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Sayısı heryerde 
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Akdenizde Yine Meçhul Tahtelbahir mi? 
Çeşm~ Limanını ziyaret ettikten sonra Yunanistanın 
Sakız adası açıklarında Enosis klübü 

Bir İngiliz rnuhribi elli· 
Dünkü maçta Güneşin zayı/ takımına 

2-1 mağlup oldu 

alt~nış top attı 
ı . ., .. (H 1· h' ' . zmır, - ı usu j mu 13 ıı ınıız· 

den) - Akrlenizdeki ıneçhul tahtel· 
hah iri takihe memur olan f ngiliz clo
nanmaıımdan bir muhrip hugiin Çe;· 

· me limanına gelmi!ii ,re geminin mü
rettebatı karaya çıkarak şehri gezıni~-

,, . 

'"aa ~ iz A.kdtnilz d{.»tanmasmrrı amlra1 gcmbl Vcır!pft 

~l'k M ~u~ ,.11 . , ' ~.:::~cemiyetinin geiıl bir eses! 

lık11r.a .. K.olecl .dfto 
ek .t~r~~i~e ~ ·~~i.t.d~ 

tır. 
ıt 

Bir. miiddet ~onra f n~iliz muhribi 
t ÇeşmP.clen ayrılmış ,.c Sa101aclncınm 
~ arka!lm~la _uzakla11ıınetır. 1\ı conra, 

Sakızacl~sı ~<:ıklnrınıl:ın top ct>.leri 
gclmeğe l~:ıJnnıı~tır. 

Top "cı;lı-ıri ~ı.k fu,. 11ııl urla <le' am 
etıniş ,.,. elli. altnıı~ı hulnıu~tıır. ' 

TUrk -ve Yunan sporcukirı bir arada 
(Ya..""!Sı 5 inçi sayfada) fngiliz •muhr)hinin atf;~ etnıc"inin 

::cbchi kat'iyct1e bilinmiyorsa da ge· 
ıninin meçhul bir talıte]hahir görüp 

ona ate§ açtığı ••e~·a. daha ku,·vetli K 1 1 t t b ı • 1 
bir ihtim1'11e, cliğer. lngiliz ~eınileri!e U r u U ş a o o . Us e 
beraber, bir mane,·ra yapmağa lıaf la-

d;;~~ü:;~~ .'yeni t~amvay çarpışb 
umum müdürü Otobus harap oldu, 5 kiıi yaralandı 

Evvelki gün Kurtulugta f ed bir 
kaza olmuştur: 

v tebı b1.zzat J3aşvek1I.11nız açt1 
e kıyın·etli sözier sövlediler ' 

· ' • · · ·• . ~. (Yaz~' 4 u11cit sayfada) 

fzmirclen ye~ i s_etirtilerek Kurlu· 
luş· hattında işlem.eğe başla) an, Sa
miye ait 'e §oför Cc' detin idarc .. in
dcki l 044 nuınaralı otohiis Be) azıt· 
tan K11rtııl1110a gelmekte olan 'atman 
Mu tafıınm idnr~sindeki Kurtuln:. -
Beyazıt trnınva,.· ı ile kar ılaı1ınıc:, me-

• • J ' :.; :a; 
safcnın kı:.a olmıısı yiiziin<len kıızu· 
ııın iiniine geçilcmeıni"tir. 

Çnrpıfnııı o knclur ani 'c şiclcletli 

I 
rı,!ifi 

1 

:e~ne m•• · . .ı 1 iliı el,çiliğinde 'i/<>rı •.. 11 t~arı ve lı·r.e<li Jai f(!Si .~eli A nktıraan ll-8 • l'kt 

~g i ff ~·-Ah~i' i;ri·;·'.'r;i'üSi~-
~~ ·şari · tlöriüY~r -. .. 
~. Veyli AnkarBd8i1 çok ıy~ 

•ntiba . i·ıe döndüiünü · 
1i~•r,. · söyleİnektedir . · 
:>f· ~i) danheri A · " .Albay Vııd bulun• ~:'il~ ~ere lıaıi n~~rada hulu- rcti ticaret ataı~sı . e ehnİ§ ,.e logil· 
l' .:ı ııı:tedi d . ne musteşan Bay . du""gu haJ~e ıebrınıız g . f' edil-~fl- aıre • d' k b" ınd• :rnı,a ır ~ ~'4.Q eabah A sı ıre törü Bay tere sefaret ınas · . 
~~ ~i i'lnri~ı .. r:1'.ara ekspresiyle . mişlerd\r. . v r ve kredi ıeri 

ı ~ J\~iliır. 
1 

1~ · • • .Müstefar JJ. ey 
1 
tetkikıtta bu· 

ı.t''t ~·ılltı~u~ . r.:ıl •} t>"hi !.k A nk:ı- P. 'lı'k•on A11kır•~• 
r~l lh l')l\ l .... d ı. 1' " 
.. , t il •rsa 't\ı 1·~t.ı dt>tı:e w1dlleri· Junmaktaydılıı'· • ü·-·;nde çok l"' t a ıy~ y kT . ı... tkJkat ne -

1
, ,~.. e~,A e : e ·ı ımız ı• uat. y iptıkları te 1 •iJ . ınytemekte-

f ~. : ttr 
1
.. tzn.1~, Rnı,·clcil n · ·. intiba edirıdik erı . 

l ~'lıh ··ı-nrı!\dAı· ·. 1 1 . . ıyı •~tıı'- • • k!l ııı Nlıl- «lirler. · _L ki ekspresle ~ ~h · . · · d bu·~f1111 

ı ı:_··l\tırıe mil • Her ıkısı e 1 rdiı · 
-...._ı,ttleiri s:eşarı 'e ark.ada.. Londr•Y• ,;dec:tk e • 

}ide Lamlı .... u.f.. r ' ' 

Ankara muhabirimizin dünkü tel 

grnfı açık olan !1"atbuat umum mü~ 
d 

.. l" w •• 5· op v-ıisi Bay Nacı ur ugune ın q.' 

Kıcımanm tayin olunduğunu bil • 

dirdi . . 
Bay Naci Kıcınıan, Sinop valili .. 

ğine Umumi Müfcttitlik baş müşa .. 
virliğinden gdmi§, oraya da Dahili 
ye vekaleti vilayetler hususi idaresi 
umum müdürlüğünden terfi edile -

rek tayin edil mit ti. 
Bay Naci Kır.:rnarı mülkiyenin i-

yi yetittirdiği gen~lerden ve idare 
tetkilatımızın 0 Jg1Jn unsurlarından-
dır. 

Vilayetler idaresi umum müdür-

lüğünde uzun ı.urnan devam eden 

reami idare hizınetleri yanında menı 
leketin kültür yolundaki çalışmala
rına alakalanmak.tan geri durma -
mıt ve "idare,, mecmuasını idare i
le beraber resmi, hususi, bu iki vazi 

fenin m~ıuİü olım eseler nC§ret • 

mittir. 
B. Naci Kıcımana yeni vazifeEİn· 

de de haşarılıklar .Oileriı:. 

olmn~tur ki ;I'raııl\ arın iin kı ını 'e 
otohii ün °nıakinr.0 

,·e • k~ro 'eri i tımın-
men lıarnp olmuştur. . . 

:Kaza .e~nıı;:ımla otolıii ~ofiirti Ce\• 
det ba~ından , e , iicnılunun ınulıtdif 
yerlerinrlen ehemmi) etli ıırclte 'a
ralaııını~, lınygm hir lınldl' il<'~ oğlu 
lıa,.ıalınnc .. ine kaMırı lıı11ftır. 

Yatmanın yara ı hafiftcclir. DiEcr 
~aralılardnn otohiis biletçi i İsmail 
kolundan, kontröl memuru füfat H 

yolculardan §Oför Sami muhtelif yer· ]erinılcn yaralanmışlardır. Yukarıda §O/ör C.eudct, Cl§<l{jıda bilct-

ŞoWr Cevıleti diin aclliye doktoru r;i lsnuıil ka:x«la11 sonra 

"' En ·er Karan hu tahanede muayene 
etmiştir. Tahkikata miicldciunıumi j •'• ___________ , _ _.. 
rnna,·inlerinden Orhan Köni el koy-mu~, vatman :Mustafa sorgu hakimli· "Hayal kahramanları ve Hakikat 

1 Üıtadlan,, serisinden 3 üncü lm 
ğine teslim eoilıni§tir. _ 

Bir Oıobiis Yol da Ro:uldu 
Diin. ':\laçka - Beyazıt arasında i~- Skotla d y ' 

mı: 

Jeyen otohils 1 erdon bin, Ankara ead- n a f Q 
desinin Ca~alo'gluna yakm kı mmı 
dolu o1arnk çıkmaktayken, hirclenbi
re ak!l kırılınca, otomohil Kültür Di
rektör1üğii hina ınm (inündc göçmiiş 

Jngiltere polis teşkilatımı 
mensup detektiflerin en ta
nmmışlanndan Sör Bazil 

ye (hırakalnu~tır. 
Hunun fücrine diğer hir otobiis 

tarafından iple çekilerek sokağın içi
ne ahnnn kırık arnhn, uwn rniid<l<'l 
tamir nf'tice inılc hareket cdel1ilmi,· 

tir. 

-Flllstlnde araplorın 
JlOlyanı tehlikeli 
Lonılra. 27 (Huwusi) - Kudü~tc 

idama malıki'ım edilen Şeyh Ferlıa
clilssa(li, paznr snbahı idam edilecek-

tir. Şeyh 80 yaşında olıln~u için, hak-
kmda verilen idam karan Araplan 
büyiik bir galeyana ıev~ebniıtir. 

T omsonun ·• Kaybolan 
prens,, ve "Büyük Dörtler,. 
diye anılan İngiliz detektifle 
rinden Artur Fovler Neylin 
"13anyodaki ölüm,, mncera -
lan; fevkalitde merakln ta • 
kip olunacak derecede en -
teresan 2 maceradır 1? ! .. 
Bu 3 üncü kısmın tefrikası -
na, yannki sayıcla "Skot -
land Yard,, ın kurulu§Una 
dair ba!lıba~ma dikkate de -
ğer tarihi safhayı anlat -
mak suretiyle başlayacn ~ 
ğrı !?! 

' 
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Siyasi hafta Hitler -Halifaks mülakallnın - ---

Londra dünya siya
setinin merkezi 

hakiki manası 
Fransız Nazırlarının Londraga gitmelerinin 

sebebi nedir? 
İngilizler ne yapmak isfİlJor? - Hit
lerin şartı - Amerikadaki buhran 

• İngiltere Ba_ş:ekili ~emberlain'in J 
J· ran~ız Ba§vekllı Şotan · ı Londraya 
da' et etıııe.:;İ dolayısiyle İngiliz gaze· 
teleri hu ziyaretin sebep ve manasını 
izah e<len yazılar yazıyorlar. 

ze daha ziyade kolaylık ve imkan ve-
rir. • 

İngiliz haşYekilinin hu mütaleasın· 
dan Hitlerin fazla mütehaesis ol
madığı anla~ılıııaktaı.lır. 

tondra ~iya et merke::i: 

1ııgifo: bn~,·ekil muavini Lord Ha
lifox Berlinc gidip Hitler ile konuş· 
ttıktan sonra Anupa işleri gene ay
dmlunnıı§ olınadr. Avam kamarasın
da sorulan uallere Chamberlain: 

- Henüz söz söylemenin zamanı 
değildir; Lord Halifax Hitler ile res· 
mi değil, tamamen lmsusi m~hiyette 
konuşmu:ı;tur." 

Diye cevap verdi. Diğer taraftan 
Chamherlain Fransız Ba§,·ekili Clıau
tcmps ile Hariciye Nazırı Delbos'o 
Londraya çağırdı ve şimdi bütün 
dünyanın gözü ve kulağı İngiliz payi
tahtında Jıazırlannn siyasi konnşma· 
lar üzerine toplanmıştır. Fakat İngil· 
tere lıükumetinin son günlerde hare
kete getirdiği siyaset çarldan sadel!e 
Londra • Berlin, Londra - Paris temas 
!arından iharet değildir; diğer taraf
tan Lord Halif ax'm Berline gitmesi 
,.e Hitler ile konuşmasına muadil o
larak Musolini ile konn§mnk için de 
Romnya bir İngiJiz diplomatının gi
deceği söy]enmeğe başlamı§tır. Bun. 
ilan ha~ka İngiltere bir taraftan da 
Yenidünyaya el atmı§, Amerika ile u
mumi bir iktı adi anlaşma yapmak j. 
fjn epeyce bir zamandanberi devam 
eden tema lan artırmretrr. Bu suret
le Lonc1ra clünya siyasetinin merkezi 
haline gelmi§tir, 
lngiU:ler ne yapma'k istiyorP. 

. I.onl IIalifax gt hafta Berline 
gıdcrken İngilterenin Avrupadak.i ei
ya~i nıütıefiki olan Franııayı terkede
rek Ilerlin • Roma mihveri ile anlat
mak islfdiğine lıükmedt"nler olmtı§• 
tu. Fakat Lord Ha lif ax'm geri dön· 
me inden sonrn vakit geçirmeksizin 
Fran-ız BaŞ\'ekili i1e Hariciye Nazı· 
nnrn Londraya çnğırılma~ı gösterdi 
ki hu tarzı telakki biraz zayıflamı§· 
trr. Bitlerin sulh §artlarını öğrendik
ten sonra Fransa ile konuşmak lüzu· 
nıunu Jıi seden İngilterenin daha ?.i
yade hir mutıwa sıt gibi hareket et· 
ınek istediği anlaşılıyor. 

Ajnnslann verdikleri Jiah"erlere 
hakılırsa Londrada İngiliz n Fran
~ız devlet adnmlan arasında cereyan 
edecek olan konu~mıılar Hdece Al
ınnnyanın ömiirge ~esele ine, İspan
ya Ye Uznk Şark ,.e Akdeniz me ele
Jerine miinlıa ır kalmayacnktır. Bii· 
tün Afrika meseleleri, bütün dünya 
me elelcri, lıatta İngiltere ile Ameri
ka arasında lınzırJanmakta olup son· 
rarla~ Ilolloncla, İ!ıwç, Ff'lemenlC, 
Rclçıka memlPketlerine de te~mil e
dil.-crk olan iktı neli anla~ına~ teseb
Jıii ı;J~ri ele lnıra<ln konu~ula<'aktrr~ 
il itlerin Şartı: ' 

İngiltere lıüki'ımetinin Lord 
Halifnx tarafından yapılan Rer
lin temasları lıakkıncla f evka· 
J~da ... ~' t~ını .. s;iriinnıe i sehep-
ısı.z dcgıldır. Çunkü Hitler bütün 
.Avrupa i~lcriıı<lc Almanvanm İngil
tere ve Fransn ile e1hir1i~i edebilme
si. için her feyden C\' el ~iimürge işi· 
nın lınllolnnmasrm e~a~lr hir ~art o
larak ileriye sii rnıii : tiir. 

Almanynnııı hu suretle açtı;;ı sö
ın iirge işi hakkında İngiltereni~ ken
di ha~ına "e\'et", yahut "hayır" de
me ine imkan yoktur. Bir kere Al
man yanm hir kı-ını sijmürgelcrini İn
giliz cJominyonları almı~lardır. Bun
dan dolayı öıııiirge işi hakkında Al
manyayı tatmin eflen lıir ce\'ap ,·ere
IJiJmek için Rüyük Britanyanrn ılalıa 
en el doıninyoıılar ile konuşnıa,.ı , e 
gelir. Diğer taraftım AJınanyrınm J.ir 
kısım sömürgeleri <le ,·arılrr ki 1 ngil
ten~ılcn lıaşka olnn ~nlip de' Jetl er e-
l ine geçmiş tir. nu İ t ih:ı rla İn !.!İltcn·
nin manıfaqz devletl er ile de hu mc· ı 
sele üı.cri111le anlnşıııa r il'ap etmek-

YAZAN; ASıM US 
tedir. 

Nitekim Hitler de Lord Ha lif ax ile 
konuşurken im sümürn-e i"inin öyle 
bir hamlede ve birkaç İıafta içerisin· 
tle lıaJle<lilecek me:)ele olmadı;:;mı bn 
İfİn dtirt, lıeş sene gibi nisbc~en ' 11• 

zun hi~ de:~c içinde hal Ye ta,.fiye 
olunabılecegı kanaatini ifade etıni~-
tir. • 

Bununla beralıer şuradan, bura· 
dan uzan bazı 1ıaher1ere göre f ngihe· 
r~in lıeniiz Alman sömürgelerini ge
rı vermek fikrinde olmadığr, şimdiki 
lıtılde ömürgelerde Almanyaya kar· 
şı bir açık kapı siyaseti tutmak rnre
tiJe hu meseleyi lıa11etmek arzusunda 
bulunduğu da anlaşılıyor. 
'A.merilmdaki buhrmı: 

Haftanm en mühim bir lıidisesi· . . ' 
Amerikada bir müddettenberi teza· 
1ıUratı görülen iktısadi ve ma1i hulı· 
ranın son günlerde Mrdenbire şiddet· 
lenmi§ olma ıdrr. Nevyork hor!'lasmı 
altüst eden bu bulıranm 7, 8 ee· 
ne evvel olduğu gibi tekrar A~-rupaya 
n e11ki dünyaya sirayet etmesi endişe· 
leri haşlamı;tır. 

