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İngiltere italyaya bazı 

tekliflerde bulundu 
Umumi bir Akdeniz anlaşması yapmak şartile 

Habeşistanın italyaya ilhakını 
tanımaya razı oluyor 

Gönüllülerin ıtalya yüzde 50, Fransa ile lngiltere yüzde 
75, Sovyetlerde yüzde 85 nisbetinde çekilmesini istiyor 

l Londra, 9 (Hususi) - İtalyan elçisi 1 bir görüşmede bulunmuı, bu görüıme 

K 1r11 m a Z Cam 
Kont Grandi. diln ak~am, har~ciy~ .ne: esnasında yeni bazı !ngiliz teklifleri 
zaretinde müıteıar Kadogan ıle ıkıncı (Sonu Sa.6 Sa. !) 

Belediye şehlrde işleyen takıdlcr
le otobllslere kırılmaz cam takılma
sına karar ~ermiş. 

;Kaza vulmunda camlann der
hal kırılarak içeridekileri rara
ladığı için bu tedbirin isabetinde 
şüphe 1oktur. Yalnız ayni mahzur 
ve mtitalca framvay camlan hakkın
da da \·arlt olduğu halde bu tedbir. 
nJçln tram' ay arabalarına teşmO e
dilmeyor diye soranlara da hak ver
ınek llzım. 

Bir de piyasada kınlmaz cinsten 
cam yok deniliyor. Eı';er bö71e ise 
kırılır camlann kınlmaz neline (eV• 

rilmesl için verllen mühlet 15 lfUbat
ta blttlğino göre bu müddet zarfında· 

belediyenin lstebrfnl 7erine getirmek 
biz lwıım otobüs ve .otomobil ısabiı>
(ert için mtlınkJln 01tnı1Wk. netice-
de bu glbllerln ara balan da fflemek
ten mennlunacak demekttr. O halde 
bir kısım taksi ve otobUı;lerl faaıtyef 
~abasından ('ekmek itin bnnlan iş
letmek hnk.kı şimdiki halde terası 

lmk6nsız bir şarfa mı talik ediliyor? 

Döylo bir thtlmalin do~ olablle
ce~nl nkhmız knhul etmemekle be
raber. kulnl;,'lmıza kadar gelen bir 
söz olarnk hunu da kardetmeğl fay
dalı gBrUyoruz. 

Soııra ikinci bir nokta var: Şehir· 
de çalışan taksil~rln bir kısmı yeni, 
diğer blr kısmı eski makinelerdir; 
arahalan eski olan şoförler beledi· 
royo mUracııat ederek kendtıerinin 
'bu usulden t ttsnalarım lsteyorlar
ınış. Belediyenin b07le bir istisnayı 
kaimi edcbllece[;inJ hiç tahmin etınl· 
7onız. 

Bize kalırsa eski taksiler ile reni 
taksileri biriblrlcrtnden ayırdetmeı. 
lAZım ise buna <laha evvel tarife ve 
llcrct noktasından yapmalıdır. Pl1a
sada satılan, yahut kıra Ue kullam
lan her mıuldcnln, her \'aı;;ıtanın bfr 
"lA, bir de orta veya aşağı cinfol'I var
dır. Bunların fiyatları ve ikrctlcrt 
<10 AIAlıf;a, ortoh~a göre de{:fşfr 
'I'ak~llcr içimle do birkaç bin liralık 
"1aklne olduğu J,?ibf birkaç ytiz lira· 
hk olnnlan da \"Br. Tiunnnln herabcı 
belcdl)·cnin kontrolll alhnda olarak 
hunlnrm ayni mc~afe için müşteri· 
lerclen aldıkları llcrct nynfilir. 

Eğer tnksllere kn·ılmaz cam tak·· 
rnnk kaza ihtimaline karşı tchlikc)·i 
azaltmak için alınmış hlr t<"clhir ise 
eski nrahalnnn <'amlarmr yeni ftra· 
halardnn rlnhn en·el kırılmaz cinse 
tevtrmok claha cloJ:,rru olnr. Hal h<iy· 
le iken yeni tnksllcr ile ayni llcr<-t 
taı-ltesl tatbik etmekte olan c~kl tnk· 
st snhJı>lcrlnin hcle<llyeye mllrncaat 
Cdcrok bizim 11rab:ılanm1z1 kırılma:r. 
canı takbrmak usnlUnclcn lsfüma c 
<lınız, delJlelerl; eskilerin yenilere 
Uııtun tııtıılmno;mı istemek clt"mek ol
nıaz nıı? Deledlycnin hn ~hl talep
•~ri knhııl f'lfmesl ıfo <-skilerin yeni
l~~ hn Şf"ldlıle reknhet etmelerini 
tetvıtt ncttcc8lne varmıuı mı? 

ASIM US 

l 

Mısır Kralı An
karaya geliyor 
Hilçük ve Orta Asya devletleıi arasında 

Bir dostluk misakı yaptlacak 
linde bu ziyarete bUyUk ehemmiyet 
verlllyor. Bu ay nihayetinde. Harici
ye Vekili Dr. Tevfik RilştU Aras Ka
hlreyl ziyaret edecektir. TUrklye Ha
riciye Nazırı Kahtrede, Mısır hUk<l
m ctiyle Tilrklye hiikümeti arasında 

hazırlanan dostluk paktını imzala· 
yacaktır. 

Söylendiflne göre, Mısır Kralı .An· 
karada bulunduğu günlerde KUcUk 
ve Orta Asya devletlerinden İran, 

Türkiye, Etganlstan, Irak, ve Mısır 
arasında bir dostluk paktı aktedil
mcsl tein müzakerelere başlanacak

tır. 

Ankara, 9 (Tele fonla} 
K rnlmın memleketimizi 
hakkında salAhiyet sahibi 
şunları söylemiştir: 

"Dost memleket kralının ziyareti 
bizim için her zaman şayanı arzu
dur . .Ancak, Kral Faruk'un ne za
man geleceği henüz belll değildir ... 

MıStt' Matbuatında 

Londra, 9 (Hususi) - Kahlreden 
bildirildiğine göre, Mısır Kralı Fa
ruk Yakında. Ankarayı resmen ziya
ret edecektir. Londra siyast mahafl-

Kablrcde çıkan "Ehram" gazetesi 
yazıyor: Mısırın resmi mahatlllnde 
söylendiğine göre Türkiye hUkQmetl 
Mısır hükQmetlnln de Şark Pak
tına (Sadabat Paktı )tştlraldnl ar
zu etmektedir. RUştll Aras gelecek 
Mart ayı içinde Kahlreye gelecek. 
Mısır tle son zamanlarda aktedllen 
anlaşma suretleri teail olunacaktır. 
Bu mtınaRebetle Mısırın Şark Paktı
na tştlrakl meselesi de konuşulacak-

tır. , 

Hava bozdu 
Bayramın karlı geç
mek ihtimali var? 

Baıvekil B. Celal Bayar ile Hariciye Vekilimiz doktor A.raı Denizbank 
fabrika havuzlarında.. 

Tersane bütün varlığile 
ihya olunacal{ 

Başvekil 
Beraberinde Hariciye vekili · 

olduğu halde 
Tersaneyi gezerek yeni yapılan denizaltı 

gemimizin inşasını gözden geçirdiler 

Baıvekil Deniz müzesindeki tarihi kadırrayı ıezer-ken.. 

Şehrimizde bulunan Başvekil B., Barbaros'a alt eserleri glSrmekj 
Celft.l Bayar, dUn Perapalas otelinde, zusunu g~sterlyordu. 
kendisini ziyarete gelen Meıkez Başvekil, deniz ntUzeslnl ziya 
Bankası Umum Müdürü B. Sel!hat- (Sonu: Sa. 6 SU. 1) 
tin Çam ve Denizbank Umum MUdU· 
rü Yusuf Ziya öniş'i kabul etmiş ve 
kendlleriyle bir milddet gOrüşmilş
tUr. 

Öğleden sonra beraberinde Hari
ciye Vekili Dr. Aras ve kendi husu· 
st kalem mUdilrU B. Baki Sedes ol
du~u halde, Haliçteki "Valde kıza
ğı" ile "Taş kızak" a giderek orada 
inşa edilmekte olan denizaltı gerul
mlzln inşaatını görmüş ve alA.kad11.r
lardan izahat almıştır. 

Başvekil tersanenin iç ve dış kı
sımlarını tamamlyle gezmiş, gördU· 
ğU intizam ve faallyeti takdirle kar
şılamıştır. 

Deniz inşaatımıza bUyUk bir ehem
miyet atfetmekte olan bUkümet relıt 
bundan sonra, eski Türk kadırgala
rının hıfzedlldlğt mUzeye gitmiştir. 

B. CelA.l Bayar, eskl Tilrk kadrr
gn.larmı alA.ka ile gözden geçiriyor 
\"'e bilhassa bllyUk Tllrk denizcisi 

Dahiliye 
Vekili 

Dün Ankaraga gitti 
Bir müddetten beri ~izde bul 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekre 
B. Şükrü Kaya dün akşam saat 19.10 
hareket eden ekspresle Ankaraya rn<ırPK••r 

etmiştir. 

C. H. Parti Genyölkurul azasından 
Mümtaz Okrnen, Dahiliye vekftleti husuııınl'!"ı 
si kalem direktörü B. Süreyya, 
sekterlik bürosu başkatibi B. Zi) :ı da 31 
ni trenle Ankaraya gitmişlerdir. ~ 

Dahiliye vekilimiz bir kaç gün som9 
yakın virnyetlerden bazılarına bir 
hat yapacak ve ayın sonwıa doğru 
raya dönecektir. 

B. B. Necip Ali Küçüka ve Hasan 
şid Tapkut da dün akşarrı Ankaraya haJ 
reket etmişlerdir. 

ilSvenıiz 
Yarın iki renkli çok güzel bir. 

kap~k içinde çıkıyor 
DU SAYIDA: E(lip CemlJ SUlcymnnm Arap dUt,rUrılerlnl anlatan 

rıuısı; Ötekini de <lüşünilyorum (Nefis bir aşk hikAyesl); Ay yakın 

parça par~a olacak; Diln)'anın eğlendiği rueulm; Karnaval &detl 
çıktı. ... 
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lik ka i esizmidir 
YAZAN; Sadri Ertem 

Devir, devir bir hücum mevzuu orta- ( 
ya çıkar. Bazan, hükumete çatılır, ha
zan belediyeye hücum adeta bir vazi
fe sayılır. Bugün de gence hücum, on
dan şikayet etmek modamsı bir hal al
di. Günün abalısı gençtir. Centilmen 
olduğu i_çin kolay çutılabilir. Ona çat
ma~ta kendi:niz i!in bir tehlike mev
cut değild;r. Çünkü kalem sadece bi -
z;ım elimizdedir, ona karşı dilimizi 
istediğimız eb'adda kullanabilirrz. İçi
mizde biriken h~ddetleri, kinleri bu ka
nald:ın dökeriz. Bu ayni zamanda bir 
tesellidir. Bir rç sıkıntısındc:a kurtul
mal}tır. Yapılan tenkit ve tariz her za
man bir hakikatin ifadesi değildir. Fa
kat bir ruh temarülünü yüzde yüz i
şaret e:ler. Bence son haftaların genç
lik meseleleri etrafındaki mümı!mşala
rından çıkan en müsbet netice ruh te
mayiıllerin.: bir kere daha ortaya attı. 
Bu temayüller psikoloji bakımından 

ayrıca tahlile değer bir mevzudur. 
:r ~ ~ 

Gençllk hak~ında çok insafsız hü
.ıtümler veriyoruz. Mesela diyoruz ki: 
"B.z keyfiyetçe bugünkilerden daha 
iyi id."k,, bu sözü tekrar ederken kulak
larım bana: 

··- Bu hiç de yeni bir şikayet de
ğildir; ben de buna benzer ne kadar 
çok a~·sler vardır, diyor. 

