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Yer altları ilmi: 
'rOPONiMi 

Ürkün yerleştiği ·yerlerde Onun 
Verdiği . adlar yaşıyor 

!Japonlar Hangçeu körfezi· 
ne yeniden asker çıkardı 

Chansi' nin hükümet merkezi olan Taiyuana 

Yazan: 

Prof. Afet 
Türk 'tarih kurumu 

asbaşkanı 

Japonlar tarafından işgal edildi 

~ 
~~e~lc 

e: Yolunda talebemdenf 
i...':"~l' •rjL 
'"'Q q \'e .. • 
l' . eclece~COgrafyadan ıenı 

~t S p ••lb, dedim. 
~~f),deçenekleri bildi, fa· 

1. 'n ıorduiumu bile-
·' 8· ~ ııd" 
it 'e dö~~~lonıobille Kıbrısa 

, .... Oct.ı ltJ uk._ dedim. 
fı. ebeaıyle alay eôiyor 

~'İt\, du 
~~ Jf.~·lt.C>toınobille' Kıbr11a 
~) 

1 
tıi lt~ k da yerini, Ankara 

' 
0 lınd, r en hulmuıtum. Ka~ St:.esece .. ~~a!>lar iıtaıyonunda 

S· Qİti:ı ıçın otomobil dur
~lt 1 han. e beraber kadınlı, 

. 
emir verdi. Gelin aiaç kütüiün
den olan ıandalyaımı sundurma· 
ya çıkardı. 

- "Ne dikiyorsun, aiye itine 
baktım. Cevap verdi: 

- Ev ıağbma gömlek. 
Kaynanasından izin aldık. Ge

lin bizi köyü gezdirmeğe çıkar-
dı. 

Köyün erkekleri meydanda \op
lu idi. Onlarla konuturken sor
dum: 

- Köyünüz ne zamandanberi 
bu adı taıır? 

içlerinden en yaflısı bqını kal· 
dırarak: 

- Atay deaelerimizdenberi kö
yümüzün adı Ktbrıstır, temeli böy· 

Yeni ihraç hareketi Sanglıag cep
hesindeki vaziyeti değiştirdi Kudüsde 

iki ingiliz askeri 
öldürüldü 

Yeniden birçok arap 
tevkif edildi 

Kudüs, 6 (Hwıuai) Dün Kudüs- · 
te Veteriner enstitüsü civarında iki 
lngiliz askeri bir kurşun ile vurula
rak öldürülmüştür. Hindistandan 
gelmekte olan bir İngiliz zırhlısı 
Şerianm Kızıl denizdeki iskelesi 
Akaha limanına İngiliz ve Hmdli 
askerlerden mürekkep bir kıta ihraç 
etmİ§tİr. 

, ~e d~lar üzerinde giden 
~} d ilatı_ Uttu. 

, ~ r olıun, yolunuz nere-
le atılmıt" dedi. 

- Baıka yerden geldiiinize 
dair dedelerinizden bir ıeyler itil· 

Kudüs 6. (A.J\.) - iki lngiliz 
neferinin öldürülmesi üzerine yapı 
lan araştırmalar neticesinde birçok 
arap tevkif edilmi~tir. Kaçmağa te- -

İ Japon b b l .. l talirip edil~ b"ir Çin §eTiri. şebbüs eden bir arap öldürülmüı, ' 

vedat ~~';i~ ı Ne!:n~i:ay~f.!!:.~)biİdi~;fğ~:l ;~;;;;;;~tır. Hintli tek-tiniz mi? dedim. ~ ~ d~ Iİdiyonız, dediler. 
~';:,haya diye çıktık, yol 
~~d r, o\:omobil ıider 

~~ ot ~eaen kopruaen 
.ı: ~·tide~~bıl ti köyün içi
,~~N l,ıJır, dedile~. 

ihtiyar köylü doğrularak kalk
tı ve ayağını yere vurarak: 

- Bayanım biz olClum olası hu

göre Hangçeu körfezin de bazı Ja- •• Ü 
Matbuat umum mil- pon kıtaları karaya çıkarılmıttır. rarbugun g ı-eşecek 

dftrft istifa elti Bu kıtalar Şanglıay'a doğıü !İma- Bugün saat on dokuzda Taksim l'anyız. 

~ efe 'f eçtik. Yolda rutladı
l;~>'ıı ~j" kiıni Bayındıra, ki
(t t~ ~.o~ Udüiüne ıidiyordu. 
•11brı !ı; a:'1 b~lduk. Fakat köyü 
tt"ıaİtd'"ı ~•Yorduk. Elmada
~;"11 ~~il' eteklerinde idik. 

Bu mana dolu sözler üzerinde 
düşünelim. 
· Türk, öldum olası bu yurdun 1&· 

hibidir. Bu hakikat; "tarihte böyle
Clir, bugün böyle yatar. 

Ankara, 6 
( Telefonla) -
Matbuat umum 
müdürü Vedat 

il ıarbl istiltame\inde ilerlemekte- stadyomunda Mülayim ile Hindli 
dirler. Bunlann Kiangpu hudu • pehlivan ikinci müsabakalarmr ya
dunda kiin Sintsang civarında pacaklardır. 
Çin kıtalariyle çarpıttıkları söy • Hindli geçen sefer yenildiği için 
lenmektedir. bu sefer intikam maçını yapacaktır. 

Tedim Tör bu
.. gUn )stif a et -

Hangçeu körfezinde yapılan liu Müsabaka bu yüzden hayli entere-

LJii ~h ee "'ad! içinde bacaları 
~ 1Cit-diiit \rlerıyle ıet ıet olan( 
~ ~~ b Büyük Çınar altın· 
~~l:tı S 'fı llleydanında köy-

Memleket içinde seyahat eder· 
ken harita üzerinde yer isimleri 
aramak en büyük zevkimdir. Ne 
güzel ve manalı isimlerle·kartda
şırım. Bundan baska bir dünya 

(Sonu: Sn. 4 Sü. 5) san olacaktır. 
mi§, iı-tifaın ka- --------------------------
bul edilmi~tir. 

~rı ._~,11~f!111 yapıyorlardı. 
~l'ç L hı- ~ •dı: ilk rastladığım 
... , 'ltdllı erdıvenlerini çıktım; 
~dıa da k~'•ının önündeki sun 
lıl.~~ •ına gömlek diki
'-~ l ~· bı ' ,· . ı._Eitin· ··ı .. 1 k ~ 11 ~i tıııi h ı gu er yuz e ar 
·.-, ilde, " ttakıp odasında yı-
'~di, : Yastıkları çıkardı, 's:: turduk. Kaynana.at 
h "de.ı ~Q )l çıkar, diye geline 

hari'ı:asını aÇıp biribirine benze- Partı· gurupu 
yen isimlerin yolunu takip edi-

nizO isim;er aizi nerelere kadar dün toplandı 
götürür, havret edersiniz. Başvekil yarınki bega-

Meıela Türk ismi Amerikanın 
adalarında, Missisipiye dökülen nalının ana hatları 
bir nehir kolurida aynen bulu- iizerinde izahat verdi 
nur. Ankara· adını Baykal gölün-
den çıkan nehir adında bulur
ken, buraya kadJr getirmekte de 
g'!_çlük çekmezsiniz. 

AFET 
(Sonu: M, '4 sü, 4) . 

Ankara 6 (A.A. - Cumhuriyet 
Halk Partisi Kamutay grupu bugün 
6/ 11 /937 saat 10,30 da Trabzon 
mebusu Hasan Sakanın başkanlığın 
da toplandı. 

~erı erkanıharbiye heyeti gitti 
Söz alan Başvekil Celal Bayar 

sürekli alkı,Şlarla kürsüye gelerek 
8/ 11 / 937 pazartesi günü B. M. 
Meclisinde yeni kabinenin prcgra· 
mı hakkında yapacağı oeyanat; J ana 
hatlan üzerinde Parti grupuna iza
hat verdi. 

Bundan sonra söz alan bazı ha
tit:!erin yeni kabinenin programına 
ait beyanatı dinlendikten sonra umu 
mi heyet yiiksek tezahürat v~ itti
fakla Başvekilin beyanatım tavsip 
etti. 

~ıır1111ıırı1111111ıııur11ıır11ıırı1111 11 rırırı1111111ııııı111u11ııırıı11111ıı.J# 

:_~_: B:/k;~r~z 1 
_ Nepolyon Bonapart Sent~ 
§ Elen adasına nefyolunduktan~ 
~ •onra Frasada kurulan vei 

~ F "Siirete" diye anılan poli• ha-~ 0

~"rı , , ) ~ fiyesi tef küatının en namld c>miuıılınrbi ·e reisi Gennrrzl Sildtiyu (.4:iııil clbi,~cy.e - I = 
\ ~i . dün tıeclala~ırken .• • ~ fe ,!eHrinin •eçme maceraları ... 1 

~ " ltrü ld . . ~ ayal Kahramanları ve~ 'ltı ( ~tı· . . .. . h . = H k'k o dl ,, E •-.ı. ~ ıırı,. ıt :trıl"mlckctımızcle hııhınan Romen erkanrharhıye eyetı = a ı at ata arı macera·~ 
lı.~ tııııtı a k~Plltiyt" ıııf"nılc!-.etlt> r iııt> di.innıii•tür. J lar serisinin hu 2 nci kısmını~ 
~~ tittı1·~ a"ıharhi, r h<'' Pti <lr rnnn ::aat ,:n ül'fe hu usi trenle Anka· ı tef ikaya, yarınki sayıda bat-~ 

ıe J • • - ı · t = · ge ecek. ve öbürgün Romanya , apuriJe memleketlerine i ıyoruz · i 
jlllllllUU1llllll111111llllll111111llllll11111ftlHllımıtflllll11tf1fltlHı! 

Bulgar gazetesi 

Bu tarihi evrakı na
sıl ele geçirdı? 

Sofyada çıkan 
Bulgarca l\lir ga· 
:ı:etcsi son gelen 
sayılarından birin
de Bulgar tarihi
ni alakalandıran 
Tiirkçe dört ve
~ik anm kli~elerini 
Tiirk!,;C metinleri
ni \ 'e Bulgarraya 
tercümelerini bir
likte olarak ne~ret 
mek•erlir. 

Bu vesikalar
dan hiri e~ki Bul
~ar kralı Fndinnn 
dm sultan Hamide 
gönderdi~i fransız 

c:a bir tcl~raftır. 
Bu telgrafta. kral 
Ferdinand :Rulga

ri~tanı j,,.tiklaliye· 
tini ilan etıneğe 
sevkeden e hahr 
an la tın aktnclrr. 

fkinri YC<:İka. 
lm tF.lgrafın O·-

rnanlr hariciyesin
ce ):~vıl~n. türk!;P 
tercume~ıdır. U-
çünkü ,·esika. ma· 
heyjn haşklitibi Ali 

TeMCepe "• rnaaHıe• coHp•Yap~ ... cyn'l'ıaıt<M•'I'• K•M'4fln&pMll A• 
' C!!'Polt••MH•, 

Vildiz sar4yi Hum ~yun ~ 

ba~ ki!dbet d4iresi 
1 

N1 4717 .. . . J 
.llıope11' '" HnAua 

l<ıı6v.Heflı Hll rn CeHpCıepHAT1t~ 
~ '4717 

S~IV-'Iİ ler.! vihın edHini inlitea· f:leno~ptıı,ctaeHO CneA \o Clbpwl 
kib prens Ferdinand hr.ıfmden aaHero Ha ıc<ıe?Hııro o5wıı KO•/ 
varid olen funsı , ı nHıaıı, AOKMAUllK'b ycrtıo Ha H: 

~ • • . z~ le gr.ıfn,3me H. Benwıecrao Cynrıı;ııı C1ıA1ıp.' 
mundcrc.ııtı huzurı humııyuni haz ll< ' H;.eıo tta rcnerpııMıırıı, Hlnpıı. 
rcıi. p•di~ehide ~if~hen ı:. rz kilın· ı TCHI! OT'b KHUlı <l>epAhHllHlll Hlı 
rnc,. uzeLiM_ kıılıi h:r_ meclisi !!_>peHcKI! cJıtıclı. 811111 o;ttoea. 

·' ' ır ga:.etesiniu ııc~reuiği tıesihalardan biri .•.• 

Cevndm bu ntesele hakkmda saraydan 
sadra:1am Kamil Paşaya giinderdiği 
tezkere ,·e FerJinandın telgraf mm 
ımretidir. Bu ,. ~ ika ile telgraf ,·iikela 
meclisinin tetkik.ine arzolunınaktadır. 

D<frdüncü ve!'ika da, Rabıuliden hü .. 
tün nazırJann irnzalnriyle Kral Fer
dinanda gönderilen ceYtplır. 

Bulgar gazeteo;inin ~·azchgma göre 
(Sonu: sa. 4 sü. 4), 



~-~~~R~~~·~ı~~~~~~~,~,~~~~-~-~~~~~u··r-kı·y-ehakkmda~p~ Siyasi hafta .,, 

Milf9tierie- mÜ-~ase- fekktrlerl ne dü·şıü~~yoırı!:Z!' 
ld ~ Tanınmış Fransız muharrır erının mu a .. ~~ 

bet 1 er·, m ,· z ne ha e 1 d 1 /' ~[cmfcfl<'tirıizitı lıugünkİİ te-l J:ar~l!Unda her türlıı fjjrJa,.,,... 
Ulus gazetesi, garp fikir a am arı mN un. " ·ı ·ır J r 

R bb 
arasında, inkılap Türkiyesi me,·zulu kamiilii 1uıhlmıclaki fi1'irl1?rim okrı • mennı er ı <l$ e e • rır' ı r J.ııl 

Cf • A b • t h ket ı• ı• en• duJdnrımdan nfmmadır· f'n1wt Jrnnaa• ağır tc1ıfik~l~re mcı e'~ kJll''' 0lgQSl iT QQTTUZ QTe - bir anket hazırlanu~tır. Fransız sanat . I I. . 'J"' F. . Tı· ile gerek te4alat t:e ger ,. ktl 
••e fı'kı'r u"leminin hellibatıh •öhretle- tım <> 1 ur ;ı 'C'UI 111 ·') "· şnr ~ » • • d ·a•cıTflD ,.."ıJI 

d B ••k l k f ~ ~ ::. z ı .. b { · d ı... krmından ıçın e ' ıı h r. f",.I tron Roma a - ru se on __ eran·s·ı rinin '•Ulus .. arkaclaşumıa verdikleri gnrlm: g(' ('C<'i mıın~sc "~.er.ı;. e ,nı mf'dl'?nİret fılrminderı ~,Jıl~ 
r dikkate Jiy1k cevapları aynen iktibas yiıh bir ,~,[ t'(' lıattn,,- b"'."ı ılm ~" - farldı ı;ir luıldc bulund" _ıJiı 

B lmil l mun. .. .... betler~-·ız· •• arayan konferans muzakerelendir. drır ruı-ım ııc •ııı '"il ır ro O)n(f" l a ıef'C" 
eyne e a.n. u.. A 'k . . k edı·,·onıı: - ~ · " d z l unc ... 

f t ı 1. sız ı. ,arurcı >rı o 1 ... ak· ~~ 
Bu hafta içinde Büyük Millet Bu ~on erans~ m.~rı anın 1~.ır~ Bernard Fay yar.r1tarr. • · l · ı· yu ,,. jill'li 

lı.lfeclı's'ın'ı arArken Atatu'"rku"' n s0yle- etm.111 olması ılk gunlerde buyuk k k Garplıln~an Tiirldw~. bifrle bir rol yoktıt·dA:ım c ı~c '
0

111afe, 1", · nı T"' :. b Bernal'd Fay Fraıuamn pe ·ıy - .
1 

~ 
1 

. . l .. .. 1 1 . ·, znmnn n gavcve ı·ar . lJif 
d•v • lik nutuk dahili i11lerimiz ümıtler uyandırmıştı. Fakat u metlı· lıı'r edehi)·at tarihcisidir. Gol • ornırnbı mr.; ıçuı wyu • nr oınrı ,._.. 1 d 1. • • 1 crcktı• . 

101 sene ~ . l k d d" B'll 1· .• · ar mı ımçmma • g . .,,p. 

ha,,.,kkında mu"'h'ım dı'rektı"fler tesbit ümıt er ço evam etm_e ı. ı 1assa d F~ 'd A "k d b' u tı //akil" ~a b be }ege e rance a merı an e e ıya '. . l r r ·· l l lı.orcli.etinin mm·a 1 ıJJ!IP"" 
ettiği gibi beynelmilel 3iyasi vaziye kJonferar.sa .A~maknya ıle ~ra l~ profe öriidür· ''Fran!a - Amerika ta· Bunun fa ~>rr~l>~r rbn ;.ı ap~ı ';'; <'r luıti ı·e tabikin :ıiiratlc 0 " ~ 
. . . d k açık hatlar ile tayin aponyanın ı~tıra etmcmesı su rı"l11' ., cler!.!isini tesis etmi~ .• Amerika- f!.ar11 med,.nı \'Ptınm azr ıatn arına l d 
ttmızı e ço bb"' l · · k. k l y d ~ ~, l l l l d l 1 

"· ··,ı · etmiştir. Atatürk cumhuriyet Tür hte.ş~lk us .. erdının .~ ıınd' a acagını a- nm eclebiyatı ve Franöa - Amerika •nr~· urnnr • 111 unmn 1 u· ar. ikinci nÜırak biisbiitll 1a~' 
kiyesinin beynelmilel sulh siya~eti- a ~l gun e goBt~~kı. 