Nen·orktan bililirilen Jiaherlere 
göre Birlefili '.Amerika Cumhuriyet· 
1eri dahilinde bulunan iş~izlerin mik· 
tan kadm ve erkek olmak üzere do· 
k'uz milyonu Jmlmaktadrr. Hayat pa
llalılrgr lıer giln bira7: daha artmali
tadır. Kı§ içinde Amerika )ıükumeti 
bu yüzclen hüyiik zorluklara • mııruz 
Jialacaktır. · 

Amerilia'da böyle yeniden bir elfo· 
nomi buhranı meydan alınca Cum
h'urreis Ruzw~lt nziyeti tetkik etmiş, 
şimdiye kadar litndilerine kar~r New 
Deni iyasetiyl~ muha11ama yoln tut· 
tuğu hususi sermayeler ile te§riki me• 
sai imknn1armr aramı~trr. Hiç ol
mazsa muvakkat bir surette bu New 
Deal si teminin tatbikini durdurmağa 
karar vermİ§tir. 

Amerika ahvali hu şekli alınca f n· 
!!iliz • Amerikan iktı,..adi ticaret an· 
e . 
Ja~ma1arınm el1enıımyeti ele artmış· .. 
tır. 

Öyle anla~ılıyor ki İngiltere~in 
son defa giri§tiği umumi anla~ma te
c;ehhii lrri ,·enitlen netire ... iz kalarak 
~lnr·a Uzak Şark ve f ,panya harple
rine iHiveten yeni lıir harp !;ıkmam1~ 
oba hile iktı•acli lmhran yüzünden 
gerek .ı\vnıpatla , .e gerek .ı\merika
da hfüfüelere intizar etmek laznı1ge· 
ler.ektir. 

Mevltld 
Ramazanı şerifin yirmi altıncı satı 

"Kadir,. günü ikindi namazından son • 
ra Sultanahmet ca.'tlisinde muhterem 
zevcim doktor profesör Ziya Nuri Bir
ginin ruhuna ithaf olunacak hatim 1ua 
s:nda bulunmak arzu eden dostlarına 

gazeteniz vasıtasiyle rica ederim. 
Hüsniye Birgi 

<lantecin peşinden: 

Dialy Expres - gazeteEi politika 
mulıahiri diyor ki: 

Londra diplomatik ınahafili, Fran
sız ha~\ekilinin, İngiltereyi ziyareti· 
ni. İngiliz başHkil muavini Lord Ha
lif ax'ın Berlin zivaretinin bir maaba· 
di telakki etnwkt~dir. Ritlerin İngi
liz ha~' ekil mna' inine vaki lan he· 
ynnatr ~iııuli. Framuz haşYekiline bil· 
dirilcr~ktir. Zira İngiltere lıükfımeti 
ile Frnn~a lıiiktirneti aralarındaki sıkı 
teşriki me.c:ai dolayı~iyle hareketlerin· 
den hirihirlerini haberdar etmekte
dirler. 

1ngiltere hükumetinin Fran ız 
ha,wekilini lıaricive nazırı ile birlikte 

~ . 
daYet etmekte giisterdiği İ?1ticale ha· 
kılr~ ·a ıneı:ıele mühimdir Ye aceledir. 
İngifü~ T1aririye nazırı, Londradaki 
Fran ız sefiriyle önceden uzun uzun 
görü,mii§lÜr. 

Tiitler, İngiltere hiikiimetinden es· 
ki Alman mfütemlekelcrini Alman· 
nva iade~ine "premip itibarile" mu
~af akat edilmesini Ye bunun re,men 
ilanını i"tiyorclu. 

Hitler hu talebi, Lord Halifa"'t ile 
yaptığı gizli konu~malar e-.nasmda i· 
lcri iirmüştür. 

11ave olarak demi'ti ki: 
''Eğer, bu prensip kabul edilirse, 

nıfüıtemlekelerin fiilen Almanyaya 
devredilmesi için Almanya beş, altı 
sene bekleyebilir. Bu müd~et za~~ 
fında efknrı umumiye de ,·aııyete mu 
ıait 1,ir ~eli.le eoknlal.U:-.'' • .. 

Bundan başka Hitler, mul~telıf ~~-
hu··Lümetlerivle, fevkalade mm· rupa .. ; b 'l .... 

tacel işler üzerinde konu~a ı ecegını 
tebarüz ettirmi§tir. Bundan ~a an· 
Ia,ıldığrna göre, Almanya, İngıltere-
nin mandası altında bulunan es· 
ki Alman müstemlekelerini konuşa
uk fak at mesela Çekoslovakyanın ' . . . .. 
,·eva Avusturyanm ,·azıyetını muza-
ke~e etmeyecektir. 

Hitlere göre, bu meseleler, anrak 
f.ekoslovak ve Avusturya hükfımetle· 
rlle konu~ulacaktır, bu işler diğer hü· 
kumetleri ıı18kadıır etmez. 

Bn yaziyet, ayni za~~nda muhtel~f 
')Jatlerle görü§melerı ıcap eden hır 

illi .. k ·ı . ı· . 
"Garp misakı" aktetme ı 1tıma ını 

de ortadan kaldıracağa henzeyor. Bin 
netice; İngiltere siya etinin esasını 
teşkil eden "Müşterek emniyet" an· 
}aşmalarına ekte , •urulmu§ olacak-

tır. 

İngiltere llaş,·ekil muavini Lord 
Ha lif ax'ın iT itlere ~öyle eöylediği 
sanrlryor: 

- Eğer ekonomik i~fir~ttan Yaz· 
ge~ip İngiltere Ye Amertka ıle ekono· 

nıik ıne-.c1f':1er üzerinde te~riki me· 
1a' ecler,..ck lıiz de, müstemleke mese· 
Jelerinde ve diğer f'ınellerinizde size 
uyma~a çalışırız. O vaziyetiniz si· 

Çok çocuk derdi! 
Tahminen 35 YCl§ında bir adam lıtanbula cioar olan kaza 

kaymakamlarından birine müracaat etmiı: 
- Bay Kaymakam, benim dokuz çocuğum var; bir türlü de 

bunun önüne geçemiyorum, hükumet bana yardım et.in. Size yal
varırım." 
Demiş. Zavallı bir taraftan böyle derdini dökmüf, bir taraftan 
da gö:z:yaılarını dökerek :z:ôri zari ağlamıı. 

Halbuki kaymakamın değil, valilerin bile bu türlü çok ço
cuklu babalara yardım etmek için ellerinde bir ıalôhiyet yoktur. 
Nihayet yaptıklar:, yapacakları İ§ maakmlarına verilen arzıhal
lcri devlet merkezine göndermekten ibarettir. 

Hühri.mel bu yıl çok çocuklu memurlara yardım için bir ka
nun hazırlacaktır. Acaba bu arada geçinme va.1ıtaları olmadığı 
halde fOCırklarının sayısı dokuzu, onu bulan babalar için büyük 
ikramiye isabc'i gibi zayıf bir ikramiye uıulünclen daha müeuir 
bir yardım şekli bulunamaz mı? 

HASIA.N KUMÇA Yl 

Alman re5mi mahafili, İngiltere • 
nin Amerika ile ticaret nıi·akı aktet • 
mesini Almanya, İtalya Ye Japonya 
arasında imzalanan komünist aleyh • 
tarı misaka kar§ı ahnmı~ bir tedbir 

OtobUslerde yeni icat 
bir kolayhk 

Paria otobüslerinde çok iyi bir 
yenilik yapmı§lar: 

•• Acaba bu durak neresi? bun 
dan sonra hangi durağa geliyoruz? 

Artık yolcu bu dü§Üncelerde sı -
kıntı çekmeyecek, kondoktöre eor
mağa lüzum yok: Önünde ki düğ -
meye basıyor. Kar§ısındaki levha -
da bir ıtık yanıyor ve beliren yazı 
otobüsün durduğu durağın neresi ol 
duğunu veya bundan sonra nereye 
geleceğini gösteriyor. 

Fennin yeni bir nimeti olan bu 
rahatlık tramvaylara da te§mil edile 
bilir ve artık kondoktörlerin bağır -
malanndan, bağırdıkları 7.a.man ine
ceğimiz yeri unutmaktan kurtulu -
ruz. 

Şimdilik bu yeni icadın bizim 
memlekete gelmekte pek gecikme
mesini temenni edelim ... 

Fransada gelecek ay 
ver\tecek mUkl atlar. 

Önümüzdeki ay F ransada lı.er 
sene iki büyük edebiyat mükafatı -
nm verildiği aydır: 

Goncourt '(Gonkur) mükafatı ile 
F emina mükafatı, her sene veril -
meden evvel, kime verileceği hak
kında bir çok tahminlere yol açar ve 
bir çok isimler sayılır. 

Bu sene Goncourttan fazla F e -
mina mükafatı için namzet gösteri
liyor. 

Mükafatı verecek olan heyet bu
gün otuz namzedin karşısında bu -
lunuyormu§. 

Kadına ve kadınlığa dair yazıl -
mış bir esere verilen bu femina (ka 
dm) mükafatı kadın veya erkek bir 
muharrire verilebilir. Geçen eene fe 
mina bir kadın muharrire verilmişti. 
Bu sene en kuvvetli namzet olan 
Raymonde Vincent {Remond Ven 
san) gösteriliyor. 

Romandan piyese ••• 

F ransanm bu ün en tanınmış mu
harrirlerinden olan F rançais Mau .. 
riac ( F ransua Moryak) ilk defa ola 
rak bir tiyatro piyesi yazdı. Asmo· 
dee (Asmocle) ismindeki bu piye~i 
sahneye konulmak üzere uzun müd 
det roman yazmış, romanları ile 
şöhret kazanmış büyük bir muhar -
ririn birdenbire istikameti tiyatro .. 
ya çevrilmiş olması büyük alaka u
yandırdı. Bir tiyatro muharriri bu -
nu tiyatroya kazandmlan bir §eref 
olarak karşılıyor: 

Tiyatronun romana ve ein;°ma -
ya nazaran itibardan düşmüş oldu· 
ğu böyle bir sırada bir romancının 
tiy troyu romana tercih etmesi JÜp 
hesiz ki dikkate layiktır. 

Acaba Maurice bundan sonra 
hep tiyatro eseri mi yazacak? bu 
suale kt'ndisi: 

- Bilmem.diyor. Halkın "As -
modee., eserine karşı göstereceği rağ 
bet~ bağlı bir şey bu ... ,, 

Nebatların hissi var mı ? 
Sinema projektörünü tarihteki bü 

yiik adamların hayatına çevirdiği 
gibi, nebatların, mikropların haya -
tına çevirmekten de geri kalmıyor. 
Bilhassa son senelerde, nebatlann 

ve göze görünmeyen 
gizli hayatlannı gösteren 
}imler çok çekiliyor. __. 

Bunların arasında ÜÇ -"!'• 
çalışma ile vücuda getfraıoi' 
"Nebatlarm hissi var mdt -
bu sene Venedikte sinenıa M 
kasında bu nevi filimlere ~ 
kafatı kanzanmı§tır. 

Bu filmde doktor Şuk -~ 
da insanlar ve hayvanlar P'": 
sahibi olduklarım isbata 
dır. Filmde, hakikaten e~ 
lan bir mimoza çiçeği, ~" 
mış bir mahluk gibi "bayıw~ 
dan başka filmde bir nea~ 
yip içtiği, nasıl yorulup ırp• 
tığı gösterilmektedir. 

Tevfik paşa geno 

nı,anhsından ayn~ 
Eski Mısır başvekili ~ 

sim paşa, bundan bir m~!İ 
l 7 ya§ındaki A vusturyab lıiG,f 
kızla nİ§anlanmıştı. 

64 ya§mda olan bu ihti 
1_ 1..:- o --" ı._ı_ _ __ 1 _ _ __ 1 

si. muhitinde pek hot .. 
Pa~ ni§anlısı ile evlenmek 
Londraya geldiği zaman, 
çin biraz aklından zoru vat 
mi§, bunu duyunca derhal 
ra müracaat etrnİ§. 

lngilterenin üç meıhuf 
toru Tevfik paşayı m .... .,.,. ... 
1ar. Neticede, hiç bir hal_..'"' 
dığını söyliyorlar. 

Fakat, bunun üzerine, 
başvekili, artık nişanlıeı ill 
mekten vaz geçiyor. Tı 
§İmdi böyle bir çocuklat 
tansa memleketine 
hizmetinde çalışmayı 
tir. 

En kUçOk anneler, 
en bUyUk çocuklllİ' 

en kUçUk dedaı•s 

"··Yatasın Td 
Varşova - Meclisi ııı 

Türkiye ile akdcdJlml§ ol~ 
ltWalu araylıı truıtik etnılJ-..:. 

Ha.rldye Encümeni ııeısl 
etUfl nutkunda: Avrupa 
yalnız Ttırktye LehlstıınıO 
parçalanmasını tasvip e 
bUtUn aıa(Yqaem Tür~ 
sözlere !.§tırak etmf§Ur. 
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E~Ü ;e;;~taEk;;;;;T~I~ 
Ark.da elli yaşında 

~dan §trnız Y<l§ına ait ifp.atı - ----------------
~· biı k:ern~~~ olacak mı bilme ~ r 
t dold ndısının yarım asn afiyet 
old~k: ':uş olmasmda:ı memnun 
katılerj a uzun ömür dileyerek 
llıeııt Eke haber veriyoruz: Ercü -
'la &İti" rern Talu bugün elli yaıı . 

Ma JOr. 

d tbuat h b~rı fa~ıa b' ayatrmızda otuz yıl 
ır Yer t ır zaman ehemmiyetli 

:~ ia:ze~~n Ercümen t Ekrem, bir 
arılar .J: erde ve bu arada bir za -

\' ~ b' . ~ }'~brı d ı~ırn ailemizde çah! m t!( 
lif bir aırna a]~ka ile okun -

Qıllt Ek rn~harrirdir. Babası Mah -
t.rı L rernın T" k ed b" ~ ııl<\frn ur e ıyatmm 
't'·'l> tekn~~1• ve memleketimizde 
ti~Uda i:~ınc .uygun bir edebiyatın 
~ . er ~a Tlle.sı davasındaki hizme
~1· tiya~an saygı ile anılacak, şiir 

ta ~evkJ eserleri ve romanları yıl 
trcGrn e okunmuıtu . 

~bir h ent Ekrem de babasına la 
q~ hi~YrulhaJef olarak edebiyatı
' l cdeb· Ye, roman ve bilhassa mi-
tr ı""tr d'J . 

11 
er "erd' va ı ennde <l~ğerli e-

!la ı. ı O · k vı, . ıtale : . nun mce ze asının ve 
~tı l>op~ının yarattığı miza h tip -
~~e hafrıer olmak ve halkın d ilin-

,1Yetirı Mında ebedileşmek m az
......._ vakti İ ermiştir. 
"-~zetemi7. sütünları a _ 

Erciimcııd Ekrem Talu 

d E 
"nıcnt E.krenı imzası -

rasm an rcu E l' 
.. t.. d hayata çıkan v ıyayı 

nın us un e . l . 
C d

. .. t dın muhtelıf eser erın· 
e ıt ve usa k 

de okuyucularının k~~Ş'~!na çı an 

1 t 
• l ı t"tlı aııldure.n Meş -

ve ol" nrr ;\ d 1.11 
h d

• b .. .. ·1·ziin vaşayan e ı e 
e ı u sozıınıı " 

ridir. b 'k 
t ' ti' arkadaoıımızr te rı e -
1'. ıyme ı :r b" • l 

d T 
.. k ....... tbnat ve edt" ıvat a c-

e r, ı•r • · ·" . f d lı hı'_,..etinde daha uzun 
mıne ay a ı.... . . 
yıllar devam etme.sini dılerız. 