Yaşld..ırın daha gençleri daima bö
bürlenerek itham etmeleri yaşlılığın 

kemal ile, gençliğin ''cehalet,, sözryle 
ifade edildiği yerlerde gayet tabii gö
rülür. Gençliğl cehil ile bir tutan zih
niyet dünyayı ''ahir zaman,, dekoru i
çinde görür ve aklı gümüşi saçın, be
yaz sak 1m, bir devamı, bir rstitalesi 
farz eder. 

Yeniçeri Genç Osmana hücum için 
tek sıfat kullanır4c.~-~~~ 

- Zamane çocuğu 1 
Kabakçı Nizamıcedide: 
"- Zamane çocuğu yaramazlık edi

yor, diye, k ızan kaldırdı. 
Tanzimat eski rejim efendisi o giln

lde: 
"- Birer hane çocuğunun icadı; 

id:. 

lslahat fermanını tanzimat paşası: 
Zamarıe çocuğunun hareketleri say

dı. 

: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::11:::::::•:::::::::::: :: 

; Günleı in peşinden: ~~ 
-Ei 

Doğru mu? H 
Gece yarılarına kadar çarşı ve H 

pazarda kalmaktan bıkmış, usan-:; 
ınış olan Eski§chir esnaf 'Ve tıiccar- ~ 
ları da dul.lwııların açılm.a ve lca- g 
panma saatlerini bir usule bağla- g 
?ıu.ık istE.mışler. Bu mal-.sat ile vi- g 

• Ulyete ?niU}tcrek bir istida vermi§- g 
lc'r. Ticaret odMı da ayni mutalea- g 

•• ı da bulımmıı..J. Fa1«ıt her neden ise :: 
IJsl:işclıir belediyesi bu fikre mua- i! 

1 
rız olrııU§. !Jıı suretle <l'iıkkanlarm R 
ve nu.ığazalar-m muayyen sa.atlar- f: 
da açılıp kapanma81 tcşebbüsU de IC 

.. 

neticesiz 1:almış ... Bunu bir iki gün f: 
evvel gazetc:cr yazdılar. ':~ 

fi Halbuki, bizim bildiğimiz, 1wr i~ 

I
= .• =:· şehirde belediyelerin vazifelerinden fi 

bıri çarşı ve pazaryer1crinin '1izam i~ 
15 ve intizamuu muhafaza etmektir. fi i! Dill:Mnların, mağcızaların muay- i~ i: yen scuıflarda açılıp kapamnası da if 
H bıı vazi/e cii.mltısindendir. Nitekim H 
:! lstanbulda böyle okluğu gi.bi d;ğer H 
5! uirtakım biiyiik §c1ıirl,crde de böyle :: 
i; karar vcrilmi:;tir: bugün d6 bu ka- ~~ 
5i rariar tatbik edilmektedir. Acaba H 
~E Esld§chir belediyesi esnaf ve tüc~ H 
!! rın ve Ticaret Odası azalarının "ken- .::, 
:: 
1: disine ait bir vazif cyi ko1ayla§tır- n :: .. 
:; maktan ibaret olan te.şcbbüslerin- :: 

i=:_i=_·: de nasıl o·r mahzur dü§ilnmü~tür i~ 
ki bunu tcsvip ctmemi§tir1. Yo1:sa i~ 

•• ilk te§cbbüs esnaf ve tüccar tara- :i 
İi f rufan g€lc"tiğ1 için Eskişehir "bele- f: 
Ü diyesi bunu 7•encli 7ıu1:ııknz11 bir tc- f: 
!I Cll9Gw !7™ tnf t~M1:1..i etmi.cıt.r1 :: 
ii TIASAN KÜl'ıIÇAYI ~ , .. ························-······················· .. ·-··· .. ı ........ __... .. .... ·-·· .. ·-··········-···-... -·· 

Medrese mektebe: Zamane icadı 
diyordu. 

Cübbe mektebe, lroloş iskarpine 
bir yaşlı ve kamil adamın cahil ve toy 
delikanlıya bakışı gı.bi bakıyordu. 

itilafçı ittihadcıya: Zamane çocuğu 
diye, yan gözle ve stihfafla bakardı. 

Gençlik h~ı!tkında hala bu cins dü
şüncelerden kendimizi kurtaramamış 

olduğumuzu itiraf edelim. 

• • • 
Gençlik tenlsit edilmez mi? 
O hiddettmizi teskin edecek, zama

ne ve hayata aid b:rikmiş, kinlerimizi 
izhar e:Iecek bir vasıta olmadığı gibi, 
bir put da değildir. Onun iyilikleıi ve
ya kötülükleri vardır. Tenkit objek
tif bir şekilde onbrın hayatlarını da
ha iyiye sevketmeğe hizmet etmelidir. 
Bunu yapmayan bir tenkit sadece yaş
lı bir ruhun ruh k,ıizlerinden daha ileri 
geçemez. 

Bunun için kendi:.:ini keyfiyet itiba
riyle bugü'lkü gençten daha kal:teli 
gören insanın sözlerine ben inanama
yorum. Çünkü, bugünkü gencin keyfi
yet itibarryle varlığını yapoo bilgiler 
düngü gencin kafasında asla yer tut
muş değildi. 

15 yahut 20 sene evvelki bir lise 
talebesinin bugünkü liselerden birin
den bakalorya imtihanına girip o za
manki malUmat seviyesiyle şah~etna
me 41lacağına kani değilim 1 Mektepler
de ~emmiyet artmıştır. Bu kalitenin 
zararına bir inkişaftır. Bunu itiraf et
mek gerektir. Fal:at buna rz.ğmen lise 
derslerinin muhteviyatı da knliteyi 
çok yüksek bir sewyeye çıkarmıştır. 

Misalleri meydandadır: Türk lisele
rinden şehadetname alarak Avrupaya 
giden Türk gençleri Avrupada hiç de 
tışağı bir seviyede kalmamaktadırlar. 
Eger b1z ortaya randıman aziiğı dıye 

bir mesele atmış ise'l\ bunu tahlil et
meden hüküm vermek pek çok saf dil
lik olur. 

Biz ranı:lımanı neye nazaran az 
buluyoruz. Dünya mikyasına ve dün
ya .:le arı:ıınızdaki mesafenin dehşetine 
bakarak acele ediyoruz ve çocuklan -
mızın öğrendiklerini az goruyoruz. 
Yirmi beş senelik müfredat program
larını ve mektep kitaplarını, çocuk)ann 
notlarını, vazifelerini tetkik etmek ka
fidir. 

Bu mikyasa göre az r:ındıman diyo
ruz. Size bir misal: 

Orta tahsil çağında bana ftlsefe o
kutan hocam darse tayin ed"ldiği gün 
bu mevzula alak:ıdar olmuştu. Ben en 
sekiz yaşınd" iken hocam benim on se
kiz yaşında öğrendiklerimi bilmeyor -
du. Benim bugünkil talebem benim 
yirmi sek.iz yaşında öğrendiklerini 18 
yaşında kavramış bulunuyor. Her ders 
için bu mukayeseyi yapmak imkanı 

vardır. 

Şunu da hesaba katmak lbımdır ki; 
bugiinkü genç hayat bilgis~ it.b:ıriyle 

yaşlılardan çok üstün bir mevkidedir. 
s.:nema, radyo bütUn feyzini gençlere 
hasretmiştir. İstediğiniz kadar sinema
nın, oyunun aleyhinde buiununuz. 
Bunlnrın inı:anları forme eJen birer mek 
tep olduğunu kabule mecbursunuz. 
Yaşnlar bu mektepten mahrum yldı
lc:ı:. Onlar yalnız mahalle kahvesinin 
ilhaınkar tesiri i!e kitabi bilgilerin:n 
üstüne çıkabildiler. 

P,o 1(. J{. 

Gençlere idealist değildir diyorlar. 
Bu söze inanmak için gösterilecek 
n=ç bir delil yoktur. Dünkü çocukların 
daha idealist; bugünkilerin !dcalclen 
mahrum olduklarına n~ıJıl hü~edebi

liriz? 
Apdestsiz namaz kılan, karnını ap

testhane aralığında !doyurup oruçlu 
gibi gözüken ve riyaya daha çocukken 
aşılanmak isteyen ins~"lı mı misal di
ye göstereceğtz? 

Bugünkü genç kadrosu içinde ka -
:rakter bakımından bize yeni devrin 
feyizli ruhunu aksettiren tipler hiç de 
az değildir. Bugilnkü genç k.adrosu i
çinde: 

1 - Aile geçindiren; ana baba bes
leyen ilk ve ortamektep talebe~ var-

ilmi bahisler: 

Kutuplarda hakimiyet 
Cenup kutbunda bir bina ile 

tayyareler için hangar yapılacak 

Kral ve Kraliçe 
Fransanın da veli üze., 
rine Parisl ziyaret 

edecekler 
Paris, 9 (hususi) - Fransa hariciye 

nezareti neşrettiği bir tebliğde diyor ki: 
Fransa cumhuriyet hükumetinin daveti 
üzerine lngiltere kralı majeste Jorj ile 
kraliçe Elizabct haziranın (28) günün -
den Temmuzun (1) ne kadar resmen Pa 
risi ziyaret etmeği kabul etmişlerdir. 
Kral ile kraliçe Pariste bulunaukıan es
nada A \"USturalya orduları hatırasına di
kilmiş olan abideyi açacaklardır. 

Londra mehafili bu ziyarete büyük bir 
ehemmiyet atfediyor. Bu ziyaret lngU. 
tere ile Fransanın sulh yolundaki büş
terek siyasetlerini takvıye edecektir. 

Fransa tarafından yapılan davet son 
derece gizli tutulmuş olduğundan Bukin 
gam sarayının tebliği neşrolunması her 
tarafta sansasyonel bir tesir yapmiştır. 

İngiliz kral ve kraliçesinin Parisi zi
yaretleri yakında vuku bulacak olan Uit 
ler-l\Iusolini mülakatına bir mukabele 
ve bir cevap t~kil edecektir. 

lyi malOmat alan mahafilin beyanatı
na göre talıta çıkan İngiliz krallarının 
adetleri ecnebi devlet reislerini ziyaret 
etmek olduğundan Parise geldikten son
ra Belçika kralını da ziyaret edecekler
dir. Ancak Berlin ile Romaya gitmeleri 
muhtemel görülmemektedir. Kral ile kra 
!içe 1933 senesinde henüz dük ve düşes 
d'York olduklan zaman Paris kolonyal 
sergisini ziyaret etmislerdir. 

Her ikisi de bir Fransız kadar fransız 
cayı güzel konuştuklan için Ba12vekil Şo 
ıan ile hariciye nazırı Dclbos'un Londra 
yr zıynretı e:ma:lııılla l.Qıu~ıu~ ve J.. vuui-

muşlardır. 

' 

Velialıd ]iilyananın yeni do~an kızına aid 
ilke resimler gelmiştir. Pretı Bernhart fO· 

cıı1ımu kucağında tutuyor. 

!dır. Bunun manrısı şudur: Genç hem 
okumak ihtiyacını duymakta, hem de 
hayatını kazanmakta ve ailesini besJe
mektedir. iş faaliyeti genci daha kliçük 
yaştan itibaren kı:ıvramaktadır. Ço
cuğun küçük yaşında para ka -
zanmaya çalışması belki iyf. bir şey 
değildir. Fııkat hayat faaliyeti onu da
ha küçük yaşında pişkin li.r hale koy
maktadır. 