1 
k f mi.inasebatı halr.kmda birçok eserler, Pferae Domlnique nohtaya tcma.-ı cdiyorııtrı·tJlll .. 

ne candan bağlılığını bir kere daha ~~ny:nın ru ~e d k' on e~an~ ezcümle pek mühim bir ''Amerikan '•J.a R<>pulılioue ". ''Le.;; NouYclle~ nim için m<'çlml l1ulutı''\,.;ts; 
bütün aleme göstermi!tir. sına ı§tıra etmemesın e 1 ma sa edebiyatı tarihi,, neşretmİ§tİr. Littfr:ıircs .. vr.. daha hirçok gazete Ye l>ilmrz değilim ki. o, ~;tJir 

1 
Nutkun söylendiği günlerde Bal- açıktır: B~nun .~anası: . . . ''1 - Atatürk Tiirkiyesinin rolii m<'('nmalar,la iınzaı:.ma tf'rndiH f'ttiği- ~cııildi~i P.n çok itibar c ~ 

kan antantına mensup olan erkanı -. Benı~ musteml~~~l~rım.ilit~~ bana öyle geliyor ki cn•eltı Tiirk ol - miz Picrre Dominique. lıilha~~a hari- lekf>fl<'rden birfrlir. 8 111 ıı$"~ 
harbiye heyetlerinin 'Ankarada bu vde~iı:ıız;Aya ~tbverece~n\~1 tad k u mak, yani, muayyen bir toprağın mu.· ci me:ıclclt·rcle ihti,..a;;; peyda <'trniş bir haz ı ıermchtcdir. Gahr:rrıefl .J 
lunuıu da ancak sulll idealini kabın e mız. ncak u ~ar~ 1 ~ {n d 0b.~.: ayynn bir halkına, maddi nwnetıi kmnctli hir nıulıarl'irdir. ~arki Ar zn)ıf nolansr, lıcmen . ~ 
da kuvvet ile terid etmek maksa- devlet konferansına ııtıra e e 1 1 miimkiin olduğu kadar ileri bir inki· ru'pa i~lerinde de ayrıca ~üteha ı bir ~el:ilde ~enişfottikledrı i PJ 
Clma matuf bir hamlrlt suretinde rim.,, ~afcı ermek i~in lü::umrı olan ~evki t'C olma r fikir' e ya7.ılanna ayn hir kıy- kiimiidiir. Ru, mii~aha 1 ~.s JA• 
· Demektir. Bundan ba•ka Alman l · il · l ı f!'I° ifade edilebilir. :r k. t:a!ıta arı temın etmektir. ller mi e- met Yerır. olan bir h<itfür.de tcce.. bi' 

Siyasi bir taarruz flare\(eti : ya ile Japonya arasında imza nan tin birinci rolü budur. /Tcinci rol, be- ''Kemril 'Atntiirh Tiirldyesiniri rolii, J.-i f(<ırpta efir bir liik$tıJf·• JI. 
Türkiyenin beynelmilel vaziyeti anlaırnanm da bu meıelede mühim §er medeniyetinin te~kil etmekte ol· co~raf rn tnrnfrndan ta.vin cdilmi§tir. değildir. Hnlk nna yaboııt' ~ 

l>u kadar açılC bir sulh manzarasm- bir rol oynadığı §Üpheaizdir. Alman duğu çe~itli ahenge ~tirak etmek, ken Ru rnliin bir CM.~1· Bo'irı:lnr ii:.rrin - /ıut nnu en kaba ~e~illı~eritıİ~ 
da olmakla beraber '.Avrupa itleri o ya ile İtalya arasındaki siyasi birlik iline h.a$ ve hiç bir §eyin ,·erini ıutmı- delıi lı/ikimiy<'linirin. hiç bir nii/11: Tiirlrivc i<:in, Etarbın m•·~~i ıett"'~ 
Jla'dar berrak değildir. Bilakis son göz önüne getirilirse Brüksel konfe yacağt milli ve mümtaz hu!uıiyeıleri· ile .cnrsılma~ın<ı mr.ydan 1wmemr'k • t<ı)'n harlar takip ctmC$" .... ıı0fııl_,;1 
nafta içinde Jtalya ile '.Almanya in: ransında İtalyanın da müsbet bir le, in.sanlık alemine kendi emekbirli· tir. IJımdnn Tiirkiyenin Ballmnlnrda <forim. Mcı·cııt ~iirini m!' ~ff") 
giltete ve Fr.:ınsaya kartı müıterek rol almayacağı açıktır. ği hi1Jini getirmektir. JJareketıiz 'Ar t•e ,.oı·in c,,rhtn /mrurucıı t•c birlc§ti- v1ı inki ... nf ettirsin: Ycrıı. ciİf 
bir siyasi taarruz hareketi yapmq- ltalya ile Almanya bu vaziyette ,.a ile oturgmı ~vrupa arnsında, Tüı- ricf rolii ;.nrdır ki rı~11 f <'111.-nlar/,. 1,ir ynzt m;dii nıulrnrrirlr.rirıı~";,,.-
lardır. Bu taarruzun hedefi Alman· olunca İngiltere ile F ransanm Ame hiye, her :aman yiik~ek bir ıed t'P. mnlı'ar<'tl<' nvnmnnl<tndrr. Bir tnrn/tnn Tnnnı l{<'nİ~let.~in 1·r. okrır . ~~I 
yanın sömürge mesel~J.ni açmak· rika ile birleıerek Çin iıinde Japon· mütevarnı V<Uifcıi gürmü~tür. Fakat ~.f drh-aril: l:rnlnrmn. öhiir tnrnft<l'ı dini arttrrsın ı·c bilhn§sa ,.,1 
tır yaya karıı müıterek bir hareket muhtelif kıtalar, ırklar tJe milletlerin llin/füınn lımİutlrırına lwdnr uzandığı lıiba. ,r.ii:el okumaya ij"ıred 

·Almanya Jmumi harpte Kaybet- yapmal.m llatıra gelemez. 'deha ve ihtira.sUın, her gün daha bü· i~in p<'k miilıim bir rrıl... Andre sle.11•r , 1 
ti"gı"'' eski müstemlekelerini geri al- lıpanya meselesi : yük bir ~ddetle rarptıgı"' bir devir • hinci s1tnlini=<ı µ,f!l:n.·,., Tiirkirn · · · · bııl11' 

L d d • ·· .ı_ L. 1 ıc· • :ı1 Polıtıka ''e ckonornı o"h 
m. ak ı·stı·yor. Görünü•e bakılınca on ra a emı muaana e omır de, o 1•arife hir bir :aman bugünkü Jftırrınnlr nlnıustur: f~tc bu lmdnr • 1 • ·1e t :ı h I dak' .. "11''1 ':it ·• • kmdaki yükcek eser erJ) : l 
ltalya Alrnanyanın t~nya mesele yonu cnüz spanya 1 gonu u e- kadar eTıemrniyet arzetmemi§tir. ·o, 'Ahdcnizin .-ıalıillrrini ,·nladı~ı h,,r B A d • s·egfrıtt' ~ 

-r- • . kil . . . . k t .. b. t' . . mu~ olan . n re ı , tıf· 
sinde birlilt flatdcet etmesine muka- rın gerı çe mesı ışını a 1 ır ne ı- 2 - Kemal Atatürldin eseri, bana hnngi bir ii!hrnin ~1synlı nlmadı;ı hnh lietiıni7.tle de çok tanınnı•~ ~ı 
bil sömürge i•inde ona müzaheret ceye bağlayamadr. Son günlerde Tiirk tarih anmıe5iM tamamen uy • 'lirndnki fihri hnrilmlfidc bir suretti'? 1 1..... 'h" tt'le~ı .. ı 

:r d I tl d bi · k ,_ · sinin de !İiy e< ı~ı gı 1 
a rr 

taahhüt ebni•tir. ltalyan D--·ekili eve er en ayn r vazıyette aıan gun geldiği içindir hi ona bir kat da- t1ıyid PtmPl;trdir. Tiirl>iyc. sim(ll Af.+ } d'iıı'°p :ı LHlf" 5 t R da ih .. k . bulnnnıakla lıcra ler ~ .1 ti·" 
Musolı.nı·nı·n bu .l-fa •o"y}-..t!c;; bir ovye uayanın n aı arara h h ,-anım T" k 'll tt' • .,."[ ·r. 1 'Ti • l "'t"n 4 ·nl ı'n ~arkın k b ı 1 ac .. eıw.. a .1... . ur mı e nın oug am~ Mı~r .~'ı ır <'rın" m u , • ,, halıi..Yerine de yiikse . ır Sif 
nutukta Almanyanın müstemleke ittirak etmesi için yeni bir formül orijincl ı-·e yaratıcı ha$salarından b~- 1'ı.mö1arrnı ,,..,kil rttild~r; lınkihi ~fr- rii•le temas ctmekteılır· ll ~t 
davasını ltalyanm kendi ôavası §ek bulunmak üzere olduğu söyleniyo.r ka, lıüyük bir temıil kudreti vardır. rupnnın t ı iir.mfo grılmr>.~inc i§tiralc rr m~yzularcla dünyaca tanın111ııJ 
line koyarak: Fakat ne de olsa varılan kararın tat 11Pr ileuirilc i~ine yarıyan ne varsa er lemei;t<'ılir. Binnl'?nnlevlı gnrpçı ı·n l'İf Pıl:.. •• & 

_ Almanyanm ~nikada Büyü]( biki zaman meselesidir ki bu arada lıp kullanır. Fakat ne isfôm teolojisi, -gnrpTı Tiirl.-iyr lıirinci tlnrt>ct>dl" hır J'ı.fomfokr.tinizc knr~t ote
1 
J.) 

Harpten evvel malik olduğu ıömür general Frankonun silah ile vaziye- ne Çin bürohrn5isi, ne garbın ~öt:alye- eTıcmmi""' nrz<'d"r. çiinldi brı sım~tle sr.ttiğim sempatiye tô~i ~ 0 ~ 
gelerini geri vennck lazımdır.,, de- ti tamamen kendi lehine çevirmesi lif; adetleri onun için vasıta olmaktan T;irT.-i"" lıiiviil.· it.-.vn yı~mlnnnın marl· brı satırlnn memnunıyet ~,.pır~ 
miştir. 1 ihtimali kuvvetlidir. Bu ihtimali te- çıkmamı~ ı,•c kendi dehô.una hiç bir di t'n rnlıi Tı"r tiirlii almı ihtimallrri- Memleketinizi genç Tiirk ~,,,.,. 

Musolininin t:>u sözleri derhal yid eden bir noktada lngilterenin sııretlc lıald getirmemi1ıir. Mesela · nr.. Twr.~ı A ıırıq1anrn ı·e 11 ıırupn mr.d<'.· cvı·f!1 tamdım. Hnrptcn $ 

lngilterede tahmin edilen aksi tesiri general Franko nezdine hususi bir memleketin clconomik hayatına dede- nİ,\'<'tinin miidnfan~r için r.~mılı bir .-ıcd t•ctli ue canlı ~ah.~iyetirıefü.,ı 
husule getirdi: İngiliz Hariciye na- ajan göndermek kararını venncsı- tin müdahalesi. Türk milfotirıin en eı· mnhfr<'tİ nlrwıkrarlır. mii.stnhil 11ir lın ·at ve f ~?1;1'İ'ifı 
zırı Eden bir nutuk ile Musoliniye dir. Bu suretle giden lngiliz <'janr- ki adetleri ı·c ~sulleri ile münasebet· Andre maurls fori r•a::edercT~ biitiirı te adili'· 
cevap verere!<: ; nm sonra konsolos olacağı da eöy lidir ve Tiirh halkında muvalfakiycti ~\.nclr<' :Mauric. hiitün dünyada ol- nilemr.k hrmuunda göster~ 

_ tngilterenin elin<ieki somür lenmektedir. . temine yıırar me5rıeclini bulacaktır. 'duğu gilıi memleketimizde ele c;ok ta- ı;nyretP. 1ıayranım. Bıı ';~", 
geleri bırakmak için bir talep der Musolininin teminatı : 3 - Mukadderatını idare edecek mnınıf l1ir romancıclrr. Fakat edehi t•r. canlılılt hn ·ranlık tr. ıf 
meyan etmeğ'! ltalyanın hakkı yok- Yuka;:ıya bir hulasa halinde tas· bir büyük odam bulan lıer millete faaliw:tini romancıh~a inhisar ettir- Oabrlel 901• ~ 
tur. Almanyaya eski müstemleke- vir ettiğimiz Avrupa vaziyeti bir hayran olur t•c gıpta ederim, hele bu meın·i~, eclehivat tarihine n hatta kı- Ş . . tııtra118 

U " H t hl'k . d .. . b .. "k ·--' l k , . de . .. ·ı l- • h'll . aır '\'C gazetecı. .. ~• 
leri verilecek olu~a İtalya kendi mumı arp e ı eaıne ogru gı- uyu mıam, mem e eıının rin t'e Faca tarı H~ < c tr.ına5 etmı~. ı la&sa sabık talırir heyeti müclur~:.~ 

h b 1 , decek midir? Musolini 8on günler fıtri ıstidat ve temll)•iillcrini, ataların- İne1ilt~re hakkmcla ~ok bcğenilmi§ e- · · t1• esa ma nere eri terk edecektir?,, d b b ,.. nun sabık ba~muharrırı, ,'ııf· 
,.1 l d 1 e u suali soran ir gazeteciye ce- dan kalma iıiyatlannı tchar canlan· scrlcr nP~rf!tıni~tir. d rıı•) ı ' ea in e söz er söyledi. Aynı k .. l d ~ n<'kkicli olarak a tanıll .Jıf· 

zamanda F ranstZlar da Musolininin vap verere şoy e emi~tir: dırmnk dehasını göst<>rir~r?·.. Kemôl ... y r.ni T iirkiw~~·i a:: tanıdığıma k 1 · ~arı• 
80 

•• zlerı"nden t:0ık:ulandı. fransızla- -Hakikaten Avrupa işleri gül ~tatiirk mbi bir ~ef in milletine a~ı- miiters.~irim. Fnlwt tnnı~tığım Tiirk· tarih ye ten it eser erı · {le 
K • d d "'ldi f ". ~ Yanrlmal.·.~ızrn ii::crırı bif 

rm korkusu müstemleke itinde Al· rengın e egı r; akat bu man· lndı~ı harel;et t•e heyecan kabiliyeti lcrin cilınnımız lıal.-kındaki derin bil· miiınlcn )' İİriitrl>ilcreiirt'. 1, 
manyanın tat~ini için bütün yükün zaraya bakarak Umumi Harp ola~ ölçiilme~ bir kıymeti lıaizdir t:e birçok gilcrinc, nıotfom alemi anlayr~lnnruı. :rnr: Muhnhkaktrr ki yr.tıı tıi' . 
kendi omuzlanna yüklenmesi tehli- cağına hükmetmek de doğru değil- milletlerin, ,·olUınnı bulmak, talihle- bizimle iıhirliği hrırmak arzularına biiyiih mulwycseforin k?'·e"",,·~ 

dir. Benim kanaatim odur ki ioler Tini tayin. etmek imkanını bulamadı!.- hnvrnn oldum. nn~tan başa deği~en d ' ~j 
k'esidir. Şimali J\frik'ada Fransız çok zaman geçmeden anluma ve lan bir devirdf? bilh<ı.~$a f avdalıdır. Bun bi~ alemin 1ıek mii.~.kül olan tan:.imi i· ni:dt? doğmu~ ı·c me erıı a~6~ 

.. t -I k 1 r' d k. k -1-I kl fh -:ı " f'a:Cnr, ı·11zıılı t'l? ncf5C '. ,, A mus e ... e e e ın e ı arıfıx: ı arın sükün sa asma gı'recektı"r. d b ' r·· ' ,. . l l . d . T" ı.. . "1 . fi"~-. l 1~ an a~ıca uni: camı.asını garp ı a§tır- §ıtı c yanı ur,.·ıyenın gayet mu ıım bi " 'iih~ch fa:ilet dercccsı ,, ;A, 
son vazıyet i e aı.&kalr olduğu bile Asım US mah hamlesinde hattrğı heyecan ı·c me bir rol ovrm·nrnğrnn imanım rnrdır: " f ·rı ı·~·~~· 
"l · ·· "l kt d' F l Al 1 saC: d11~·11y11, Sl'?zinmc ert J . 
ı erı suru me e ır. ranınz ar • ıod, moda olan fel!efi t'e tarihi biitün GABR EL HANSTAUX ba1;,rır;ıaiaa olduğu ~nrk~ ,:,, 
man - İtalyan anlatmasını sadece GUmriJkle dünkü nazari~·clcre rağmen earp'A.vrupasının Fran,anm en me~hur tarihcilcrin· lt>tti· Snğrluyunun aydııılt~~ ~ 
kendi aleyhlerinde bir suikast hare- ictima ,·arattığı medeniyetin ''eni çağ alemi4 (fon hiridir. Bilha~sa büyük "Franr-a det'leti sn ·r..~indc, knr~lıtt gr1 ·a 
keti gibi telakki etmektedir. nin en feyizli, crı .mğlam ı·c en mii5· tarihi., ile ,.e muhtelif eserleriyle Tür harimine kadar gitmil!'~.,1· 
~ Ribbentrop : Dün gümrük başmüdürlük bina· talıar ıtn5uru olmakta deı,•am ettiğine kiyede clalıi c;:ok tanmrnııtır. Akademi .. k 1 'h · UJP"" . '-
~ Dı'g"er taraftan 'AJmanyanm Lon smda gümrük bu.şmüdürü Mustafa ' . b l l . F d b .ı d o, mıqtcre ru ı ı tıraı rtl '"' uanı rı unan nr rans1 ::;rı erin ir azasınoan ır. :;1n bazı n~ırı ta5avı·urlafl,,,.,,, r_ı 1 • • l H'tl . - L Nurinin başkanlıgw ı altında bütün h . K Al , 1. d .. l l I:' ·~ ,.,,.-ara e çısı o up ı enn en manrem nz ,.c zevk ı·cnr. f!ma 'Atntilrk Sualiniz1ı şıı t:Ma sa e soz er c ce- mek lazımg1ıldi~i ,,j;,ı ''"~~ " ı · · h · ·da ed 'h gümrük •ube rnüdürlerinin i•tiraki- b h k 1. [ k b" "' I 'kb l' · k k "" "' rr ış erını ançte ı re en, nı ayet :ı :. u a ·i,.ati en para ır surette i~ • ı·ap ı-•r.rrcr.gim: stı a ını urma ta bulunacaktır. Şarktan !e 
~]manya ile Japonya arasında bir le bir toplantı yapılmıttır. pat etmeltte olup lıcr Avrupalı orn:r olan Tilrkircnin muvaffak olmak !çin, '(Sorıll 
müddet evvel akdolunan anlaşma· Bir saatten fazla devam eden te~eld:iir etnıPlidir. . ırkın harikulade ;;meği Kemal Ata· ı: 
yı imzalayan Ribentrobun son gün bu toplantı da 938 yılı yakınlaşma- Funck - Brentano ıı:irkiin ,·ii~!c~ ~ş~rc~lenne göre .. har: Geçmiş Jı:ırunll~~ 
lerde Rou{aya gitmif, orada ftalya ıı dolayısile bütün gümrük şubele· Fransa Enstitüsii azasmdan tarih.<;i ket ctmcsı kcıfrdır. 'A~ırla1ca !urmrq ............................... ~ ~ 
ile Almanya arasında hazırlanan rinin vaziyeti görüşülmüş, yeni yıla Fun<'.İc - Rrentano hilhaıt~a mr~lmr Jrmııalara niluıyct veren ve krnlımız 7 T. rtJ "~ 
yeni bir anlatmaya imza koymak girerken temin edilmeai icap eden "Röne~ans Tarihi,. ile tanmmıı:;ttr. Ririnci Frmuomdan itibaren yeni çağ Sarı be, va on kll eJd' tl.'r 
iizere hulunntU§ olduğu hakkında ihtiyaçlar tesbit edilmittir. Bu ihti- Atatiirkc karşı en biiyiil• ha;·ranlık ~fvrııpruının sosyal t'C dini 5ahnlarda Maliye Vekaletince ~~ 
liaberler geliyor. imza olunacak. ve- yaçlar bir liste halinde h-..;ırlanacak 1ıi.tfori duymahtayrm. O, zamanımızın banş 1•r. ,,;;kiinunu tc!is eden ilk itti· etmekte bulunan bet ;;~ ~ 
i_ika İtalyanın komünizm aleyhinde ba~mdür Mustafa Nurinin yaptığı dct·fot adamları içinde en dikkatP. de· fnklan unutmadık. Bizlr.r gibi ıiz de ruşluk kağıt paraların __ ,.ı. -~~P''."' 
ki Alman - Japon anlaşmasına ilti tetkikler neticesinde hazırlayacağı pP.r o7nnıdır. Onun Tiirkiyede taluıh· lıatırlayını:::! zulduğu ve kullanılflJP"'Jdt"ıt1-J 
h'akı ile alakalaı gösterilmekle bera raporla birlikte Vekalete gönderile- lmk Ptlirdiği r..cer, ~eni.!lik ı-•e çc~iıli- Pol Valery geldiği nazan dikkate 9 tP w~ 
ber sömürge İ§i ile alakalı bulunma cektir. liği bakımından gerçekten lıayret ııc· Altademi azaımdan P~ul Valery ve ~n kuruıluk hurcı. ~V,~j 
sı ihtimali de vardır. Nitekim Hitle· iki durak geı i 1·icidir. Fransanm en yüksek muharrirlerin· ıekıl~ ve ıan renk~e ~ 
rin sömürge meselesini açmak için Georqes Duhameı den biridir. Harikulade bir edebi kıy- tık 11kke darbetmege ii 
Reichstagı iç.timaa davet e~ek te- yapılacak Me~lıur "l\J,.rrure de Fr:ınce,. mec· met tac:ıyan şiirleri ve zamanmnzm ve keyfiyeti darbane fil . "-
ıebbüsü bu ihtimali teyid eden ala- Belediye, Kuruçeşme ve Arnavut nmaın miidürii GeorgC! Duhamel, hü,·üıt~ı;eı;elelerini tctkiJC ettiği kitap· bildinni~tir. · l:İ'I',·~ 

l d d. J D rb "d" · t• b11 • in.et er en ır, köye üstleri kapalı birer durak yeri kendini lıarp hakkında yazdığc e~er larr ile tanınmı tır. Valery Fransa a ane mu urıye 1 iftit' 
Brükael konferansı : yapılması için tramvay §irketine teb Jerle tanıtmı, ,.e ıonralan üslup Ye Hiikfunetinj. ;\f i1Jetlcr Cemiyetinin ~den i?~ra~ i~mal. e~at3 
J\vrupa vaziyetindeki vehameti ligatta bulunmu•tur. mana itibariyle nek yük~ek romanlar hevnelmilel fikri i~ hirli~i te~kilatm· r Clevletin ısmınm t~ı.>·~ 