~ühim meseıeıer 
L· -- -·--ısan niçin öğrenilemi vor? 
lalebe çok, ders 

, , saati az 
tıg//lzce öğretr11enl diyor ki: Bir sınıfta 

f!tı faz la !JO talebe olmalı. Halhulli 
benin 80 talebem var ! 

tan istifa.de etmektedir. 
Muharririn öğretmenler için hazır-

ladığı bu iki el kitabı 15 sene gibi 
uzun b ir tet kik zamanmd~n sonra vü-
cuda getirilmiş bir _escrdır · . .. _ 

T 1 
ı...~ ,..nrela bır yabancı dıl og-

a eJJf:ye ccY • w • 

retildikten ve okudugu kıtabm mah-

d t Uk
• 
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me ve parçaları tamamlan 
u m ae b" d'k . 

dıktan sonra kendisine. ır ı sıyo~ 
• il k b nun yardımıle herhangı 

\:er ere u . t . d' 

b
. kuyıı.bilmesı emın e ıl-
ır parçayı o 
mcl~~ d thl~ 
Eğer kabil o18&ydı şu~u ·1 ·a ke 11 ı 

edecektim. Galatasaray. ngı ız o e
.. .b. k ll"r talebeye okuttukları 
J l gı 1 o il .. ı 

d
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1 
rı' de Fransızca veya n-

ıger ertı e ed' .
1
. k tedri~ etmekt ırler. 

gı ızce oJara . . f k 1 :.~ 

B 
. ö<rrenmek ıçın ev a H.Ue 

u, lısan t-· h. 1 
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. dil Biıde de ıç o ma7.Sa 
ır usul r. . b .. .

1 
bir iki dersın ya ancı 

Türkçe verı t n . 
d

.
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d ·ımesi imkanı olsa; mu1'..ak 
ı e e verı . d r 

ka k ki talebe kısa bır zaman a ı-
..... ı' a olacaktır. san ogrenm 'il • 1• .. 

Ders haricinde talebe~ın ~san mu-
. . kuvvetlendırınege de ça

mareS<'lerını n için bizim yaptıı?ı
lışmahdır. sunu r cıkarmah ve kU
mız gibi mecnıuala . . 
.. nesrctmchdır. 

çuk eserler. . .. • tilmek işine ge-
Kur ~eklınde öğreb. usul değildir 

r . b su! fena ır . 
ınce · u u b'I lisan dersleri-

F k ımasa ı e a at kur o ğaltmak ve hiç ol-
nin miktarını c;o r saat olmasını te
mazsa her gtın bire 

. t ek 1 ıı .. ımdır ... 
mın ~--.----

- AnhatBtfBn tf linl'n 

. ~l'~~!ı~!!s":ı, bütçe ve 
Bırkaç ~ fktısat Vekaletine i7.a

kadroları ıçı~zere Ankaraya gitmiş 
hat vermek rt müdürü Sadettin 
olan Denizyoll~ ınci direktörü Ham.it 
liman irJletme ık . · mUdürü Ce-

- AkaY ıdare.sı 
Saraçoglu. ~ "a)erdir. 

. . e aonmll· 
mil ~ehrırrıız , de bedava 
şeh"' ernf n n 

r1111ayen• 
tkevtndeD: Evimiz sosyal 

.... brf!Dlllll ifa n. ştnaııi Kutbay 
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ŞEHiR HABERLERi 
\ Bir ihbar !Yeni terimler na F enerba 'ıçede 

bir mendirek 
yapılıyor 

Ba~vekil CeliLJ Bayann ve bu ara
d:ı bazı büyüklerimizin deniz sporla
rına gösterdikleri yakın alaka dolayı
sile !stanbulda su sporları ile uğra
şanlar çoğalmış, kotra, şarpi. kayık 
ve jole sahiplerinin adedi bir hayli 

artmıştır. 
Fakat. bu gibi narin deniz vasıtaları-

nın kışın şiddetli fırtınalarda muha
fazası pek güçleşmiş olduğu Ye çok 
defa sahiplerini büyük zararlara sok
tuğu göz önünde tutularak Fenerbah
çede bir mendirek yapılması karar

laştırılmıştır. 
Hükümet deniz sporlarına hususi 

bir ehemmiyet vermekte bulunduğun
dan bu işin biran ewel yapılması için 
alakadarlara bazı tetkikler yapmala
rı için emir vermiştir. 

Deniz ticaret müdürü Müfit Necdet 
bu hususta tetkikler yaparak !ktısat 
Vekaletine bildirecek, mendireğin önü 
mü.zdeki yaza kadar yapılmasnıa ~a· 
hşılacaktır. Keyfiyetten haberdar 
olan kotra. şarpi sahipleri hUkiıınetin 
bu kararından ~on derece memnun ol
muşlardır. 

Denizbank haz11/a-
nıııor 

Bütün deniz m:.iesseseterini idare ve 
murakabe edecek olan Deniıbankın 
önümüzdeki yılın birinci günü kurul
ması takarrür etm'ştir. 

Denizbankın merkezi !stanbulda bu-

lunacaktır. 
İlk olarak. banka merkezinin merkez 

nhttm hanının 4 üncü ve 5 irl.::i katla-
rında kurulması münasip görülmU~ ise 

de, buranın dar olduğu anlatılmıştır. 
'R11 itih:1rl• G"btıı.da rıhtıma en yakın 
bir bina M"an~ktaO.r. 
Denizbankın teJkilitı hakkında henilz 

kati maliimat alınamamıştır. 
Söylenciiğ'ne göte, Milen umum mü

dürlük halinde bulunan bazı deniz mil-
esseseleri müdürleri teşekkül edecek 
olan Denirbankın idare rreclisine alına
caktır. Bu arada tahlisiye umum müdü· 
rü Necmeddin ile Deniı: yolları umum 
müdürü Sadettinin isimleri mevzubahs 

olmaktadır. 
Diğer taraftan Akay idaresinin bele-

diyeye devred:]ı'.,eği hakkındaki şayia
nın da doğru olmadığı söyleniyor. 

Denizbankın projesine göre bütün 
deniz r-- .. csseseJeri bu bankaya bağla· -
nacaktır. 

Kati vaziyet önümüzdeki ayın 15 şine 
doğru anlaş•lacaktır. 

Pamuklu ml'nsucal 
Son aylar içinde Amerikan pamuklu 

mensucatının ithalatı geçen ~ıla na
zaran bir hayli artmıştır. 

Evvelce Japonyad=ın gt'tirHen astar 
bezi gibi mamulat, yerini §imdi Ame
rikan mallarına terketmiş bulunmak· 

tadır. 
Buna sebep, yalnız Amerikan malla 

rmm kalite itibarile UstUn olması de
ğildir. Amerika ticaret işleri kontorl 
dairesi bütün piyasaların tcmevvüç
lerini göz önünde tutarak Amerikan 
mallarını da ona göre ucuzlatmışlar-
dır. 

Diğer taraftan ttalyada pamuklu 
men::ıucatın ithalatı az.'llmıştrr. Buna 
sebep olarak alıikadarla.r ~muk~:ı 
mensucat sendikalarının ıt.hala.t reJı
mimizc uvgıın bir şekilde pamuk ipli!!i 
yapmama!:ta oıdukl:ı.rmı ileri sünnek 

tedirler . 
Almanya.da ise vaziyet tama~il.e 

bunun aksidir. buradnn mcmlekctımı-
ze olan ithalat artmıştır. 

f nrıfüz pamuklan memleketimize 
serı:stçe girmekte bulunduğundan 
pamu du mensucat piyasnm1zda bir 

hnyıi lnlln~mıstır. 

Biga sorğu hıikimi 
çağıı/lyoı 

İstanbul Cumhuriyet müddeiumu· 
miliğinden: İstanbulda bulunduğu bil· 
dirilen Big:ı s-o~u h~kimi vekili Rasi
min acele memuriyyetimize müraceat et 

meai Jünımu ilin olunur. 

!::o:·~:~.·~~~.: :!~ .. ::~! sıl öğretilecek 
İstanbul ikinci noterliği bir müd- 1 Dil kurumu tarafından ilk ve ort& 

det evvel lağvedilerek muamelatı 6 öğrenme için hnzulanan fizik kimya 
ncı noterlikçe görülmeğe başlanmış ve mekanik, biyoloji ve riynziye te· 
tı. Sabık ikinci noter Hasan Ark ta- rimler üç ayrı broşür h alinde neş-
rafından yapıldığı iddia edilen mü - redilmiştir. 
him bir sahtekarlık daha adliyeye ih Yeni terimler talebeye hep birden 
bar edilmiş ve tahkikata başlanmıf· liste halinde öğretilmiyecektir. öğret 
tır. men, her derste sırası geldikçe birkaç 

iddiaya göre sahtekarlık, un tüc· tanesini öğretmek suretile ders yılı
carlarından Hasanın alacağına kartı nın sonuna kadar bulunduğu sınıfın 
hk olarak, namına resen bir ibra se· derslerinde geçecek yeni terimleri bi-
nedi tanzim ediTmiş olmasıdır. tinniş bulunacaktır. 

ibra senedi 21 bin lira1ıktır. o- tm " .:;,.pt - · h · t 
Sultanahmet birinci sulh ceza . _gre elnduogun~-_uectalegıebeer = ede-

h" k' . R . hk'k 'da nmın ne o ye e-a ımı eşıt, ta ı atı ı re etmek d te uhtelif sil 1 1 ._,,: 

t d
. cek ve ers m ve e ere Lc::A 

e I~ • 
LJ•k· R 't d'. d a1 rar ettirilecektir. • a ım eşı un e tıncı no -terliğe giderek, ikinci noterlik evra- Talebeye öğretilen terim miktarlan 

kı iizerindeki tetkikatına devam et- bir U.te halinde ~tmen tarafmdan 
miştir. te&bit edilecek iaf,enildiği vakitte ee-

Tahkikat bir kaç güne kadar biti pekter ve direktöre gösterilecektir. 
rilecektir. lmtihanla.rda aynı ,,ekilde terimlerle 

sorgu sorulacak fakat talebenin tered-

Agva rı.flaraydaki kaza
ya aiı muhakeme 
Şoför Zekinin ieresinde bulunan 

bir otobüs bir müddet evvel Ayvansa
ray caddesinde bir sebilin önünde, İdria 
adında bir çocuğa çarparak yanılamıı . 
İdrie kaldırıldığı hastahanede ölmilıtü. 

Yakalanarak Aliyeye teslim edil
mit olan ıoför Zeki ile kaza esnasında 
otobüs içinde bulunan otobüs sahibi 
Mustafanın zamin bilmal sıfatile du
ruşmalanna dün üçüncü Asliye ceza 
mahkemesinde başlanmııtır. 

Evvela rapor yazan ehli vukuftan 
mühendis Hüseyin dilendi. Hilaeyin 

şunları söyledi: 
- Yol çok dardır. Şoför oturduğu 

yerden, önünde bulunan çocuğu göre
mu. ÇünkU yolun iki çukur ortası yük 
sektir. Otobüsün aksamında llıç tiir irı
ıa yOktur. 

Kanaatime göre ıoför kabahatsir-

dir 
Dunııma bundan sonra diğer p· 

J!q t?ljhq U!5! !J:IJ:IWI!P:lq[:l:l tıµ:ıfı!t{ 
giine talile edildi. 

BeynPlmilel tahlisiye 
işaretleri 

Holandanm Amsterdam şehrinde 
bulunan beynelmilel tahlisiye tcşkill
tmdnn şehrimiz tahlisiye umwn mU
dürlüğünc bir mektup gl"lmiş, kara· 
dan kazazede gemilere verilen işaret
lerin tevhit ve tanzimi için lıazırlan
mış olan yeni fonnUller hakkmda nok 
tal nazar so~lmuştur . 

Tahlisiye umum müdürü Necmed
din müracaatı ehemmjyctle karşıla
mış, teklif edilen işaretleri inceden 
inceye tetkik etmiş, matluba muvafık 
bulunduğundan mUsbet cevap gönder 
miştfr. 

Mülkiye mpzunlarının 
eğlencesi 

.tstanbulda bulunan millkiye mek· 
tebı mezunları mcktPbin kuruluşu
nun 61 inci yıldöniimü mUnascbetile 
önümii:r.deki ayın dördüncii günü için 
bilyiik bir eğlence tertip etmişlerdir. 
O gece limanımı:r.da bulunacak olan 
İzmir vapuru salonlarında sabaha ka
dar devam edecek olan bir balo veri
lecektir. 

lt adıı gecesi L't! 

Bagıam 
lstıuıbul MuttUlU!!'Undm. lklııdt~ 

rinln otıı:r.ıınnı ııalı gllııll Hnnmmn ·ı 
yirmi alla.ı olmakla akfMUJ (~lar'fllll· 
ha l'~I) IA'~lN Kadir, Hı BlrinclkQ 

nunun dıinJUnrll cumart.81 günü Ba~·· 

ram oldııfu UAıı olunur. 

SADAKAt FJTIR 

En iyi lyl 

Ruğdayc1an: Jıl 

ArpadM: 10 

t'ıUm:l~n: JJ6 

Hurmadan: ıss 

12 
18 
ın 

BAl'RAM NAMA7.I 

7,.,., ,.11: 
F.'1'.nnl : 

8. D. 

' !I 
S1 

08 

Son 
10 
p 
87 

düde dilflDemeal için yanına eski p.. 
killer de yazılacaktır. 

Limanda iki vapur 
çarpıştı 

Evvelki gece saat 16,45 de liın&Dı· 
mızdan transit geçmekte olan İtalyan 
bandıralı İnmorella vapuru, Haydar
paşa açıklarında. demirli bulunan fn .. 
giliz bandıralı Arletta vapurunun üze
rine dÜ§DlÜf, iki vapur burun buruna. 
çarpJfDlı§tır. 

Fakat ttalyan 'vapunı zamanında 
düınen kırdığından mUsademe haf"ıf 
atlatılmıştır ; İtalyan vapuru yalnız 
küçük ve ehemmiyetsiz bir yara al
dığından yoluna devam etmiştir. 

ipekli çorapl::rın dam· 
galanm4'ına başla

nıldı 
İpekli çorapların ıtandardiuayonu 

için lktiaat vekileti tarafından neve
dilmit olan nizamnamenin meriyet mev 
kiine Jirdifim yaztnı!tık. 

Dlln nizamname m\.f.:ibince ticaret 
odur sanayi ıubeai tarafından "ki tip
teki ipe-kli çorapların dunıatanmaaına 
t>aflanmııtır. Bu damealanma müddeti 
için vekllet 6 ay milhlet verdiiinden 
lstanbulda bulunan bütiln ipekli çorap
lann kolaylrkla bu mUddet :zarf mda 
damgalanması mümkün olacaktır. 

Bukadar geniı mühlete rağmen ipek 
li çoraplarını damgalatmıyan ıııUease
seler cörüldüğü takdirde mallan der
hal mUudere edilerek kanunt takibata 

geçil~ktir. 

Borsada 
IXin iatanbtıl borsa11nda birinci 

tertip Türk borcu tahvilleri ı 3.25 den 
muamele görmÜf. ikinci ve Uçlirl-Ü ter
tip Türk borcu tahvilleri üzerine hiç 
bir muamele ohnamııtır. 

Merkez bankası h:sııe senetleri 
96.50 den muamele görmÜf, Anadolu 
demiryolu tahvilleri 40. 1 S den. Ergani 
tahvilleri 96 dan, Arslan çimento tah
villeri de 9.85 satılmış. bir İngiliz lira
sına Merkez bankası t~rafından 
624.50 kuruı lctymet teıbit edilmittir. 

Dün Londra borsasında bir İngiliz 
lirası 14 7. ı 3 franktan muamele gör-

mütt(ir. 
Altın borsa haricinde dün de bir 

miktar yükselmiJ. ı ı 12 de, açılmış, 

1113 de kapanmıştır. 

Et1naf cemtyellerl 
Esnaf cemiyetlerinde idare heyeti 

intihabına devam edilmektedir. Mev
cut olan 34 cemiyetten şimdiye kadar 
mühim bir kwnınm intihapları yapıl-
mıştır. · 

Geriye kalan esnaf cemiyetler!, 
önUmilmekl ayın 2 sinden itibaren se
çimlerini yapacaklardır. •Bu ayın iki
sinde ekmek yapıcılar, 7 sinde leble-

biciler, 8 inde madent eanatklrlar, 9 
unda. çiçekçile11, 10 nunda. garsonlar, 
22 &inde de dokumacılar cemiyeti ida
re heyeti intihaplıınnı yaparak bütün 
esnaf cemiyetleri idfre heyeti intihap 
lan l>ltmll bulunıcılctlr. 
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1 ürk Maarif cemiyetinin yeni bir esesi 

Ankara Koleci dün 
t örenle açıldı 

Ankara 27 (Telefonla) - Bugün l 
saat 15 de Türk Maarif cemiyetinin 
Yenişehirde Fidanlık yakınındaki kol
lej binasının açılma töreni yapılmış
tır. 

Törende. yağmura rağmen, birçok 
davetliler hazır bulunmuı:tur. Bunlar 
arasında Başvekil Celal Bayar, Milli 
Müdafaa, Nafia, İnhisar, Ziraat Ve
kilerimiz ve birçok mebuslar ve ma
arif erkanı bulunuyordu. 