II - Genç kaurosu, gencin kendi 
~endini idare etmesi prensibini kuv -
vetlendirmektedir. Kamplara çıkan 
gençler kendi kendilerini idare eclı=yor
lar. Yaşlıların bizde pek beceremedik
leri bu işi muvaffakiyetle b<:w;jarıyor

far. 
ili - Gençte haysiyet ve şeref telak

kisi çok üstün bir hadde kadar gelmiş
tir. Kooperatif :•·•lare eden çocuklarımız 
vardır. Bunlar mes'ul.yeti yüklenme -
nin ne demek olduğunu çol; iyi biliyor
lar Kooperatifin hesaplarında açık ve
ren birk·ı; çoc.ığun şeref ve haysiyet 
davası hesabına canlarına kıydıklarını 

nçıkca söylemeliyim. 
Canlarına kıyan bu çocuklamı ha -

Bugün lfotııpta bulunan Papcnin 
arkadaşi;yle 

Şimal kutbunda Rus a.umının tet
kikat ynptığı (1) numaralı rasat 
istnsyonunun buzlar Ustilnde Groen
Jand denizine doğru tehlikeli surette 
sUrUkleııip gitmekte olduğu malfım
dur. Bununla beraber Moskovadan 
selen hnborlere göre, Sovyetler b 
dört A.limi tehlikeden kurtarmak i
çin bir taraftan imdat tçln buzkıran 
gemllorl ve tayyareler gönderir iken 
diğer taraftan ayni vazifeyi görmek 
Uzere şlmnl kutbuna yeni bir eklp 
hazırlamaktadır. Bu ekipler nihayet 
önümUzdckl ilkbaharda hareket ede· 
cekler ve sonbaharın sonlarında ev~ 
velki ekibin yerine varmış bulu
nacaklardır. Bu suretle Sovyet Rus
ya şimal kutbu hAklmiyetint gene e
linde bulunduracaktır. 

Ancak dikkate değer nokta şudur 
ki Sovyet Rusya bu defa şimal kut
buna fklncl bir heyet göndermekle 
do knlmayor. Cenup kutbunu da 
ellerin almak teşeobtisune gtr1ş1· 

yorlar. 
Pravda gazetesinde tayyareci Ver 

daplanov'un yazdığı bir makaleye: 
göre lklncl bir ekip kalkacak, cenuP, 
kutbuna gldecektlr. Cenup kutbu
na gldecelt olan ekip .Tozef Staline 
ismi ne yapılmakta olan fevkalflde 
l>UyUk bir buzkıran gemisi üzerine 
beş tayyare ile beraber Uç senelik 
yiyecek, itecek ve diğer lüzumlu eş· 
ya konnrak göndcrllecektfr. 

Du ikinci tetkik heyeti cenup kut
bundan 1200 kllonıetre mesafede 
bulunan ('ferre de Luttpold) Uzerl
ne yerleşecektir. Burada telslztel
graf vasıtaslyle Cenubi Afrikanın 

Bay Sabri Ogan 
ve/al etti 

Memleketimizin maruf tüccarların

dan ve Zaman manifatura limted. şirke

ti sahiplerinden Selftnikli bay Ahmed 
Sabri Oğ:in iki senedenberi müptela ol
duğu hastalıktan kurtulamiyarak dün ve 
fat etmiştir. 

Da}' Ahmed Sabri Oğan lzmir tntün 
tüccarlarından Osman Senai Oğanın ve 
Galatasaray Spor klübü idarecilerinden 
Kırmızı-Beyaz ve Haber gazeteleri spor 
yazıcılarından Recep Ali Oğanm babası, 
İstanbul mebusu general Refetin biraderi 
Bay Rifatın kain pederi, merhum Rasim 
Seynurun zevcesi bayan Hafize Seynu
run ağabeyi ve Recep Osmanm küçük 
kardeşiydi. 

Cenazesi bugün saat 14 de Neyıntaşı 
Rumeli caddesinde Cabi apartımanmdan 
kaldırılarak Uskudardaki aile makber~ 
sine defnedilecektir. Kendisini seven ak 
raba ve ehibbasının cenaze merasimine 
teşıifleri rica olunur. 

reketleri " Çaldımsa da miri malı 
çaldım,. denen lir muhitte gerçekten 
bir rtamus ve şeref inkılabıdır. Bir he
sap hatasını hayatiyle ödeyen gençlere 
idealist ldeğ:ldir demek için ideale baş
ka türlü mana vermek ikjtiza eder. 

Gençleri tenkit etmek için insan 
kendi sağının n~~:'Zmi hududundan 
çıkmalı ve onları k,anadın bir mis • 
kinlik bir gerilik sembolü haline getir
diği bu diinyada radyo süratlyle yarı
§L> çıkacak sebepleri aramalrdır1 

(Ümitburnu), sonra Sidney ve Mo~ 
kova arasında muhabere tesis olu• 
nacaktır. { 

Bu suretle cenup kutbuna yerle· 
şecek olan ilmt t etkikat gurupu s~ 
kiz kişllik bir ekip olacaktır. Heyet 
arasında iki tayyareci lle bir maki
nist bulunacaktır. Hafif bir tayynro 
lle etrafta keşif hareketleri yapıla.• 
cakttr. ı 

Cenup kutbundaki buzlar şimal 
kutbunda olduğu gibi hareket halln· 
de değildir. Bunlar yerlerinden oy• 
namaz, Acletn toprak ve taştan mil· 
rekkep olan dağlar ve sahralar gibi· 
dir. Onun için cenup kutbuna giden 
tetkik heyoU için şimal kutbundnn 
ziyade konfor vesatu temin etmek 
kabil olacaktır. 

Cenup kutbunda mükemmel bir. 
bina yapılacalttır. Tayyareler tein: 
ayrıca bir hangar blle olacal{tır. Ce-ı 
r.up kutbuna giden bu heyet, orada 
gayri muayyen bir zaman için kala..ı 
cak, senede dört defa bütün dünyaya: 
havai tetkiklerin neticelerini blldl• 
reccktir. l 

IIülllsn Ruslar şimal ve cenup ku• 
tuplar!nm arnsmı telsiztelgraf va.ar• 
ta.siyle bağlamak programını tnhak• 
kuk ettirmek i~in uğraşmaktadır14 
Tayyareci Vodaplanov bu ptrm& 
(Vodoplnnov'un bilyük ideaıt) adını: 
vermiştir. Bu ideal tahakkuk ettlğf 

talıdtrde şimal vo cenup kutuplan 
bir nevi meskfin bir kıta haline gel• 
mlş bulunacaktır. ı 

POLfSTE 

Eşya çahp glHUren ler 
Çakmakçılarda Valde hanında 33 mı 

maralı odada oturan çuvalcı Hüseynin 
11'1PtrP~İ K ,. .. h ..... .:ı,.....,,,.. .. -:..ı AX_. ı...-0: ... : .. 

yerde ile 150 lirayı alıp ortadan kaybol .. 
muştur. 

Hüseyin sekiz senedenberi beraber ya
§adığı kadının yakalanması için müddei 
umumiliğe ve zabıtaya müracaat etmil 
ti~ ı 

Bundan başka Taksimde Ayda apart .. 
manında oturan lzmir lokantası sahibi 
Hüseyin Avni de zabıtaya müracaat et .. 
miş, beş aydanberi beraber yaşadığı mef 
resi İffet ile kardeşi Salfilıaddin bili 
çok eşyasını alıp gittiklerini söylemiştir. 
Bu iddia üzerine Iffet ile kardeşi yaka .. 
lanmış ve mahkemeye verilmi~tir. 

üsküdarda lhsaniyede oturan Şahen· 
denin hizmetçisi de hanımma aii:l 49 pat 
ça eşyayı çalmış, yakalannuştır. 

Balat iplik fabrikasında yangın 

Dün saat 12 de Balatta vapur iskelesi 
cıvannda Salih ve lsmaile aid iplik f aJj 
rikasında yangın çıkmış, itfaiye çabW' 
yetiştiği için sirayetine meydan verilıııo 
den söndürülmüştür,. 

Anbara düşüp yaralandı 

Kuruçeşmede liman amelesinden Ha-, 
san oğlu Tayyar dün bir vapurun all'" 

1 

barına düşmüş, ağır surette yaralannui 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Ortaköyde bir kaza 
Dün Ortaköye doğru giden 21 num.a•' 

ralı tramvay ile 2504 numaralı kömUt 
arabası karşılaştıkları bir sırada şofcJiı 
lsmailin idaresindeki kamyon aral~ 
dan geçmek istemiş, arabaya şiddeuı 
çarpmışbr. 

Araba parçalanmış, beygirler ve ars 
bacı yaralanmıştır. Arabacı Ahmed lUiS 
tahaneye kaldırılmıştır. 

Şiipheli bir adam 

Eminönünde füpheli bir vaziyette ~ 
!aşan Abdullah oğlu lbrahim ism.inCl'li 
birisi çevrilmiş. Üzerinde bir mikdar ~~ 
yon bulunmuştur. lbrahim mahkeıneY.;:, 
verilmiştir. 

Kavlada taşla yaralandı 

Küçilkpazarda demirtaş mahallesin~ 
Rıza paşa medresesinde oturan Rıza 
Hüseyin arasında kavr.ra çıkmış, ara~ 
Hüseynin kansı da ginni~ birlbirl~ 
dövmtişlerdir. 

Fatma Rızanın başma bir taş vurar3' 
yaralamıştır. Kavğacılar malıkenıeY.e " 
rllmi~erdir 



J~e __ h_iı: hab~_rl_e_r_i j 
i i in muallimin 

ıdem derdi 
Nihayet halledi ebiJiyor mu? 

lstanbul vilayet büdcesinin hazırlık
larına başlanmıştır. Bu arada kültür büd 
tesi üzerinde bazı yenilikler yapılmakta 
clır. Okul inşaatı için bi!dccdcld tahsi:t bedeli 160 bin liraya çıkanlmıştır. 

Undan ba~a ilk okullar öğretmenleri
nin kıdem zamları için büdcere tahsi -
sat ilave cdılmcsı ışi üzerinde de tedkik
ler Yapılmıştır. 
. Vilayet büdce3inden para alan ilk ted 
rısat ispektcrlerinin muvazenei umumiye 
Ye geçmeleri dola} z,,iyle büdcede hasıl o
lacak ta arrüf b~retmenlerin kıdem zam
larına tahsi-; edilecektir. 

Bu suretle elde edilecek ta5arrüfla kı
dern zamlarının öderunesı katil olacak
tır. 

llk okullar öğretmenlerinin kıdem zam 
ları öğrelm:!Illerin günlük münal:aşa 
fllcvzuu ve hal edilmesi lazrmgelen derd 
lerinden biri haline gelmiştir. 

Oğretnıcnlcr nasıl mezuniyet alabilecek/er 

l<ültür bakanlığı ilk, orta ve lise öğret 
:en!erinin mezunıyet meseleleri etrafm
k a Yeni bir tamim vücuda getiıcrek ala-
actarlara gönde:rnişlerdir. 

... Bu tamime göre, her mezun1)·et alacak 
0~tnıen bakanlığın göndermiş oldut'<ı 
~Urnunesine uygun bir rapor tanzim et 

recektir. Bu raporlar okullar idareleri 
Ve küıtur direktörlüğü tarafında."'\ verildi 
ı.~ tarihlerden 24 saat sonraya kadar ba
"<lnlığa gonderilmiş olacaktır. 

Son zamanularda bazı öğretmenlerin 
~dıkları mezuniyetler üzer;nde bakanlık 
lrlceıerncler yapmaktadır. Çıkardan is -
tatistiklere göre, mezuniyet alan öğret
ır,enlerin ekserisi kadındır. 
•. Sehrimizde bulunan yüksek tedrisat 

reıt 
1

dfu;nak;;~~rıa;a;~~;d~~~ş~~~" -

li<TISAT iŞLERi: 

lV:er ıez ankası Umum 
rnUdurUn!.in seycıhali 

t'._!"Jerkez bankası umum müdürü bay 
~filladdin Ç.am dün Ankaradan şehri
ll'ıııe gelmiştir. 

i S~fihaddin Çam sabah kendi hususi 
~lnyle meşğul olmu_s, öğleden sonra 
h..~uriyet l\Ierkez bankasına geleıek 
~anın muamelatını teftiş etmiş, a 
lt a~ar müdür ve şeflerle görüşmüş, 

endilerine bazı direktifler vermiştir. 
:Say Salahaddin bugün veya yarın ls 

~buldan Parise hareket edecek, Pariste 
.UlUııan milli bankalar umum müdürle
~en müteşekkil heyete iltih.ık edecek-

So lie)·et Pariste bir müddet kaldıktan 
nra Londraya gıdecck ve orada kurul

~sı rnevzuu bahsolan lş bankası şube
ki nı tesis edecektir. Diğer taraf tan evvel 
C ak~ Londraya hareket etmi~ olan 
?tt Urnhuriyet merkez bankasr şef ve mc
cl Utlarından mürekkep diğer bir heyet 
ı:a ?Yni gUnlerde Londrada t:ulunarak 
~ hususlar etrafında tedkikler yapa-

ır. 

ve muamelelerin süratle yapılınasını te
min etpıek için modern bir alet tecrübe 
olunmu:otur. Bu alet, radyo tertibatını 
haiz alıcı ve verici tesisatı olup bir bina 
içinde bulunan bütün memurların biri
birleriyle konuşabilmelerini temin et
mektedir. Dün bu telsiz tesisatı ile yapı 
lan tecrübeler iyi neticeler verdiğinden 
bir kaç tane daha ısmarlanması muva
fık görülmüştür. 

