prtiyle ·~•k eksiltmeye konulmuş ve bmer 'Pazardan maada hergün: Oğleden 
ton ı 7,50 on yedi lira elli kuruş fiyat tahmin edilmiştir Tahmin edilen bedeli 1400 ra saat ikiden altıya kadar 
bin dört yüz liradır. Diğer !aTtlar evrakında yazılıdır. ihalesi 29. 11. 937 pazar-
tesi gilnil saat 15 de Sultanahmette Ticaret mektebi binasında yapılacaktır. ta -
tekliler prtnameyi görmek ve pey sürmek üzere 105 liradan ibaret muvakkat te-
minat akçesi Yüksek mektepler muhaseci liğine yatırarak mezkur makbuzlarla Ti
caret Odası vesilcalan ile mezkur günde mektepte hazır bulunmalan ilan olunur. 

(7698) 

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

Saldbl: ASIM US 

Neırlyat direktörü: Refik A. Sevengil 

Kumbare11 .blfl. 
ı 

. ... .... .... .... 
ii'I 
··=ı ::ı 
:::ı 

ır 
ıi 

l ... 
!PJ 

de 

VERE Si YE 

•. ~ ::::::::::::::::::::::::ı::r.::::ıa:::-.::::::r.::::::::::::::r.-:n:::::iM.ıaw;;;::::ff::11 .:::::::::::::r.:::::::::::::::::::11»:::::::::.::::::::::1::1:.::::::::::::::::s::.::::: .... 

Devlet Demlryolları §ebckesinde istihdc.m edilmek üzere,. !•t~ 
Mühendis Mektebi veya Avrupada Hoh !Ule ve Tekniküm tahsıh ı~ 

1
, 

dan diplomalı Mühendis, Mühendis ve fen memuru alınacaktır. TahP eıJ 
müsbiteleriyle birlikte Ankara.da Cer Dairesi Reisliğine müracaat etı09) t 

, • (788 

~ 
Muhammen bedeli (11000) lira olan iki kalem yetil ve kırını".-.-

melik keçi derisi 8. 12. 1937 çarpmba ıünü saat ıs de kapalı arf 
karada t.dare binasında satın .alınaca~tır. . . -~' 

Bu ışe girmek isteyenlenn 825 lıral ık muvakkat te1?11"~t .ıte k. ~ 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklıflennı ayıtl 
14 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. fJ 

Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden. 
Tesellüm ve sevk şefliğinde dağıtılmak tadır. (7832) 

Çunkü ASPlRİN seneler&• 1 .,, 
her türlü soğukalgınlıklarına -

k t . • z bi' 
rılara arşı esıra şaşma 

olduğunu isbat. etmiştir. 

AS p İ R İ N in tesirinden emin ol~-~;.' 
lütfen markasına dikkat ediniz. 

,,,, 
MektepDDDeıre0 Çocuk ve

1

• ~ 
ne, Okun Dlrektörlerlf1 ,_,.,, i 'i.r.: Mektep kitaplannı:zr almadan • .•• bir kere •lıi 

1 

uira~nız. ::k.~!~.~~::,ek~!t;~::.·::~ 
•ınılı için, her dilden, her türlü maarif nqriyatıt1• 1111' I 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz.. .,,,.. 

Ra•tgele yerden almanın •onunda yanılma, Y" 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirıi niz. .,t'f. 

lhtisa•a her yerde kıymet vermeli: (VAKiT ,., •. 
de mektep kitapçılığında ihti•aa ka:zanmııtır. ,,.,;!_it• 

Kitap üzerine gelecek her ıor guya lıartdılı 
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.,o. 
ADRES: lstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 

Yakıt. lstanbul. Posta kutusu: 46. 

----~ 

Keşif bedeli 877 lira 39 kuruş olan Çatalcaya bağlı Be~ 
nin tamiri pazarlığa konulmuştur. Keıif evrakile şartnamesi~ 
g:inde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı ve• ~ 
müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve~ikasiyle 131 lira .~ 1,,.C ı' 
makbuz veya mektubu ile beraber 1. 12.937 çarşamba gUnU 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (7969) 