Evvela Türk maarif cemiyeti reisi 
ve Urfa mebusu B. Refet Ülken bir 
nutuk söyledi. B. Ülken nutkunda ma
arif cemiyetinin 8 şenedenberi ne su
retle çalıştığını; Adana, İzmir, İstan
bul ve Bursa gibi sekiz on yerde açtı
ğı şubeleri, çalışkan ve zeki fakir 
Türk çocuklarının himaye edilerek 
yetiştirildiklerini, bu faaliyete yine 
devam edileceğini, birçok yerlerde ta
lobe yurdtlannın tesisi lazım geldiği
ni anlatmış ve bugUn açılma töreni ya- · 
pılan kollejin de bu bUyük başarılar
dan biri olduğunu izah ederek A vru
padaki hususf mekteplerle mukayese
ler yapmı§, ve sözlerini şu suretle bi
tirmiştir: 

"Partimizin, hUkfımetimizin, Türk 
ulusunun ve bütün bunları temsil 
eden Atatürkün teveccühlerine, yar
amılarma mazhar olurken yurdun da
ha birçok yerlerinde birçok binalar ve 
okullar yapılacak, yurda, ulusa karşı 
olan ödevlerimizi yerine getirmiş bu-

lunacağız.,. 

B. Refet Ülkenden sonra iki üç 
mektepli genç intıbalarını anlatnng
lar, ~iirler okumuşlardır. Bundan son-

ra, Başvekil Celil Bayar, elinde ma
kasla, kırmızı - beyaz kordelanm önü
ne gelmiş ve 5u sözleri söylemiştir: 

"Sayın arkadaşlar, sevgili çocuk
lar; 

.Mektebiniz hakkında aldığımız ma

Jümat tamamen bizim i~in itminan 
bahştir. Buraya evlatlarımızı . büyük 
bir emniyetle gönderiyoruz. Mektep
lerin daha çok ileri gitmesini ister ve 
bunun jçin imkan nisbetinde yardım 
etmekten zevk duyarız. 

"Memleketin her tarafında bu kabil 
müesseseletin taaddüdü irfanın yük
selmesi demektir. Yarın için yetişen 
buradaki gençleri kıskanmadan teb
rik edelim. Kendilerini bliyük istikbal 
bekliyor. 

.Memlekete himut edeceklerdir. 
Vatan kendilerinden istifade edecek

tir. Bu her :iki saadeti kendilerine bü
tün kalbim ve samimiyetimle temen
ni ederim.,, 

Şiddetle alkışlanan Başvekil Celfil 
Bayar, iki yavrunun tuttuğu kmnm -
beyaz kordelayı kesti. Mektep açıl
mıştı. 

Büyük kalabalık mektebin içerisini 
dola§tr. Davetliler salonda izaz ve ik
ram edildiler. 

Almanyanın iktisadi 
. dikdatörü Göring 

Milletler cemiyetine "Gevezeler 
birliği ,, diyor 

Berlin, 27 (Hu u~i) -1ktısat ~a- 1 
zrrı Doktor Şalıt'rn istifasınJan sonra. 
Bitler bir mektup göndererek, kendi- 1 
ı:ini hu usi nıii:.avir tayin ettiğini bil- 1 
Jirrnİ§tir. ' ı 

Hitfor'in, Şaht'ı gı•rıe milli .Alman 
hankasmın başında hrrnkmasr. ona 
nezaretsiz nazırlık verme~i ele iktı:'al 
11azırmın eski faaliyetine bi r muka
hcle @avrJmaktadır. 

1ktrs~cli n1<1luıfilcle ~<iylendiğine 
göre, uzun zamandanht'rİ Dr. Şaht, 
memleketin iktı~at ,·e malive salıa;-;m
da keneli ine maluln t lıareket imkanı 
'eri lınc inclı>n ~ikih etri idi. ~ahfm 
i tifa·'I iiıerine." y;n i . nazır 

0

olarak 
J'unk tayin edilinceye kaclar bu İiİ 
idare edecek olan Gi)ring. hu ~uretle J 
\lmanyan rn iktı~:ul i ıliktnti)rii olınn~-

lur. ·ı 
Göring "Cf'tıCl'r<1dehi c,.,,,.=,·ler 

Birliği" ıulr.rı Balı.~<'tti 1 

Berlin . 27 ( Hu!ÔuJ) - General 

Göring. Hnnıhurgta verdiği hir nu

tukta .\lmanyanm yeni kun etinden, 

lıarp malzeme~inde yapmaktaki faa

liyetinden ve nıiistemleke hakkından 

halıeederek demi~tir ki: 
~·Almanyayı kendine doc:t edinmek 

lıer memlı>ket menfaatinedir. Çelik 

Berlin - Roma mih,·eri bütün Avru-

paya uzanmakta ve Tokyoya kadar 

gitmektedir. İşte, .. ulh için "·Cene\ re

ci eki Gevezeler Birliği" nden daha 

fa~·dah olan birlik hudur!,, 

K onrorans ve temsll 
Şrhreminl H a.lkevlnden: -i _ 12 _ 1937 

Cumartesi gUnU Evimiz salonunda saat 20,3Ö 

da içki dUşma:ılığI hakkında bir konferans 
verilecek, konferanstan sonra (Baykuş ve 
Eski ldetler) adlı piyesler temsil edilecelt .. 

tir. Evimiz Uyelerinln davetiyeleri Ev kAtlp
llğlnden almaları. 

Abdülhamidin 
mirasçıları 

FIJlstlndekf davayı 
kazandılar 

Londra, 27 ( Hu!!usi) - Kudü~teıı 
"T . ., 

ayını gazete~ine hildirildi;-;ine 
göre~ Sultan Hamit varisleri Fil~tin 
lıükfııneti aleyhine Yafa mahkeme
<.inde a!;tıkları darnyı kazanmı~lar
dır. 

Y:ırislerin İ!;inde ölii ve <liri 14 
prens .varhrr. Bunlar, Gaze ka~abasr 
cinrm<la ::\Iuharaka'daki geniı= ara· 
zinin Su1tnn Hamitten kend,ilerinc 
mirac; kalclrğınr iddia ctınektrclirler. 
Hu ara7İ, uhan Hamidin iizPrindc 
kayıtlı lmlımurken. Fili~ıfn lıiikfıme-
ti bir kamınln buraları zaptn:lcrck 
kendin~ ııınletrni~tir. 

Yafa ınnlıkeme ini tı-~kil eden hiri 
İngiliz, diğeri Arap iki lıfikim. Fili -
tin lıükıimeıinin zaptedilen yerlf'r:İn 
aitliyetini İ hat etme~ine karar Yer
ıni~tir. 

Yafa mulıkçnıesinin hu kararını 
leınyfa !astik t-<lccck ol nrsa, varis-

ler dalın hn~ka iddialarda da huluna
caklar \'e hunun rıetice;;i cok f'Jıem~ 
miyetli olaraktır. Çünkii; varisler, 
Fili~tin topraklarında ayrıca, yiiz hin 
l1cktarhk arar.j iizerine hak i<ldia et
tikleri gihi, Kıhrı~ ada~ı He Irak top
raklarmcla da miras aramaktadırlar. 
Zengin Mu~uı petroJJerinin içinde 
hulunclnğu toprakları da miras~ılar, 
Sultan Hamidin ken<li malı olduğunu 
iddia etmektedirler. 

Tevkif edilen 
Dük ne diyer? 
Paris 27 (A. A.) - Dük Poz~o 

di Lorgo, isticvabını müt~akip San
te hapishanesine sevgedilmiştir. 

Dük, isticvabı esnasında 1936 se 
nesinde şimdi rr •xvkuf bulunan ge
neral Duseingneur (Düsenyör) ün 
teklifi iizerine "Müdafaa komiteleri 
birliği,, nin ikinci reisliğini kabul et 
miş olduğunu itiraf etmiştir. 

Dük bununla beraber vazifesinin 
birliğin kiralarını vermekten iburct 
kaldrğını ilave etmiştir • 

~;,, t ren toprak 
al tın d ı ka~d ı 
·- ·-., _, lrtususi) - Elazığ ile 

Ergani arasında işliyen tren Hazer 

gölü (Gölcük) istasyonu civarında, 

yağmurların tcsirile birdenbire yıkı
lan toprak altında kalmıştır. 

Kaza yerine Elazığ, ve Erganiden 

derhal imdat trenleri gönderilmiştir. 
Ölen yoktur. Yalnıı yeni terhis edilen 
askerlerden Niğdeli Durmuş oğlu Ha
lil ve Mehmet oğlu Yusuf ile Sökeli 
Osman yaralanmıştır. 

Almanya ya müstemleke veril' 
mesi meselesi 

Orta Avrupa devletlerinin ala 
ğı karara bağh 

L ondrada müzakere' 
ler yarın başlıyor 

Londra 27 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Hitler - Halifax mülakatı ile ya

kında cereyan edecek olan İngiliz -
Fransız görüşmeleri neticesinde Ver

say munhedesinin mlistemlekelere da

ir olan ahkamını değiştirmek üzere 

hususi bir konferansın toplanması ih

timali bulunduğu bazı siyasi mahfel
lerdc söylenmektedir. 

Diğer mahfellerde söylendiğine gö

re, İngiliz - Fransız görüşmelerinin 
hedefi daha ziyade müstemlekelerinin 

istirdadı hakkında Almanya tarafın

dan yapılan talebin nazarı itibare alı

nıp alınmayacağını veya Almanyaya 

kendi mü"temlekelcrinde açık kapı 

rejimi tatbik edilip edilmiyeceğini ta
yin etmekten ibaret kalaC'aktır. 

Bu iki ıııktan bırincisi, müstemleke 
müzakerelerine vasati Avrupa devlet
lerinin jştirakini intaç edecektir. Çtiıı 
kü mtistcnılcke mandaları Versay 
muahedesi mucibince . verilmiştir ve 
bu muahedeye de Avusturya ve Çe
koslovakya da dahil olmak üzere va

sati Avrupa memleketleri de iştirak 
etmişlerdir. Tahmin edildiğine göre, 
bu dev1ctlcr herh.tılde Almanya mülki 

tam~iyetlerini kati surette tanıdığı 
takdirde muahedenin değişmesine mu
vafakat edeceklerdir. 

Siya~i l'\\Ü§ahillcr, bu vaziyetin bil
hassa Almanya ile vasati A\TUpa 
arasmdn tanhlıüt sistemi üzerine ku-
1'1J..n.ool. :r-ft~ .,_..:.: .... ~ı-- .&..-:-: -

lktraadi müşküllerin halli .gibi mu .. 
hinı akisler bmıkacağmı kaydetmek
t~i.rler, 

Diplomatik mnhfcller, !ngiltercnin 
Almanyaya açık ltapı rejimi bahş-

eden bir 11lan ve belki de bu memle
ketin iptidai maddeler satın alabilme
si için krediler teklif edeceğini zannet
mektedirler. 

FRANSTZ - ITALYAN TElı!ASDARl 

Paris 27 (A.A.) - Hariciye neza
reti umumi katibi Elexis Lcger, hu 

sabah İtalya maslahatgüzarını kabul 

etmiştir. Bu mülakat esnasında Fran

sız deniz nazırı Campinchinin nutku 

dolayısile İtalyan gazetelerinin yap

tıkları hürumlardan bahsedildiği zan
nedilmektedir. 

Kızlara sarkıntı
/ek eden kadın 

O Un iz mf rde bi r meş

h ud cilrilm davası 

g llrllldü 
fzmir 27 ( Hususi) - Bugün 

şehrimizde mühim bir davaya bakıl 

Yeni adliye 
tayinleri 

Ankara, 27 (Telefonla) ....- ' 
yede son olarak şu tayin ,.e JJ 
yapılııu:.lır: 

Gireson lıukuk hakimi .l\Ieh~ 
ı ' h "d<l • A irıl ı a .. mıı eıuınumı mua' 
1: ozgat ı~~üdc~iumumisi R~ ( 
Konya mmldemmumi mus,ıJJ. 
Eıı;me lıakimliğine Bo hof Jıi~ 
min Akyürek; Akşehir hak•~ 
Ak'i~hir Alacn hakim ınua'·~~~ t 
mal; Alaşehir hukuk hiikirrılİf° 
irt ceza hakimi İsmet; Ankıır~{' 
hakimliğine hukuk doktoru lt'1f, 
yitgnzi miidcleiumumiHğine ., 

sorgu hakimi Ra,.ilı ~ ı Tazim iye fil: 
uınumiliğine Gireson sorgu . 
J\ li Siireyya tayin edi1miş1~;.d~· 

:w lira ile _..:orgu Tınldmlrt;'" 
edilcrılPr: b 

Giirdcs corgn hakimliğine 
mezunu An1i, :\fer!=ine A1111ıe•• 
ı-a Rc~at, Y,-ızgacln Alıdürr.olır11~~/. 
mü:.;hacıköyüne Ali Rrza. AIP"~ 
Burlrnnettin. 1\lidya.::a En,·e~ ''J 
Sültaniyeye Enver Ağaz, f~f 
lbrahim Kemal, Bcyazıda 1=fll' 
,Jrra İbrahim, :\fokirde ınıfı~ 
can, Uşa~a Fe,·zi, DasinJere #, 
Fetlıiyeye Kadri, Nazimiyeye 

Ay<leınir, Surnç'n 1' uşa KiizıııJ 
keye Necati, Karsa Melnnc~~ 
Ermi~e Rami, füzeye Reş~t 
Sa,·1mt'~ C::nlilı P..ivrilLe Se}> 

.30 lira ifo lıa/.dm muavııı 
yirı edilPtılcr: 

·r · k. c · l ·'·i"' nnra ya e ı ezırt> ı:ı~ ti 
' ·ini ı\ vce, Bcrı:ı;amavn Kancl•. 
kim m;t~,·ini ~feliilı~L F.clrrıı1~ 
met, fnlatyaya Tiaki. Siirtlc C 
Kcınnlpa.,aya Cahit. Ceyha~: ti 
C::un••nrlm a Em n Knran, f ~ı 1• 

... . - 1ırı 
I"i. fliğra Eni,., nur~nn·ıı f ıı . 
clnhana Fazlı. Prfnva Fe'c-ı'~;ı 

1 ( ... K k'" '11 
şan ıya Al\ ıt. ara ·oceye ı'' 

11 .. · F 't G' ı;•-. f nnyn) n u;;cyın erı • ... ,.ro~j 
fan Sııhri, :'.\larıliııı· Haliı. •. P.J 
Necim Tnrluın. Bafraya Fıılır"'~ı 

• 1 
na Havri, :\fo~a f nyrettH1• 11( • J r l 
1h ... nn. Çankırıya 1rfan. ~ .1 t' 
rııalp:ı-rwa K<'ın::tl. KurkuU~~r~ 
,1 .. 11• '1ilıalf'ik'e ~felınwt ı~ 
o~lıı. Voıın l\ln7.afff'r. I' nr.;ıı f,ff 
Tııran. F.lhiı.tnnn 1\lazhar._f l 
mn "\Plıi'ı. ~j,·rilıi .. ara \k~ 'ı11r" 

~ 1· k' 1 . l' k<i•>riivc • ıt'·1, ',t> ·ışe urc ~ j/' 
1 \T f' 

Zf'Vf' Tarık. Rozkıra ac 1
• -

Anltaıa Huh11l1f8 J 
lesinde 11t,. 

Tahmatname deOlf p' 

Bugün iP.EK Sinemasında •:•••• mı~tır. 
• Mdiihat ve Seher isminde iki 

Ankara 27 (Telefonla) ~~.~ 
kara hukuk fakülte~i?d~ be. ~· 
fesörler adliye vekılım~z fette , 
Saracoğlunun verdiği zıY8 r' 
lunmu~lar ve ziyafetten 501' ~ 
toplantı yapmışlardır. . bıJ t ~ 2 Büyük Film Birden 

1 - Kanun Harici 
Fransızca sözlü ve gör ülmem i§ derece d• heyecanlı, meraklı müthit bir scrgii ze~t 

~- o n şn TA R~ AN 
Türkçe Sözlü. Baı rolde : D O R O T Y LAMOUR 

•ı---·--

MELEK SiNEMASı 
1934 Şeker Bayramında: T A N G O L l T A 

1935 
" ,, : KLO -KL O 

1936 •• ,, 

Aşk 
Cillz~1Ji;ine, ihtişamına - azametine gözlednizte görmeden 

YNITEO 
ARTISTS 

öTER K EN 

inanamıyacağınrz bir ŞAHESER 

....................... !111111....... ... ...... 11!1111~ ................. ...... 

genç kıza sarknıtılık teşebbüsün -
den suçlu Sadiye meşhut cürüm ha

linde, mahkemeye sevkedilmiştir. 
Ceza kanununun tadilinden son. 

ra ilk olan bu nevi sarkıntılık dava
sı çok alaka uyandırmıştır. 

Muhakeme bazı hususlann tahki 
ki için başka bir güne bırakılmıştır. 