Bt:LEDIYE iŞLERi ---Eı arabaıc.:rında ~eni up 
El arabalarının ne şekilde bulunacak

ları hakkında belediye iktısad encüme
nince verilen karar daimi encümene gön 
derilmiştir. Encümenin bayramdan son
raki toplantısında tasdik olunup ilan e
dilecektir. Mart başından itibaren sonu
na kadar iki ay mühlet verilecek, bu 
müddet zarfında bütün el arabalan bele 
diyenin verdiği şekle uygun bir hale ko
nacaktır. Buna uymiran arabalar mü
sadere edilecektir. 

Belediye bı7dcesindeki açık 

Mezbaha resminin inmesinden dola
yı belediye büdcesinde yüz iki bin lira 
açık hasıl olmuştur. Vali ve belediye re
si Bay Muhiddin Üstündağ bu açığı 
göre, belediye bildcesinin tevzini ile uğ
raşmaktadır. 

Bu açık bazı tasarruflarla temin edile 
rek bayramdan sonra şehir meclisine \•e
rilecektir. 

llisar mtzarlıgı önünden geçen yol 
Rumelihisan mezarlığı önünden geçen 

yolun genişletilmesine karar \'t:rilmiştir • 
Burada yola gidecek kısma aid harita 
uııı,.,,., .... -.ıut&•ts, a.udlı<ııune KaZUCıar ça-
kılmıştır. 

Yola gidecek kısımdaki mezarlar on 
beş gün zarfında alakadarları tarafından 
kaldmlmazsa belediye tarafından başka 
yere naklolunacaktır. 

inşaatta kalfalar nzesul tutulacak 
Mimarlar cemiyeti Daililiye vek!l-

tine müracaat ederek, yapı Vt! yollar ka 
nununun tadili münasebetiyle bir dile1' 
te bulunmuşlardır. Mimarların öğrendi 
ğme göre, yapı ve yollar kanununun 18 
inci maddesinde şehir inşaatında mimar 
ve mühcndblerden maada kalfaların da 
mesuliyeti tanınmaktadır. 

Mimarlar cemıyeti üçten noksan mi
mar ve mühendisi olan şehir Ye kasaba 
larda kalfaların inşaat yapahilmelerini 
diğer yerlerde bunlar hakkında mesuli
yet tanınmamasını istemektedirler. 

-0-

MOTEFERRIK 

eniz l'OUarı memurin 
e;ooperat fj 

Şubat 24 de deniz yolları memurin ko 
operatifi toplanarak senelik içtimaını 
akdedecektir. 

Bu toplanllda kooperatifin bir yıl zar 
f mda deniz yollan memurlarına yaptı~ı 
yardım ve işler hakkında görüşülecek, 

Paı a Boı .4Jasınaa yardımı genişletmek için memurlara da 

l'~Stanbuı borsasında binnci tertip ha ucuz mal satma imkanları araştmla-
1\ı~ borcu tah\ illeri ile ikinci tertip caktır. 
Clıtıeı borcu talmlleri üzerine dün hiç mu Mısır konsoloshanesinde sıware 
dol e Olmadığı gibi Sivas-Erzurum A· Cuma günli Mısır kralı Faruğun do-
tn ll Denüryolları tah\illcri üzerine de ğumunun yıldönüınü münasebetiyle o 
~ele olmamıştır. Yalnız arslan çi- gece şehrimizdeki Mısır konsoloshane -
ingu~ :~villeri 1325 den satılmış, bir sinde bir suvare evrilecektir. 
cları 63 ırasına merkez bankası tarafın- Kurban derileri 
l..Qncı O kuru~ te bit edilmıştir. Dün 
teıg tadan lstanbul borsasnıa gelen bir Hava kurumu İstanbul şubesi kurban 
\es{afta bir ingiliz lirasına 152.91 frank bayramı dolayısiyle hazırlıklara ba~la-
l'tı~t .. edildiği, doların 501.22 den Üni mıştır. 
bUcı· ~ de 332.5 den muamele gördüğü Kurban derilerinin hava kurumuna 

ınırniştir. verilmesi ve bunların toplanma işi etra-

Cifoırükteki kirtasi muameleyi tında bazı esaslar tesbit edilmiştir, Ha-

k sıl olacak varidat Kızılay, Çocuk esirğe-
1 aldırmak için 

ııt .. _ me kurumu gibi iki hayır cemiyeti arasın 
"lr ;;buı iwnrük başrnüdurlüğünde da taksim olunacaktır. 
bi batı J\Vrupa gilmrükl"l'inde olduğu gi ı -------------
'1lltir. testsq: YBpılm:.sı tekarrur et- ı « IJRIJ!Va abone olu-
. unun . . . b A. • 
~"ecilif ıçın de ılk defa olarak kirta- 1 nuz ve a one eııtnız 

1 laınamiyle ortadan kaldırmak 

J - KURUf\ı ı~ ~ U BA 'i' - 1938 

Doktorlarımızın fikirle i 

Hamamlarımız eıi sı hi 
yıkanma vasıt8s dır 

30 .'lf'nf' evvel Gü/hane hastanesini kuıan Alm~n doktoılar hayretle 
lialmışlaıdı: En fakir hastalar bile okadar temizdi hi l 

Hamamları ucuzlatmak lazımdır 
Kese kullanmalı mı, kullanmamalı mı? - Hamamda fazla kalmak 

niçin çok tehlikelidir? - Pazla temizlenmek zararlımıdır? 

Dr. Süheyl Ünver . 
Son günlerde hamamların ucutln-

tılması etrnfrnda yapılan neşriyat a
rasında dünkU tlayımızda bu mesele
nin bir başkd cephesini tetkik eden 
bir yazı ncşretmlştik: Hamamlarda 
saatlerce yıkanmak me'selcsl .. 

Bu arada bu şekilde yıkanmanın 
sıhhat bakımından ne derece doğru 
olduğunun da tcsblt edilmesi icap 
-cı;uı;ı ııcrı sUrUlmcl<teydl. 

Diln bu mevzu etrafında bir mu
hnrrlrimlz tanınmı' iki doktorla. gö
rllşnrek fikirlerini almıştır. 

Hamnmlnrnnız çok Sıhhidlr 

Dahiliye mütebassıszlarımı.zdan 
B. A. Süheyl Ünver hamamlarımız 
hakkındaki fikirlerini şöyle anlat
mıştır: 

Evvelft. hamamlnrımızrn <;ok sıh
ht olduğunu söylemek isterim. Çün
kü akar su llo yıkanmak, banyoya 
girip yıkanmak gibi değildir. Ha -
ınanıların gayri sıhhi olduğu mev -
zuulırdıis olamaz. Ancak münakaşa 
edilecek cihet, hamamların bava -
lnndırılmasıdır. Ga.rpta hamamlar 
kuru hararetle ısıtılır. Dizimkller 
su buharı ilo rncşbudur. Fakat gene 
esas lrnru hararettir." 

ite elenmek Znrnrlıdır 

D. SllheyUl Ünver, uzun müddet 
hnmnmdn kalmanın katlyen doğru 

olmıyncnğı kanaatindedir. Bu hu
susta <la şunları sl.lylemlştir: 

- Bir insan kirlenen elini bir sa
bunla yıkandığına göre vücudunu da 
ayni şekilde temizleyebilir. Yıkan -
malc muhakkak keselenmek demek 
değildir. Saatlerce hamamda kalıp 

kcs.\llcnmel{ derinin sathi kısmının 

soy;ıJmnsı demektir. Sonra temiz 
olmayan şehirlerde dış derinin çok 
temiz olması bUyUk bir tehlikedir. 
Vürut. çok temiz olursa mikroplar 
kol;ı.ylıkla içinde yer eder ve ynra
hır çıkarır. 

··on sene im.dar oldu. Faklı" bir 
ha111ameıy1 muayene etuılt;;tlnı. A -
daI'lcağız her gün gelir: 

··- Beyefendi, bir defacık olsun 
geliniz sizi yıkayayım, der dururdu. 
F.n nihayet bir gUn gittim. Tertemiz, 
kullanılmamış bir lif ile adamakıllı 
yıkadı. Dışarı çıktığım \•akit her ta
rafım kıpkırmızı olmuştu. Aradan 
çok geçmedi. lrnn çıbanı çıkardım 
,.e alt1 ay çektim. nKclrn 'ücudtınun 
gü2elllğiııl hoznn ôn keselenmP.ktlr. 

"Sonrn. ;>Uzünün teııılzliğiııe itina 
cdc-n genç kızlıırın çoğunu sinlrlen
cllr.;ııı ve nzc;ok güzelliklerine tesir 
cdc-n slvlleclcr ele yUz temlzltğlnl en 
tabii hndde indirmekle iyi olur Ma
am afib şimdi hemen her evde banyo 

• 

Dr. E. Şerif Egeli ~ 

bulunduğundan kadınlarımız bun
dan kurtulacaktır. Fakat hamamın 
aka.r su ile temizlenme yeri olması 
faydalarını arttırır. Yalnız saatler
ce lrnlmamak şarttır. Bunu, hama
ma gidenlere öğretmek l~zımdır. 

"Bundan sonra hamamlar muhak 
kak surette belediye hekim terinin 
kontrolü altında bulunmalıdır. Ha
raret acreceın testJtt edllmeıt ve bu 

dalma sabit kalmalıdır. lterde topla
nan fazın hararet, hamamlar tolc 
ısırılmadığı vakit, su buharının ol
dukça serin olan kubbe vo duvarla
ra temnsı neticesinde husule gelir. 
Her taraf sıcalt olursa tabii bu bu
har da olmaz. Yahut su buharını ba
ma mdan çıkaracak tertih:ıt yapmak 
ıa.zımdır. l\fcseH\ sUbuneU bozmayan 
menrezlP.r." 

:-; nsıl Asrilcştirmcll? 

ll. SUhoyl Ünver hamamları nsrt- ı 
Ieştirmek meselesi hakkında da 1 
~unları söylemiştir; ) 

- Zaten Istanbulda yıkıla yıkıla 1 
hamam kalmamıştır. Elimizdeki ha
mamları Türk medeniyetinin birer 
~bidesi olarak ve kıskanarak sakla
mak vo ısldh etmek IAzımdır. Ha
hamları asrileştirmek, onların asli 
şokıllerinl bozmak demektir. Asri
leştirmek derken akla banyo gellr. 
Zaten hamam akar sulu bir banyo 
cleğil midir? .. Esasen Avrupa ve A

merikada banyo kalkmaktadır. Vü
cudun kirini muhafaza eden bir su 
fçlnde yıkanmaktansn. tertemiz ve 
akan suda yıkanmak elbette daha 
sıhhtclir. Ilamanılarımızda sıhht lh
tlyac üzerine yapılmıştır. Halk ve 
l>ekl'ırlar temizliklerini ancak bu su
retle muhafaza ederler. 

"Mahzurlu görUlen, sabahtan ak
şama kadar hamamda oturma, bele
diye nlzamnamelerlle menedilebilir. 
kese kaldmlnbillr. Hamamda öJUm
ler ve hastnlanmalar, havalanma ter 
tibatı olmıyan hamamlarda havasız
lık yUzüntlen olabilir. İnsan hafif 1.>lr 
baygınlık hl~scder etmez derhal dı
şarı çıkmalıdır. Sonra tok karnıua 
ve aç karnın hamama glrmemelt. 