• l' J n ·1. L'~ ·ı L--1 tJıer'°J 
artıran sebeplerden biri de Brüksel· Rami nahiye müdürlüğüne eski ne~retmittir. Bugünkü Fransanm en da tems.il ctınrkte<lir. se~ti e . Da5I an _P?-r_a. ıı' 
CJc toplanan ve Çin • Japon harbine Çekmece nahiye müdürü bay Y••fi lttymctli fikir adamlarm<landır. ''Tiirl.-i-,·c ya~nJabilmr.1..: i(in gnrb· cdılecek devlet ısmırıın 
bir nihayet vermek için bir çare tayin edilmittir. Türkiycye on üç 3cncdenberi git - lrln~11uıl; ::arıırctindc idi. Bu ::arurcı !ormu~tur. 
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Zafer günlerinde 
i\tattirk ve köyltt 

t.a.~1 s,lih B ı 
Rı h.t ozok'un unutamıya· 1 

:.~"el bü;~~a.rından biri herkesten · 
J)ııtku11 , ... u zafer müjdesini Ata

o,l\un r1nda.n ititmiı olmasıdır. 
}ot: u hatırasını §Öyle anla\ı· 
d ...... s,~a.r 
lılbuı !• za.f erinden sonra or· 

1'tltn1y ge~,~ hir nefes alarak ha· 
h ttlelbi;;. u. Bu hazırlıklar hayli 
~tıüı ~Ü 1• .. , Fa.kat hiç kimsenin 
I lı~ıı~ Yiilt hir taarruza baılıya
rı'"d, Aıık: haberi yoktu. Bu ııra· 
Qıırı, teli ra. treni Biçer istasyo· 
bi11~d,11 Yor, burada kalıyordu. 
t .. lıhtdu•onıa. otomobil ile aidile· 
lltk ile b'. . tle bugünlerde A' .. a. 
:idik. 0lıkte Biçer istasyonuna 
lij ~ iiıer radan Sivrihiıara git· 
d t" cephe ~tornobile bindik. Ata.· 
t~ ~İder~ eyı t.eftit edecek'"İ. Yol
d~~ı derin ~n ~ır aralık içini çeker 
11 ıtı \te k erın nefes aldığını ıör· 

tnd· · 
\o ....._ P,

1
.. 1•ıne ıordum: 

lth ~rrı b' h l "' 
• 1 ır ra atsız ıgınız mı 
~ lityır ,,, r • 

Uty • ece 
rı '~l \'a.p ':erdi. · ' 
tı~ dem;}!';~ hır ıey düıünüyonu-
~ ..... E"et bir f d.. .. .. 
d"ı ~mt· ,_, ey uıunuyorwn. 

ııl(ı •ırı Ol E d .. .. 1'ıa. 'riıtı · r. f ey. ğer Uf UD• 
.. tı ~1,' ~a.thık etmek için za· 

~oıı,l"İni t•liraern bütün dünyanın 
~tıttt, h •rna.4tıracak bir askeri 

, .. l'lUrk '•ıl olaca~ır." 
~ ett· ~u cevabı verdi ve yine 
ti~ ~in k-r~1!a~ söylediği ıey be· 
~ ~Üjde ~ ~ ıdı: Bu büyük zafe· 
~ &aııte. 11 ıdi. Hakikaten bun· 
h~I~~ anca~ on bet gün kadar 
'1ot 'dı. rı leçtı. Büyük taarruz 
~~' ~~u taarruzun ne\iceıi on 