Profesörler meclisinın t1~ f 
tısında fakültenin talim"\') J,i! o' 
değiştirmeğe ve AvruP8~~ıt'~~ft 
verlerinde tatbik edilen 50eritt1'1 (1 
;uli.inün tatbikine karar ~ıi~t 

Bu usule göre talebe 'hB11I 
şubat devrelerindeki irtıtl 
recektir. 

·• i~1n SAKARYA SlnemasuıdaJ 
Sincmacoloğn, en muazzam ""ıv•ffak.,eıi, (T dunili ...,ı.ı;> J 

il 

Allahın Bahçeı~t 
Fransızca sözlü büyük aşk romanını görünüz. Bat rollerde• 

MARLENE DIETRICH ve CAHRLES BOYER ~ 
tlnvctcn TAVŞAN ve KAPLUMBACA, fran~ızca ıö:?:lii ,,e :' 

hir Sili Senfoni. _Ayrıca Paramount Jurnal dünya havadislel'l• 



~swASTOPOL 
·~11 ,~1 önünde .•• -

.~azı Ah .ned Tefrika Numara•• = 7 4 

~~ a Ts~ atk .. , tip· ~a;eş; 
lJfln •• 
il gu muharebesine hazırlanan 
ı-.ı~Sl.Q,. müthiş hezimete uilradılar 
'!.~ \'ıQJ 6 . 
""'llı g:~ .. ~erdikler! İ§aret, piş- arasında hazırlanan meura gömül-

dar b' gı yolu g0steriyordu dü. 

Yunanistanın 
' 

Enosis klübü 

5 - KURUN 28 SôNTEŞRJN 1937 

1 
Fenerbahçeliler 

BugUn yapacakları iki maça 

Nasıl çıkacaklar 
Bugün ahahlcyin Yunan Eno j 

!'} ır g · . · 
~rı ~ld eçıttı. Emri alan Türk Bu harpte Ruslar 1200 _ölü bır19:k-

. lfer ne ırını süratile ileri atıl- mışlardı. Yüz kadar da esır almmJf· 
.t \'e ga~e lllal olursa olsun barp tr. 

Dünkü maçla Güneşin zayıf takımına 
öğleı1en onra ela iile)nınni)e kulü~ 
hiiyle liğ rnnçfarz ) apse. k olan I;-e· 
nerbnhçcliler lıer iki kar ıln~ına için 
de taknıılarmı u şekilde tanzim et-~l llırı errı/ ~elece!derdi. Baş ku- • • • 

.,.;: dollın i ıle yapılan harpten Muharebe kazanıldığı gün hem aa-
~ k ask e.k ne kumandan için ne l ker yor d'\."'Dlilş, hem de yaralıları 
ıq v .. G·e· rı için ŞerefJı' bı'r ı'atı· . gun ı ldn0-.ı görül 

" ur u !{ • tedavi imkanlarının az o -- • 
ili Şiddeti~ h .~uvvetıeri Türk 88· müştii. Rus yaralıları çadırlara alını-
tolilr .. ucuma geçmiş oldu. yor ve yaraları bakılıyorqu. 

~ttııar. gormez cehennemi bir Burada da en milhim meselelerden 

~ 0l'ınarıhk . . . biri askerin erzakı idi. Soh~dan .0:· 
\ toı>. H:.. ıçınde ıdi ve oradan duya iki bin beygir ,·a.sıta ılc getm-ea· '"Ulek at . d rd llı; '~Orcf • eşı urmadan de. len erzak ki.fi gelmiyo u. . 
' k 'ske~İ . • Mağlüp Rus kuvvetleri Öm:r P~~ a beri,, A. enırı almıştı: Ordusu tarafmdan takip edilse ıdı 
~Ilı Jrulllan:a zaptediiecek.. Türk askeri J{ıita:vise kadar ilerliye-
' eôl'le de • ıınl::ırından biri bu harp bilecekti. Fakat ömcr paşa erzakın 

'.tlır·t r · (7el . . b' ka" gun·· beklemek sure-
~= · aske 1 • lO mesını ır .. 1 ,~ •tlar, b r crı. nasıl \'e ne \'akit tile büyük bir fırsatr kaçımıı§ 0 uyor-
~· .\dada unu .hı~~irimiz farkede- du. .. .. . . 
~ 1nı;~ mı· fesh ~rkleri gören 88• Teşriniewelin sekizinci gunu ıdı. 
~ İ-fe[ls· ıthfş bır panik i"inde kal Her tarafta taarruzlar ba.,ıamıştı 

~)r lk h~ kaçmağa ba~ladı. Eğer Miralay Ballard kumanda.s~ndaki ta-
Oı... ~J>ted U!e gelmese idi Türkler bur nehir sahilinden Zugdidı yolundan 

2-1 nıağlup oldu 

~ı.""'~ııı 1• ernezJerdi K • . .. • .. "du" "'lll O r~ ad · . . utayıs uzerme yuru · 
~eti g·d. a zantecıldıkten sonra Yollarda görülen manzara Rusların 

Türk ııe l"wıan ta1.-ımları ara suula bayrak uermc merasimi 

'lı!' tek 
1 ıJecekti. uğradıkları zayfatrn çok ağır olduğu-

)~i .. rar edildi: nu gösteriyordu. Yaralılara, .. ~ıme:e 
>bk~ t &d nstlanmakta idi. Rusların buyuk bır 
~;'<!. h anın "t · · h k ~ ~ C\UsJa 0 esındc orm:ınlık korku ve tel~la ricat ettfklerı mu a 
~ 'linj ~.? de~·amJı ateşleri bu- kaktı. 

\..~ oılll ~terıvordıı . Ondan bas Zugdidiye gelindiği zaman Rus kuv
. ~k b~dı~ı~dan ileri atılmak vetlerinin üç dört saat ileride olduk-

! her r olum demekU. !arı öğrenildi. Gilrcistan prenslerine 
h.. ıı \'~~ takip e.d~n Ömer pa~ıı ikamet yeri olan Zugdidi zaptedildik-
"'Q l'ııa .Yethır görüyor u. ten so11ra ordu burada. da bir muddet 
tr_,; ta.~i topçu.ıa:ını dövecek su- kaldr. Hazırlıklar yapıldı. fşte bu te

Ye edınız .. emrini ''er- vakkuf da Karsın suJcutunda büyllk 
l ltu . . bir amil oldu. ÇUnkü Ömer pqa kuv
~ t.ı:\ 8 toplarına mukabil Türk vetıeri ile yürü!e idi Kal'l!lı muhasara 
4J"'ll ttı~·~. etme~e ba§laml§Jardı. etmiş olan Rus kuvvetleri mahvedile-

Fenerbahçe ve Güneş takımları 1 ikinci devrede; Güneş takımı al-
ile karşılaş?1ak iizere §ehrimize ge - tı oyuncu~unu değiştirerek: Safa -
len Yunnnıstanın Enosis futbol ta - Rept, Hrısto - Yusuf, Muhterem, 
knnı dün ilk maçını Günqle yaptı Daniş - Salahattin, Kemal, Melih, 
Bu maçı görmeğe gelenler pek az - Şevket, Ihsan - tertibinde bir ta-
dı . 

.Saat 115 te San siyah formali mi
safirler aahaya çıktılar ve halkı se
lamladılar. Biraz sonra GünC§liler 
de ae1d.iler. Hakem Nihadm idaresin 
de maça ba,landıiı zaman Güneı 
takımı: Safa - llhami, Hristo -
Daniı. Muhterem, fbrahim - Ab -
durrahman, Ömer, Melih, Murat, 
Niyazi §eklindeydi. 

kımla çıktı. 
Misafirlerin bu devrede açılarak 

Güneşin bu zayıf kadrosunu mağ -
lup edecekleri ümit olunuyordu. Fa 
kat oyun ilerledikçe bu üfl\fdlerin 
bo§a çıktığı görüJclü. Zira umuıhi -
yetle ufak tefek yapılı elemanlardan 
mürekkep olan Yunan takımı saha 

işaretler: 

mi~lerdir . 
J:no i 'e knrşı O) Da) acak Fenrr

ıl r·ı hiri: 
f hı~amettin - Orhan, Lehih -

ı:~nt. ngolirli~ .. Re)al - İ) azi, 'n· 
nıık. Fikr--t. !\ nci, Orhan. 

Süleynıaııi) r. ile çnrpr~nnck .. arı • 
l~u,•h crı takım <ln: 

N'cr.drt - Orlınn , Lehih - Sedat, 
\ngolicli~. :\ldıınet Rt'ı.a t - Naci, 

., ahan, fuzaffcr, Fikret ,.e Orhan 
rldinde olacaktır. 1' 
Ga ataaaray murakabe 
heyeti onbe• gUn sonra 

toplamyor 
DOn y11pılmam icap eden Galataaaray 

JdUbUnOn yOksc.lc mor kabe heyet! lçUmaı 
ekserlyrt olmndıCJ için, nizamname muclb!n. 
c 15 gün onraya, 11 KAnunucvve.1 Cumar. 
tcsl mı.a t H 30 a bırnkılmr,tır. 

BalurköyUnde spor 
faallyeU 

BugUn BakırköyO BarutgtıcU alanında 

BarutgOcU • Davutpa§:l spor klllbünlln A . B. 
c. takımlan karıılll§llcaktardır. Gene aynı 
yerde bu klUplcıiıı Voleybol takımlan da bit 
maç yapacaklardır. 

r:ın biraz camurlu olması yüzünden 
topu Jayıki ile kontrol etmeğe ve 
sevki idareye muktedir olamıyorlar .. 
dı. Buna mukabil taze kuvvetlerle 
bir hayli dinçle n Güneş taknnı da 
ha arimkar..oyrıuyotôu. ~n üze
rinde kati bir hakimiyet tesis eden 

(Ar~ 6 tncı tKJyf<J<la) 

\t U!hış. bir düello içinde idi. cek ve feci akibete uğranmayacaktJ. 
$\L" aı g çnııs, hicbir taraf ateıc:i ( ArAntı oor.J 

~'1'~u~ hafi~et~emişti. Me;. 
~ ll§ladıgı gıbi devam edi-

Müsabaka ba§lar baf lamaz iki ta 
kım karııiıklı hücumlarla bim'irlerini 
denemeğe baıladılar. Devlet artisti 

~ ıı 
\ ~ta ~a: YAZAN: Sadri Ertem 

~ ~i~ermiJeri harcamak JA. 
~~li e mukavemet etmek ııı. 
~ ldir bu, kuweyi manevive 
st~lt~t büşmana ~n ı \~Uk bir 1 _ 937 - Puar 

%8 - T. ,.n 

Kaleden kaleye uzun vuruılarla 
gidip gelen top nihayet daha ziya
de Güneılilerin sevk ve idaresine 
tabi oldu. Günetli oyuncular ha -
aımlannı kuvvetli bir hakimiyet al
tına aldılar. On dokuzuncu dakika-
ya kadar tauız bir ıekilde ve golsuz 
devam eden maç nihayet biraz gü· 
zelletir gibi oldu. Orta ?1uav~~ 
Muhteremin hesaplı oyunu ıle mu
temadiyen hücum yapan Gü".C§ mu 
hacimleri kaleye ortalanan _bır t~ -
pa Melihin vurduğu kafa ıle ılk 
gollerini kazandılar. 

Maarif vekaletinin hazırladığı bir 
kanun projesi sahnenin istikbalini 
koruyor. 

Artisti saran manevi dekor çetin 
bir cehalet halindeyken yapılan it 
ancak ferdi bir huruç hareketi ola • 
bilirdi. 

~°illi. olsa da vermemeliyiz. 

~ dUeııos . 
ıtı 'aat u tam iiç saat sürdü. 

~llıefe bf3ontında dÜşman 'ate§i 
\ de11a a~ıJadı. Maamafih tüfek 
~ ~ rn ediyordu. . 

Ş:~1 ~oru dUşman top ateşinin 
~ ~aı l3 nce bir al~y PiY-ade as. 
v'ıı talt"iy allard kumandasındaki 
~ı~ Ço'J{e :~esini emretti. . 

taa t~itte ç tindf. Adanın merke-
~~li Utır YoJ lt karşrya geçmek jçin 
~ ı>a J." varaı. 
· r,..,, ~rhat 
~~·ıJt Os Paşa adanın dağ ta-
~ 1 etrni mıı,n paşt\ da sol tara
~ 11 ~ ş bulunuy9rlardı. 

~~h~tefirıe rıın fırkq.CJr Ruslann en 
~ll slira~aruz bulul}uyordu. • 
te ll ate§ e . alınmasına , ve üste 

~tııa erek teCd~Jmesine r~ep ge
\' il ba a rtıbat almak Iazrmdı. 
e""tti}'! '-. bekl<'m~nin h.içbir 

i Ôl'>ıe1c :I;ınj biliyordu. Ya ta
t.. ıı hu,.,. e Ynhut mu,·affak oJ. 
•1" -"rn • q.., il~~ c.mek lô.zımdı. 
"I: , geçti . 

~erı geçıyoruz .. diye 

1 ~e .. ·ı ~i t • diktp 
tırarr .. " sonra knrşı sa. 

"ri n sunJ?U 
\>. l'l'ıtıhte muharebesine 

~ ı.ıt: bi meldi. p-, kat Rus. 
l'I~·· r ces 

~ ıı •lf'evi al aretıe \'e umulma-
t e 1. an Tij k 
'•~ ~allı d r ku,vvetıerinc 'l' 11 a1ı1c . _t1 :-am11dılar. Büvük JI 

r tıebri ı~ınde ricat ettiler. 
ı- o· ~eçllmiş Tü' k 1 
~ 1Ttıtı8tu · r orduım : 

saat 12,30. PJAkla Tür'< 
Öjle neoriyatı: • . 13 oıs Beyo&lu Ha' 

_, "0 Ha ~ .. dl!. ' e .. 
mua1kıal. 12,., dan bir temıU. 1' 
kevi 1:'5.!terft kolU taraf'!1 

Son: . · tı· "'•af ıS,30 Pllkla danı 
Akpm netrfY• • ~ 

ıceman ve piyano nta. 
mUSfklal 19 satıya: 

,ana• Sellm Sın't Tarcan 

Bu istikbal, seviyeli artist yeti§ -
tirmck ve istikbali emin sanat ada -
mı halketmck demektir · 

Başka ne yapabilirdi? 
Sosyetenin geri temayüllerini ta

kip eden, ancak onunla ya~amak is
teyen hük1imetlerde daha on bet 
sene evveline gelinceye kadar sah -
ne adamım "m~um,, bir hayatın za 
vaJlısr sayardı. katlle. 19,30 Konfe . • aıc-eı :nıunteı. lD,ı:s 

(İnsanlar ve bayvanıar, 
ııo-nen v~ arkadqtan 

Bonıa haberleri. 20 kı.l ve balk ıarkılan. 
taratmcJan TOrk hı~S ömer Rıza taratın. 
20,30 Hava raporu. f!! )4uuffer llkar ve 
dan ·arapça şöylev. 29• ;rark musJkUI ve 

Bu sayıdan ..onra misafirler -~iraz 
açıhr gibi oldular. F ak~t ~ok su:me 
di. Güneıliler tekrar hakım vazıye
ti ele alarak hücuma koyuldular . 

Maarif vekaletinin sahneyi alaylı -
lrktan, başı bozukluktan, kültürsüz
lükten kurtarmak işinde tuttuğu yol 
yüzde yüz cezri ve yüzde yüz kali -
teyc istinat etmektedir. 

Dram ve operayı kurarken yüz 
de yüz cezri olmak, ve yüzde yüz 
kaliteyi birinci plana almaktan ba§
ka ne yapabilirdi. 

Derbederliği, kültünıüzlüğü ~s • 
Jeycn §ey sahnenin bu haz.in nali j. 
di. 

Proje kiiltürlü sahne adamına 
0 'devlet artisti,, sıfatını \'ermekle bir 
zamanlar memleketin paryası sayı· 
lan insana ~eref ve itibnnn en yük-

arkadaşları tara.;uıdan ) 21 l ıs Orkeat 
t ayan . , • 

halk şa,rkı)arı. <S•• ı:.;.,,.Puen. 2 - Grou 

Açıklariyle ani hücu,?llar yapan 
ve böylece sayı yapmaga çalışan E
nosis mühacimleri hakem Nihadın 
ısrarla çaldığı ofsayd düdükleri yü
zünden bir türlü müessir olamıyor
lar ... 