"Son olarak şunu sBylemek iste
rim, ki hamamlarımız sıhhidir De
diğim hararet ciheti halledildikten 
sonra mesele kalmaz. Avrupada bl
~ı taklit ile yapılan hamamları unut
mamalıdır. ftal~·nnlar, Radosta Türk 
hamamlarını ihya etmişlerdir .. Ma
carlstnnda Mimar Slnnnrn yaptıi;ı 

hamamın ıhşı Peştentn mimarisine 
uygun hn lo ~cttrildlğl haldP içi ol
duğu gibidir. Hl~ değişmemiştir. 

(Sonu Sa. 6, SU S). 

Yenibiryağ ·ma
li düşünülüyor 

!Jlahlüt yağların önüne 
bu şekilde geçile

bilecek mi? 
Margarin namı altında bir nC\i malı .. ' 

lCıt yağ yapılmasını temin için şehir rnec 
lisinin geçen de\TC toplantısına bir ~ 
limatname projesi verilmişti. Bunda 
mahlut yağın bunu imal edece.kleriQ 
koyacakları muhtelif cins nebati ve hat, 
vani yağlarla yapılabileceği zikrcdilmil 
ti. 
Bu karıştırma keyfiyeti ve nisbet bir çoJC 
azaların itirazını mucip olmu~, Margarin 
denilen yağın ne olduırunun kati surette 
tesbit edilerek meclise gönderilmesi kay .. 
diylc talimatname sıhhiye encümenine: 
iade edilmişti. Sıhhiye encümeni bu sa
bah belediyede toplanarak bu talimatna 
me üzerinde çalışacaktır. 

Encümen azalarından bazıları halkm 
ucuz ve temiz yağ ihtiyacını düşüner~ 
65 kuruşu geçmemek şartiyle ve muaY, .. 
ren nisbette belli olan hayvani ve neba .. 
ti yağların halitesinden husule gelcceit 
yeni bir ne,·i (şehir yağı) yapılmasııu 

daha muvafık günnektedirler. 
Bu yağ formülü tesbit edildikten son· 

ra talimatnamede buna göre tadilat ya .. 
pılacak, şehir meclisine verilecektir. 

-o--
Ahşap konaklar 
Oda odn değil, kat 

ltat kiraya verlleceki 
Yeni belediye zabıtası talimatname

siyle şehirdeki eski ahşap konaklarla bü· 
yük evlerin oda oda kiraya verilmesi ya 
sak edilecektir. Bu gibi yerler ancak kat 
usulüne göre kiraya Yerilecektir. 

Konak katlarında mangal yakına!( 
yemek pişirmek de yasak olacaktır. Bah
çelerle zemin katlannda müşterek kul 
larulmak üzere birer mutfak tesis edi· 
lecektir. Bunun için muayyen bir milli 
let verilecek, yapmiyanlar §iddetle ceza. 
lan dınlacaktır. 

Bundan başka k~ir ve ahşap bütün 
binaların pencerelerinde ve taracaiarında 
da mangal yakmak balık kızartmak, ye
mek pi~innek yasal:'t konmaktadır. 

Köprü kulübele-
1 i yıkılıyor 

Vull Karaköy meyda
nında diin bir tetkik 

yaptı 
Köprü klübelerini tutanlarla beledi· 

ye arasındaki kontratlar feshedilmiş, bu 
ralann yıkılması bir müteahhide verilmi' 
tir. K.lübelerin bugünlerde }'!kılmasına 
başlanacaktır . 

Diğer taraftan Vali ve bekdiye reisi 
bay l\.luhiddin Üstündağ dün Karaköy 
meydanının geni~letilmesi etrafında ma
hallen tcdkikatta bulunmuş, ziraat ban
kasının önünde genişletilmekte olan ya
ya kaldırımı ile Galata rıhtımında par
maklıkların dış cephesine düşen yaya 
kaldınmların kaldınlmasım gözden geçir 
miştir. 

Yaya kaldmmmm daha geniş ve vi
rajların dalıa yuvarlak yapılması ten
sip edilmiştir. 

BelcCJiye fen heyeti müdürü bay Hüs
nGye de bu inşaatı teftiş etmesini em
retmiştir. 
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B~langıı;ta her ~y i~i idi. Tiyat- f ladı §arkı söylemeye; fakat öyle gU
ro ı;oz kamaştıracak ~ekılde aydınlık- zel bir sesle söyleyordu kil Hancının 
tı. Kırmız.ı holtuklara birçok kişiler kız.ı fakir bir haydutu sevemez diyo _ 

t l b" r o.urmuş u, ırçoklan dn ayakta ora- du. Bu söz manasızdı, hem de son de-
ya buraya gidip geliyorlar, ellerindeki rece manasız: Mademki ikisi de gen . 
uzun dürbinlerle bakıyorlnrdı. Yan- tiler, güzeldiler, niçin biribirler~ 
Iardaki ve nihayetteki küçük kUçtik scvmiyeceklcrdi? Belki ikisi biribiri _ 
hilcr~ckile:, ya?i .ıocndn.kiler sanki nin kardeşi idi... ne de olsa ... Şarkıla
ltendi evlerınde ımışler gıbi oturnıu§- nnı bitirince vaziyet dnhn fazla anla
lardı. şılmaz bir ha lnldı: Bir şeyden kav-

------ --

Sucuktan, sa
bundan başla
yan hırsızhk 

Nihayet ullm saate kadar gidince 

iki kadın da tevhiJ 
"'undu 

Dün birinci sulh ceza hakimi Reşid 
iki hırsız kadını sorğuya çekmiş ve tevkif 
etmiştir. 

Bu iki kadının suçlan şudur: 
Kezban 17 yaşnda köylü bir kızdır ve 

Mahmudiye oteli müsteciri Mekinin ya
nında hizmetçilik yapmaktadır. Bir gün 
diğer suçlu Takuhi Kezbaru çağırarak: 

- Kızım, sen zengin bir evde çalışı
·yorsun; bundan istifade etmelisin; ne bu 
!ursan getir bana beraberce paylaşalım; 
diyor. 

Almanıad 
tin al ığ n şekil 

Blomberg'ın kaynanası istifa 
sebebini do v ru bulmuyor 

Fon Blombergin kızı Dorote Ue. et ı 
neral Kaytel'in oğlu Karl aca.b~ ~~ 
l:ınmak için robaltorırun biribır.nill 
rinc geçmesini mi bekliyorlardı? 1 

Blombcrg'in Kaynanası Ne pi)•cıf 
Blombergin yeni evlendiği 13•~ 

Grünün annesi mareşalin istifaya~ 
kedilmesine kızının sebep oı>du dıl' 
zannetmiyor. Bir gazeteciye bulun~ 
t.u beyanattl) bugünkü Atnıanyada si, 
mareşalin halktan bir Jczla evlenme 

nin ayıp sayılmayacağını söyleY0~ Ne tn.hnf ~ey bu tiyatronun içi! Sağ gaya tutuştular, hem de ne kavga.! 
taraf yuvarl::.k, sol taraf düz. Şu du- Sonra hep birnhy anıaŞıımaz, ka.
var da dükkan l:epcngme benzeyor. rışık şeyler oldu: Söyledikleri duyul
İşte şimdi birdenbire kalkıyor. Ne ta- mayor, biribirine karıtııyordu snhne
haf şey! Şu kırmızı kadife çok güzel! ye boy~.n~ yeni yeni insanlar geliyor, 

Paula hayran hnyran sağa sola ba- şarkı soyıeyorlar, biribirleriyle kav-
kınıp duruyor. Babası: gn ediyor'ar, sonra yfae konuşuyor _ 

Kezban kız. Takuhinin kandıncİ lisa
nı altında işe başhyarak evvela on kalıp 
sabun kaçırmıştır. Bunu biraz sucuk 
~astınna \'e muhtelif eşyalar takip etmiş 
tır. 

Kezban niha)·et bir gün işi büyültmek 
arzusuna kapılmış ve evden 80lira kıy
metinde altın bir saati çalarak Takuhi
ye götürmüş Takuhi de saate mukabil 
Kezbana 450 kuruş vermiştir. 

!rkanılıarbiye reisi fora ordusu baş \ 
general Keytel kumandam 

~cneral von Brohiç 
Almanyadaki son değişikliklerın hu· 

~funet idaresine verdiği şekil şudur: 

M.ırcşalle Grün'ün aşk macera! ~ 
gc1ince; kızın annesinin arilatU ef 
göre, mare;nl Grünü bundan 3 ~ene~cıı 
vel, kız ziraat nezaretinde dDH;tılO ~ 
tanımıştır. Sonra birgün, kayak 1 , 

yaparken Eva fena halde düşmilt• ~ t 
disini de "bu 56 yaşındaki ak ,u;lı 
dam,, kurtarmıştır. O hadise ile .• tf 

rında başl:.pn aık nihayet bu~ 
lenmelerine krlar devam eunittır• 

- Gel oğlum, diyor, otur şuraya. l~rdı. ~nra daha başkaları geliyor, 
Şu öndeki yüksek sandalyeye. yı~e b:ıgrışıyorlnr ve biribirlerine ateş 

Fakat, Paula, b:ı.basının bu sözleri cdıyorJardı ..• Ne korkunç şeydi bu! 
Uzerine, sandalyeye oturur oturmaz Güzel olan yalnız bir şey vardı: 0 
içinde birtahaflık hissediyor: cesareti- köylü kıyafetli kız hep sahnede duru
n! kaybediyor. Kıpkırmızı kesiliyor: yor, 5arkı söyleyor, yüksek sesle bir
Sanki herkes kendisine bakıyormuş şeyler söylcyor, ~ağı yukarı dolaşıp 
gibi geliyor. Arkasına dönüp bakıyor: ~~yor, çığlık atıyor, ağlayor ve gü
belki bab:ıs ıkendisine cesaret verecek luyordu ... Sonra çok güz:?l bir kızdı o. 
b;r işaret yapar diye ... Hayır, babası Paula gözlerini açmış, öyle, bakıyor
ile annesi, kendisinden bir adını ötede du. Onun için annesinin babasına kor
oturmuı;lıır, ses çıkarmauan, öyle, sah- kutur gibi, tekdir eder gibi baktığını 
neye bakıyorlar. Babası kolunu kol- görmedi. Babası locanın nihayetinde 
tuğun yüksek kenarına koymuş. Pau- .oturmuştu. Birtahn.f oldu ve önüne 
la biraz sUkönet buluyor, kendi kendi- bakmağa başladı. 

ne: Birden.bire oyun bitti: ahali alkış-
"- Belki bUtiln bu ahali buraya layor, bağneıyordu. Perde tekrar a-

bakmayordur,. diye düşünüyor. çıldı ve aktorların hepsi uzun bir sıra 
Bu sırnda birdenbire titrek titrek halinde, elele tutu§Illuş olarak ortaya 

bir kampana çclıyor ve tiyatronun i- çıktılar, yerl"re kadar iğilip iğilip se
çi alaca karnnlık oluyor. Sahnenin ö- lfim vermekten baş alamayorlardı. 

nünde orkestra çalmağa başlayor. Paula öteki sandalyeye geçmiş otur
Paula orada adamların oturduğunu mu3, yüzü yine kıpkırmızı, gözlerini 
önceden farketmcmişti. Çaldıktan sahneye dikmie bakıyordu. Nihnyct 
yüksek n rdcdcn, gU~l bir mglodya o ükkiuı :ıw \ • • 'ile h! ı 