~~'tıirı ; \:hl 4'· ....... u, hLCU ltlLLlgluı 
l~İlk a. a.kkuk etmeıiydi. 
l~. a·~~~er üzerine bütün mem 
~~~l 01'ülen büyük sevinci ve 
l•bh~~':İnin kalbinde Atatürke 
Jt~~ i~~ ol~n minnettarlıiı an· 
di .,~iti'j;. Y~ne Salih Bozok'un 
',..~ ır ıki miifahadeyi ken· 
~ en buraya kaydediyo-

~~ ~l 
~ib lllıa~f ~Pnıardan ıonra Ata· 
lf"tt· :der,lt İr olan ordumuzu ta· 
1~ttı~ll d Ztnire doğru gidiyor· 
'trı 11't 1ı,:.~•nrnda bulunuyonım. 
•,d t~~ı h~ı. Varmadan, (Nif) 
"'lcİ· '-lcert ~öye gelmittik. Bu
~ti ·~, ltoı erırnizin önlerine bir 
\~llt lılc U çıkrnıt\ı. Bunun ü
l(ij l.ıtltrd trler durmaia mecbur 
~~de eİj .köyleri yanmıt köy
tt~~ \te1,.'rınde bakraçlar, se
•'di •tltr tr bunl benzer ıeylerle 
)o)ı.ı)arı,~d hıuzaff er orduyu sey
)'llt~tı ~Çı~n:· Bu aralıkta Atatürk 
dr.~ \.if asını beklerken cigara 
l\üt ktıi ın loı ıözlüiünü kaldır-
!~ "b~t'•~=eçitini ıeyreden köy. 
'İtıi '~"" •n birinin yavat ya
'l~ tard·· 

0lortıobile doğru geldi-
\' obit,u~. köylü sıeldi, geldi, 
'o~ltl'l' ~naştı, bir ayağı ile 
._,~1-lk hit •tı, ıonra elini cebine 
ı. bjt~kıy tey çıkardı. Ben me
Qıl' k l{'\tl ,;.rdurn. 
d,1' 'tttır, ~~ce anladım ki bu 
~ıtı t~~l'ld 0 Ylü, kim bilir ne ka-

t}-01' ka.11 a.nh.eri vanında ıalc'~· 
~'-lud\J. a\jf_hır de Atatürke ba
~t'1ct- tlti. N· aç defa bu hal te-

.Q •hayet Ata'"ürke ba. 

•tdt\'dill, ~''tı•in ,,, 
t '"O • d.. tı ı ., l'ltll •t n k • 

"t\ t• ı(OY)"J '" raa -~a as erı •ey-
ıtr u ere d" d" H '- Q 'Yen h. on u. eyecan-

1 "· \J ı. ır sesle· • •.11) • 'flU • 
~iti' e b," 

1 
ata fa Kemaldir!" 

tı tll "< rdı B . . . k" 
• 'tb ~tincl ·. u se11 ışı ten oy-
~~l etleri b~1 bakraçları sinile
)'"itd~t. .\t ~~.tarafa atarak ko. 
~~U .. ~.ı~t. .;. ur~ün otomobilini 
·~ı: ''l.i k "'1 ll'l ı k 1 "' k. . ~ .. )() · İllı· . a pagını, ımı 

~:ı ~.~~\J. ~tl~n_i. kimi dhlerini 
~· a.ı_ l.ittd .. ı . rn1•1 de kunduraaı
~İ)l'ı"•lc ~~!t to.:r:Iarı parmaklariy. 
~~ltı~tdt. J!• Ctıne SÜrme S[İbi çe

l" , 'n Çrkr 2aınan köylülerin 

"Büyük zaferden biraz ıonray· 
dı. Bir gün otomobil ile Eskitehire 
gidiyorduk. Yolları bulmak için 
köyden köye kılavuz alıyorduk. 
Akıam yaklaımııtı. Bir köyden 
geçerken yanımıza bir adam ara· 
dık. Kollarını abdest almak için 
srvamı4 ~akallı bir köylü: 

- Ben gelirim." 
Dedi ve otomobilin basamağına 

ayaklarını atarak öylece du'rdu. A· 
ta'.:ürk bana İfaret ederek: 

- Bu dam ile konut bakalım." 
Dedi. Ben köylüye sordum: 
- Mustafa Kemal Pa§ayı tanır 

mııın ?" 
- Hayır, hiç görmedim." 
- Şayet bir gün görsen, ne ya-

parsın?" 
- Ayağının altına köprü olu· 

rum." 
Elimle yanımda, otomobil içe· 

riıinde duran Atatürkü köylüye 
göıtererek: 

- işte, Muı'~af a Kemal Pata 
budur." 

Dedim. Köylü: 
- Olur a !" 
Demekle iktifa etti. Anladım ki 

benim sözüme inanmarr.tf h. Hiç 
füphesiz Mustafa Kemali saçh, ıa
kallı bir adam sanıyordu. Bu 11ra· 
da artık karanlık c;:ökmeğe baıla· 
dı. Bir bpeye çıktık. Buradan Eı· 
kiıehir görünüyordu. Uzaktan kü· 
me küme a.\etler gördük. Tekrar 
köylüye sordum: 

- Bu ateıler nedir?" . 
- Belki yolcular, arabacılar a· 

te~ yalanı§lardır." 
Halbuki Eıki9ehirde Atatürkün 

geleceği haber alınmııtı. istikbal 
+;t,..-: , .... p.J.,,. ... .ı-. Kül 1l•~ a•or• 

kar19hrmıtlar, meıaleler yapmıı· 
lardı. Uzaktan görünen at etler bu 
metaleler idi. Eakitehire yaklaııp 
\a meıaleleri görünce köylü, bun· 
ları yakan kimtelerin yolcu ve a
ra.bacı olmadıklarını gördü. O va
kit iti anlar gibi oldu. Nihayet teh 
rin kenarına geldik. Ahali, batta 
Vali Fatin olduğu halde müzika 
ile istikbale çıkmışlardı. Otomo
bili Valinin yanma gelince dur. 
durduk. O zaman bize kılavuzluk 
eden köylü sür'atle otomobilin ha
ıamağından inerek kaçmağa baı
ladı. Kendisinin bir hata etmit ol
duğunu sanıyordu. At.ık otomo
bil Valinin yanına gelince dur. 
ğuna ıüpheıi kalmamıfb· O za. 
man Atatürk bana emir verdi: 

- Bu adamı bırakma." 
Dedi. Ben de köylüyü tuttum. 

ltıklı bir yere geldi~imiz zaman 
durdu. Doya doya Mustafa Kema
le bakmak istiyordu. Sonra iki e
liyle bana sarıldı: 

- Aman, ben kusur el'.im, beni 
affedin.'' 

Dedi. Ben hiç bir hatası olmadı· 
ğınt söyledim. Sonra biraz para 
vererek taltif ettim." 

Tramvay şirketine 
bir ihtar 

Karaköy durak yeri kaldırıldık· 
tan sonra köprünün Karaköy tara· 
fmda eşkisint-. otuz adım meşafede 
yeni bir durak yeri ihdas edilmiıti. 
Ancak tramvay şirketi yeni durak
tan binenlerden bir kıta fazla para 
alıyordu . Şikayet üzerine br.lediye 
tramvay ~irketine bir tezkere yaz
mı§. köprü üzerindeki yeni c!urak 
tan binenlerden evclce K;ırakl5yden 
aldı~ı parayı almssmı bildirmi,tir. 

Tramvay l!irketi kararrr.ı deği§tİr 
mediği için belediye tarafından şir
kete kati ve &on bir ihtar .:rapılmı§ 
tır. 

SOt fşl 
Belediye siit i§inin yoluna kon· 

muı için tetkiklerine devam etmek 
tedir. Almanyada belediyeletin tat
bik ettikleri memleket!ınize en uy
gun bir ıekil olduğu anla§ılmıştır. 
Bu şİ!temin tatbiki etrafında da bir 

S - ~UN 7, 1KlNClTEŞR1N .1937. 

EHiR HABERLERi 
ilk tetrisat 
müfettişleri 

Amerikah kadın Terzihanelerde 
gazeteci çahşan 

1 alebenin iyi yetişme
si için muaılimleı 
toplantı gapıgoı lar 
Önümüzdeki dera yılının verimli 

olmasını ve talebenin bilgili yetİf" 
mesini temin makeadile bütün ilk 
tedrisat eapekterleri kendi mmtaka· 
larındaki öğretmenlerin iıtirakile 
umumi toplantılar yap?lııktadırlar. 

Bu toplantılarda talebeden İyt ran 
clıman almak ıçin takip edilecek tecl 
ris sistemi Üzerinde konu9malar 
yapıbrak dera planlannın hazırlar.:a 
ıekilleri üzerinac görütülmektedir. 
Kültür dirt:ktörlüğü ilk okul öğret· 
menlerin yıllık ve günlük ıemalan· 
nı nasıl hazırlayacaklarına dair ge· 
çen yıl bir bro~ür çrkamuıtı. 

Bu bro~ürun :n\.. hteviyatt da bu 
yıl yine aynen tatbik edilecektir. 

T oplantılarcla bu yıl en ziyade 
mevzubahs olan ilk okul başöğret
menlerinin durumudur. 

ilk ·okul batöğretmenler okulla 
daha ziyade temasta bulunmal~ hem 
de okula gidip aelme itinde varife
sine geç kalmamaıı için bulunduk· 
lan okula yakın bir ye:de ikamet 
etmeleri lüzumu kendilerine bildiril 
mi§tir. 

Öğretmenler plan vücuda getirir 
ken ba§Öğretmenler dert aldıklan 
sınıflarda da •ınıf öğretmenile gö· 
rÜf ürek evveli. yıllık bilihare gün· 
lük plan vücuda getireceklerdir. 

Okullann yangın tehlike!i etra· 
fında tedbir lllmak iti baföğretmen 
ferin en mühim vazifeleri batında 
gelmektedir. Bu ted:>irlcr okulun 
'VOCİ)'etine göre Cft kml bir zamanda 
alınmış olacaktır. 

Baı öğretmenle:- öiretmenlerin 
derslerini teftif ederken muntazam 
bir not vücuda getirerek ona göre 
derslere gireceklerdir. Not deftnleri 
bilahare espekterlere gösterilecek· 
tir. 

••ıınıunııııp111uı111mt ı rıtt111uuınmıııt11ınftt 

Tarih sergisi 
gezme mütteti 
uzatlldı 

Tarih Kurultayı münaaebetile 
Dolınabahçe tıırayında açılan büyük 
tarih sergiainin gezilme müddeti 
uzatılmııtır. Sergiyi yükıek okullar, 
liseler, ortalar ve ilk okullar da geze 
ceklerdir. Her okulun ac.zme zamanı 
ve halkın gezeceii günler tesbit 
edilmit bulunmaktadır. 
Hazırlanan programa göre, çarbam 

ba günleri ilk okullara, pazartesi 
günleri orta okullara cuma günleri 
de yükaek okullara aynlmlflır. 

Sah, per§etnbe ve pazar günleri 
de halk gezecektir. Kültür direktör 
lüğü karı§ıklık olmamaaı için okulla 
rın sergi gezme günlerini te.bit ede 
rek bir tamimle bütün okullara bil 
dirmi§tİr. 

Miss Paula Lecl~r • 
- ) 

Yirmiyi mütecaviz gazete ve is-
tihbarat acentaaına yazı yazan me§ 
bur Amerikalı kadın gazeteci ve 
konferansçı bayan Paula Ledeı şeh 
rimize gelerek Londraya gitmiftir. 

Bayan Leder Habe§ harbi eana· 
sında Habqistann gitmiı ve Habeı 
imparatorile, ıonra imparatoriçesile 
mülakat yapmt§ olan ilk kadın ga· 
zetecidir. 

Bütün harp devam ettiği müddet 
çe orada lc.almt§, sonra tayyare ile 
dünyayı dolqımıtır. Bu seyahati 
eanaıında dünyanın ileri gelen bir 
çok devlet adamlarile konu~r.lu,, 
mülakatlar neşretmi§tİr. 

Paula Lccler, gelecek senemn 
temmuzunda tekrar lstanbula gele· 
rek memlekctımiz hak1Cınaa Clunya 
"'Tl:ıtbn atma yazılar yazacaktır. 

-IİıımlllUllllllllPlllWPllll8ldllUWH 

Seyyar satıcllar 
Bunların arabaları pi

slkletli olacak 
Belediyenin seyyar satıcılar için 

yeni bir tip el arabası ortaya koy
mak üzere tetkikat yaptığını yaz· 
mııtık. 

Düıünülen projeye göre, seyyar 
satıcıların kullanacakları arabalar 
bisikletli olacak, şatıcılar arabaları 
inerek değil, ay~l:larile pedalı tah
rik etmek' şuretile sevkedeceklerdir. 
Arabalar bisikletin yanında buluna 
caktır. 

Bundan ba§ka biaikletsi-z bir 
nümune de düıünülmektedir. 

Poliste 

Balıhcıl11rın ağı 
talıılınca 

Yeniköyde Salkımküpe sokağın 
da oturan balıkçı Hristo ile Aleko 
evvelki gece Boğazda balık tutarlar 
ken balık ağlarının takılması yü 
zünden aralarında kavga çıkmıf, 

Yeni Çln elf'/Si Hristo eline ~eçirdiği sopayı Aleko 
~ nun kafasına vurarak ağır suıette 

Evvelce Nankin h.ükümetinin yaralamı~trr. Yaralı Şiıli hastahane 
Ankara elçisi iken ıon defa Çin or ıine yatınlmıı. Hristo yakalanmı§ 
dusunda yer aldığı aantlan Gene 
ral Ho-Yao'nun yerine, Çinin tır. 
Viyana maslahatgüum B. T ung Palto hırsızı yakalandı 
T e Şiyen'in tayin edildiğini haber Gureba hastahanesir,lc staj gören 
aldık. üç talebenin bir hafta ~rfmd~ .pa! 

Yeni Çin elçiai )'akında Viyana toları çahnmı;tır. Emnıyet ıkıncı 
dan tehirimize i'elecektir. ıube memurları tarafından yapılan 

Kal/a ve çıraklar iş 
kanununun tatbihini 

isteyecekler 
Şehrimizde bulunan terz.ılc' önü 

müzdeki çar~<.mba günü Terziler 
cemiyet i merkezinde bir toplantı 
yapacaklardır. Bu toplantı da, ter 
ziler. iş dairesi merkezine gönderil
mek üzere bir istida hazırlayacak· 

lardır. 
İ§ kanunu tatbik rnevkiine konu

lalı iki ay olduğu halde terzihaneler 
kanunun dairei şür.ıulü haricine bı
Takılmı~, son defa da genel bir emir 
le tatbik mevkiine konulan 48 saat 
lik mesai de bu müesseselerde tat
bik edilmemi§tİr. Halbuki, lstan
bulda olduğu gibi büyük şehirleri
mizin bircoklannda mühim bir yc
küne balii terzihanelerde çalı§an 
binlerce kalfa ve kırak vardrr. 

Bunlar da iıçi olduklarından haf
tada 48 saatlik mesaiye tabi tutul 
malan icap etmektedir. Terziler 
bunun temini için i~ dairesi umumi 
merkezine baı vuracaklardır 

11tınnınnııa11t1111ı111nııımuıııınm111nmıuıı111 

Denizbank 
Gemi kurtarma 
şirketide bura
ya bağlanacak 

Deniz bankın kurulması ıçın 
bir müddettenberi devam eden ha· 
zırhklar ikmal edilmek üzeredir. 
Bankaya ait kanunı bugünlerde 
meclisin umumi heyetine arz edile
cektir. 

Bankaya, Dcnizyolları, Akay. 
deniz fabrika ve havuz1an, tahlisiye 
umum müdürlüğü, kılavuzluk', 
Türk gemi kurtarma ~irketi, İştan
bul, İzmir, Trabzon liman idareleri 
devredileceğinden, bu müesseseler 
yıllık bilançolarını hazrrlamaktadır 

lar. Bu bilançolar, lktısat Yekale
tince kurulacak bir heyet tarafından 
tetkik edilecektir. { 

Oenizbankın kurulması dolayısi
le lktısat Vekaletine bağlanan deniz 
müesaeıeleri arasına yeni k'atılmı§ 
olan yalnız Türk gemi kurtarma 
tirketidir. Bu ıirketi, §imdiye kadar 
Maliye Vekaleti murakabesi altında 
bulunmakta idi. Denizbank te§ek· 
kül etitkten sonra en ziyade ehem 
miyetle teşkilatı gcni§letilmesi mev 
zubahs olan "Türk gemi kurtarma 
~irketidir .. çünkü bu şirketin her 
Ytl kara sulanmız dahilinde ve hari
cinde vukua gelen bir çok deniz ka-
zalarında, karaya oturan vapurların 
kurtarılmasında elle tutulur derece
de hizmeti görülmüştür. Bu itibarla 
ilk adımda bu deniz müessesesinin 
tetkilatını genişletecek her türlü ve
saitin alınmasına çalı!tılacaktır 

Denizbankm merkezi söylcr.diği· 
ne göreı en fazla deniz mfü.!sesi 
bulunan lstanbulda olacaktır. Ve 
diğer s~hil bulunan büyük lime.nla· 
rımızda birer şube kurulması mukar 
rerdir. Denizbank müdürlüğüne, ls
tanbul lş bankası müdürü Yusuf 
Ziyanın getirileceği ıayidir. O gelinceye kadar elçinin itleri sıkı takibat neticesinde hırsız Has 

ni \•ekaleten \kinci katip B. Kiy- köylü Aziz dün yakalanmI§, çaldığı Bir resmikü1:at 
Y ong görmektedir. paltolar satıldıkları yerlerden alın Y 

VI il 1 Dün Sirkecide yeni ve modem yana ••rı ar 0111tır. bir otelin resmi küşadı yapılmıştır. 
Viyana ilkbahar aerıisi her ıe lakala kalası kırıhnca Özipek palas ismini tafıyan bu otel, 

ne olduğu gibi Laypzik aer(:iıini Yüksek kaldırımda Musevt ipek ticaretinden servet sahibi ol· 
müteakıben Martın 13 üncü ıünün Sinagogunda duvarları tamir eden mut bir zata aittir. 
den 20 inci gününe kadar akt~dile Şevketin üzerinde bulunduğu ka Eski bir otelin yerine in~a edil· 
c- -ktir. Viyar.a Uluslararası Sonba laı kırılmıf. ~cvket dört metreden rniş olan yeni otel dün davetlilere 
laar seraiıi de 1938 yılı eylülunün yere dü§erek ehemmiyetli surette gezdirilmittir. İstanbul tarafına mo· 
4 üncü günür.den 11 ıncı ıününe yaralanmı§tır. Zavallı amele has dern ye konforlu bir ~tel ka.za'ndr . '~'""' ~adrk. Büvük zor· t . k .. d 1 lct h k ld 1 ··t-~ 1 ·Y-ta~.:l! ·c.:ı.,,.,. r~ ~~''A&.l,,1,-Moill.IM~r.._~~~~~--~..ı_~"~a~r:.......!.v~a~t~a~r.~~..!S.!.!"L·.__~~~~~~~tft!!!!!a~n~ev~e~a~rn~m~ıt~trr~. ~~~~~~ra~n~m~u~~~~s~en~~ııroı~r~~~e~en~z.. 
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Yer altları il-iiıi l Japonlar yef11' 

SON HABERLER '(Üstyanı b!rincide) den asker 
Araı, Şarki Anadoluda nehir, 

Ankara civarında Mogan gölü ce· Çıkardı 
.. . --- . ~ ~ -- nubunda Araı gölü, Araı düzlü- ·Jı1. 

Belediyeler bankası 1 Almanya 
binası dün açlldı ~Üstemlekelerini 

. kınıse vermıyor 
Banka dört senede 144 beledı- Fnnıaca '"Wournal,, gazetesi, 

ğü, Fr.anıanın t~~ali~d~ Arra.s ad· ._// (Üsttarnfı 1 ;'~ 
ları ~ı!e~ \esaduf mudur, zanne· ihraç ~:~.reketi Şangh_aY de~f.' 
dersınız • deki vaziyeti tama.ınıyle .. ~· f 

İtte bir de Y.ıbrıs, Ankara kö- miıtir. Bu yeni kı'"alar tiit'ffff~ • 
yü, Akdenizin bir adası: Binler- male doğru iJerleıneğe .~o lı' l 
ce misal önünde bunlar bir teaa· oldukları takdirde Çinhle}ı,t~ 
düf olanı~. .B!1 yer adları tarihin halde Çanıa • Sun~ki__anl el~ 
ya§ayan ızlerıdır. kadar ric'at etmeler• li%ırol plıt~ 

I • b d • Almanlarm eski müıtemlekelerini 

Yeye 4689622 ıra orç ver 1 istemeleri meselesi.üze~de neşret-
tiği bir makalede diyor ki: 

To~onimi.sah~ıı bize .daha ni· tir. Bu takdirde bile ~~ 
ce hakıkatlen belırtecektır. Prof. cenup kısmı tehdit al\ınd 
B. Tankut bu hususta kıymetli e- olacaktır. Jluı' 

Ankara, 6 (A . .A.) - Belecliyeler 
hanka,.,ının açılma Liireni hugün saat 
13 de yapılmı:ı;tır. Törende Kamutay 
başkanı Ahdiillıalik Renda, lilli ~lü
(Jafaa, Adliye, J. T afia, İnhi arlar \'e -
killeri, mehu lar, de,·let §Urası Ye 
muha ebat divanı rei~leri, §elırimizde 
Jmlunan Atina elçisi Ruşen E~ref, 
Türk Hava Kurumu başkam. Siya i 
ve idari müsteşarlar, vekaletlerin ileri 
gelenleri, mathuat mümeı: illeri ve ka 
labahk bir davetli heyeti lıazır hu -
Iunmuştur. 

Banlia direlitörü Süleyman Kepe -
neğin bankanm :kurulu~undan heri 
belediyelerimizin su ve diğer belediye 
işlerinin yürütülmesi için yaptığı yar 
4ınnlarr ve binanın inşaat ve teşkilatı 
Jiakkında verdiği izah'atı müteakip 
Kamutay liaşlCanı ~dülhalik Renda 
b'ank'anm k'apısmdaki k'ordeJayı ke -
serek hanliayı açmıştır. 

Bank'a açıldıktan sonra JCasa ve aı-
iv CJairelerinden b'aşlanaraJC bina ge
zilmiş, ha§ §elire böyle güzel ve mo • 
'dem bir bina JCazandmnrş olduğundan 
CJolayı banka direktörü tebriJC edilmi§"' 
tir. .#. ' 

Banlia liireICtörü B'ay Süleyman Ke
peneğin nutJru aşağıdadır: 
Şefür ve k'asabalammzm JCaUanmasr 

Ji'allinnrzm sılıhi medeni ve asri ilıti· 
yaçlarmm temini için bele'diyelere yar 
ffmı mafsattiile ııaym f § Banliamrz 
Şükrü Kayanm himmetleriyle nun -
tlan <ıört 711 önce iı temeli 1'umlan 
~eleaiyeler bank'asınm yakın ileride 
lllltün yurdumuzun ICöylerine ' 'arm
caya fadar ilıtiyaçlarrnı lia§arabile -
celC CJalia hüyülC hir man müessese 
lialine gelmesi Ye o zaman ~alla bü -
~ Jiir 1Cadro ile · ~alı;;abilmesi göz -
önünde tutularali bugün de mnlitaç 
olduğu im iş evi baş §elirimize layık 
bir ~ekilde yapdıp bitirilmiş ve eski 
§eh'ri yeni şelire liağlamak suretiyle 
tarihi Aiıkaranıızm güzel mimari eııer
lerine liatt1mıştır. 

Y apmm projesi müswaı<a ilanı ve 

1iurinin incelemesi ' sonunda istekl~ 
, iin.den en ço1' projesi beğenilen genç 
mimarlarrmızdan SeyCi Ark'ana. inşası 

ela tanmmış miit!!ahlıitlerimizden mü· Ne Fransa, ne de Jngiltcre müs-
hcndis Haydar Emreye k~if bedeli temle.kelerinden hiçbirinden vazgeç 
olan 357275 liradan açık eksiltme ile meyi biran bile dü§Ünemezler. Bu 
323000 liraya ihale edilerek temin e- müstemlekelerde onların hil'çok 
dilmiş ~e ayın zamanda yapı, projesi kahraman evlatlan yatmaktadır ve, 
kabul edilen mimar Seyfi Arkana kon Caureein dediği gibi, "Ana vatanın 
trol ettirilmiştir. yaıayan ve nefea alan uzuvlan gi 
Yqpmın bodrum katında kaı;a dai· b'd' 

ı ır . ., 
releri arşh ler, kalorifer dairesi, gaz Manda altındaki yerlere g~lince; 
ıl!mağı, hademe koğuşu, otomatik te- bunları idareleri altında bulundu-

Jcfon Ye elektrik santrali ''ardır. ran devletlerin hesap verecekleri 
Zemin katı ile birinci kat bankamız yer ancak, onlara bu mandalan ve

memnrlanna tahsis edilmiştir· İkinci ren makam. yani Milletler cemiye
katı ileride bankamızın kadrosu hü - tidir. 
yücliiğümle memurlamnıza tahsis edil- Bugünkü halde, esasen, 'Alman
mek üzere şimdiliJC imar heyeti fen yaya §U veya bu müstemlekeyi ia
te:ki1atı ile matbuat birliğine, üçüncü de etmek hiçbir meseleyi hallede
apartmıan kntı da rnemurlamnrza ki· cek değildir. Bunun tecrübesi defa 
ralanmı§tır. larca yapılmıttır. iptidai maddeler 
. 13u vesile ile hanlCamızm vaziyeti baknnmdan da, fazla nüfusun yer
şimdiye kadar yaptığı işler Jiakkmda IC§tirilmesi baknnmdan da bu böy
müsaadenizle kısaca rnaJOmat arzet - ledir. 

1~ • • r 
meK ıstenm. Bu müstemle1'.eler, hadiselerin 

2301 sayılı fanuna göre ı<unılmuş gösterdiğine göre, nüfus beslenecek 
olan ban1'amız 933 yılr ikincite~rin ha yerler değildir. 1913 de, Almanya
~mda . sermayesi bir buçuk milyon li- nm en fazla nüfuslu müstemlekesi 
rayı bulduğundan fiilen İ§C ha,layaraJC olan cenubu garbi Afrikasmdd bile 
Mitün belediyelerin yirmi yılda bütçe 735000 kilometre murabba.Iık saha 
Jerine göre tah,:;iJ edecekleri gelirleri· da 15000 nüfua bile yoktu. 
nin yüzde h"eş iştiraıi paralarından top ---:-----_ _..:.. ____ _ 

Jandarma oku lu ve 
polis Enstitüsll bina

ları açıldı 
'Anltara, 6 {A• A.) - Jandarma 

mhay okula ve polis enstitüsü açılma 
töreni bngüii aat 15."30 da yaptlm!J: 
tır. 

Törende B. M. Meclisi reisi Ahdül· 
lialik Ren da, Veki1ler, Profesör Bayan 
Af et, eiyasi ve idari müste§arlar. Me -
hus1ar, Gt!nel Kurmay ikinci reisi 
Orgeneral J\.sun Gündüz, Ordu mü· 
fetti~i Orgeneral Fahreddin Altay, Jan 

tü·dı · öle "' lf er yap~or. • Bu hattın gerisi hır g l ı,it 
• ~unda ~ıze d.~a pek ~ok yenı hi olduğu için müke~e~ 

bılgıler ge\ırmeıını beklenz. bii müdafaa hatb ıetJcıl 
Krbrıı köyüne gidi,im, bana dir. rJ": . 

bu satırları yazmağa bir veıile Tokyo, 6 (A.A.)' _ ı"feb.~tl · . 
oldu. 5 h d 111ın~~ ı 

Bu münasebetle Dil Kurumun- d~Sang ay ah, ~e~upb·r•·•l°'. ~2 t d 
d · d k l l a ovyet ne nnı ı ·~ an rıcamı a te rar amı§ o uyo· d l - S~· 

an g..,.en Japon kıta&•• 
~. -7 ~ 

Türkün yerlettiii yerlerde o. ıanide ilk hatlarını .. 1;,ctit· 
nun verdiği adlar ya§ryor. Araya· kar111ına kadar götürtnü1 l~ 
hm, bulalım. Şimali Çinde Şanıi ~-- ~ 

'(ULUS) cenuba doğru ilerlernit ~ ı:.e 
------------- pon yürüyüş kolu 5 teırııı jıllJI" 

Bulşar gazetes·ı Taiyuan'ın 8 kilometre t ı 
kadar ilerlemittir. j~ ~ 

vaktiyle Cumhuriyet gazete11i hu ,·e~i· 
lialardan on tanesini hazinei evraktan 
muvakkaten almağa munffak olduğu· 
nu ve harice çıkarılmadan ne~rede -
bildiği i~in iftilıar duyduğunu ilan et 
miş ~ Bulgar gazeteı-i bunu kaydettik
ten ı;onra "bu vesikalardan dördü 
§İmdi bizim elimizd~ hulunuyor!., 
sözlerini ilave e<livor. 

Cumliuriyet g~ete~i vaktiyle hu 
nsiJC.ılan lia2'inei enaktan mu\'akka· 
ten almrş'a h'erlıaltle iade etmi' olma
lıdır; vesik:alar Bulgarlarm eline aca· 
b'a nasıl geçti? 

Yok!:a bunlar Cla u hir zamanlar 
Bulgaristana c~ki kağıt diye okk'a ile 
satılan ve sonra geri almmasr için si· 
yasi te~ehbü"lerde bulunulan tarihi 
evrak ara!lmda mı idi? 

TiirlC l\azinei enakmda bulunan 
ve Bulgar tarihini hu kaclar yakmclan 
ulalı.',ula• t"\len r~ı:ııu1 ~~ 1..:-.. 1 ... ·~ 1> .. 1. 

garistana okk"a ile !atılan kli~ıtlar a
rasında hulunmasmı bir tesadüf diye 
iıali etmelC zanne<lcri:r. ki mümkün de· 

Şangting - T aiyuan d~ıııf' de 
uzunlu~nd"l. faalivette i ~ 
diğer bir vürüyüş kolu •f,,1 f . 
zarfında Taiyı.,an • Şangt .,dı lı 
miryolunun telakki nokt•:~~ 
Taivua11 - T;ıiku •ube h•i: · ... ı :r • • ., .... 
tında kain Yutze ıehrını 
mistir. _.ı I 

Taiyuan mevzilerini İfl~t 
melde olan Çin ordusu cen° i',. 
bi İstikametinde ric'at etııı" l''I 
bi istikametinde ric'at etılle J 
lamıştır. f' 

Taiyuan pek yalanda 11 

lecektir. ~" 
Tokyo, 6 (A.A.) - J•~ 

taatı Chansi'nin hüJcWııet OS 
olan Taiyuana vamıı§tıı'•Sıh 

Pakin, 6 (A.A.) - ~ ~ 
Shaho, Hanton ve Tzheı~n~ ~ 
deki volu üzerinde Pek19 

• kilome~re cenutmnaa toP~ O 
lar ve Hopei eyaletinin rıl .~ 11 

• tıY~daresinden ayrılmasın~ ı~ı!"J 
ğildir. 

AlalCalr makamların hn i~i 
meleri ltınmdır· 

karar sureti kabul ebnıf~'d' Y 
incele- Bu karar sureti Hope~ ;f 

nan 72 kazaya tebliğ ed~ 

Janmas~ icap eden on beş milyon lira 
ya mahsuben 1936 mali yılı sonuna 
Jtadar 5.411.580 lira tahsH edilmiştir. 
Bu miiddet içinde RU, elektrik' ve saire 
mulitelif amme hizmetleri için 144 
nelediyeye 4.688.622 lira itiraz ve lie
f alet edilmesi kararlaştmlarak bunun 
2.532.105 lirası hilfiil iliraz ve k"ef a
Iet edilmiş 1.163.429 lirası mulCave· 
leye bağlanıp belediyelerin talebleri
ne amade tutulmu~ 993·088 liranın 
muamele11i de den:ıet bulunmuştur. 
vüzde ~eki?. İken heledive1ere vaı
drm mak'~adiyle ahiren yÜzde altı .bu· 
çuga indirilmiş ve ikraz mücldeti be~ 
seneden on seneye kaclar uzatılmak 
~uretiyle belediyelerimize güçlük çek._ 
meden borçlarmı ödemeli imkanr ''e
rilmiftir. 

darma umum liumandanı Korgeneral ı••••••••••••ill••••••····~~ Naci, Emniyet i§leri umum müdürü • t..I 

Runnnla b"eraÜcr ikraz işlerimiz 
çolC sağlam csa,Jara bağlıdll'. Borç ve
rilen paralar günii giinüne muntaza -
man tah"ııil edilmektc<lir. 

ŞüJCrü.vekaletler ileri gelenleri, mat- S A R A Y SiNEMASINh ... 
nuat mümessilleri, nazır bulunmu11- B ı k 1 kt ld v ··ctıit 
brarr. ~ KuOhaftaRpar•KbirUmuvaffSakıyUete gzö.tenneAe oOuıu ;_ ..:A 

Töıene ihtiram ICıt"aların ha.-rn'da ,_. f''" 
liulunan jandarma bandosunun ~aldr Şaheıcrini yaratan, dchak.ar artist 

Komunizmle mü~adele proto
kolunu italyada imzaladı 

ğı İstiklal marşı ile ba~la11m1~ ve jan- H A R R y B A u r:J 
darma l'Uhav Okul kUmandanr :iur - n 
may Alhay Zeki Erkmen ve polis ens
titü11ü direktörii Dr. Salih Adil Ba~ar 
birer ııöylev vermi~ ve Adliye Vekili 
Şük.rii Saracoğlu tarafmdan k'ordela 

JCeııiJdikten 11onra mihmandarları ele· 
}iletiyle evvela pofü emtitüsü ve son
ra jandanna subayı ok.ulu ge1ilmiftir. 

Roma, 6 '( A. 'A'. )' - Komünizmle 
mücadele protokolü saat 11 'de imza 
edilmqtir. 

Saat 10.50 de evvela Alman sefa· 
retinin ıonra da Japon sefaretiyle 
kiiltür nezaretinin otomobilleri Chigi 

sarayına Führerin fekn1ade murahha· 
<:y Von Rihhentrop ile Reich hiikume· 
tinin sefiri, Yon Hnc;<:el'i ve .Tapon se-
firi Hotta ile nazır Dino lfieri'yi ve 
imza merasimine i ştirak eclecek olan 
Alman Yf' Japon <liplom:ıtlarmı ge -
tirmi~l,.rdir. Bu zevat kahinc:-;İ erkanı 
ctrafmda hulnnduğn halele Kont Ci
ano tarafından kahul edilmi§lerdir. 

Roma. 6 (A· A.) - Chigi sarayın
da imza ec.lilen rrotokolun metni aşn
ğıcladır: ltalya hu protokol ile 25 ikin 
c:ite~rin 1936 tarihincle komünist en· 
tema yonnline kar r Almanya ile Ja· 
ponya aru~mıla akcledilmi~ olan itila· 
fo i~tirak etmektedir. ~ 
R eir.lı hiikiimeti. 1talya hükumeti 

Ye Japonya imparatorluk hiiktimeti 
komüni t t-nterna vonnliniıı garpte ve 
arkta meıleni ıliirıva ı tehdide denm 

,.e ~ullıu ihlal etti ;"; ini 'e mevcut ni· 
t:amı hozclıığmıu nazan itibara alarak 
anr.ak snlhun Ye nizamın idameo:incle 

mrnfnatlf'ri n!an lıiitün aliikadar cJe,
],.tlfl!ritı ~rkı hir trcriki mecai~inin hu 
t~hlikeyi azaltacağından emin olcluk· ı 
Jarı için ,.e İtalyanın f a~ist hükiimefr 

nin iktidar rne,·kiine geldiği zaman
danberi büyük bir enerji ile hu tehli
keye karşı miicadele ederek komünist 
enterna"yonalini topraklarından uzak
laştırdı~mı ,.e komünist entcrnasyo· 

naline karşı kendilerini müdafaa et Jandarma okul miidürü nutkunda 
I ınelt :ırztnıntla htılunan Almanya ve ezcümle ~öyle demiştir: -~ ...,.___ 

J ·1 h Saym büyüklerim, . ap~nya ı e irlikte müşterek dü~ma· 
k k Şu noktayı yült'!tek hP.yetinizin llu-na aı~ı oymak üzere bu devletlerle 

birleşmeğe knrar ''erdi~ini nıızan iti- znnıncla telirar etmelC iAt~rim. 

' Sene n in en gUzel ttllfl~ 
LEYLAKLAR AÇARK6~ 

JEANET~E MAKDO NAL~ 
NELSO N ED D 

BUGÜN • MELEK'te 
Seanslar: 2 - 4,ts - &,so ve 9 da 

hara alarak 25 ikincitcc:rin 1936 tafr J\"nlCaranm bir tepesincle yükselen hu 

lıinde Almanya ile Ja~onya arasmda bina J\"tatiirlC devrinin emni,Y.et ve liu
komiinic:t enternasyonaline kar§I Ber- zur telkin eden bir ahide3j olarak k'a· 
linde akdcdilmi~ olan mukavelenin i- lacali buradan feyiz alar.ak Türk za -
kinci ınncldec::i mucihince a~agıdald brtaıır, memleketin en ücra kö~elerin-. 
me\'adın akdedilmesi i~in itiliif etmi§ de hallim ve adaletin sönmez birer r 

lerclir. şıgı olacaktiıhr. i tayin ,.

8
_.ASencRnin eni muazzamEESn mütihitRve en gLüzel fiEimi F 

. Mddcle 1. - İtalya. 25 ikindter-
rm 1936 da Almanya ile Japonya ara-

1 k .l J r • Ankara. 6 .(Telefonla)' - Hüsnü c:m' a n ne( i mi~ olan rnıınzam proto· 
kol J J ı ·ı ı k .. k Ului!'un ÖPretrnenliPe naklinden dola-' a ' a ı ı o ma uzr.re. omiinist en· ~ 0 " 

Fransızca sözlil tcrna ~ronal aleyhtarı itilnf ın metnine yr açılan Konya kültür direktör1üğü-

IBUGCN 
PAUIL. MUNI ~ 
IL.UBZ RAVNS: 

2. - tc::hn protokolu. imza c>den üç 1id Ziya tayin edilmiştir. V e 
iştirak Nler. ne Haydarpa~a riyaziye muallimi Ha· ı 

ıle\'lr.! fıalyavı. munzam protokol da Van sıhhat müdürü Ferh"at Ra<PTn ta 1 PEK 2 0.000 f igür a r1 
o·r Sinemasında 

clalıil olmak iizere. hunclan eV"\·elki üçüncü smıf sıhhat mütetti§liğine ta- ••••• Seanslar saat 12,30 _ 2,30 - 4,45 6.45 - 9 da 
maılcfcclP zikrNlilen itilafı ilk iki dev- yin olunmu~tur. 
IPtlc hcraher imza etmiş aclcleylemek· --------------
ffı mutah1ktırlar. lP.n itilaf m layenfelC cüzü addedilmeli-

:l. - İşbu protokol. lnhıkaları da tedir. 
dahil olduğu halde, yukamla zikredi· 4. - İ§bu protoliol Alman, İtalyan 

''e aJpon lisanlarında kalf'me almmı§ 
olup lm metinlerin her biri asli nü ·· 
ha addedilmi~tir. 

Protokol imzayı müteakip meriyete 

girecektir. 

Yoaclıinu 
Cian.o, Rotta 
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MEMLEK~TJQ 
,' H ~ 8 E R. L E R 1 ~~ 

'"" Ah.ned Tefrika Numarası: es s •..,o..,. v• lktlb .. hAkk• _a,,.uadur., 

~;,, .'"asJopol fethinde 
~ ııliı F . l b .. .. k ~ k 'll~ r~nsız ar utun şar ı 

Fabrika Ereğliye yeni bir manza
ra ve yeni bir hayat getirdi 

sn-.. en.dılerzne ayırıyorlardı 
' opoJıın . . 

lıJ•r bur· fethını'.Je İngiliz ve Türk aı;keri Sıva,.topolda her türlü 
~•rdı. Bun Şerefi kendilerine a· techizatı rne,·cut İngiliz ve Fransız 

~elim: unun ebebi \'ardır. f · milletlerini hayretlerde bırakmı~, 
'tı l.'ı Türk neferinin kudretini isbat etmir 

'od '"lttern Ö ~ 
· t tıa1111d iller Paşa. Avus - ti. 
• ~lntiı •e bn kaçarak Türkiyeye 
· •r ~:ı urada haı:ıkumandan-

o)'?- / "ıı:sc] · . • 
d, ~ huı rnıatı. Maiyetinde ya· 

'1turı tn Unan Mehmed Ali pa· 
8'1 • •~era) d 1 la; lrıı§ h' ar an ı;onra ıtan· 

• .. L "'

9 blrııdr crrıehi idi. 
·~Ilı 1 d "' ) S y I '8l) ad ogan Jehmed Ali 

• • • 
Harp devam ederken İı1tanbula bir 

çok Ru!! eııirlf'rİ getiriliyordu. Esirle
rin bir kısmı Büyükadada tedavi edil
mekte idiler. Rurada onları tedavi e
den doktor Felik11 Jako c~ir1er hak -
kında yazdtğı bir makalevi o vaktin 
framı:zca İllfütraııyon mecmuasında 
neşretmişti. Makaleyi aynen alıyo -
rum: 

ll:~~IJıd,. tahsıi)~rl Detroid idi. 
~~· gel . •nı yarıda bıraka • 

~~lfllltttt. ll'ıı§, orad\l bir gemiye 

hi edAli P · lstanbulda Rus esirleri 
6-ıGıı "ttıı t81 b~anm bulunduğu 
~ de derı,~~ ula gelerek İstin - "Kadıköv cennetine varmadan -ı·e 
-'!t; ll(iı: ~~i~ti: Mehmed A- ı:arkın hütÜn güzelliği ile bezenmi§ 
~ trıı d~ tçıaı ıdı. Bir aralık olan Boğaza girmeden, Marmara de· 

· ~ lttadnr atarak yüzmege ha§· nizin<le bir taknn c~zip adalar 11erpil
~ • ile ~ kendi11ini me§hur mi§tir. Bunlar, 11cak güne§te 11olma
~~taJc Li:l~ıtırdı. Ali Pa~a, dan inkişaf eden nilüferler gibi sula· 

oYtı-, g(in memleket i~le- rm i~inde uyurlar. Denizin 11erpişle-
~ t~ t h acalc pa~ahğa kadar rini rüzgarlan ıark günetinin tiddetli 
r_ ~'ilet r hararetinden onlan korur. 

l'alab aıadaıı baliee<Jiyorduk. Bu adalar. Çanakkalf'df'n t~tanhula 
a ı,~trını harbinin ilk giden vapurların tam yoluna isabet et-

• Ma...li>l'llıtı ..... yararlıklar · gör muler· Sük1it ve zevk mf'.skenidirler .. 
iL ~ §tul[. Fakat harpte Ticaretin ve if lerin gUrdüğü cereyan· 
l'~tbik edilmemesinden dan uzaktrrlar. Halkedonyanm vaktr 

) "'9; IÇl} daha ziyade Fran - le Halkosm ismini verdiği küçük bir 
l\ ~ ~l: nn§b. İngilizler, ö - körfezin sakin 8ulan üzerindedirler .. 

'i"°' ~everlerdi. Prens adaları yedi tanedir. Bunlar 
~ t ~Q İıtanbula gelen dan bir tanesi hilmem hangi Tür)( 
~llgıltere kraliçeıinden pa§a!(mm veya Rum veyahut Ermeni 

\,.11'1 lliı~ lttazhar olduğunu öğ- bir zengin zatm malıdır. Ve orasını 
~~~ Ilı~ kraliçe taraf'mdan kendi z~klerine tahsis etmİ§tİr. , 
O ~~d~ıyordu. Fak.at buna Burada litiI odalıklar serbest do· 
11;1~~fir· !•n .kraliçe fetanbul )aşır. Ne kadar kadm vana ö kadar 
ııCd ~l il._~ b·~anıni tevkil etmişti. da çiçek mebzuldür. Ve rlizgirm ılık 