. L 1...tnl: aatıet e" 
ra. l - . u &' BOrodJn: Da.as ıeıı ıter. 
mann: Caardu. 3 -

4 
_ Btabnu S Dan. 

d 'Aııi central. 
pes e L e schubert: • Serenade. 
M• bongrolseı. 8 - 22 30 PIAkla aolo'ar, 
2.. babtrlerf· • 

•,15 .Ajans "2 !50 Sonhabcr. ..,ll.l'('aJarJ. ~ • 
opera ve· operet ~~mı. 23 son. 
ler ve erteal gfln,Oıı J! • 

Gr.UL s.~Dt TEK 
r:~T~~osu. 

f{,\DJKÖY SÜ'REYYA 
ırnemamnda 

· · pa'.zar(eal akşamı 
BEKiR DO ME"n 

• IJOyilk Vodvil 

5811 • Bakırk!h' l\Wtl\'adl 
<;nr"r:ı'l)a : t~.ır'clldar Ha 
le .fnematarrnda ••• 

. . . 
1 TA?lı'BUlı ~lf'dh-eııf 
~lr 11,ratrolan 

--t~.SO~ 
...uf.o;. L•~ .! Jl!rdr 

ra·P= .w. Sh11~e8!'"~ 
Tfİrkç~· senf"a Bedi" 

Gliknn 

29 uncu dakikada Enosis kale.si 
<>nünde topu sağdan sola nakleden 
Günct muhacimleri Muradın soğuk 
kanlı davranarak yaptığı ikinci gol· 
le aavı adedini ikiye. çıkardılar. 

Mağlubiyete doğru fark açılınca 
misafir takım oyunculan kendileri
ni toparlar gibi oldular ... Fakat Gii 
nct müciafaası gayretli oynuyor. 32 
inci dakikava kadar hasmına fırsat 
verme\ren Güneııı miidafoası niha -
yet sağ i~lerinin bir hücumu ile Sa
fayı mağlup etmesine mani olama
dı. 

Enosisin bu uenc muhacimi kap
tığı topu ~üzel bir §ekildc sürerek 
kaleye soktu. 

Vaziyet 2 - 1 olcJuktan sonra iki 
taraf da tehlikeli hücumlar yaptılar. 

Aklıselimin varabileceği son had 
her şeyde iyiyi kötüye, ve en iyiyi 
az iyiye tercih etmektedir. Buna an
cak kaliteli bir mektep, ve emin bir 
istikballe varmaktan ba~ka çare 
yoktur. 

• • • 
Projenin be]kemiği bu iki esas -

tır. 

Kaliteli, kültürlü artist yetiştir -
mck, tiyatromuzun tarihine nazaran 
büyük bir hamledir. 

Çünkü tiyatro bu memlekette öy 
le hazin bir tarihe sahiptir ki bu ta
rih; kültürlü, kaliteli, bir an'ane do
~ramamıştır. Tiyatronun yakın ta
rihi bize ancak, artistin ne feci şart
lar içinde doğduğunu ve ne f4 ci şart 
]ar içinde öldüğünü gösterir Son 20 

seğini bahşetmİ§ oluyor. ı 

Bu suretle sanatkarın sosyete i
cinde yüksek hüviyetli bir insan ol
du~u ıeberüz ettirilecektir. 

Diğer taraftan bir mesleğin istik
bali kurulmaktadır. istikbal, bunu 
bir genç adamın, işe yeni atılan a

damın ağzından, asla dinlemeğe ta • 
hammülümüz yoktur. Netekim genç 
sanatkar da genç çağlarında gelece~ 
günleri hatırlamak bile istemez. 4 

Fakat, yann, nasıl olsa gelir in .. ~ 
sanlan bulur. ı 

Ve daima genç günler ihtiyar be 
denler için bir rztırap menbaı olur. 

tıct Var-ah · ~una mukahiJ 6S j 
~ Prı bav :PrılınişU . ~t",.İliz "a.· • 

~llaı:ı11 va fok muharPbr- 1(117.a. 1 
1'trır r:ıfıına ral{ ö!dli. Mu.1 OPERET • , • Kadı .. ıl 6 tablc 

' ıısnaroz 

Misafirlerin hücumlanndan bir ka 
cin hakr-m 'ihad yanlı§ kararlarla 
neticesiz bıraktı. Ve haftayım ela 
böylece 2 -1 Güneıin galebesiyle 
niflayet buldu. 

sene içinde sahnenin seviyeli bir şekil 
de kalkınmaya ç.alııması ancak bazı 
ferdi tefebbüslerin eseri olarak or -
taya çıkmııtrr. Bu yolda Ertuğrul 
Muhsini bir i§aret noktası, bir yapıcı 
olarak hesaba katmak ve onun e -
neriisini hürmetle anmak lazımdır. 
O "şehadeti makbul olmayan, oyun 
cu makulesi,, denen artisti dcrbe -
derlikten kurtarmağa ve nizamlı in 
san haline koymaia çalıtmlfbr. 

Bu ıztırabı dindirebilen biz.im ı.ah' 
ne hayatımTZda ne kadar azdır? Hat 
ta ~iç yoktur diyebilirim. Artist ihti 
yarladığı zaman bizde, kendisi için 
hala en iyi tavsiyenin ··oarülace • 
ze,, nin kapısını açan bir kart vizit 
olduğuna kanidir. Bu proje, bu fas
lı topyekun ortadan kaldmyor. Di
leğimiz bu projenin süratle Büyük'. 
M!Uet Meclisinden çıkarak tahak .. ' 
kuk etmesidir. 

Sp.at 2(),30 da ~at 15.so da matine 
u 



6- -- 'RUN 

Bir tülıeı çöktii 
2 amele yaralandı bir amele~ 

Avrupa'dan gelen oğul cansız olarak çıkarlldı 
Devlet dcmiryollan idaresi tara· 

fmdan İn§a ettirilmekte olan yeni 
Aziziye tünelinde bir facia cereyan 
ettiği büyük teessürle öğrenilmiştir. 

kumpanyalar tütünleri tesliıtl~ 
bedelini de tevzie başlanu§laJ"' 

Yeni bir anlaşma neticesind~~ 
leketimizden 18 milyon maJ ~ 
tün almayı kabul eden Al~ 
bugünlerd~ piyasaya çıkınalart 
lenmektedir. la 

Anlatan: VDR GCDL 
Uzıın miidclct hıı:)ka memleketler

de ya~adıktan .... oııra lıahu evine dönen 
oğul... Hıızan hir ~ abancı gibi karşı
lanır, hazan enlckiler ona vabancı 
gelir. Fakat sonra alr~ılır. · 

gazhetnıi~ olmakla itham etmiyontm. 
- Bir o ehikti ! Onu da et te ta• 

manı ol:ıun ! 
- Etmiyorum diyonun işte !lana ... 

Buna dikkat et ... Fakat hu gene o de
rnektir ... 

O zamana kadar işleri "bahadan gör
me" bir ~ekilde idare eden karde"-İ ve :.< 

mağazanın katibi, lıademesi, hep be-
raber ~ikayetçi idiler. 

Nihayet bir gün gene hep birden 
"pedere·' dert yandılar. 

Malum olduğu üzere eski tünelin 
genişletilmesine teşebbüs edilmiş, fa 
kat bunun daha çok ma!rafı icabet· 
ticeği anla§ılarak genişleme ameli • 
ettireceği anla§ılarak geniıleme a • 
meliyesinden vaz geçilmişti. 

Tünelin yanında Aziziye çamlığı 
yakınında yeni bir tünel inp edilme 
ğe başlanmıştır. 

Almanlar mübayaata ba~ lt 
ları takdirde satışlar haraf~t 
cek, fiyatlar da yükselecektJ[~ 

Şimdiki fiyatlar, 3S - SO Bazan çok küçiikken kaprn \'Ur· 

mu' gitmiş, seneferC'e ken;füinden 
bir lınher vermemi~ olan çocuk çok 
değişmiş bulunur, hazan hahaı;ının e
vini kendisi rok dc;-;i~rniq "İirür :o o:. ~ " • 

- Ne hakla heni itham ec1ebilir
in zatcn ? •. İşleri bahamdan na~ıl al

ıfrm;;;a iiyle idare ediyonım. Baham
dan nasıl ı;iirdümse ... 

. Faka~ bu yahancr memleketten 
dönen çocuk hemen daima e\'Cle orta
lığı altü~t eden hir hora lıalin<IPdir. 
Küçükken annecinin ona ''Muzu' 
dağ'cı" (.l\Iuzur ıla~arr.ıgı) demektr. 
lıakkı varmıı:ı. 

Fak'at, hiitün ev halkı hu 111:aktan 
gelen oğul (veya kardef ) kar~r.;ınıla 
boynunu bükerek ılumr, hn ıledi~i
ni. k~hul eder. Çiinkii, tah5:ildf'n g;I. 
mıştır veya çok teC'riiheli hayat ya~a
nıı§trr. 

Ali h
0

unlardan biriydi. enelerden 
sonra eve gelir gelmez, ilk işi karde
§İne kafa tutmak oldu: 

- Evin bütün işini ecen hana bıra
ıiacaksm. artık.:. Ben yokken yaptığın 
hatalar, ıdaresızlikler veter ... 

Karde'i artık !<ahrecİcrnedi: 
- Vay, vay! decJi. Sr.n mi kalılın 

ailenin vaziyetini tlü~iincrt'k? P.unr.ı 
senedir aradın, sordun mu bizi? 

J\ğabey hiddetlendi, bagırdr: 
... . - Senden sorulmaz o! Şimdiye 
ICadar seyahatte idim, tetkilC seyaha
tinde. Bilmiyor musun 88nki ! Fakat, 
bugün geldim, gördüm ki evin içini 
feytanlar gCitürüyor, ailemizin bütün 
i§leri ki;tü iclare olunnvor. Bununla 
heral1er. hak hen seni ~ene malları 

Ağa hey müthiş öfkelendi: 
- İşte a ıl kıyamet burada ya! 

rlahadan gi>rmeye saplanıp kalmak ... 
1lerlernernek gerilemek demektir, 
gerilemek! Neyse, hen geldim ya, şim 
<liden sonra çok çalışırız, geri kalma· 
rı hu suretle telafi ederiz ... 

Anu,ndan gelen oğul evin içinde 
lıaşmı şiiyle tavanılan kapmm eşiğine 
kadar hir gezdirdi. Yüzünü gözünü 
lmnıştıırdu, hurnunu kırdı: 

- Her taraf pis! dedi. Bu e\'İ bi
raz temizlemek lazım... · 

Hundan ııonra hizmetçiye, aşçıya 
yeni emirler verildi. Evde ilk olarak 
Pn Lüviik deği§iklik akşam yemeği
nin kaldırılması oldu. Avnıpadan ge· 
len oğul: 

- Son derf"re ıhliate muzrrdır 
1111 ! <li\'orclu. yemeği ye, karnını 'işir. 
ITf'•n ıle yağh yağlı c;eylerle ... Sonra 
hemen yat yatağa ... İnsanda bu "en
dijec;yon ., ha~ıl eder! 

Evvela hu "endije~yon" un midede 
l)a!ttl olan kurt nevindm bir şey ol
duğunu zanneden ev halkı hunun lıa· 
7.Imsızlık demek oldu~tmu. hüyiik oğ
hın istihzalı izaln ile anladılar. Baba· 
~mm. ihtiyarlndı~ı için elini ete~ini 
rekti~i mai!a'7.a<la her ev altü. t oldu. 

Gitta, Meranda bulun.an anne
afnin ootürreeye tutulduğuna da
ir Lizbet Raymerin gönderdiği 
elı.".Spres • mektubu alır almnz, 
Vaytenekten hareket ediyor. ls
ia81Jondan şatoya dönen Hans 
Goorg, btt gidi1ten muztarip oı.. 
duğunı, tasdik edince, baba.-tt 
Bartram, onun M erana gitmesi
ne evvelce kan, kocamn beraber 
karar oordiklerine dolı.ımuyor,· 
oğlı' "aradan geçen .zoaman zar
fında, fikrimizi değiştirdik!,, di
yor. Konu~nın det."amı: 

edebl Roman : so 

S:5:VGi; 
Uyanınca •. 

Yazan: Maks El 
tum Kurlun daha pek yakında söyle
diği gibi, şimdiye değin gözlerimin ö
nünde saklanan saadet, bana ışıkla 

şa'şaalı görünmüştü. Şüphe ve tered-

Bay peder, içini çekti: 

- •e yapayım, dedi. Öyle iı:ıtiyor, 
öyle yapıyor. Elbet te bir bildiği , ·ar. 

Biiyük ognl lıummalr faaliy~tte İ• 
di. Senelerce geri kalmmayı telifi et• 
mek için hakiknten elektrik 11ür'atile 
çalışıyor, evin içine akla gelmeyecek 
venilikler getirivordu. , . 

Bir giin gene onun daveti üzerine. 
eve iki yaban~ı geldi. Bunlar akıl dok 
toru oldnklnrmı ,.e hay pederi mua· 
yene etmek istediklerini söylediler: 

- Oğlunuz tarafından geliyoruz ... 
Adamcağız akıl hnstalıi!mclan mua· 

yene edilmeyi kaimi ettiği gibi, bir i-
ki gün Bonra, oğlunun ve doktorların 
lüzum görme i ü:r.erine, hastahaneye 
kalılırılmaya da razı oldu. 

Bir niifus azalan aile şimdi, Av· 
rupadan gelen oğulun emirleriyle sı
kr bir çahşmaga girişmi~ti. Evde ya
pılan değişikliklerin, kurulan acaip 
acaip adetlerin sonu gelmiyordu. Kü
çük kanl~~ te mağazada ağaheyİ!<İnin 
"direktineri" altında c;allahm qant nl
tmndan gecenin Baat 7 ı-ine kadar 
ça lışryord n. 

Biiyük k
0

arı1eş magazanm karını 
IZen<li cehine indirmekte de kendi~ini 
haklı gi)rüyordu. Bu paralar da biri· 
kip hirikip Avmpada, "tahı;iJ gördü
~if' ıv·lıircfoki hankA' :ı rz:iclh·orıln ... 

nezaketini gösterdi ve kendisi de onun 
kar~rsma geçti, 

- Rica ederim, ril.;a ederim, muhte
rem ma.daml 

Saat on beş sularında, tünelin kaz 
ma işlerini yapan İ§çiler, işleriyle 
meşgul oldukları sırada tünel yar • 
masmdan bir toprak yığını kaymıf 
ve İşçilerden üç kişi toprak altında 
kalmışlardır. 

Arkadaşları derhal imdada yeti§e 
rek kazazedeleri toprak altından çı
kanmşlardır. Fakat bütün çab~ma -
lara rağmen işçilerden Himmet oğlu 
Veli, tünelin yarmasından kayan 
topraklar altından cansız olarak çı· 
nizlinin Çal kazasının Dağılan kö • 
yündendir. 

işçilerden Mustafa oğlu İsmail ve 
Şükrü oğlu lbrahim de ağır surette 
yaralanmışlardır. Ağır yaralı iki işçi 
derhal temin edilen vasıtalarla Ay
dın memleket hastahanesine nakle
dilmişlerdir. 

Kasaba ve Aydın tren hallan 
birleştirildi 

Devlet demir yollan idaresi, Ka
saba ve Aydın hatlarım birleştirme 
ğe ve bir merkez istasyon binası in 
şasına karar vermiştir. Merkez gar, 
gelecek sene inşa edilecek, gerek 
Aydın ve gerekse Kasaba hattından 
gelen trenler burada birleşecektir. 

Ayni zamanda Aydından kalkan 
bir trenin, lzmire geldikten sonra, 
doğruca Afyon veya Bandınna hat 
tına geçmesini de muvafık gören 1-
dare, bu iki hattı birleştirmiş ve Ke -
merderesi üzerinde bir köprü inşa 
ettirerek araya bir iltisak hattı yap
mıştır. 

Yerini verirken, bu sözlerle hafüçe Şimdi Aydından gelen bir tren_ 
bu hat ile diğerlerine de geçilebil -
mekte, yolcular inmeden, eşyalan 
da aktarma edilmeden B<lndırma ve 
Ankaraya doğru yollarına devam 
edebilmektedir. 

arasındadır. · 
Öğretmenlerini tehdit ettJ 

Konya (Özel) Şehrimiz ort11
ç:. 

Iu direktörü Nazif Baydur "~ 
vin Şevket Özgör eski bir tnlf1i 
rafından tehdit edilmiştir. 
şöyle cereyan etmiştir: •f ~ 

Orta okul direktörrü N~ ~ 
durla muavin Şevket Özgor ııı 
üstü mektepten çıkarak sah~ 
nındaki cad!deye sapmışlıı ri: 
sırada köşede saklı bulunan A: 
li bir çocuk önlerine çdtmış "~ 

•• - Beni mektepten çık ~ 
da mektebiniz genişledi mi?.:· ~ 
size göstereceğim,, diyerek iit~ 
rine yürümüş ve sonra kaçrtl1~e

Ali bundan iki sene cv~:el ~ 
huri tasdikname ile mektePtell 

karılmıştır. _.t:t' 
Polis tahkikata 'devam etfllV 

dir. _/. 