Jdi; perşembe geceleri evlerinde !:alt- tekrar aydınlanan tiyatronun içi bir
nandıı.n değildi anın, askel' mızıkasına dcnblrc kanştı. 
da bcnzerıiyordu. Kulnkta çmlayordu, Annesi durmu§ oğluna bakıyordu: 
gilzeldi, dnha doğrusu kafi dcrcce<ll - Oynayan şeyleri anladın mı, 

güzeldi ve •... çeşnisi başka idi. Sesler yavrum? diye sordu. 
titrek titrek geliyor, uğuldayor. vm- Pnula, biç bir §ey söylemeden başi-
layor, kfı.h Bnkrak oluyor, kah hüzün- le e\·et dedi. 
1U oluyor. Babası: 

Şimdi ... şimdi de perde açılıyor; ya- - Birinci perde şudur, diye izah e~ 
rısı sağa gidiyor, yarısı föola. Jçerde meye başladı: O fakir eşkiya tcsadü
bir oda görUnUyor. Oda ama, çirkin fen hana geliyor ..• 
bir oda: Kireçli duvarları kirli kirli, Fakat anlatmasına devam edeme
kahvc rengi kapıları kaba kaba. Oda- di, çünkü birdenbire tahaf bir şey ol
nın pencerelerinden gUnes giriyor. du: Paula, yine öyle kıpkırmızı bir 
Pencerelerin kanatlan mentc~elerin • halde, çığlık atar gibi birdenbire: 
den fırlamış. Odada bir uzun masa, - Biliyorum! diye bağırdı ve göz.. 
jki kücük sc!ıpa, birçok sandalye, da- terini aşağıya doğru dikti. 
ha birçok ismini bilmediği şeyler. Babası, biraz sert bir tavırla : 

Fakat Paula odadaki bütün bu şey- - Biliyorsan sen anlat dedi • 
leri birer birer gö'\ı."len geçiremedi, Paula, gözlerinde yaşl; ve yüksek 
çilnkil kUçUk masnlardan birinin ö. sesle: 
nünde kırmızı suratlı bir genç çocuk - Biliyorum ya! diye tekrar etti. 
oturmuştu köylU kıyafetinde giyin- O zaman annesi çocuğun babasına 
mlşti bu çocuk; şapkasmm tepesinde bir işaret etti, yavaş sesle bir iki şey 
ae bir pampon vardı. Şarkı söylcyor- söyledi, sonra hepsi sustular. 
du. Önünde uzun boyunlu bir şarnp .. O güzel luvn ismi Juliska imiş, 
testisi. bir de ti!fek vardı. Kalı tüfeği genç haydut da ... Genç haydut hana 
alm oynnyor, kah bardağına şarap gelmis... Juliska'nm yanına gelmiş ... 
aoldunıp içiyordu. Söylediği şarkı pek şey lçiıı. .. Juliska ... kızın, ismi Julis
iyi anlaşılmayordu ama otuz iki ki~f ka. .. Juliska, Juliska güzel bir kız, çok 
beni ~ece gUndüz takip ediyor, 03ki- gUzel, Evadnn da güzel ,Gllllemden de 
yalık hayntı ne giizcldir diyordu. güzel. kim olursa olsun herkesten gü-

Fakat asıl meraklı olanı bu de2i1: zel. Çok güzel kız, çok güzel!,, 
ba~ka bir şey var: Genç ~ocuğun kar- Paula, kndm nktorun ismi üzerinde 
§tsında ço!: ~zel bir kız duruvordu. düşllnilp dururken aklından bunlar ge
Ellerini kalçalarına koymuş, yüzü kıp- çiyordu. O kırmızı kadife perdenin 
kırmızı. başında kmnızı bir başörtü, binöir kıvrımından, her iskemleden U 
üzeı inde köylü elbisesi. Fakat bu kı- yatronun he" kö.~esinden, bin bir ~eh
zın elbisesi F.va dadının elbisesinden re ile, bin bir scs1e o çok güzel Pulis-
dnh:ı. ı;ü1.eldi! ka, başında o kırmızı b~örtü ile şar-

Adnm ~arktsını bitirince kız baş- kı söyleyordu . 

Fakat, Kezbanm küçkk hanımı bir 
gQn saatin de kaybolduğunu fark etmis 
ve hadise de bu suretle polise aksetmiş: 
tir. 

Neticede Kezban ve Takuhi yakalana 
rak binnci sulh ceza mahkemesine tev
di olunmuşladır. 

Kezban rnrğusunda itiraf ederek: 
- Ufak tefek şeyler çaldığım dcğru

dur, ama saat çaldığım yalandır, demiş 
ve kabahatı Takuhiye atmıştır. 

Takuhi ise top yekfuı inkfu" ederek: 
- Ben bu kızı bastan çıkarmadım; üç 

sene evvel onun yerinde ben çalışıyor
dum. Bir bayram hanımı ziyaretimde 
Kezbaru ağlarken gördüm, 

- Ne ağlırorsun · dedim. Bana ay
lık venniyorlar, halbuki para)a ihtiya
cım var, dedi. 

Biraz sonra giderken Kezban kapıda 
koltuğuma bir bohça sıkıştırdı. Ben bu-

bayram hcdisesi sanmıştım. hfilbiılQ 
bohçada pastırma, sabun ve bir kol saa 
ti varını~. Koluma taktım, faJrat kaybol· 
du. Kıza verdiğim dört bucuk lira borç
tur. 

Kezban burada atılarak: 
_ Yalan beni o teşvik etti; kiiçük 

hanımın saatini getir, asıl o para eder, 
dedi. 

Neticede Mkim Reşid her iki kadını 
da tevkifhaneye göndermiştir. 

Bakkaliye mafaıalarını dolandıran 

Kendisine apartman sahibi süsü ve
rerek BeyC'lğ\unda bir çok büyük bakka
liye mar,razaıanru dolandıran ve 20 ey
lfildenberi muhakemesi mevkufen devam 
eden dolandırıcı Kirkor, dün birinci as 
liye ceza mahkemesinde 1 sene 9 ay 7 
gün hapse ve 500 lira da para cezasına 
çarptırılmı~tır. 

Katil Emine 12 sene yatacak 

Dostu lrfan isminde bir genci kendi
sine (kart kan) demesine ve dükkfuunm 
camlarım kınnasına hiddetlenerek, bir 
gece Valde hanındaki odasında bıççakla 
yaraliyarak öldüren katil kadın Emine 
Nedime dün ağır ceza mahkemesi tara
fından 12 sene ağır hapse mahkılm ol
mu~tur. Emine Nedime ayrıca irfanın 
mirasçılarına 500 lira tazminat da vere 
cektir. 

Karar bildirildikten sonra Emine Ne
dimenin ellerine kelepçe takılarak tev
kifhaneye gönderilmiştir. 

( }'eni Neşriyat 
idare 

Dııhili)'C Vckfdcti tıırnfından neşrolunıın 
"ltlnrc" mccmunMnın 114 num:ırnlı sayı
sı çıkmıştır. Tıwsl) c ederiz. 

Bu akşam i EK Sinemasında 
Eğlenceli - Ze\'kll - Kabkahnlı, sörUlmcmlş derecede gUlUnçlü mevzuu 11e Türk snn'ntka.rlarmın 
l.stnnbuldn hazırladığı 'EFtS Ş:\Rl\ fCStJUSt tJ.1'~ 

ALi A 
HiNDiSTANDA 

Hitler elinde Ü~ idareyi birleşt.rmı§ 
bulunuyor: 1ktısat, ordu ve siyroet. 

Orduda kendisinden sonra biıyıik er
kanıharp reisi, başkumandan unvanı 

ile General (Iµlytel) gelmektedir. Ge
neral Kaytelin emri altında hava nazı
n olarak mme;al Göring, bahnyc na
zın olarak Amirtıl Reder, kara ordusu 
kumandanı ve bütün orduların i'dare 
gefi olarak (ve general Fon Friçin ye
rine) general fon Bravhiç bulunnınkta· 

dır. 

Diğer taraftan, iktısadi sahada Hit

lerden sonra fl\tısat diktatörü olarak 
Mareşal Göring, ondan sonra da ikti
sat nazın (Şahtın yerine) Funk gel

mektedir • 
Bu suretle, harbiye nezareti olma

dan, General K~tcl, askeri kuvvetle -
rin idare şefi sıfatiyle, bütün hava, de
niz ve kara kuvvetlerini iı:Jare edecek-
'tir. 

60 Zabit Daha 
Berlin, 9 (Hususi) - Mare~al Blom

berg ile General Fr:ç ve di~er on dört 
generalin hUkQmctin göiünden düş -
mesi ordudaki tensikata aon vermiş -de
ğildir. Askeri mtoafilde söylendiğine 
göre, ordudan 60 albay da ayni akibe
te uğrayacalt,tır. Bunlar ya daha clıem
m:yetsiz vazifelere verilecek, yahut 

da tekaüde sevkc1unacaktır. 

Bir Tesadüf Mü? 

Alman harbiye nazırı fon Blomber -
gin istifaya mecbur edilmesi hakkında 
resmen gösterilen sebep bir daktilo ba
yanla evlenmiş olmasıdır. 

Bu, Mareşalin ikJıci evlenişidir. llk 
karısından bugün gelinlik bir kızı var
dır. İşte, §imdi garip bir tesadüf ola -
rak, bu kızın da Blombergin yerine ge
len gene~lin oğlu ile n:şanfa.ndığı ha

ber veriliyor ••• 

Yeni bir muhtelit 
r tahı n 

Eminönü Halkevine bağlı 18 klüp 
muhteliti idmanlarını bitirmek üzeredir. 1 
Bu takım bayramın ikinci cumartesi gü ' 
nü Karagümrük sahasında Rami, Aksa-
ray, Alemdar fudbol takımlarından bir 
muhtelitle oyniyacaktır. 

Bı takımın idmanları nisan bire kadar 
tamamlaruruş olacak, bilfilıara bir Kara 
deniz turnesine çıkacaktır. 

[ Kısa Haberler'.:) 

• J ııınlrnl gümrük bıış mutJür ııı 11•; 
lerinden Memduh Onur kendi ıstel 
ıcruıe tcknudcı se\•kctJllmiştir. 

• l\lüddciurııumilikçc KatırcıoğlU il 

sını etrafında yapılan tnhklkal so!I 
yangının bir koza eseri oldugu neli' 
vurılrıııştır. ı 

• l\la ril Vekületi, eski maarif ınllf~ 
Ahmcl fc, hldın zengin pnrn koUe1' 
nunu sııtın almnğıı kurar vermiş, p• 
hır komisyon tarnhndan tetkike 

mıştır. ~· 
• Afyon Saylııvı Derç Tllrker'IO 

dada bulunan kızının, Kanada tabii>"' 
geçmek lı.t~dığine daır <;ıknn şn)·ia>"• 
Turker hır rcfikimı:ze sönderdiği J11C 
in tekııp ctııılştlr. 

• lsınııbul sümriik daireleri art5'ı 
radyo h•rtibıııı yapılmıştır. DııhiU tele 
lıı faıln \'Ukıt kn)· uedildiğinden bu te 
boş..,uru\qlUSl\lr• i]ll 

• Khraköydc :lirnat ısnnası on 
yaya knldırıını bir metre gcııiştctll 
tir ı1I 

• Şehrimiz musiki snnntktırlıırı ee f 
ti Be> oğlu Halke•dnde loplannrak. 
sız ti> atrosundn bir konscır vermek 5 ~ 
le elde erlllccek hasılatın yardım teŞrdf 
larını:ı bırnkılmnsını karnrlıışllrmışltı 

• Havaların değişme 1 dolayısi>Je s; 
rlmiz sularında bnlık avı nznlmıştır~ 
birkaç gündcııheri bilhassa pnlnmul tıJ 
ln\'rit göze çarpacak der~de aı 
mokladır. 