~ 'IJelJ ~ }' ır nterac:imle diıhağı neflı ıuır yayılır. Ağaçların ara11mda 
ı.. lllJI~" •şaya W!rildi ve terşa· ~ar lak rt"nkli feracalarm dolaştığı ve 

• ~'l ~t. •tıl k • tıt k k1 d 1 1 r .. ~h" ~ ara ıııelimlandı. . re yapra arm arasın a ~ii ge erin 

1 
ıı ı .. 'I, ''lJ d ... :n Ömer Pa!!a harp- uç~ştu~u mü~ahade eililir .. Diğer ada-
~ 1 , 

1
Pel; •. 1eıtılrli. Franm: baııku _ 1ar hu ada kadar muhte§em değildir· 

"' ''e ·ı · O l .... l a'-· •ıı d·· ı ~ ııraı:r açılmıc:tT. n arın topragrnı iste,·en 11atma arak 
ıl Ö"'ı~ıı 1 cındiiğü ''akit Pefüive F.ayfiyeler in~a eder. Ve oralarda ha-

4 p ltı~~a; f!tnir almış bulund~r Ya~m letafetinden ta~iatm güzel ra· 
t. u •'• 1 ll§a,·a. yihalarmdan istifade ecler. 
·"' 

11
't ı • < ed· . • hl!- t~'t td"ı ~~in Kafka!I ceplıe- Pera ve f "tnnhul halkı Jıer yaz. hu-

~i ~ıı dah re~ınizi dm·dum .. Siz- raya sayfiveye gelirlf'r ve sonbalıarm 
~~t hu~l!a rıca ed,-ceğim. Yarm ~onlarına kaclar kalrrl:ır. Bn adalardan 
~tı.'1 ~iı.ltı ;apryornz. Malako· ha~ka llirkaç tenha ada daha vardır ki 

1 ~"" ı:r. d b J - d bunlarda yalnrz km11 harrnrr ,·e dalıa· d.t •• Ç'llc • •• "' u ıur.um a 
ft.4.-,:'._• ~ola,.ı"'ı olur. Öhiir~n larm dövclii~ii sahilde yalnız birkaç 
"llı..t~dtrtı td ıkla nakletmenize halrk~ı görüliir. 

-. '"••· Cce1'irn Ru" e~irlerin kampr evlüJiin ortala· 
:ılı I\'" ""' l'U " • d . "!>.&.''as C!e\·ahı verdi: rma oğnı Rüviikadada kun1lmuı:t11r. 
~ltı.lt Bibıo~~tı~u çok 7.avıf bir llal İki ınıp ı;:adır~lan miirekkeptir. Rnn
~'t .._ Çıreınem. Hareket e· lar, kayalı~m biraz iizerinde ı:ahlık
~ '"~a lkt lar ve ai?adar altında heyaz )f'kf'ler 

ıı.,:ltıı~' •) •nhulda iken "-Mala· tPşki1 ederlt-r. Bu çadırlıırclan hirkaç 
:IQ ~Qıı· "'•tna S · .. · d dakika m,.saff"cle tahtadan ,·aptf ım<i hü . U... •rıe S z. eneı atıye e 

• ı.. " ''" n·a.11t 1 h viik bir bina vardır. Rıt hintt \ ;l<:iik 
·r ~ '''Ye ,_ opo un ''e at· h. k 

"t'11' .dU"eJ· .. a~~r f etlıi muhte _ ır örfezr.füin vakinindr hulımur.· 
l': '11~,~ IJ\hiı 1 llıutt,.fika asakiri • Her iki günde hir·,·:mnr !?"lir ,.e li:mn 
~ı' ~~~ •~111:1 dahi muhtemel 0 • gelen f'rzakr gt'tirdi~i ı?;ihi hactalan a· 

l'ı- \ıı dthıliyo ~ geınileri tok a!'ker- lnrak İ!!tanhu 1 hacıtahanelf'rine gi)tü -

."llıet ~İ!ti tar ''e bizi terkediyor _nı_··_r-:-···-:-·-----
'tliJ ~ 

0 
•ıa har 

1
_. (I) -Te:akiri Ceı·det ya.:ma niis· 

• ~. "dtılar ;«~t ettikten !!onra hoları. · · 
~ ~ h~ falakof hücumuna 

~ ı Ilı\"' ~n lı.. GÜ n 1 Ü k 
\~l'tıt ıı~''•k ~eunı olacaktı· Bun· ı ~ 
~~ '<lllitle~ unanıazH kuman • R AD y o 

·~~_,'it tarnamiyle kırıla -

~~> tlıı~~ ~"Ptnı =~ Programı 
~~r flr,d 11 0~ 1 ~,.neral NieJ'in 
~1hi1 .. h• 'l'ut-~n;:•ı hulunuyor.ııu -

tııı. 111~ 1111 "cl·ı t1,·,·~t1f'rinden hir 
"'~ l tııg" 1 Ilı • ~ ıt 1 lhetı ernı,ı ir. 

"• ~ \t111
11tt l'urıcertesi gün Sınsto -it' ~,~.,a\oru 8 ketleri müttefik· 

h. d,~ eli.. P.arıtettı.kl · · •· ·· .,.. et-~ ·•e b erını gorun· 
~ ... ~ .. \ ~- lıidd 1'

1
' avrılmamacmdan 

- rı ıt" Clenı·ı 1 
~ tıı "''\·et) • c 1 er ve mühim 

tı t 11]1 erın • h k 1 
1 

1 ~· •ı;ı,k \etti) e anı as m ar ı 
l '" •rı h er. 

~• ı.. " • &~lan ··ıı1, "1\1.. gıcınclan itibnren 

~
. ıırr .... ,, .. 
'ili ::ık ..,•ısteren Ye harikn· ' 
. il k l'etl ' 
~ it 1 ~r ka7.anan Tiirk 

t-ıtatl'ıtls\ı halinde tt'cellil 
ıu nıuhak.kaktır ki, 

Saat 20,30 da CAteşböccğll 4 perde ko 
medl. Pazar gUnlerl 2:S.30 da matine; Yazan: 
Molnar; Türkçesi: K. Necati. 

ötle neerlyatı: Saat: 12,30 p!Akla Türk 
musikisi. 12,:50 Havadis. 13 Beyoğlu Halkevl 
gösterit kolu tarafından bir temsil. 14 Son. 

Akşam neşriyatı: Saat lS,30 Pl~kla d&n8 
musikisi. 19 S&tlye: piyano ve kemnn re!a 
katile. 19,30 Konferans: K!zlm :-.""aml Duru. 

2z Müzeyyen ve arluı.dıı.şları tarıı.t'ından TUrk 
muaiklsl V'e halk ıııırkıları. 20,30 ömer Rıza 
taratmdan arapça söylev. 20,4:S Bay Mıı 
zat:er ve arkada:ıan tnrııtından Ttlrk mu~i 
kiııi ve h&lk şarlnlnrı. (S:ınt ay-arıl. 21,l!'i 
Orkestra. 2'.?.l!'i Ajan~ ve oor•a hnbrrleri ve 
ertesi gUnUn prouamr. :ı2 .::n rıı kla sololar. 
opera ve Öperet parçaıarı. 23 Son. 