Yunanistarıı~ 
Enosis klübu 

(Vsttara/ı 5 inci saYfr 
oyuncular mütemadiyen gol.~ 
dıklanndan oyunun son clak'/ 
kadar bir türlü sayı adedini 8 

madılar. 
S . ·ı k . ~ . eyırcı er maçın zev ·sııl 1 

kılde devam etmesine tahan1 
demiyerek sahayı birer birt;" 
başlamışlardı ki Yunan sa$ 
kuvvetli bir şüt çekti. Ve toP 
ğe çarparak kaleciye geldi. ~ 
son bq dakikasında berabe f 
~i~ etmek azmiyle bütün .gııb 
rını sarfeden misafirlere ikı 1, 
fırsat düştü. Birincisi, yakffl l 
f ede kaleci ile karşılaşan ~ı 
mu~acimleri topu şayanı ~8_} Ot 
şekılde havaya dikti. JkineJ!1 

neş müdafilerinin yaptığı pe1I 
hakem calmadı. .. • Gt"' 

- Yaaa? .. Aferin! Bunun böyle ol
duğunu istemek, beni sevindiriyor, 
Hans Georg! 

düdün budalaca evhamın bütün men
hus hayaletleri, yerin dibine geçmiş -
lerdi. Neşemi çoşkunlukla gösterebi
lir, sevincimden yüksek sesle bağıra -
bilirdim! Ve şimdi, ... Noel yortusunun 
bütün .zevki, benim için buruklaştı. 
Mumlar yılpır yılpır yanışlariyle be
nim ruhumdaki mahzunluğun gölge -
lerini titretecekler! Gittayı düşünece
ğim, ... onun annesinin hasta döşeği 

yanında oturuşunu ... yahut da, ... hat
ta onun mezarı başında ağladığını gö
rür gibi olacağım! 

eğildi ve yeni yerine oturur oturmaz 
da gazete okumağa koyuldu. Gitta, ba
kı§larr, pencereden dışarıya çevrilmiş, 

dalıp dalıp gidiyordu. Kendisi, boyuna 
değişen manzaranın güzelliklerini ne 
görecek, ne de bunu düşünecek haldey· 
di. Hans Georgtan ayrıhş ve annesinin 
hayatı için yeniden ba.J gösteren tndi
şe, onu başl:a heqeye karşı lakayıt ha
le getiriyordu. 

iltisak hattının üzerinden geçti -
ği köprü, muvakkat bir zaman için 
ahşap olarak inşa edilmiştir. Gele -
cek sene bu köprü de demir olacak
tır. 

Ve bu suretle maç 2 -1 
galebesiyle nihayet buldu. 

Hn.ns Georg, heyecanla, sözlerine 
devam etti: 

- Umarım, ki kaynanam ölmez. O
nun ölümü, Gittanm duyacağı teessür 
dolayısiyle beni pek yakından alaka
. dar edeceğinden b~ka, böyle bir ke
der verici vakıa, benim gen~ karnnın 
üzerine tekrar koyu gölgeler uzata _ 
caktrr. Buna dair seninle hiç konu§ _ 
mak istemedim, baba. Fakat şimdi iti
raf ederim, ki benimle Gitta arasın
da, bizi biribirimizden ayırıcı pek çok 
şey bulunuyordu. Hatta ben boşanma
yı bile düşUnUyordum ! 

- Bundan biraz maUlmatım var, 
Hans Georg! Mamafih, esasına dair 
bir bildiğim yok ve bildiğimden fazla.
smı ?ğrenmck de istemem. Yalnız, sa
na bır şey aöyliyebilirim. Seninle ka
rın arasında hüküm sürmüş olan k "
til vaziyet, beni dehşetli surette az:;_ 
yordu. Şimdi rahat bir nefes alıyo -
rum: çünkü, umarım, ki artık biribiri
nizi buldunuz! 

- Ben de öt r.-denbcri Gittannı va
nrbaşında özlediğim saadeti. bundan 
sonra bulacağımı ummaktaynn. Bu _ 
gUne .kadar Gittanın sevgisinden ş~
helcnıyordum . Şimdi biliyorum, ki ka
nm beni seviyor ve işte tam da balayı 
haftalarımızı tec:ı'it etmek vaziyetine 
erişmişken, bu yeni felfiket araya gi· 
riyor. Noel. her iki taraf icin de hü • 
zünlil olacak Ben. muka:?des ~ecevi 
senin ve Gittanm Y" nında, 1şıklı ç~ 
ağaC'r altrnd:ı n<' ~ 11-ı .. ,.,. -Hharek hl
savvur ve tahayyiil ediyordum! Dos-

- Haydi, haydi, delikanlı! Hemen
cecik aşın derecede tasalanıp da ken
dini kapıp koyvererek, başını o kadar 
aşağıya sarkıtma, bakayım! Frav So
fiye, herhalde gene iyileşir. Kendisi, 

en güvenilir bir tekayyütıe korunmakta 
olduğu gibi, ayni zamanda düşünüle
bilen eti itin:ıh ve ihtisa.slı tedaviden 
istifade etmektedir. Noeli sonradan 
da tes'it edebiliriz! 

Hans Georg, !det& bir çocuk gibi 
nevmit halde çırpınışla, sız.landı: 

- Daima her şeyi telafi etmek te
sellisi ; benim mukadderatım, bu Ön
ce düğün seyahatim ve şimdi de Noel! 
Hep tes'idi tehir, ... hep geçikmek ve 
geciktirmek! Müthiş şey bu hal! .. Her 
ne halse, ben şimdi hemen Lindenho
fa gidiyorum; eğer henüz Meranda
ki yeni vaziyetten haberi yoksa, Kur
ta malumat vereyim! 

- Git de anlat, oğlum. Kurta can
dan selamlarım! 

Gitta, İtalya ekpresine zamanında ye· 
tişmişti. İkinci mevki vagonlardan bi
rindeki bir bölmed~ valnız ba~ına bir 
erkek oturuyordu; bu bölme müstesna 
ol~ üzre, katar, tamamile dolmuıtu. 
Gıtta bölmeye girirı'.;e. bu erkek, ter
cihe değer yerini, gidi§ istikametinde 
pencere önündeki yerini kadına vermek 

Kendisile aynı bölmede seyahat eden 
erkek, lokanta vagonuna yollandı. Git
ta oturduğu yerde kaldı. Hiç iştah his
setmiyordu. Giden, bir müddet ııonra 
geriye geldi. Boyuna Gittayı gözlüyor
du. Bu güzel genç kadı:ı ne kadar da 
mahzun görünüyordu f Kimdi acaba? 
Ed.:i bir keder, ruhuna bütün ağırlıği
Ie çökmüş gibiydi f 

Bundan sonra trenin durduğu Hk is· 
tasyonda, bu yabancı erkek, 3 tane ha
rikulade Riviycra gülü aldı, bölme 
komşusu olan genç ve güzel kadına tak 
dim etti. 

- Size bu çiçekleri takdime o:.irctim
den dolayı beni mazur görünüz, muh
terem madam t Sizi böyle pek ezgin bir 
ruhi halet tesiri altında gördüğümden 
küçük bir sevinç vesil~si ihdas etmek 
arzusunu duydum! 

Gitta, göz kapaklarını hayretle kal
dırdı .. Tereddüt etti. Ukin, bu yaban-

cı erkeğin ıe11indeki sıcak ton ve gözle
rindeki munis ifade, ruhunda sakinleş
tirici, müsterih edxi bir tesir bıraktı. 
Ayni .tamanda, orta ya§lr, pek itinalı 
giyinmiş ve çehresinin hatları ince, ma
nalı olan bu erkek, içinde güvenit intı· 
baı uyandırdı. Bu itibarla gülleri alıp, 
mütehassis olduğunu belirten bir gü
lümseyişle: 

- Pek naziksiniı:, elendim 1 dedi; 
teşekkür ederim 1 

Yabancı erkek, kendisini tanıttı: 
- Doktor Herbert Oyler. Hekim sx

fatile daima teselli vermek ve üzülen 
bir insan ruhile karşılaştım mı, kendisi
ne yardım etmek lüzumunu hissede
rim l 

(Arkası var) 

Bir bekçi bir hırsızı öldürdii 
Bandırmada bir cinayet olmuş, 

Mehmet adında bir bekçi, zeytin 
hırsızı -~ bdürrahmanı öldürmüştür. 
Bekçi r•· ehmet, Abdürrahmanın 
7eytin çaldığını haber alınca takibe 
başlamış ve cürmü me§hut halinde 
yakalamışftr . 

Fakat kurnaz bir adam olan Ab
durrahman bekçi ile birlikte karako
la gelirken elindeki zeytin sepetini 
atmış ve kaçmağa başlamıştır. Mch 
met, durması için bir kaç defa bağır 
mış, buna rağmen kaçmakta devam 
ettiğini görünce elindeki cifte tüfe
ğini üzerine ateş etmiş, Abdürrah -
man aldığı yaraların tesiriyle derhal 
ölmüştür. Bekçi Mehmet cinayeti 
müteakip tevkif edilmiş, adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Vilayet meclisi içtimalan 

İzmir {Hususi) - Vilayet umu 
mi meclisi 1 7 inci ikincikanunda iç 
timalarına ha layacaktır. Vilayet, 

meclise arzedilmek Üzere 938 sene· 
si bütçesini hazırlamaktadır. Bu yıl 
bütçesnide daha fazla tahsisat avn
larak yol işlerine ehemmiyet veril -
meai, daireler bütçe ve kadrolC1nnm 
da gf"rıiş1etilmesi mukarrerdir. 

Tütün piyasası durgun 

Tütün piyasası durgunluğunu 
muhafaza etmektedir. Bugüne ka -
dar satılan tütün yirmi dört milyon 
kilodur. 

Müstahsil elinde heniiz satılma
mı§ 11 milyon kilo tütün vardır. 
ilk giinlerde mübayaatta bulunan 

Nasıl oynaddar ·1# 
Güneşliler umumiyet itib.'l~e 

lrşkan bir oyun gösterdiler· ''? 
retlerinin mükafatını ela 1'8 

lar. Misafirlere gelince: ~ 
Çok küçük yapılı olduklzı~ 

çamurda ağırlaşan topun se;oı. 
id~resinde zorluk çekiyor~ f." 
lerınde kaleci ve iki müdaf~ cİ rJ 
lir oyuncular, kalecinin birl11 ıı.1f." 
deki hatasını gönniyecek 

0 

çok muvaffakıyetli oynadı· ~ti·~ 
İki müdafiin yegane ıcııl 

boylarının kısa olmasıdır. ~8 iJe 
çük cüsselerine rağmen kıt tııı~ıı~ 
ruşl<lrı, ve iki ayaklarının J-1' .il 

lan çok güzeldi. r\iı eır 
Forvet hatlarında tenı8>. ce= ( 

olmadı. Hakem Nihada ~el!fl cİ #,. 
Knrarları isabetsizdi. f3it1Je e1~ 

rede kendisine kaba muaJtl ıııfl 'J 
için dı~arı çıkardığı miidaft.ı~11cl' ~ 
rine ikinci devrede başka. o) o)ııı~~ 
masına müsamaha etmesı. Jt).JV ' 
~.on .. dak.ik:ısmda Güne§ ~,re~ 
ustuste ıkı bariz pcnalt~ d 
~esi hayretimizi mucip ol ıJ · 

Limanda~,. 
BUGÜN KALKACAK ,,).f' ıtf)J 

0ıt~~ 
Saat Vapurun adı ~ 
ıs.ao tzrnır !{-'~ 
12 Ege ~.f' 
8.80 Kocaf'U 

9 Tayyar ~ı; 41 
Gf!:l .ECEK "APl' f?(J J'~r' ~ 
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Güneysu f. 
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L.. ~uı ar 
~İnd s ıye altıncı huku!c mah -

en: 

IM:~naau .. 
~ c d n vckıh Cemil Diimdüzün 
~ a des· d ı. aıı ın c yıldız apanımanı -
'llt • 2 n 'tiiıabe umarasında mukim Vik . 
~ t aleyhine açılan veruet 

~ i:~ahlrikatında: müddcialcyh • 
1' ı.ıı etglhlannın meçhciiyetinc 
't iıa · "ivetiy . 

"<lllctı enın on beı itin müddet 
37 111 t.~iğinc ve tahkik.atın 14. ıı 
~ • ıunu 
~ ~trilıııi saat 1 1 .30 na talikine ka 

lh..ı 1 ve daveti · · · .. _,_ ~it yenın Jtr nuıınası 
'İllld eme d. 
~ "lUtıda ıvanhaneıinc 11ılmıı bu-
liı. .. ""-·· n muayyen gün '-'< saatte 
"'\it "'il tal' tı Iı.ırr ıye altmeı huku~ mahkeme 

ttı~hıııtı"- bulunmanız aksi takdirde 
~lit "C tahk"k lttır ~erizı 1 ata devam rdileceği 
' de olm k " ·1· a uzere ı 'ln olu • 

(V. P. 1989) 
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U.. r ili • 
~ltıları ~ ~bahlan aıeldz buçuğa 

l 
'-))

1 
7 den 20 ye kadar Ulc 

> te a ' partmanlan ikinci daire S
11 
~da hastalarını kabul eder. 

~ e,ı .. 
ıı... lıaıt gunlcri 14 den 20 ye ka 
"'...._ ilarrnı parasız, Kurun Hı 

,"'lltu • 
cutanru daku pon mulca-

lbuay ene eder. Telef: 23&53 

t~l dörd" .. · ~ uncu ıcra memurlu _ 

~ t "-
ı ~~"IJtçta 

12 liç il dolayı satılmasına karar 
~ 937 •det kapalı takse otomobili 
""-• ~'t tarihine müsadif sarşamba 
~"'- On iki ı."'tli.,,. 'tir . den on üçe kadar açık 
ı~, ~ trg etıylc Be~ğlu Fcriköy Te 
~il: o. h enekon cacldeıinde 125 • 
L ~ •· tara ·:ı -.ı~ ""l'•f J a hazır bulunacak me 

'~ t:ı1ct tndan satılacaktır. Almak 
\.~ \ıt,;azıır gün ve saatte mahal-

' buı k 1't İli unaca memuruna mU-

~ iV. 23834) 

~-'-'I ......... ::=:::::=:::::n==ı 
Al ' Doktoru 1 

,~'1,,~,ecaıı Pakşı 
\.. ~"' arını h r .~ lg ergl!n sabah ıo dan.! 
lı~ ~"- l';a Jcajar Kara köy Tünel~ 

a_ e lcab:'ne caiıdrsi batında No 1 
le lı • eder. 

tt t. t Cur:, 1 
~lt'ar a ıtOnltrl saat 14 den 
\. ~ P:ırattrzdır. • 

~-:amsı••Haıııaıı:ft 

. . ,,. 
lstanbul'da bulunan Birliklerile 

Trakya, Çanakkale ve Geliboluda bu
lunan birlikler için 1400 ton kadar 

~ 1 ··ının 8 - 12 - 937 
Bugdayın kırdırı m .... 
Çarşamba gUnU saat ı~.~~ d~ Topha· 
nede İstanbul ı..evazım amırlıği satın
alma Komisyonunda kapalı zarfla ek· 
. . kt Trakyanın tah-

sıltmesı yapılaca ır. 
min bedeli 5566 lira 39 kurut tsta~-
bulun 4108 lira 74 kuruştur. Her ikı
sinln ilk tPminatJ (734) lira <3> "ku
ruştur. Şartnamesi koırıisyonda gorU
lebilir lstek1llerin 2490 sayıh kanu -
nun 2. ve 3 uncil maddelerinde yazılı 
vesaikle bera~r teklif mPktuplarmı 
ihal '. den bir saat e\·vel Komis-

e 8aa~ın (279) (7904) 
yona vermeleri. 

• • • 

Le İstanbul Eşya ve Teçhizat 
vazım . 

amb 'htiyacı için 2500 kılo balya 
arı ı . . k 

ipi ile 500 kilo anbalajlık sıcım açı . 
eksiltme ile satın alınacaktır. thalesı 
10-12-937 eunıa günU saat 1_41~~ 
Tophanede tstanbul ı.evazmı imır ıgı 
aatmalma Komisyonunda yapılacak • 

tır. Muhammen bedeli 2100 liradır. 
nk teminatı 157 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nüınuneleri komisyonda 

görülebilinir. İsteklilerin kanuni bel
gelerile belli saatte ı<ornisyona gel-

meleri. 
(271) 

• * • 
Levazım Istanbul eşya ve teçhizat am
barı ihtiy·acı içln 35.000 met. kanavf~e 
kapalı zarf usulile satın ahnacliktıl'. 
ihalesi 10-12-937 Cuma günU saat 
14.30 da Tophanede fstanbul Leva%J?n 
amirliği satınalma Komisyonunda ya
pılacaktrr. Muhammen bedeli 5600 li
ra ilk teminatı 420 lira 00 kuruştur. 
Şartname ve numunesi Komisyonda 

görülebilinir. tsteklilerin kanuni bel
gelerile teminat ve teklif mektubları_ 
nm ihale saatinden bir saat evvel Ko-

misyona vermeleri. (274) (7859) 

1 tA N 

B 
x.ı d" du··ncil sulh hukuk mah-

eyo• u or 
kemesinden: 

Ş. I'd B onti kır sokak 54 sayıd.ı otu 
ıı ı e cm • d 'k 

F 
'd f ndan ınezku: a reste ı a 

:-an en e tara ı D al h' 
C lal ener ey rne 

met eden kc•;ası e . · . 
d 

vasında ıdava edilenın 
2çılan nafaka a v . bul oldugu zabıtaca ya 
ıkametg!hı rneç 1 kl ·1· nJatı ma a ı anen 
pılan tahkikattan • . 