• hskl lsvec t:ıkos onlnşmasına gllıi 
pılıın takas muıımelelerinln yeni aııll 
ya nıı1.1.1rnn değil, eski anlnşmn} a ıort ~ 
nmele}c tiıbi tutulaen~ı olakadnrıat' 
snt \'eklılctınden bıldırllmişllr. t1l 

• lktısnt \'ek61etl, Tilrkiyede do1' 1 
ve metre mur:ıbbııl:ırı 125 - 300 gr•~ıı 
sındu bulunan kopul bezlerinin satıt r 
lnrını tcsbil etmiştir. Bu fiyatlar. l)C 
kn atış fiysıtlarıdır. Diğer taraftan 1 e6 
l:ırın mn raf karşılığı olarak ilfıO 
flvetlara auım1 yüzde üç kadar ,.-to 
mel eri de kııbul olunmu~tur. ııe ') 

• 11nlz hadlerini yOzde 8,5 nisbetl:,VI 
diren knrara nll liı)iha, hfikfımeıce 
l:ınmı .. , ~amuta}a 'l:erilmiştlr. 1 • t tnnbul müzeler müdilr mua1'fıı 
lüloz rııhrikası lnşnatındn bulunan e5~ 
lo Gazihnba hafriyat snhnsında te 
ynpmok üzere lzmite gitmiştir. O 

• Emniyet dircktörlü~ü ahlAk b 
son EtÜnlcr için üç gizli randevu e'"1 d8 
dona çıkorılmıştır. Gecen alil oy fçlll t 
l4 sizli ev meydanıı çıknrtlmıştı. pıı 
lmpnlılmıştır. " 

• G:ılntn Çocuk Esirgeme KuruJ11° 
h:ın B:ı~ ramı mfinn<;cbetlyla 150 
bugOn elbise dollıtneaktır. 

TURKÇE SOzı.ü DİKKAT: Ali Baba Hindlstn.nda filmi :; ay eVV'el Holh·uttn lkmn1 edllmtşUr 
Ye lk! sene önco eehrlmizde ~österllen fllmlc hiçbir alA.kası yoktur 

l Anl:ara Dil ve Tarih Fakülteleri talebeleri memleketin içindt bir 
ti ne "lımıılardır. Raimdı tolebı harıkıtl~rindm tın11l ı,örülii1..0J 
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jLK TüRIC GAZETEC:i 
1

, Frank 
• Dolar 
• 1.Jret 

t12 • Mark :.!~JO 

12G • ZloU 2l,-
1Cı6 • Pen&O 20.-

PAtcALAK 

f'.!O. 33 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Amerika ticaretinde esas: 
Batmak, çıkmak 

Nekadar çok batarsanız, halkın da ltlmadı.1 o kadur yükseliyor 
Mezarlığın açık bahçe kısmında ye-1 

ıillikler arasında mermerden yapılmış 
bUyUk makbereler gördüm. Bunlar 
adet! birer oda gibi. Birisinin içinde 
Marion Davis'in annesi yatıyor. Haki
katli artist 50 bin dolar sarf ederek 
çok sevdiği annesini burada yatırmış· 
t.ır. Tam beş adım ötede başka bir 
ananın mezarı var. Bu ölü dün.yanın 

na yıldızların evlerini göstermesini 
söylemiştim. Bu gezinti bana 8 dol~ 
ra mal oldu. Güya. birkaç yıldız evi de 
görmüş oldum; güya diyorum çünkü 
bunların da doğru olmadıklarını son
radan öğrendim. 

Yıldızların ikamet ettikleri yerleri 
gösteren birtakım kitaplar vardır. 

Bunlar da hakikate uygun değildir. 
Bu kitaplar ancak §Oförlcrin jşine ya
rar. Belki de onlar tara!ıı:d:ı.n yudı
nlmıştır. Bu kitapta yıldız ikamctgA.h· 
larmın her biri Holıvudun bir bucağı
na konulmuştur. Bu sW'P.tlll? sizi bir 
tarafından ötekine götürerek birço!t 
paranı~ı alırlar. 

Telefon numaralarını da Holivudun 
telefon rehberinde bulamazsınız. Bil· 
yilk yıldızların, rejisörlerin ve sine

• Belı;tk& Fr. 
• Dr&lıml 
• 1.aVlçre lf'l. 

'lA•• 
t<1or1a 

• Krou Ç,;elL 
• ~iUD Avua 

t•e.zeta 

•Pan. 
• Nevyorlı 
• lııllllmı 

• BrllkMI 

••una 
• Oeııe'l'ft 
• 8ol)'8 

84 
ıı:J 

:ıs;ı , 

~;) 

10. 

8:.l, 
2J 

ÇEK 
2Ui3:') 
O,il.1110> 
16 ll lO 

4,69 

l:i6. 7•60 
S<JIS 

63.•9'20 

• 1A1 H-
• Dtııaı 52,-

Yen 
•Kron tnec ~-
• ::sterUD 652-
• A.llDI 
• P..AnlmOf 

LE ft ----1 
• lıladrtO 15 6:> 
• DerlJD 1,\11 • v.....,.. 4.l9 
• Bud&pefte s.~ 
• BUkr11 1~.ö7 J0 
• Belcrad lH,'1160 
• roııol.Wlıa 2.7268 

• A.materdıam 142SS • Stokhotm 8,07 J4ı 
• Prat ~U.6~ • L.oDcır. • SO. -

• Vlj'a.U 6,,.0 • lııf.Ollkon 25,78 

ESHAM 
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.osa 
SJ8ı 

400;') 

• Ergeni laWL ~ AD&dOlo D 
8. ltrıurum 00- AnaJoln m 

• bUk.DahllJ 9::> lılllnıeall A 

en me§bur ve en rengin artistini Lon
dra'da diinyaya getirmiştir. Mezarmm 
üzerinde yazılı olan Anna Chaplin is
minden anlaşılıyor ki bu kadm Çarli 
Çaplinin annesidir. Ç:ıplin annesini 
500 dolarlık bi rmezar:ı gömdürmüş. 
tur. İki yıldız arasındaki ebedi istira
hatm bu konfor telakkisi teemmüle 
p.yandır. Pek rengin olan Şarlo n~ 
den annesine bu kadnr fakir bir me
zarı lAyık görmUştUr? Bunun sebebini 
pek az kişiler bilir vey:ı bilmez. Şar
lo dünyanın en bUylik renginlerinden 
biri olpınsına rağmen dUnyanın en 
muktesit adamlarındandır. 

ma ~lemin in meşhur ve ehemmiyetli ,,_ __ ------------· 

Mezarlıkta fotoğraf çekmek yasak
tır. Halbuki ben bunların mutlaka fo. 
toğraflarını almak isteyordwn. Bunun 
bir yolunu bulmak lfı.zıındı. Dünyada 
sebat ve ısrar ile elde edilmiyccek pek 
az oeY vardır. Ben de ne yapıp yapıp 
bu mezarların resimlerini aldım. Bun
lar çok nadir fC:, Jerd!r. ÇünkU elde et
mek için birçok mUşkU:leri aşmak ve 
çok uğra.smak icap eder • 

Artık burada göıillec<:k §eyleri gör
.mil§tUm. Bir mezarhlt ~ynreU insa
nı daima müteessir edeı·. Ebedi uyku
larına bizden evvel kavuşanların A· 
kibetini gördül:ten sonra bizim de bU
tUn emel, heves, arzu ve ihtiraslan
mızın birglin nihayet \..öyle bir avuç 
toprak içinde ebedileşeceğini düşün
ınemek ta.bit bir adamın elinden gel
mez. 

Holivud'ım En Bflyflk Çiçekçisi 
Türkiyeli 

Bir arab:ıya binmiyerek yavaş y:ı
vaş yUrüyor ve bin türlü f else!eler ya
pıyordum. Bir aralık kendimi Ca.he
~enga Bluı!'unda buldum. Burada 1841 
numa.r:ıda Frank!in Florist isminde 
bliyük bir çiçekçi dUl:'.:inı vardır. Ho-

simalarının telefon numaralan ken
di isimleriyle mukayyed değildir. Giz
li tutulur Ye kimseye de veril.r:ıez. 

Stüdyolar dahi gazetecilere bile bu 
adresleri ve telef on n.:mıaralarmı ver
mezler. Samimi dostlardan maada hiç 
bir kimse bir yıldızın ne telef on nu -
marasını ne de evinin adresini bilebi· 
lir. Stüdyolar gazetecilerin, yıldızlar
la ancak kendi stüdyolarında mUlakat 
etmesini isterler. Bunun sebebi her 
yıldıza kendi stildy02u tarafından ve
rilen karakteristiği kontrol altında 
bulundurmaktır. Bir yıldızı şöhret A
leminde yaşatan oksijen reklô.mıdtT .• 
Stüdyo mUtehaasıslan her yıldıza 
karakteristik bir boya venniılerdir. 
O artiat o boyayı muhafaza etmek 
mec:buriyetindedir. Hepimiz gibi in
san olan yıldızlan bu boya altında bi
ze olduğundan başka türlü ve fevk&
lMe göstermek ve böylece istifade et
mek isterler. Onun için bir yıldız ga
zet'=cilere ancak stüdyo taraf mdan ha
zırlanmış ve kendisine ezberletilmiş o
lan cUmle1eri söyler. Kendi dUşUndük
lerini hiç bir vakit söyleyemez. Böyle 
milnuebetsiz bir harekette bulunursa 
cezası büyüktür. Bunun için bir yıl -
dızla mUiakat edildiği zaman o kum
panyanın rekl!m mütehassısı da mut
laka hazır bulunur. Bazan artistin bil· 
meyerek yaptığı fahiş hataları tamir 

eder .•• 
işte bu sebeplerden dolayı ilk gün-

leri. bütün gayretlerime rağmen ,yıl
dır.ların nerede oturduklanru öğrene-
memiştim. 

Zahire Borsası 
9-2· 938 

Buğday yumuşak 
BuMny sert 
Arpn Anndol 
Mısır snn 
l\uşyemi 
Tirıt'k ~rı 
Pe)'111r beyas 
Pamuk yaJı 
Sansar derisi 
Tilki derisi 
Porsuk derisi 

Ge: en 
Bulday 45 Ton 
B. peynir 8 • 
Z. yal 58 • 
Fasulye 43 .. 
Un 53 " te fındık 3 " 

&r. p., 

5 37,5 
5 25 

' s 
' 27,5 
8-
82-
39 14 
33-

2000 -
M0-
400 -

&rPa 
6 5 
5 30 

' .s 
ı a 

40-
36 -

2750 -

Giden 
fç fındık 26,5 Ton 

Kepek 45 • 
Pamuk 15 • 
Nohut 10 " 
Afyon 96 Kilo 

lstanbal Beledluul 
Şthir Tiyatroları 

Saat 20,30 d• 

StlRTllK 

3 perde 
Yazan Mahmul Yesnri 

KOMF.Dl: 
Saat 20,30 da - SÖZÜN KISASI - Ko

medi 4 pt'rde. Yazan: \'onschönthan Türk
tesl: S. l\loray. Pazar günleri saat 15,30 dn 

matine. 

F.RTtJr.nur. SADİ TEK TİYATROSU 

Pazartesi: (Kadıkl>Y • 
Süreyya). Salı: (Ba
kırköy). Çarşamba: 
(Üsküdar) sinemala
rında: (Cehennem) 

Piyi!s 3 perde 
Ayrıca 1 perde vodvil 

5 - KURUN lo ŞUBAT - 193!. 
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Güzel Sapanca 
Pek yakında bir göl ve su şehri 

olacak 
lzmltte yeni tarihi eserler bolundu. 

lzmit (hususi) - Marınarn havzası· 
run turistik bir bölge olması etraf mda 
hükı1metin yaptığı tetkik ve elde edilen 
neticeler her şeyden evvel Kocaelinin de 
yakından ilgilendirmiş bulunmaktadır. 
Yeşil lzmit körfezinin bütün sahilleri ta 
biatm en güzel manzaraları ile dolu ve 
renkJidir. Darıca, Karamürsel, Gkınüş
derc, Hereke, Tavşancıl gibi yerler de 
yaz m vsiminin her ayı sakin ve tatlı bir 
hayat arayan yurtdaşlarm oturacakları 
yerlerdir. 

Buralarda rapılacak tesisat bütün e
melleri bir rüyadan haki.kata ulaştlra· 

caktrr. 
Diğer taraftan Sapancanm g5l ve su 

şehri olması yolunda son sencler içinde 
başhyan çalışmalar hararetle devam et· 
mektedir. 