Bez fabrikasının çahşmaları, .istihsal vaziyeti 
Ereğli, (Hususi) - Ereğli, Sü· - - - ,.. 

merbank bez fabrikasının muhite 
getirdiği iktisadi ve içtimai kalkın 
ma sayesinde günden güne gözle 
görülür bir tekilde geliım~ktedir. 
Şehirde birçok yeni binalar yapıl
mak\a, eski kerpiç evlerin de yeni· 
lettirilmesi için kuvvetli bir tema
yül görülmektedir. 

Fabrikanın memur ve itçilere 
verdiği ücretlerin piyasaya dökül
mesi dolayısiyle hayat pahalılığı 
Ereğlide hissedilir bir tekilde yük
ıelmittir. Fakat bunu bir mahzur 
olarak k~ydetmiyoruz. Çünkü bi
liyoruz kı, en ucuz hayat maalesef 
en geri olan muhi'derde mümkün 
olmaktadır. 

Şimdi mallarının değerlendiği -
ni görmekle köylüler de memnun
dur. Daha düne kadar kilosu kırk, 
kırk bet kuruşa aatdan nefiı yer· 
Ii yağlar bugün bir liraya yu .. ksel- lardan genit ölçüde pamuk satın 

abnacak\ır. 
mittir. Diğer yiyecek maddelerin- F ABRIKADA 
de de buna kıyas oluna.bilecek bir iSTiHSAL V AZIYETI -~ 
yükselit vardır. Bu yükseli,, doğ- Ereğli fabrikuı, faaliyete geç-
rudan doğruya, köylünün yüzünü · ünd b d b' ld b k tiğı g· en eri, mütema i ır inı-
rü üren ir eyfiyet olduğu için kitaf seyri içindedir. Aza.mt randı 
memnuniyetle karıılanmahdır. manı temine doğnı çalqan hızı 
YENi HAY AT her gün biraz da.ha artmak.tadil'. 

için yapılan yetl4 evler .• 

riyle Avrupadan gelen Genzerleri
ne üstün görülmü!tür• Bezlerden 
de banalar, mermerıahiler, patiı
kalar, muhtelif cim ve renkte ma,.. 

sa ör\üleri ve peçetelerle poplin 
gömleklikler çok büyük rağl>et 
gönnüı, tüccarlar tarafmdan ya
rıt edercesine bir talep karı11md.: 
kahnmrıtır. O kadar ki faljrilia, 
bu müracaatlan kaJ'!ılayabilmeli 
için bir ııraya koymak mecl>ıiriye. 
tini hissetmiıtir. Fabrikanm gün. 
den güne yükselmekte olan ima· 
lab, tabii, önümüzdeki aylarda liıı 
taleplerin daha geniş ölçüde Du
lanmuını mümkün kılacaktır. 

Fabrikanın Ereğlide kurulması, Eylül ayı içinde fabrikada vasati 
esasen tabii güzelliğe malik olan olarak bin iıçi çallfllU!tI1'· Şimdi 
bu tehri ihya etmiıtir. Hayatta hiı kısmen iki ekiple çalışan fabrika, 
aedilir bir değİ§me vardır. Eberi- ihtiyacı nisbetinde i,çi ye'i:iftirdiği 
ye\i itibariyle büyük tehirlerden ve temin ettiği zaman 3 ekiple ça
gelmif olan fabrika memurlannm lıf1Daya koyulacak ve proğramda 
y&J&YJf tarz.lan muhite örneklik kendisine çizilmit olan azami ve-
etmekte :ve içti.mat hayat şartları- rimini o zaman elde e'decektir. ____ Y ___ e_n_l ___ b..,.l_r_l_a_le_b_e___.._ 
nı günden güne değiıtjrmektedir. Fabrikada eylül ıtıarfında 41 hin 
iŞÇiNiN REFAHI kilogram iplik ve 100 bin metre bfrlfğf korolacalf 

bez imal edilmiştir. Üniversite talebesi tarafından 
Fabrikada çalııan İtçiler muay- l"'lı"kler en z"ıyade Buldun, Ba· · 

l d f b 'k d h J ... kurulan talebe birliği lağvedilmit 
yen saat er e a rı a ers ane e- badag" ve havalisiyle l•tanbul trı'· rinde okumak\a ve her hafta fab- • bulunduğundan C. H. P. sine bağlı 
'k . ko\aj ve çorap fabrikalarınca sa- olmak zere yeni bir gençlik birliği 

rı a sınemasında, bilgilerini yük- tın alınmaktadır. Fabrika iplikleri 
seltecek mahiyette güzel ve terbi- kurulacaktrr. Bu birliğin kurulması 
yevi filmler seyretmektedirler. trikotaj ve çorap fabrikalarınca na ait hazırlıklar yakında tamamla 

Fabrika sineması ameleye gös • çok beğenilmif, makinelere verdi- nacaktır. Birlik için genel bir prog 
~ri~nffiml~d~h~~ndai~--g-·i_k_o_~_Y_l_~_v_e_s_a_ğ_la_m_h_k_l_an_i_t_ib_a_-_r_a_m_v_ü_cu_da_~g~e-ti_ri_~_~_t_e_d_~_. __ _ 

fadesi için haftada bir akıam Kı -
zday Kurumuna iare edilmekte 
ve bu sure\Ie hem bu hayır kuru
muna bir menfaat temin edilmek
te, hem de halkın sinema ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Fabrikada ya· 
pılmak'la olan teniı sahası P,ek ya
kında ikmal edilecektir. Bu suret 
le henüz tesekkül halinde olan 
spor r:alışmaları için yeni bir sa· 
ha açılmı' olacak'Lır. 
F ABRIKANIN ÇA_LIŞMALARI 

Bu sene Adananın klevland cin· 
si pamuk mahsulii diğer senelere 
nazaran daha iyidir. Dejenere o
lan iane ve ekspres cinsleri, Zi· 
raat Vekaletinin aldığı tedbirler 
sayesinde ortadan kaldırıl :1nt ve 
hu sene Cukurova mırıtakasında 
yalm:t yerli ve klevland cinsi pa
mukll\r ekilmiştir. 

1936 senesinde 19.000 balya 
klevland pamuğu çıkP.ran Çukuro
va bu sene alınan tedbirlerle bu 
mikt:\rt 60.000 balyaya vükseltmif; 
tir. Ereğli fabrikası. bu seneki 
i~'.iya~ım kar~ılamak i.izere şim -
dıye kadar yeni mahsulden 170 
bin kiloya yakın mübayaad.a bu • 
lunmustur. Adana borsasında ev . 
vela 37-38 kuru~tan açılmış o . 
lan klevland p<.>""':lukları, tim·Ji 44 
ku.-···(\ kadar vükselmistir. 

Erei!li fa bri.kns1 rreç;n sene ay
rıca Eski~ehir mmtakasında ekilen 
Akala cinsi pamukların bütün 
mahı;ulii., :1 kütle haHnde satına} ~ 
mı~tır. P-u h:lre!~et F.cki•ehir mın 
L=ll:'\sı c · :' .... if~ri te!" .fmdan ~ükran 
la karMIP.nmı' ve Ö:"lümüzd~ki e • 
kim yılı icin r!Üzel bir teşvik ve • 
sile"i olmrştur. 

t-T-.ziHi rmrtl\lı:asınrl:ın da kül -
liye~li ~ilr.tc.rdi\ p,.muk satın alın -
mışlı. Bu sene de bu mıntaka • 

işaretler: 

Yalanın lezzeti 
Yalanda meyvasının lezzetini yal
nız kendi ağacına \attıran bir aca
ip hususiyet vardır. Yalnda ıi
hirler, aüzel, cazip olan taraf baş
kasına gösterilen cephe değildir. 
Bu cephenin kap111 üstünde aanki 
koskocaman bir levha asılıdır: 

Bu kapıdan ancak hımbıl zeka
lar girer." 

Bu dıı cephe güzel değildir. 
Her tuzak gibi sözün ve fiilin adi
liği ne kadar ince)~irse incelet· 
miş olsun nihayet bir ökse haline 
girmittir. Öksenin üstünde çırpı
nan gafil ku~ların bön, heyecanlı 
hallerini ben asla güzel bulma
dun. 

yalanın kudreti insanın i~ ale-
minde halke:•~iği cihanlardadır. 

Realiteyi itlemek, maddenin üs
tünde ruhun arzularını dile getir
mf:.k. ona ~e1dl verme.k her ada
mm kari değildir. f ;ıkat realiteyi 
i~leye:neyen insan, hayalini bir 
mermeri oran mta gibi yontabilir 
ve ona mermerin biitün imkanları
nı l:olayca verebilir. Yalan ile 
sahi arasındaki farl<. birinin za
man, imkan içinde hacimle§mesi, 
imtid:ı.'~lanması, ötekinin zaman 
ve :r:ekanın du~ındll arr. 1 ların bir 
anka halini a lr:ıııı sıdır. Y n1an an
ka5mm kanatları zaamnsız ve me
kannz cihanların üstünde çırpı· 
nır. 

• • • 
Olmak istediğini bulamayan in

san için yalan bir tesellidir. Ve 

Yazan : SADRI ERTEM 
bir kırmızı Göksu testisinden ıu
yun sızması gibi, tazyik edilmif, 
mahrumiyetin kalesi ile etrafı çev
rilmit insan arzularının damlacık· 
larıdır. 

Yalanlarını dinleye, dinleye a
sıl ruhlarını ke,fe'Ltiklerimiz nice 
insanlar vardır ki onlar kendi ken
dilerini bizim kadar tanımazlar. 

Tanı:;nak, veya tanımamak bir 
ıey ifde etmez! Fakat tazyik edil
mis ruhun damlacıkları olan ya
lanlar ayyaşın alkolünden, dervi
tin ibadetinden daha başka bir 
fCY değildir. 

* • • 
Yalanın lezzeti, ihtirasların a

yaklandığı zamanlarda daha cof· 
kun seller halinde ruhları sarıyor. 
Her türlil ihtira~ın adam yara\
makta müthiı faaliyet sahneleri 
halkettiği ~emleketlerde yalan 
hem bir taarruz, hem de müdafaa 
vasıtası oluvor. Taarruz vası'~ası 
oluyor; çünkü icinde mütemadi
ven in~a ettiği alim ihtirasları ta
hakkuk ettirmek için dışarı itmek
tedir . 

Müdafaa vası'c:asıdır; çünktl 
devrin tahakkukuna imkan ver
tnediği hayatı içine çekilerek ken
di kendisini inıa etmekte ve ken· 
di içindeki zamansız ve mekansız 
bir alemde yaşayarak teselli bul-
maktndır. . 

Realitenin insandr."l uzaklaş
ması yalanın kudretini :\rhrıyor .• 
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Tü.rkiye Arabacılarla harT1a S -]p> il\\ ·]-9 hakkmda arasındaki ihti~~! ~J 
~~ \\il .. ~ '(Ostyanı ikincide). l Esnaf cemiyetlerı d'lJi1e~. 

I~ . -- ~· - -• e 1 • r %~&'u te5kin eden Apollon'nun efsane- ... -----------·--., intihaplarma devarn ·yeti 1~JJ 

1 b • • si dünya durclııkça hakikat kalacak • B O R S A Yarın da hamal!a~ ~.:dil se~Yı 

L •ı k maç a r 1 na u g u n ıır. Korkannı kit Türkiln., ve Türk <r yapılacaktır. Bu ıç 1 
• e4/e vtı~ 

lan her şeyin bizde ne deTece sağUım· 6 · 11 • 937 sonra hamallar J:>el_edıYhaıırlsY 

d b 1 
lık, enerji ve kudtet ifa.ek ettiğini lô:- Hlzalannda yddrl lp.reUI ola.nlu, os.e üzere yeni bir ıstıda .ıı~ . . ha a aş a n 1 y o r rtade mmunele göftllllerdlr. Jlılk•mlu ı d ...,şı 

UÇ Sa 'Yıkiyle bilmiyorsunm:. Bu telakki tn.r- ..,., ü do kapB.ll.lf .atıt tı,.vauanm. ar rr. .. hıw ~ 
. . ~ı u~ak bir maziden, Osmanlıların '.Av· p A R A L A R Öğrendiğimize gor;aprrı!l c;;ı 

G rupa kapılarını tehdit ettilclerit Fran· • sterıtn G28,.... Pezeta istidada arab3.cıların kleflll'Jı 
Taksimde: Fener - Beşiktaş, a- sanın büyük palişahlarırm:la ilk an. •Dolu 1:.!G:xl •Mark :~·~= lan itirazlara cevap vere':rs~/ı 

la,ın'uılan uıhakkuk ettirdiği ve bil • • ırra.nıc 88 - ' zıou Malum olduğu ü:ıereı ksl~~ l 
latasaray • Topkapı has&abizleriaskerlerinizinkahraman· :!:~aFr. ı~:: :::~0 ~:·= sırt ve sırık hamallığxrı~,J~P'J 

5 
•• ı • lığı, köylülerinitin yapmacıksız i)ili· • Drahml 23.- • oınaz 52 - dan sonra belediye tara ~e ıtJl 

Beşiktaşta: Eyüp - u eymanıye ğini takdir etml eİe ve sevm.eğe sevlko. :=:reh. rı:·= .::nı.veç 62- mış olan bir tamimi üı~~rflle~l' 

V f den ilk temas ar devrinden intika ey- • Flortn 70. _ • Altm 1080 _ rmı kira ile hamal ara _altil şıı r, Beykoz- e a lemi§tir. Fransa gibi siz de köylü tı .. •KronÇek. 84- •Banknot '266 - lamışlardır. Fakat bıı ';kt8dt1·~ 

G 
• • • ristokrmisin<J maliTcsini:z ki bu m.azi• • Ş1ltJı Avw 23- rrn zararmı mucip o1J'J'l __,fil~ j 

Kadıköııde: uneş· - ı. spor de, halde ve istikb(Jlde büyiik millet- ç t:. 1\ L E R ---· kü, arabacılar, arf'.balaJP .. -4 lı~ 
:-1 • &..olldra 626 - • Viyana t 202:> Jdıklafl 

Avrupa memleketlerine nazaran Bu~ünk~ .mü~~lann .. en lerin kıymetli, eısiz esasıdır. Bıı se • • Nevyorıı o,:>oi!5 • lıfadrtd 12.6ô den günde yalnız a ıse 
iki ay ueç kalmo.n futbol §ainP~YO ~em~yetlılen~den hm de klu~l~ bepledir ki Fransıtltır, iyi tanımadık- • Par1.9 23 5725 • Berlln • 1.98 ra ile kalmakta, haııt6~Je,, 
na ·•rı maçlarına Jehrimizde de nıha rıne. done~ eski f~tbolculannm ılt~ lan halde ve fakat imiyaki bi;:-;;e~ • JdllAncl lö,10523 • Vargon l.

20 parayı arabanın bir sefe ~ zO • 
yet bugün üç saha.da birden ba§la hakile eski kuvve~ı:i hlıulan ~ eııl te Türkleri ve Türk olan her şeyi ıak- : ~~ 

0
i ~ : ::r-:•t.ı 10~·:; ta ve günde vasati olar , 

nacaktır. beyazlılarla çok ıyı ça ~ atta dir ederler9 Çünkü hissetmektedirler •Oetıeft'I 3.4483 • aeıgıU au:>a lira kazanmaktaCiır. JJ? 
Beş müsabakanın en entereaan1 milli kümeye girecek takımla~~~ ki onlarda hakiki beşer kıymetlerin· • Bofya 6410211 • Yokohama 2 7530 Arabacılar asıl serrııııYe s~ 

şüphe yok ki Taksim atadındı\ yapı bile rakip sayılan Beykoz kluplcn derı mnduı bir kıymet vardır. Bu tak· • Amsterdam L4.42S • Moskova .ıs Hl:> olduğu halde bu kazancJ11}c~j 
Jacak olan Fener • Beşikta§ maçr arasında Şere~ stadında yapı~~ dirde hi.ssi, en ateşli hiirmet gösteri· • Pral 22•6437 • Btokh»tnt a,o.s2 

sizi işe girmiş hama11afll1 j,e!tv 
dır. Garip bir tesadüf eseri olarak olan maçtır kı ... bunda da_ hangı ta lerinden ve komplimanlarındarı yü~ E S H A M sına razı olmaclıklarınds.1'1 nıl~ J 

b. k dir üstüste mevsimin ilk rafın kazanacagını tahmın etmek sektir. , •- Be.;ıkA.Sl 9 sol eır. Rayrty - ·· · ı b\l ~~ 
ır aç sene . k .. k""ld'" 1.9 O:l ye muracaat etını~ er, 51111 

karşılaşmsamı yapan bu iki güzıde ço mu~ u ur. . . . tla Bunun içindir ki memleketinizin . Anadolu 2980 • çımenw 11 2 yeni bir formül buiunrrıa M 

kl .. b.. .. .. bugu'"nku·· maçlarında Aynı staclcla ıkıncı karş şma .... ,. ..... 1wralan.. .• k k .• tte)t t 60 Uerkez Bıuık93 b rcw ı 
u umuzun . E 1 s··ı . da 1 ,,.,.~n-.. •• ıgorme ,e onomıveen· st1krazlar-rahv11ler- mişlerdir. Bundan ha~ tı'LBP 

nasıl bir netice alacakları sabırsız- yüp i e u ~!rr:._~:ye a:asahın b 0 a diistrirıi.zin inkitafına şalıit olmak, b " 1' 

lıkla beklenmektedir. caktır. Bu musaı::>aKayr ~ıY.. • eye;- ıatlı vadi/eriniz ve yüksek ovalannız- • ıD33 T.Hor. ı dlleırtrlll hamallar cemiyeti de u ı lıırB• 
Fenerbahl",.liler; geçen ıenenin l~larm kolayca kazanacagı umıt edı~ da nasıl bir ruh (,.ünkü istikbal ruha • • • rı 14 us Tram..aJ resinde belediyeye arabba~r ,·eti~' 