• • v .. erine mumaıleyh mah-
va.kı tcbhgat uz .• olduğundan 2. l ı.-
kcmeye ge1rnemı,. . . . . d b kere dınlenen ~2hıtle-
93 7 tarıhın e u 
. d . nazaran dava edilen a:ile 

rın §aha etıne .1 ~ ·ı· e karısı ı e <'"ocugu 
bi l •v• • t k•ttl l V ,. r ıgını er v •--~ lh nlaaıldığından kanunu 
na ba"'"""'ı•· a :r • . . . 

61 
'n"i maddeaıne tevfr.kan 

med~nının l ı • . . . c l·ı oenerı kabahatlı ad· 
dava edilen e a 

. .. k'I mefrut ve kazancı ile 
dıyle musta ı . . . . mesken tedarık ederek 
miltenasıp bir . . . 

t 
etıne'1n&n ıhtanna ve 

karısmın dave . kararına ldereı sure · 
keyfiyetin gıy•P 
. 

1 1
• gıyap kararının tebliği 

tıyle muaıne e 1 d .
1 

., olduğundan ava e -
ne karar verı ını .. .. 

. • enerin muhı''<emc w11""'J o-
dılen Cel;ıl D 'h' müsadif sal 
lan 14. 12. 937 tarı ıne 

1 

.. . d hazır bulunması mah · 
gunil saat 9 • . eınıeiı?i vcva hır ve - ı 
kemeye g d'a' t~ı.,•jrr'~ f"rY!!hen 
kil P.'önderıt''" 1 d'lcce~i gıyab ka-

1 
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Deniz Levazım Salınalma Komleyonu Hlnlan 

.Varmara Vssiibahri K. Satınalma Komısyonu .IJtJ§l.:atılığuıdan: 
Cinsi Kilo Tahmini F«ıtı ilk teminat& 

Ku. Sa. Lira lirli. 

Lahana 14.000 3 

Pırasa 
14.000 3 50 

Ispanak 11.000 7 

Semizotu 8.000 10 

Çalı Fasulyıı. 
8.000 15 

Sakız Kabağı .f.000 7 

Salça 
2.000 25 

Soğan 
15.000 4 

Patates 10.000 6 

Kırmızı biber Toz. 50 25 : 

Komutanlık Deniz Eratmın 937 Mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan \'e 

yukarıda cinsleri ve miktarı yazılı on kalem sebze kapalı zarf usuliyle sa

tın alınacaktır. Eksiltmesi "8- 1. Kanllll- 937 Çaf§Bmba" gilnU saat 11 de 1zmitte 
Tersane kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şartname be
delsiz olarak Komisyonumuzdan almabi lir. İsteklilerin ilk teminalarile birlikte 
kanuni vesikaları havi teklif mektupl:ı rmı muayyen gün ve saatten bir saat 

evveline kadar Komisyona venneleri. (7802) 

• • • 
Marmara Vssilbahri K. Satınalma BtJ§lcanlı.ğnida.n •: 

OiMi Kiloau Tahmini l'tan ilk Teminatı 
Sığır eti 36.000 25 Kurut 675 Lira 

Komutanlık kurulugundaki kara e ratınm 1937 malt yılı sonuna kadar yu
karıda mıktarı yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyle satın almacaktır. Eksiltmesi 
8- I. Kanun- 937 Çarşamba gUnU saat 15 de lzmitte Tersane karşısındaki Ko
misyon binasında yapılacaktır. Bu ile ait prtname Komisyondan bedelsiz ola
rak alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar ilk 
teminatlariyle birlikte kandııİ veaikala rını havi teklif mektuplarını Komisyon 

Başkanlığına vermeleri. (7803\ . .. • 
1 - Tahmin edilen tie(!eli 30100 li-1 her gün ~nkaraCla komiıyonumuıdan 

ra olan 35000 kilo sade ,,,.;r, 8. Birin- alınabilir. 
ciklnun. 937 tarih' rastlayan Çar. 3 - Münakasaya iftirak edeceklerin 

ıne b'' 1 '" d zarf mnci maddede yazı ı ıun e azami 
§amba gUnU saat 14 de kapalı U· eaat on üçe kadar 4250 liralık muvaldcat 
suliyle almmak Ur.ere münakasaya ko- teminatlan ve kanuni bclıclerini havi 
nulmuştur. ıarflannı kanuni ıckilde kapatılllllJ ve 

2 - .Muvakkat teminatı 2257 lira milhürlenmit olarak komiayonumuza ver· 
50 kuruş olup, $art.namesi 151 kuruş meleri, po.ta ile gönderilecek mektuplar 
mukabilinde Komisyondan hergün a- dan dolayı vuku bulaeak teehhüriln na 
tına.bilir. zarı dikkate alınmayacağı (7386) 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun • • • 
tarif atı dahilinde tanzim edecekleri ı- Beher metresine tahmin edilen be 
kapalı teklif mektuplarını en geç bel- deli 98 kuruş olan 15000 metre yerli 
li gün ve saatten bir saat evveline ka- pamuk kumaş 13. birincikanun. 937 ta 
dar Kasımpaşada bulUDaP. !{p11JÜ5Y9~ rihine rastlar.an pa'iartcsi günU saat 14 
Başkanlığına makbuz mukabilinde ver de kapalı .zarf usuliyle alınmak üzere 
metert. (7776) münakasaya konulmuıtur. 

• • • 2 - Muvakkat teminatı 1102 lira 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Satın 50 kuru§ olup. ıartnamesi komisyondan 
alına Komisyonunan: her(Ün paraaı.z olarak alınabilir. 

1 - Tahmin edilen bedeli 60,000 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu 
lira olan 2000 ton kardif kömürünün ka- nun tırifatı dahilinde Tanzim edecekleri 
palı zarfla münakaıası ıs 1. incikanun/ kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
93 7 tarihine müsadif çarşamba giinii ıa· ıgün ve aaatten bir saat evveline kadar 
at 14 de Anl:arada Vekalet binasındaki Kasrmpapda bulunan komis~n ba§kan 

komisyonumuzda yapılacaktır. lığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

2 - Şartnamesi ·aç lira mukabilinde, (8040) 

ı - Malatyada sartname \'e projesi mucibince yaptırılacak BaşmüdürlUk 
binası in§&atı kapalı zarf usuliyle eksilt meye konmuştur. 

JI - KC§if bedeli 34.040 lira 49 ku t'U§ ve muvakkat teminatı 2553.04 lira 

dır. m - Eksiltme 30-xJ-937 tarihi ne rastlayan sah gUnU saat 15 de Kaba 
taşda Lcvaz?m \'e .MUbayaat Şubesinde ki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname \'e projeler 170 kuruş bedel mukabilinde lnhisnrlar Umum 
MUdürlilğU İnşaat Şubesiyle Ankara ve Malatya BaşmUdUrlUklerindcn alınabi 
lir. 

V - Eksilmeye iştirak edeceklerin Nafia Vekaleti MUteahhitlik veslkasiy 
le diğer fenni evrak ve vesaiki İnhisarlar lnşaat Şubesine ibraz ederek mUna 
kasava iştirak için ayrıca fenni ehliyet \'esikası almaları liznndır. 

\'I - MUhUrlU teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirak ve 
sikasiyle "1c 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme gü 
nil en geç saat 14 de kadar yukanda adı geçen Komisyonu Başkanlığına mak 
buz mulrnl::ilindc \'erilmiş olmalıdır. (B.) (7700) 

1 - 25. ti. 93 7 de iateklisi çıkmadığından dolayı ihale edilemeyen Boğazici 
depolar curubuna bağlı Ferye bakım ve i~leme evi aşçılığı yeniden pazarlık usu 

liyle ek-;iltmeye konmuıtur. 
ıı - Pazarlık 10. XII. 937 tarihin~ rastlayan cuma ıiınü saat 16 ela Kabat3Ş 

ta levazrm ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Hl - ['artnamelcr parasız olarak hergün sözü geçen ıubeden alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tay in edilen gün ve saatte ).:.izde 7,5 ~üvcn 

me paralariyle birlikte adı geçen k':>m'sy ona gelmeleri ilin olunur. (8039) 

1 

13. 12. 937 pazartesi günü saat 11 de İstanbul kUlty;,lr direktörlüğü binası 
içinde liseler muhasebeciliğinde toplanan liseler alım: satım komiayonunda 1525 li 

-------------ı ra tahmin bedel içinde 125 denhane aıra,ı açık ekailtmeYe konmuıtur. 
J Mukavele, ekıiltmenin umumi ve fenni prtname ve resimleri He bun• 

(V. 23836) 

hk •e devam e ı " ma eme) · 1-ak üzere i'ar 
kaıın o ... 

u rı m1kaınına 

olunur. 

ı~rseler Ahm, Satım Komisyonundan: 

JdRAf,IK G \R \ ı:::::::ı:::a::::::::::::-.:::::::::::::::mnr:==,j ait evrak liaeler alım, aatım komisyon sekreterlifinden cörülüp öfrenilir. Mu 

. . de JCiitanc cad~eshıde ~ı4- Meccani muayene H vakkat teminatı 121 lira 88 kuruıtur. ... 

Te§vık·Ye • ıdrahırtır. Görm( ve ı r1 r 2 den ı • kadU !I 

1 

num3r:t?ı ,ar•J 

1 124 

numa.ab a _ ,,.,,.mbe ... ,. - . e latekHler teminatlann• vakthtden evvel ıı .. ı" mulıueb<'!llif;i v"nesüte y• 
· te.,·en er , Ortaköy Taebasam:ık .ı'alangad.• 25 H tırarak, en az buna benzer 1000 liralık mobilya ip yaptığına dair resmi daireler 

kiralamak ı!' · üracaat. ı MU t GU y B 1' pıcısın3 rıı iı numarada Doktur m u rao ı den alnııt oldukları vesika ile Ticaret oduırun 937 yılı vesikası ve temina• mak 
partım:ın 8 Tel. 2200 ~ • U fakirleri parasız muayene eder, buzları iJe beraber belli gün ve aaattc komisyona ıclmcleri ilin olunur. (8045) 

(V. 238~2) i mrıMMHllmiAilhAiiMWWWAZA••-



s - KURUN 28 SONTEŞRIN '1937 

•~==i!!!ii!.l!!i:-ii=ii5li!i!55::::r::::::::::::::r:::::::a::::Hi=!!f:IEl!!!!Siiii:::::::i:::::;::-:::. -===-................................................ ·-··-·····-=-··---.. ·-=····· .... ::::.... D e n i z y o 11 a r ı 
~1~ 1 ışLETMESi 
il 1 K o M . u·' R mı ı Ar.enteleri: Karaköy - K6prilba1. 
!ii ı'!i Tel. 423f.2. Sirkeci Miihilrdar Zade 
!id .::i • Han telefon: 22740 --• 

~~i~ . S O B A L A R l ffi~ !-
==== :::: lzmlt] postası 
mı s A T . E mi J Bugünkü İzmit posta,;ı '-'apılmı· ~= ~= J 

iHf 1 HU 1 yacaktır. - (8037} 
•.•• ··H ı•---• 
Hı:ı; de füı -------
== .... 
.. • 1001 l LAN 

·.ı==. V E R E S ı· Y E m.·==:=.=·

1
= m Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakim -

l :m liğinden: 
: Uii · Ll : m: Mahkcmenın 937 - 907 sayılı ~oEya-
i! s:ff sı ile Şişlide Osmanbeyde İkbal apar • 
::.. m. tmıanmda oturan Mehmet Bezzaz og- lu 
•
..... __... .. -······••-!Je!r.•-:a: .. ·····-······ı ........... m ............ ,x: ..... _ ... , .....•.•.........• 

;:::üEii:i!!iiii!ii:E-=::::r:i:Jeii:E::-iiiii!i:i::::::!iiiii!ii:5liiif:iii::X:iiiii!!i:!ii!i:!:::::::::: vekili avukat Abdülkadir Erdoğan ta-

Türk Hava Kurumu 
Büyükiy Pangosu 

2. inci keşide 71 Birincikanun 937 dedir. . 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 

•e 20.000) liralık iki adet mükafat vatdır .• 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengineden bu piyangoya iştirak ediniz .•• 

M. M. Vekaletinden: 

rafından Galatada Karaköypalasta 4 

üncü katta Aral şirketinde Halit nez -
a :nde bulunan ve halen nerede bulun
:iuğu bilinmeyen Bedri aleyhine açıJa,ı 
alacak davasının duruşmasında 15 7 li
ra 50 kuruşun yüzde on avukatlık üc
retiyle tahsiline kabili temyiz olmak 
üzere 27. 9. 937 tarihinde gıyaben ka
rar verilmiş olduğundan dava ~dilen 
Bedri tarafından on beş gün zarfında 
karara karşı temyiz etmcldiği takdirde 
kasbi katiyet edeceği hüküm htilaı:asr 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

(V. 23838) 

- Birinci sınıf Operatör -:;-a 
Ur.CAFER TAVVA~R I 

ı.t .M. V. ce alaminyom matra imal edecek bir makine ve teferrüatı en mü- Umumf cerraht v~ sinir, dimağ 
aait şerait teklif edecek bir firmadan satın alınacaktır. Mezkur makine ve Estetik cerrahisi mütehassısı 
teferrüatını verebilecek firmalar makinenin kudret kabiliyetini kataloğ ve re- Paril Tıp Fakültesi S. Atistaru 
simleriyle birlikte fiat ve §eraiti muhtevi tekliflerini 10. 1. Kanun- 937 tari- Erkek ka:Jm ameliyatları, dimağ 
hine kadar Ankarada M. M. Vekaleti Levazmı Daire Riyasetine vermelerı. estetik • "Yüz, meme, ka.rm bu-

"610,, (7807) ruşukluk.lan,, NJsafye ve doğum 
--------------__.;.------ milt.ehassısı '1 

lstanbul Erkek öğretmen Okulu Satın 
alma Komisyonundan: 

Muayene: Sabahları M e c !I c n en 1 8 den 10 a kadar U 

Okulumuz için alınacak olan pirinç hakkındaki ilAn bu günkü Haber gaze 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmak.kapı, Rumeli Ban 

No. ı Telefon: 44086 -teainde neıreditmiıtir. (7773) 

--- -- -

KUmbatcıt nrrı 
1 

ı 
1 

cınız vardır. 

Evar .. dy mukatı .,ır 

Maliye Vekaletinde~ 
2257 numaralı kanunla verilen se 

hlyete istinaden yenilerinin plyas 
· çıkarılmış olması itibariyle eski ol I 
yirmi beş kuruşluklarla Bronz on kut Jt 
laklar so-ıt-937 akşamından sonra ter 
vlll etmeyecektir. ' 

işbu paralar bu tarihe kadar bllulJld; 
malsandıklarlyle hazine veznedarlıJJ,
yapan l\1erkez Bankası ve ziraat Banlı ır 
şubelerine müracaatla mUbadele ett 
meltdl ter. 

"' Bu mUddetln ınkızasından sonra r 
cins paralardan ellerinde kalanlar t-~,. 
938 tarihine kadar ancak Malsandı~ 
rına ve Merkez Bankası şubelerine t 
yatta kullanablllrler. 

Keyfiyet halkın nazarı dikkatine 
arzolunur. "7876,, 

Sümer Bank 
Genel DlrektUrlUğUnden : ( 

MG ıun·· tk -~v~~d i. ı:nbd d~l rk -~"ı·· kıy;~ ene ıre tor\ugumuz e ıstı am e ı me uzere ur !ie ve ·~eP"' 

hihakkin bilir ve bu lisanlaıxia bilhassa teknik mevzuları terciin:1e ;d•,sıs' 
kaoiliycttc bir mütercime ihtiyaç vardır. Almacak memura ıkt ~ 
göre 200 - 250 lira ücret ve ayrıca m.Jayyen Ankara pahattlılc~ 
verilecektir. Taliplerin 5 Birincikanun l 93 7 tarihine kadar B . .ıseıt 
Personel Servisine veyahut İstanbul şubemize tahriren veya Jlf 
müracaatları. - . . . . ' ' . . 

1 • • .. • • • ' 

20335 .. 
GAZETEMiZE VERECECINJZ iLANLAR VE iLAN JŞLEJdr' 

tÇIN BU NUMARAYA TELEFON EDiNiZ: 
Adreı: lstaııbul AnkaraCaddeıi 

VAKiT Yur.du altında No: 105 

l••••••relefon: 20335 

Sahibi: ASIM US 