Y- l 1 } J :. • • • • D U. Rıhtım 1 ortasında futbolu bırakan Fazı i e, ır. .. . bağlı ır) ya~adı~ını doğrudan doğru· • • • m 1sw • An.adOlu • 4.0 ıo vap verecek mahiyette. fit 
•f · d 1 y sile bu seneki müaa· Kadıkoy stadında yalnı:t hır tek ,.a temasla anlamak bahıiyarlıgwına na· • Ergenl.tstlk. Anadolu n 14°0105~ zırlayarak vereceklerdır'. .• r/ 

b~akzı leın .
0ti? ık ed miyecek olan müsabaka vardır ki bu 'da lst~nbul- .. ~ LOOW AoaJohı m or" 

a a ara lŞ ra e . la c·· dad il olmadığım halde su kanaatteyim 
0

ki .-:.. ..... ,... .... ,.. " ·'60 Mtlıne.flsll A 40,10 iktısat müdürü her iki 11l •ti.~ 
Ya•ar gibi iki mühim müdafilerin· spor uneş arasın ır. ~ ....,ı.us-v~ ""' h t JJY 
Cle~ mahrumdurlar. Bu takımm.. Geçen sene çok şanssız olan ls- böyle bir memleketin garp rasyonali:r tetkik ettikten sonra e. e~ 
hic ~üphe yok ki _ en kuvvetli tara tanhulspor bu .sene çok çalışmış v: · m'inl'. iltihnk etmesi esaslı Tıadiselerilen tatmin eder mahiyette bır § 

fı ~ . 1 'eli tam antrene hır halde bulunmakta biri sayıldığı gibi gerek itiTCatlarıt ge· Zahire Borsası yacaktır. A 
muavın en r. d B kab·t c·· lil d t _, 
Mehmet Reşad, l\ngelidis gibi ır • una mu . • ı. • ~n~ er.. e rekse ruTıi. ap·ılıkl.arı meçhulata hür- • & .. tt • 93 7 İ n g ·ı ı e 1 

memleketimizin en kıymetli iki haf Faruk, Reşad gıbı ıkı muhun muda ıneı~ mezceden bir medeniyet kurul· ........'. Kr. Pa. Kr. ·Pa. 16 1 

o uncusuna malik olan San - Laci· faa oyuncularmdan mahrumdurlar ması bakımından kat'i bir amil te§kil Buğda.y yumu§ak .: \ 6 5 6 15 fi ran koyu ortak Jil 
v~rtliler bu hatlarının düzgün oyu- ki bu eksiklik san. siyahlıların bu eder.. Buğday ısert } 5 35 6 2,15 dan ayırmak Ull ıst:t 
nu sayesinde birçok muvaffakiyet- müsabakayı 'keneli _lehlerine çevir · FalCat beni bilhassa li.rrecanlrmClı· Arpa Anadol ' 4 ıo ev-
ler kazanmışlardır. meleri ihtimalini kuvveltendirmek- tan nokta bir memleT~eıin. kendine kar :M'..ıaır ean 4 20 Ingiliz matbuatı hüküıl'l J 

1Akmcı hattı da işittiğimize göre tedir. ~ı elde etliği zaferin bir ki§i, tek bir , Susam 16 25 16 35 ral Frankoya karşı aldığı ~t', 
şu şekilde teşkil'~dil~ktir: . Fransiz bisikletçisi Arche~nd kiJi, t:rTef tarofındiin liiiianılı~ ol- Yulaf yeti birçok şekillerde -~ ~ 

Niyazi. Naci, Bülend. Fikret, Milanodaki bir müsa:bakada, saatte masıdır· Bu, devamlı ve büyük i~lerin lç fmdık tedir. lngilterenin pek ·bah;J 
Orhan. 45 kilometre ve 840 metrelik bir an.cali kıulretli §ahsiyetler tarafından lç badem s2 - değiştirdiği siyasetten j' 1 

Bu hattın sağ tarafı bütün 11por BÜratle dünya bisiklet pist rekorunu bU§artlabilece~ne ,-eni bir delil değil ntuk ~rede 125 - gazetelerin Edenin nutku 
meraklılarınca malum futbolcular kırmıştır. Yeni bir rekorun eskisin- midir? insanlar biribirlerine benze w 6 E L E N 6 1 D E N ]andıkları kelime şudur! p..111., 
dan mürekkeptir; ortada Bülendin den 282 metrelik bir farkı vardır. !1ıedifileri gibi biribirleriyle müsavi de Buğday 210 Ton swıam 30 Ton "General Frankoya b~ 
iyi işler görebileceğini biz ~ek ümit Doğanspor futbolcularmı davet değildirler ve fnziletle saadet yolunu Arpa 64 ,, Kuşyemi 25 .. İtalyan ortaklarına karşr 
etmiyoruz. Macarlara karşı yapılan BoRaziçi '(Doğan) spor klübün· ancak güzideleri ke§ifte ve ilurmaksı· Fasulye 30 ,, .A!yon 46 racaat.,, yol 
son maçta bütün akınları altüst den: Lik maçlanna baılanacağm· %ln yP.nilenen lıiyerarşilere hiinnetle Susam 45 .. Nohut 35 :: Gazeteler Edenin 1spa.·lde ~ 
eden BülenCl belki iyi bir melik.ez dan bütün lisanslı üyelerin T 4/11 / bulrırlar. 'Atatürk Türlciyesi, Omiros Mım 61 .. Kıl 59 .. yonalistleri şefine şu şekı 
muavindir. Fakat hiçbir zaman mer 937 pazar günü saat onda beheme· ~amanından lwlma bıı hakikatlere par un 15 .. K. rınclık ıs " ettiğini hatırlatıyorlar: . 

85
yl 

kez muhacim olamaz. hal klüp binasında hazır bulunmala lak oldukları kadrrr faydalı misaller B. peynir 4,3/4 . " !c; badem 2 " Bu anda asiler ecııebı ~ 1~. 
Sol tarafta Fikret için söz soyle- n rica olunur. getirdi. Badem içi 2,1/4 " 1 d k d d,.,_1erı J er en ar-a a gör uıu e~'r mek zaittir. Genç oyuncu Orhan , _______ ...., ___ _. ___ _,....., ____ ...;. __ ... ______ ,_ ________ _...----ı "defl1 

da Usta ark.adaşının yanın"_L ve 10.k uhaf t çok ağır bir şekilde o 
aa Günler, kemirici bir yeknesak- Edebf Roman: aa mllll!--· dedi Kurtla iş acı anı m aza e -

Mehmet Reşad gibi kıymetli bir lık1a, biribirini takip etti. Karı, . . • mek' fikrinde misiµ.? ler.,, ~ııd~ 
muavinin önünde şüphe yok ki ken koca, biri~rZe~ni 8 ad 3 ~lıca. ye- s E V G 1 • _ Gitta, bizim biribirimize karşı o- . Ed.~~in bu sözleri şu şe rJ 
dini göstermek fırsatı elde edecek- mek va.kıt'lerinde görüyorlardı. I lan şahsi vaziyetimizin, işe mUteallik sır edilıyor: 1srı # 
tir. Hans Georg, gündüzleri çift'UTQ iş· u ~ n 1 nca • • şeylerle zerre kadar alakası yoktur.. ..Almanları ve halyba~ 9;~~, 

Siyah - Beyazlılar; bu sene mev- .1,, leriyle ~guZ oZuyOT ve ak§am T ,..._. Evlenmemiz iyi ve yahut da kötü mti, leketlerine yolJaym, ıı 0ş ! 
sim başındanberi oldukça munta· yrmı.e1c.lerinden sonra da, daima da. · · · Yazan : Maks El birlikte kalacak mıyız, yoksa ayrtlacak harip hakkrmzı tanırız· J3? ;le•; 
zam çalışan bir takımdır. ire.sine çeldliyordu. Bu bir teviye Gitta, kulak verdi. İşte, şimdi ko- mıyız ... bunların benimle Kurtun mliş- elinizdeki deniz kuvvetler.~Jl ~ 

Bugiinkü müsabakaya nasıl bir ve tesellisiz günlerden birinde, Git. ca.smm geldiğini işitiyordu .. 0 kapıyı terek projemiz üzerinde hiç bir tesiri ra hakim olmanızı münıkıJ ft 
timle çıkacakları bilinmemekle be- " ta., kendi oturma odasında otunı.· tıkırdatmadan, Gitta, oraya vardı: ve olmıyacaktır. Ben, kardeşine kendisini trr. ııitl 
raber, Mehmet Ali - Hüsnü, Fa- '1'ord1.t. Sobadaki odımlar, hafif kapıyı açtı. beklediğimi yazdım bile! Dar tiren hat- Diğer taraftan, fngilte1e iti'~ 
ru'k - Fuad, Enver, Feyzı· - Hayati, 111 ı..Afif •ıan" 7., t d d E d" tının genicıletilmek suretiyle yeniden kod dah b te1'1 .ı~ r _ tı.u :1· ""r"'~n, çı ır ıyor u. 1 • Hans Georg, iğil ı: ~ an a evvel aır ·]eri• 
Rıdvan, Hakkı, Şeref ve qref şek i'jer menhus anla§am.anuızlık ka:rt, - Rahatsız ediyorsam, affedersin. inşası, aradan geçen zaman zarfında mış olacağı ihtimali de ı 
}indeki malum kadrolarını muhafa· koca a?,,., ..... .lA bi "' ı tekarrür etti ve Kurtla ben, şimdi or- k ed ı1 ....,.,K(,U r u.uoor yükse t- Bir şey konuşacaktım da? me t ir. ı 11ıı• za edecekleri sanılıyor. meseydi, §imdi ne Gitta, hiç ses çıkarmadan ona bir mandaki vadide elektrikli tren için ce- ,Abl'' 
ıstanbulun bu en ener1"ik .. onbiri- ~ · reyan verecek tesisatın kurulması fcıi- Sooget inkı/PiJ ~-.ff"oe- ~ koltuğu işaret etti: ~ 

nin müdafaa ve hücum hatlan haki rahat ve ınüsterih bir muhit çevresin- Hans Georg, heyecanlı bir halde çar- ne, esaslı surette girişeceğiz. Dolayı- gı/diJnütfl .rif'~fl 
katen kuvvetlidir, muavinler jse de buluna.bilir~ d" T Fak t · dik" sile, senin, kardeşini buraya gönder - ... r ı !er ı. a şım 1 şe- çabuk söze başladı: D" S · k l'"bJJ'll" tıe ı 
öndeki ve arkadaki arkadaşları de- kilde vaziyet, felce uğratıcı, tahammül mek ü:rere Merana, annenin yanma git- un ovyet m ·1 a Jıe 
recesinde varlık gösterememekte· gayrikabil, rencide edici bir vaziyet - Senin için bu yanya.na yaşayışın meni uygun buldwn! yddönümü idi; bu müııı:ı.S ·oJr 
Clir. Bu yüzden gerilere kaçan Hak- ne kadar a.zaplr olması 18.znngeleceğini - Ne zaman hareket etmemi emre- rimiz Sovyet konsloshaPesı ~ 

mahtyetlııdeydf. Gitta, kendisini bura,,. , k kadar m· ce h" ı· · suv ·ım· · ·~ kı da takımına müfit ola.madıgvı gı·· xavrıyamıyaca ısıyım, d" ? are ven ıştır. . ,1 ~ 
da evin sahibi ve kadını vaziyetinde de d y ı v ah"d n bu ta · ı ıyorsun · K d d vletıı ~..;~ 

bi zararlı bile olmaktadır. ogrusu. e s 1 e ' ' mamıy e - Yok, emretmiyorum!. .. Sana her omşu ve ost e ~ı· 

B k 
. . .. hissetmiyordu. Kendisin! burada bir ta.d h , . d gayrı"tabı"ı" b" · yıldönümu" mu··nasebetile t ugün ü oyunun netıcesı uze· :ı:nu arıcın eve ır vazı- hangi bir şeyi ne emredebilirim, ne de 

misafir sanıyordu·, ve üstelik memnun ttir anı d toz ka.b t kald riz 
rinde büyük bir tesir yapacak olan olmadan a·lıkonulan tahammlil olunan ye i zam a a, ar 1P ı- herhangi bir şeyi menetmek salahiye- --·-~----.......;.-
siyah beyazlı muavin hattı vazife- racak ve son derece nahoş bir sah- tini kendimde görUril.m! ~ 

takdi d bir misafir! Bunun sonu böyle neye k'l 1 JilffJ~f r' J sini hak.kile yaptığı ·r e maçın ne ortaya koyacak şe ı asa gerek! - Şu halde Merana ne zaman git- IJJlll ıs~ft11 .. ıJlpr,~' 
b varacakt:ı? Ah, şu Hans Georgun ba - k l.:ı-- ..-·" 

Beşiktaş lehine bitmemesine se ep Gitta, gururla başını a uırd1. BUyUk memi arzu ediyorsun? Noelden önce ş~'"'r d' ~ i"J 
bası gelseydi bir! Gitta, ondan çare 61"' ~ r~ 

yoktur. ve yardım bekliyordu. bir soğukkanlılık ve kendisine tam bir mi? ıııııı ıı~~ saat 20,s0deı '~ Aynı sahada oynanacak olan hakimiyetle, şöyle dedi: - Hayır, bilakis! Babam, yortu gün- b&hı;;eıe~°'e f(/ 
T opkapı - Galatasaray müsabakası; Genç çiftin dairelerini birihirine bağ~ - l3en, seni zora çekmiyorum. Bana Ierinden önce geriye dönecek. Eğer 111 yazatı: J si ,J· 
Sarr kırmmlılarm Avni, Lütfi, Re· lıyan dahili telefon çaldı. Gitta, titri- sadef.!e söylemen yeter; ve gider, tek~ dönüşünde seni burada bulmazsa, muz fHUJ(JI na. Tilrıcçe 
şad, Eiqem, Gündüz ve Suavi gibi yerek telefonu açtı. Ha.nB Georgun se- rar Lindenhofa yerleşirim! tarip ve mütehayyir olacak. Sonra da 1 

güzide oyuncularndan mahrum ol- sini duydu. Yanına gelip gelemiyeceği- Hana Georg, telişla onun sözünü mukaddes geceyi bizimle birlikte ge-
maları, T opkapıldarm da çok ciddi ni soruyordu? Gitta, sarsıntı geçirerek, kesti: çireceğine o kadar seviniyor ki! 
bir şek.ilde çalışmış ol::::ıaları yüzün cevap verdi: - Böyle bir şey kat'iyyen bahis mev- Ha.ns Georgun sesi, gayri ihtiyari, 
den bir hayli alakalıdır. - Evet, .. tabii... rica ederim!.. zuu değil! Böyle bir vaziyet, herkesin titriyordu. Gittanm da gözleri yaşar-

Gcçen seneki karşılaşmada on Acele, aynaya. bir gözattr, lüle lüle daha ziyade dikkatini celbeder. Ben, dı. 
iki gol atarak bir rekor kırdıkları saçlarım biraz düzeltti ve. .... nevmit bir sana daha başka bir şey teklif etmek - Bu itibarla, eğer benimle bu hu-
T opkaprya karşı Galatasaraym halde gülümsedi. Çünkü, ... neye yarardı niyetindeyim. Kardeşinin vücudilne susta mutabık kalıyorsan, seyahate 
genç oyunculardan t~kil edilecek bu? ... Kendisinin şöyle veya böyle gö- bura.da. fevkal!de ihtiyac var.... çıkış tarihin olarak, Noeli takip eden 
takımı bugün bakalım nasıl bir ne· rUnmesi, Hans Georg için herhalde Gitta, onun sözünü keserek: haftayı tesbit etmek isterdim! 

,/ 

tice alacaktır?. hayli mili!avi olsa gerekti! - Bütün bu olanlardan sonra gene, '(A.rlUısı vaiJ 



~"~: ~~ 

Beyoğlu Kaymakamlıfı anhannda t>lup hepsine 86 lira 55 kuru§ bedel tali-
min e<lil :::n, porselen apdeehane çani.l5urda banyo, banyo musluğu, dahili 
telefon. yazı makinıları, manyato, barO,etre vesaire satılmak üzere pazarlığa 
konu'muştur. Listesi EncUmen kalemlıı<le görülebilir. İstekliler 6 lira 49 ku • 
ruşluk ilk teminat makbus veya mektUbile beraber 9-11-937 salı günü saat 
l4 de Daimt Encümende :>ulunmalJclıt!ar. (B.) :(7(84) 

K~şif bedeli 333 lira 9\l kurut ~kedde Hocapaşada Ebussuut cad • 
cesinde ı 1/13 ve l~ numaralı matbu 'tlnaıarmm tamiri pazarlığ:ı. konulm111-
tıır. Keşif evrakile 3artnameal Levuım lnlldUrlllfiinde görülebilir. İstekliler 
2490 numa.tt.h kanunda ya.zıh veaik& \'e Nafia mUdürlüğünden ala.cakla.n Fen 
ehliyet veeilrulle 2:s lira 4 kuruıluk IDC teminat makbuz veya mektubile 'Dera • 
ber 9-11-937 salt gUnU ıaat U C!e Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) '(7485)' ' 

Beher metre murabbaına iki ıiJI% krymet tahmin edilen Fatih yangın ye
rinde KirmaaU mahalleBinin Boyacıkapt sokağında 74 inci adada. yUzlü 7 metre 
65 santimetre murabbaı sahalı ara • Wmak üzere açık arttırmaya konul • 
muştur. Şartnameei Levuım mUdOrltlğünde görülebilir. İstekliler 115 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 8-11-937 pazartesi günü sa-
at 14 de Daimi Encümendf! bulunmalıdırlar. .CB.) (7270) 

• K~f bcdell - tık temincıtt 
İ8tanbul 13 üncü mektebi tamiri" SSM1.34 445.60 
Beyoğlu 1 inci mektebi tamiri • 11610 

1
120.75 

İstanbul n inci mektebi tamiri 1749.12 / 131.18 
Yukarda ketif bedelleri yuıh tamirler ayrı ayn açıli eksiltmeye lionul

mıi'ti&fdlr. Keeif evrakı ve prtnamMf Levazım müdürlüğünde görülebilir. h
teklller~90 No. 1ı kanunda yuılı ~_iadan başka Nafia mUdUrlUğünden ala
cakları fen ~liyet veeikulle hlu.JaJi'aa gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektublle beı"Aber 8--11-937 pua.rta'ı1 gUnü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. " ' (l.) (1234) 

lstanbul lnhlsarlar BaşmlldOrltlğUnden: 
HUkmil ikinci tepin ~nunda bite celi olan müskirat satıcılarının ruhsat 

t.eUerelerinin yeltileme muameleelne 15 - 11- 937 gününde başlanara'IC 10-12-937 
cuma akşamına kadar aevam edeceRlr. 

Ruhaat tezkerelerini tecdit etmeıt isteyen satıcıların tayin olunan gün • 
terde eeld teı.kereleriyle Kabatqtal1 tn liisarlar İstanbul Başmüdürlilğüne mU
racaat etmeleri ve 10-12-937 tarihin Clen sonra tezkerelerini yenilemiyerelC 
lçki atanlar hakkında kanuni taklW: yapılacağı ilin olwıur. :<74.25): 

lstanbul Defterdarlıtından 
Cinsi ve mevkii - - Senelik Kira müd-

. .il~ 'deti 
~- ı KiraM . 

Kulak cfvarmda Zinclrlikuyuaa !Avenl:!~Uifl m~llltmaan 
BUyükdere ve Balta limanı caddeleri t.rumd& Golf Ku10bU ola-
rak kullanılan 252800 metre murabbaı arui: . 400 Bir Ytl 
Bofaziçinde Balta limanmda. Dutluboa tan yanmi:Ja içinde lWyu, 'do 
lıp ve bıhçivan kOlilbeal bulunan 18318 metre mur&btil.mdaki va..-
kıf bahç~: 96 Üç yıl 
Topkapı Sarayı içinde IGülhane Hastalianesi civarmda..rener so-

llllliilii;İiiiiiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!i!ıiiiiiiiiiiiiiimİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİlliİİİİİİİİİİİİİiij!liÇkı~;/;;;~;;;i~;;;;;;-;-- kağında eski kalem odalan ve un anlia rı olarali 1iullaru1an 8, 10 ,.,, tt~ Vskiidarlcra Jlemurluğundıo>1 : No. 1ı ev: 60 İki yıl 
"• z il 1 Harici A skeı i H ıta- Anadolu Fenerinde bakkal Hamide Mahmutpaşada Çuhacı hanının üsat liatında 32 No. lı oda: 48 Bir yıl IDı mit //ğ/ borçlu Anadolu Fenerinde Akah kızı Rami kariyesinde Yeni maballenln Gillağa sokağında. eski 1 yeni . 

//IJn/arı Bil //an/art Hatice ve hemşiresi Beykor.d& Niyazi l" numaralı ev: 45 Bır yıl 
lifi .. ;"' kaptanın yalısında Akah kızı Fatma Kadıköyünde Fenerba.hçe koyunda Zalistre D:ılyanı (Karadan 400 

b~ .. ~1 ı - MeleY. ve Beykozda yalı Köy çayın metre uzakta kurulması sarttır): 150 Üç yıl ., la• CV.ızun tech' Beher tonwıa biçilen ederi 11 lira o. ~ 
~~ ~'ıı 1 eıya ve ızat an başı yeni mahallede lamail karısı Me- KadıköyUnde ZühtUpap. mahalleeiııin Dalyan aokaltnda deniz ke-
~~I ~tıU ::a~ kilo naftalin 9/11/ 937 lan 1600 ton Llnit kömilrilnün Kayse. leğin Beykoz tapusunda kayıtlı Ana • nannde. Karabiberin köşkü yanında liazineye alt 3185 metre mu
)°"lltı ~'l?l 14 de Tophanede htan ri Tayyare Fabrikasının deposunun i. dolu Fenerinde kale caddesinde taraf- ra.bbıı arsa: 45 Üç yıl 
htd . ~ Paı!~rlif: Satı~lma Komiı çindt' teslim edilmek suretiyle kapalı ları yol ve Kamil menzili ve bahçesi Yukarıda cins ve mevkileri yaz.ılı yerler hiu.larmdald kira ve müddetler 
~l ~~?o 1. •tıkla alınacaktır. Tahmin zarfla eksiltmeye konmuştur.· Tahmin mahdut samanlığın 180 sehim itiba • Uurinden açık arttırma uaulile kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye şe
to ruıtu ır~dır. İlk teminatı 20 lira edil~n bedeli 17600 lir~ olup ilk temi. rile borçlulardan Meleke ait 48 aehml raitlle eair ~artlarını öğrenmek istiyenyenler 22-11-937 pazartesi günü saaf 
,.}lilcı-, .. r. Şartnamesi Komiıyonda th 1 • ve yine mezki\r samanlıfm 180 lehim on dörtte yüzde 7.5 pey ak~larfyle Milli Emli.k Müdürlüğünde . toplana. n 1fo·, "'l''h.. "llıt t nat paruı 1320 liradır. a esı 19 • K 1 k (M.) (7521) --~ ,,·tl Sh!lcJilerin belli uatte Ko itibariyle borçlulardan Fatma e e mis~na gelmeleri. ı 

•~ı u.mc~a~~y~15~~E~ Ht' 't56 h" eyın·e~---~~------------~-~~~~~=~=~~-
~ ·•ıe eri. "236,, "7436,, ... ve a ıceye aı ae ı.m v E S lL H kuk BcilQimJ"~·•ılan 

tıiltmeye ı:ri-ceklerin 2490 sayılı ka.nu. sehimde borçlulardan Hatkeye ait seh- çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü yüp u "' " · '~--- : 
r.. ı.. "le • • • e-~ bak· k 1 k ·· rtt rma 15 ·· Biraderi 17 "aşında. Ziyanın ve l1S 
-q ""'-e" nu:t 2 ve 3 Uncu maddelerinde istenilen min açık arttmna ile aatılmum& ka- 1 a ma uzere a 1 gun .; lıt ~ nı tr lçtn Yetmif bet bin iki yUz daha temdil edilerek 29-12-937 ta - yaşında Şilkranm an& ba.buı ölmilş o-
~ ~ ere belgeleriyle birlikte teminat ve teklif rar verilmittir. "hind t 16 ü Iup muamelltı ve mahkemedeki iıleri-'t ı1s Çtmaeırlık ve nevreıim. Vaziyeti hamuı: rı e çarpmba günü ıaa s -

b.. tliı h.. - .~ 11. 937 peroembe gUnU ıa. m•ktuplarmı ihale günü en geç bir sa.. kUdarda İhsaniyede Şerif bey ç~mesi ni takip için kendisinin vasi tayin edil-
""11 ı::'I.\: l' at evveline kadar Ankarada M. M. Ve. Zemini toprak etrafı tahta ve kıs.. aokağında 16 numaralı adliye binasın- meeini isteyen müstedi Saimenin ver-ıL "Qlirı1·,;. 0

Pbanede İstanbul Leva. men vat • nı· 1 k 1 tw ha ği ak "\ ı.. 45 l) 'a z saç arı apa ı ça - da lcra memurluguw odasında yapılacak di istida üzerine yapılan mulı eme 
t,,, "'P"!ı 

1 Satınalma Komi•yonun.. kaleti Satınalma Komisyonuna verme. k · ünh' ed" d" k diw r 
"(° .. ., rap ve ısmen m ım ıre ge - arttırmada, bedeli satış isteyenin ala- neticesinde; dinlenen phitler ve ma-l'ıı~ 't'ahıtl'ııtrrıa ekıiltmeıt yapılacak. lA!i. (572) (7'08) Jerin üzerindedir. Diğerlerin miktarda cağına ruçhanl olan diğ~r alacaklıla- hallinden vuiliğe ehil olduğuna dair 
Ilı~~. lı~ bedeli 19556 lira 42 ku. --------.,......------ dam divar mevcut okıp hu 11&manlık fın bu gayri menkul ile temin edilmiş ibraz edilen vesika ve segirlerin beya-
lla1c •ltı lir teminatı bin dört yüz &it. Kimyager ceman 371 metre murabbaı üzerine alacakları mecmuundan fazlaya çık _ natma nazaran sa.gir Ziya ve ŞUkranm 
~b' 'it il~ Yetnıiş Uç kurU§tur. Şart. HÜ sam ed din yapılmııtır bu aamanlığm kapama tah mak eartiyle en çok arttırnna ihale edi- hemeireleri Galata Okcu Musa caddeei 
~ 1~. le•-llıunesi Komisyonda götü. tası bir yü&IUdUr. içerisinde bafdadl lir. Böyle bir bedel elde edilmezse i- eski Kurban han beşinci liatta 11 nu • 
hıt~it ""~kliıertn kanuni belgeleriy. Tam idrar tahlili ıoo kuruıtur. ve sıvuı yoktur. Çatı üzerinde alatur- hale yapılmaz ve satış talebi düşer. marada ablaları Saimenin kabili itiraz 

.. _ ·•ıekt BUQmum tablilit. EminlSnil Emlik ka kiremitle örtülmilftUr. Münhedim 3 - Arttırma bedeli peşindir. Art- ve itizar olma.k üzere vasi tayinine ve \>~ ~t e"\·eıu· Plannı ihale saatinden ... _ ı 37 
-~ı y ve Eytam Bankası karııaınwıı .ızet olaıı yerinde kiremit yoktur tamamına tırmaya htirak için yukarda yazılı kıy usule'l illnatm icrasına 5-11-9 ta-

erı. (22~~e (;;:;r) Komisyona ·-B•e•y•b•a•n•ı. __________ ııii (123) yU.s yirmi beş lira kıymet takdir metin o/o 7 buçuk nisbetinde pey akçesi rihinde verilen karar 8 gün mUddetle 
~ edilmiştir. veya. millt bir bankanm teminat mek- ilin olunur. 

•tı,ttb~ı Le • • • 1 - İşbu gayri menkulün -a'fttimıa tubu tevdi edilecektir. _r_e_n_2_0_gU_" _n_i_ç-ind_e_e_vra_k_ı_m_U&_bi_te_l_eri_ 
~tıbt 1tiıı ll"~ eşya ve techizat Dokf Ol 3Utnameei 1-12-937 tarihinde iti - 4 - Gayri menkul kendisine ihale birlikte mernuriyetimir.e bildirmeleri i· 
't lG r 17 ll 00 kilo çivi 10 bin kilo Hafız Ce . al beran 931,IS296 numara ile ÜskUdar oluna.n kimse derhal ve ya verilen mUh cap eder. Aksi halde haklan tapualcltll 
~ de ~ • 937 çarpnba gtlnil BL lcra daireeinln muayyen numaraamda let içinde parayı vermezse ihale kara.- ile sabit olmadıkça satış bedelinin pa.y-
~ ltııtt S ~h&ııede İstanbul Levazım LOKMAN anbl herkealn ıörebilmeai için açıktır. llan-ı rı feah olunarak kendisinden evvel en )aşmasından hariç kalırlar. 
~. !ltıtı~~natnıa Komiayonunda L Oaltiliye l#liilehaııın da yazılı olanlardan fa.zla m&lumat al- yüksek teklif de bulunan kimse arz et- 6 - Alıcı arttırma bed"!li haricinde 
~ ~4·~iıı Ue ekailtmesi yapılacak. Paaarcsuı tıqka ıGDl•rde Olleden l<>ıın ınak ilteyenler işbu şactnarneye ve miş olduğu bedelle almağa razi olursa olarak ihale karar pullarmı tapu ferağ 

bedeu 2 5298 No. IU ile memuriyetimize milra.- ona, rui olmazsa veya bulunmazsa harcını, ve 20 senelik vakıf taviz~ tt1 ııt.. 11' buçuk liradır. eaat (t.a taa ı yat lıadar lıtanlıuldı Dlv&r> . 
l'lıı, •• "VO l'- caat etmelidir. hemen 15 gUn müddetle arttırmaya çı- lini vermeye mecburdur. Gayn· menk _ ~. l.J~t 1111- U-.. 59 kuruitur. Şart fOlUDda (100 aumaralı bUwal kablnf'lind~ 

1111 •~ "'!lh-.-• 2 - Gayri menkul H--12-937 tari- karılıp en çok arttırana ihale edilir. liin nefsinden dogan.. müterakim~~-li)ıa ~. t_._-.cıerı Komisyonda. ıırö. butalaruu kabul eder. Balı. cumartut SU. h .. ~6• 
"l.. 48~'"" e inde s&lı günü saat 16 da Üskildarda lki ihale arumda.ki fark ve geçen gün- ler tanzifat ve tenviriye ve delll.Uye 11. <~"'llı ..,._ "ılerfn kanuni belgele. ter1 ab&b "t~-ır .. uer1 baklkJ fukarayı İh k 

-...t ıaniy~de Şerif bey ÇC§lneSi sokağın- ler için % 5 den hesap olunaca faiz resmi vakıf karesi borçluya aittir. 
) (741\ .. te) Komi-ona gelmele. oı.uuat1ı11. Uuayeoetwıe " 19 ı.ıete19 d 16 1 dl' b t l Ukm h t 

'"vt -J l23lll KıeJık teıetoa: ttOH . a numara ı a ıye hasında erat ve diğer zararlar ayrıca 1 e ace 7 _Gösterilen gilnde arttırmaya 1§-
~;ıt • memurlufu odasında. üç <lefa bağnl - kalmaks:zın memuriyetimizce alıcıdan tirak edenler arttırma p.rlnamesinl o-
~~ lerı lçin• • misyonunda pazarlıkla alın::!caktır. Tah dıktan 80nra en çok arttırana ihale e- tahsil olunur. kum.ış ve lüzumlu mal<tmatr altnr1 ve 
~ ~ \' alınacak ol&n dokuz min bedeli 203« liradır. llk teminatı dilir. Ancak arttırma bedeli muham- 5 - lpotek ıa.hibi &laca.klılarla diğer bunlan tama.men kabul E:tmlt ad ve 
•ta~~ ,4!._~ye nıalr.emesinin 1525 lira 80 ........ Şartn men ktymetin o/o 75 ni bulmaz ve ya allkadarluın \'e irtifak hakkı sahi~ itibar olunur yukarıda gösterilen gay. \ı... tl\w.:d '-llblıeaindc verilen ftat k'" uıır .. ur. ame veı , -(ıu n.ıı:ı. 1 . satış isteyenin alacağına ruçhani olan lerinin gayri menkul Ut.erindeki hak- ri menkul ~bu ilan ve gösterilen art-M\_ll "'45lUlden 10-11-937 "ar nümuneleri Komisyonda görtı ebılir. d" w 1 . r:-'1 ıa ~ 1 ıger a acakhlar bulunursa bedel bun. lamım husmu ile faiz ve muraf dahil tırma şartnamesi dairesinde satılacağı 

~,at 1~ de Tophaned~ ts- lsteklUerin belli ıaatte Komisyona 1 lıırın o gayri menkul ile temin edilmiş olan iddialarını gayri menkul Ur.erin- ilan olunur. 
ln:ıırliği satmalma Ko.. gelm~leri. (7458) l alacaklarİnın mecmuundan fazlaya deki haklarının ilin tarihinden iti.Q.~- (23604). 

, 
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Ramazana mahsus 
Gece seferleri tarifesi 

iskelelere asılmıştır 

Nafıa Vekaletinden: 
Derincedeki travers fabrikası sahasında ikişer odalı bir çift lojman ile bi. 

rer odalı lojmanın ve bir işçi barakas1 ile umumi helft.nın ve bir makine sun. 
durmasının inşaları kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 10 • 11 • 937 tarihi ne tesadüf eden çarşamba günü saat on 
beşte Demiryollan İnşaat Dairesindeki Münakasa Komisyonu odasında yapıla. 
caktır. # "-

2 - Bu binaların muhammen bedelleri mecmuu 17850 liradır. 
3 ...:. Muvakkat teminatı 1338.75 liradır. • 
4 - Mukavele projesi, münakasa şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 

~artnamesi, bina projeleri vesair evrak dan müteşekkil bir takım münakasa ev. 
rakı 90 kuruş'mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek iste yenler 2490 numaralı arttırma, eksilt. 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları vesaik ile fiat teklüi. 
ni havi zarflarını ve 937 takvim senesi içinde muteber Nafıa Vekaletinden ve. 
rilmiş m:.iteahhid vesikalarını mezkUr kanunun tarüatı dairesinde hazırhya~ 
rak münakasa saatinden bir saat evvellne kadar makbuz mukabilinde Demir. 
yollar !nşaat Dairesi /\rttırma, Eksiltme ve İhale Komisyonu Başkanlığına 
vermiş olmaları lazımdır. ( 4002) (7281) 

••••O r. Ihsan Sami ••-l!ı ZAYİ. - Cuma günü öğle vakti Sir
keci ile Taksim arasında ikinci mevJ...i 

ök~ürük şurubu . Maçka-Beyazıt tramvay arabasında 
Oksürük ve nefes darlığı boğmaca 1 gazeteye sarılı bir defter unutulmuş.. 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 

1 

tur. İçinde kimsenin işine yaramıyacak 
sirli iliçnr. Her eczanede ve cc1a bir t!Jkrm ter~·ımeler bulunım bu defte-

- dcpolannda bulunur. - ri bulan ve Taksim - Talimhane, Tar
labaşı caddesi Urfa ap::..rtımanmda 

tLAN 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hııku1c 

Mahkemesinden: 

göz hekimi Dr. Murad R. Aydına tes
llın eden fevkalade mem:ıun edile • 
cektir. 

Şişlide Bo:riıonti Kır sokak 54 sayıda :aii!~~~~~!!i~iiiiiiiiiiii 
oturan Feride Dener tarafından kocası [Q) © IJı< li ©) R 
ayni adreste ikamet eden Celal Dener 
aleyhine açılan nafaka davasında dava Necaettln Atasagun 
edilene ilanen yapılan tebligata rağ - Her gün s.ıbahlan sekiz buçuğa 
men mahkemeye gelmediğinden hak - ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
kında. gıyab kararı verilmiş ve gıyabm li tayyare apartmanları ikinci daire 
gazete ile ilanen tebliği karar mukte- 17 numarada hastalarını kabul eder. 
za.smdan bulunmuş olmakla dava edi- Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
len Celll DeneTin mahkemenin talik dar hastalarını parasu, Kurun, Ha 
edildiği 23-11-937 gününe müsadif ber okuyucularmı dakupon muka-
salı &{lnü saat 9 da Beyoğlu dördüncü 
Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunma- bilinde muayene eder. Telef: 23953 

sı aksi t:ıkdirde gıyabında görüleceği Sahibi: ASIM US 
ilan olunur. . N~riyaı direktörü: Refik A. Sevengil 

, ' 

• Y • • .,,. :"_t>.~rt:""' .,. ,.. .. , •' 

Melk'lte~unoeıre0 ~ccuk veıuer1' 
lfileo ©lkuU DDrrek1'c@ırDeırırne: 
Mektepfiiiilrtu.iiiir-ilmadan •••• bir kere uki tanıJıltffl' " '· .,, ,, Kitabevine 

uğrayı!1?· ilk, Orta, Liae, Yükaek ve Meılek ••. Her okalatıj:. 
ıınılı ı~ın, her dilden, her türlü maarif neşriyatını bttf 
kolaylıkla ve derhal edinebilirsiniz. f# 

• Raatgele yerden almanın sonunda yanılma, yonıltflll, 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. vlJ 

lhtisaıa her yerde kıymet vermeli: J (VAKiT KiTABE 
de mektep kitapçılığınJa ihtiıaa kazanml§tır. '. 

Kitap üzerine gelecek her aorguya karıılık verilir. JgfJf! 
ADRES: lstanbul. Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. 'fe 

Vakıt ·İstanbul. Posta kutusu: 46. ff"' 

Türk ·Hava Kuruıntl 
Büyük PiyangosLJ 

• 

tı! 1 .~1tkq 

24. cü yeı;i tertip başlaınıŞ f'.~:. 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 JeJif• ·::~ 
Büvük ikramiye: 30.000 Lirad11

'1 ~~· 
., (10. ~iyr;~ 

Bundan ba§ka: 1s.ooo. 12.000, 10.000 liralık büyük ikraaıiyeıerle > trı 
ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır.. ''"""' ırq,,_ ": cw- q,rfi 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengineden bu piyangoya iıtirak e • ~,., 

ır==·-==-nt;===i)~;;=;;;;~·--u~ır~===m::;.or.=-aökio~ . 
lO)ltşJey{t tallçeır ü Necati Pakl1

10 1, 
il Hastalarını hergiln sabah ~ 

Yalnız CUMARTESİ GUNLERi akşam 1 g za kadar ıtaraklS1 Jf ~ 
Y ALOVAD~ sai_ günler Kara- ba.n11c;ır .. meydanı Tersane caddesi j•-

gut!'.rük tramvay durağındaki mu- 112 d k b ı d dl 

I
• ayenehanes.=nde hastalarını kabul S le a u e er.ün! rl sıat ı4 

d 1 
a ı ve cuma g e 

e~ k .............. -·- 18 ıe adar parasızdır • ........................... :ı:1:11:1ı:=ı::::=:=-&.:ii -~ - ··=·=::,.: •. ::::ar:::s==r::: 

eih· 
İll' ı 

'C llıiil 

(1~011 
\•p o 

'lrrı .. 
•ııı .. 
llııı 'lıııt, 

~' tq 1111 

htlt 