Vilayet hususf muhasebesi, Halk ban
kası, Sapanca belediyesi ve Nafia vek~
leti sennayeleri ile (Sapanca gölü ve CI· 

varı imar §İrketi) ismi altında kurulan 
şirket Sapancanın turizmini kolaylaştır
maktadır. 

Şirket Sapancada otel ve gazino yap
mak suretiyle faaliyetini müspet şekilde 
arttırmaktadır. Yalnız sermayesinin az. 
h~, kucaklamak istedi~ geni§ verhğı 
henüz mümilkiln kılamıyor. Hükfunetin 
de yardımı ile Sapanca gölünde vücud 
bulacak tesisat burayı Avrupa göl şehir 
leri gibi güzel bir §ekle koyacaktır. 

Herkes teslim eder ki, Sapanca gölü 
yeşil ve koyu gölgelikli sahili ile dünya
nın en güzel göllerinden biridir. 

Diler taraftan Kocam bölgesinde se
yahat bakunından üzerinde durulması 
l~mgelen bir nokta da htanbul ve An· 
kara ar.ısında yapılma.st 'btarlaşan as 
falt yolun Izmit, Sapanaca, Adapazan 
istikametinden geçmesi zaruridir. Bu 
takdirde tstanbul ve Ankaradan tzmit 
Sapanacaya bir !;Ok otomobilli seyyahlar 

Görüp düşündükçe: 

da gelmek imkfuı ve bahtiyaıhğına t.. 
vuşacaklardır. 

K6ğıd fabrikasında çıkan eserin 
ikinci kağıd ve silliloz fabrikalarutı14 

zm inşaatı hararetle devam ederken, tabo 
rika temellerinde eski ve tarihi eseri 
tesadüf edilmektedir. 
Çıkan heykeller burada zelzeleden ha· 

rap olmuş büyük bir şehrin me\ cudiye. 
tini anlatmaktadır. Heykel ve diğer er
kan eserler mUhafaza edilmektedir. 

lzmit belediyesi tarafından kaldmla!I 
Gazi Baba türbesinin altında da çok ac 
yanı dikkat tarihi eserler buluıunuştur. 
EvvelA her biri 30-40 bin kilo siklet' 
de muntazam yontulmuş taşlara, 
sonra da bu taslarla muhat hamam, · 
dan veya mabedi andıran bir ya~ 
rast gelinmiştir. 

Bunların hangi devir ve milletlere 8141 
olduğu katiyetle tesbit edilememiş · 
Hafriyat yapılırken bir kitabe de bul 
muştur. Fakat okunamamak1adır. 

Hususi bir heyet davet edilmiştir. H~ 
yetin yapacağı tedkikler lzmit tarihJ i · 
de pek meraklı safiıalar gösterecektir. 

Baykal 

1 a tablo satıhğa çıkarıldl 
Tür;klye Kmla11 Cemiyeti Emln6ni1 ~ 

:a Şııfıt$lnden: 
Kmlrclll bir ressam tnnıfından yapı1111 

kaznmıza tcbcrrü o1unnn 16 adet tah1onmıl 
Sando1 Bcdestnnınd:ı teşhir edi1mekle ol. 
duAu Tt! 17 Şubat 938 tarihinde ut 
Jı IJan olunur. 

TUrk tam••••ının lnkl,ab 
Bu akşam Emlnl>nn Jla1kevl merkez 

lonundn snnl (17,30) da Dr. CelAJ T•h 
Boran tarafından (Türk temoşnsmın in 
şah) mevzulu blr konferans 'rerUeC'Cklll\' ~ 

RlJRlJAa abone ola• 
nuz ve abone edinla 

Ciice Simon ve 
b •• •• ş b t' ucur u a ••O 

YAZAN: s. Gezgin 
Az süren bir soğuk dalğasmdan sonra 

iyi giinlere, ılık günlere ka\-uşunca, se
viıuniş, kendi kendimize: 

ka, ancak işçilerin seyrek geçidi varl 
Biraz sonra, ben de bunların arasına ~ 
tılacağım. 

Yıllarda bir sihirbaz halini sezer gibi; 
oluyorum. Bir kaç sene önceye ka~ 
soğtik ve kar beni keyflendirir, içimi a 
dınlatırdı. Bugün, sıcak çay bardağınt 
elimden bırakmak istemiyorum. Göz 
ile dışardaki fırtınaya, benekli bir du 
man gibi kayna~ göklere bakıyorum. 

t Ih-udun en büyük çlçekcisi de buranın 
Bahibi olan Mister Jam Israeldir. Bu
nun Türkiyc:li olduğuı:u söylersem 
laŞ!l.rsm!z değil mi? Evet Mister 1sra
el Türkiyelidir. Holivudun en bUyU.k 
~içekcisidir. Büylik sinema yıldızlan 
'buruyn gelip, çiçek sipariş ederler. 
Bunı:ınn ve rejisörlerin evlerini hep 
bu TUrkiyeli çiçekcl siffiletir.. Mister 
tsrael'le beni kendisine Ronıanyalı bir 
ıazeteci arlmdnarm tanıtmıştı. Mezar
lık ziyaretinin tesiratmdnn kurtul
lnak için kendisine vaadettiğim ziya
reu yapmağa karar verdim . 

DUkkftndan i"erl girdiğim 7.8.lilan 
lf;·"'.er lsmel heci bUyük bir memnu
lliyetle karşıladı. 45 ya.~f arında olan 
bu çiçekçinin sevimli kansı beni dük
klnm arkasında bulunan evlerine da
-.et etti. Birçok ikramlarda bulundu. 
kendi eliyle yaptığı ve beni.m de ls
tan'bulde.nberi içmediğim rakryı bir 
bardak içinde uzattığı zaman sevin -
llleden kendimi alamadmı. 

Amerika postahaneleri de bu ıdres
lerl vermezler. Zaten mektuplar stüd
yoya gönderilir \'e her stüdyoda bir 
posta merkezi bulunur. Amerikada 
telgraf muhaberatı muhtelif kum
panyaların elindedir. Bu işi hUkfunet 
değil §irketler görUr. Kaliforniyada 
Postal Telegraph ve Western Union 
ismtn.de iki ıirket vardır... Amerika 
telgraf şirketlerinin idaresinde surat 
dik!tat ve mükenımeliyet akla hayret 
verncek kadar yU'.:sektir. Yalnız is
minl.zle sizi bulurlar ve telgraf mızı ge
tirirler. Ben de bundan istif a.dc ederek 
yıldtz adreslerini telgrafhaneden al

TURAN TİYATROSU 
Bu akşam: San'atkftr 
sa~lt ve arkndo~lorı, 
Hakkı Ru,en birlikte,· 
OkU)"UCU K Qçilk Se
miha ve Mişel VOJ"l'C· 

lesi. (Di1şk·an kı:lar) 

_Eh; artık bu kışı da atlattık. 
Demi~. Talı.'Viınlerin: (Zemherir). 

halkın (kara kı~) adını verdiği günler, 
hakikaten umulmaz bir yumuşaklıkla ge 
çiyordu. Eskiden kış ortasından böyle 
yazdan kalma günler, kömürcülerin yüz 
lerini dargın bulutlarla kaplardı. Fe
kat bu yıl, buna da imkan kalmadı. Çün 
kil kömür ve odun, ansızın bulunmaz 
mallar sırasına girivermişti. 

Dün akşam barometreleri şaşkına 
döndüren keskin rüzg~rlar esmeğe başla
yınca, (Kıştan kurtulduk.) diye sevinen 
ler de sarstı.Gece gittikçe artan bir soğuk 
battaniye ve yorğan katlarından aşarak 
vücudümüzü buldu. Eski kahramanlar 
uyuyan ülkeye akın yapr.l3ğı merdliğe 
yakı~trrmazlarmıs. Fakat, so~. sinsi 
bir makyavel gibi düşünüyor. Bizi wr
mak için, en müdafaasız zamanlanmm 
bekliyor. 

Donmuş sokaklarda do!uyu an 
kupkuru ve yusyuvarlak kar taneleri, • 
zıplaşarak sıçraşıyor. Onlara basarken. 
hatırlıyorum, ki l!stiklerim beni k 
maktan çok kaydınp dü~rmeğe yara. 
yan birer paten haline gelmiştir. Bu .... k';I 
çmcı ihmal .• Ve kaçıncı pişmanl~ 
Kim bilir? .• 

-XV-
Ao®a yıldızlar nerelerde oturur

'lar, Adreslerini bulmanın yolu; Tioa
'et Oda.!ı reisinin bir tel~lifi. Kırklar 
~Ya/etinde bir nutuk; Bangerin dave
ti; Yı'ldı::larla ilk temastm. Ben de pa-
10Za1ıa 3ahip oldum. Bir scııaiü;t yalnız 
9elmez. incir şirkP.tinin radyo kanfe
"GnaZarı. iki aylık mıt1cave1ename. A· 
:'_~kıııda ralı-!fM :ihniyeti. Ayı1' olan 
·-vldılıktır. Aşağıdan ~kselmenin 
"erdi§i iftihar. l"a~n sevgili millet y . 
"taaın BUyiik ônder. 

""!!ottvuaa ılk geldiğim günlerin bi
. ~ bir takaiye atlayarak toföre ba-

mağı dUştindüm. 

Telgrafhanede çalı~ların ekseri -
si gene ve giizel kızlardır. Bunlarla 
telgrafhaneye gide gele tanışmı§tık. 
Kelimesi o zamanki kurla 90 kuruşa 
telgraf çeken bir adam elbette kızla
rm h(>6una gider. TUrkçe olarak yazdı
ğım telgraflarda kelimeleri ucuz ol -
sun diye birle§tirdiğim için, bunlar 
ekseriya uzunca olur. Bu yüzden ara
da latifeler cereyan ederdi. Bun1ardan 
blnsiyle iyice dost olduk. Bir gün be
raber yemek yedik. Kendisine merakı
mı sövledim. Ve vardım edeceği va
adini ~ldmı. Ve o~un nöbetçi olduğu 
bir gece bu adresleri kopye ettim .. 
Dört yüz kadar adresi havi olan bu 
lllte bana çok fa~ temin eyledL 

Komedi 3 perde 

S I N E 1tl A L A R: 
ipek: Ubohem, sUiiatimal davası 
Melek: Metro Pol Yar 
Melek: Metro Pol Ya.r 
Sllmer: Nevyork damlarında 
Sakarya: Üç Sillbşorlar. 

BUGON KAl.KACAK VAPURLAR 

Sani 
16 

9.30 
8.30 

20 

18.30 
8.30 

• 

Vapurun adı 
Cumhuriyet 
Kocııcli 

Glllii1l yol 
Karadeniz 

lzmit 
Bursa Mudanya 
Anlnlya Bandırma 

GELECEK VAPURLAR 
:Mudanya 
Bandırma 

.l1-ftbk 

Sabahleyin gözlerini açanlar, uykuya 
doydukları için değil, burunlarında soğu 
ğun dişlerini duydukları için uyandılar. 
Ortalık vaktinden evvel ağarmıştı. Ter
likler ayağa yapışıyor, kapı tokmakları 

zehir gibi. Artık yüzüne çarpılacak suyun 
keskinliğini söylemeğe ne lüzum var.Bu da 

kikada hepimiz ayni §e}i hatırlamışız 

dır. 
Hepimiz, derken, kalorifersizleri anlat-

mak istiyorum. Apartmanlahnm altında 
süslü bir cehennem kuranların kışla, 90· 

lukla ne alıp vereceif olabilir? .. 
Pencerelerin hulusu silinince, dışarda 

ki tipiyi gördüm. Sokakta aç serçelerle, ... 

lki karış boylu cilce Simonun a 
yaralayıp mUhakerne edildiği gün! 
cüce ğubatm da kendisini göstermeı. 
kalkışma~ıru tabiata kafa tutmasını, kalCI 
ramanlık taslamasını ayıplamak doirullt 
elimden gelmiyecek. 

itizar 
B. Hakkı Süha Gezginin dilnJdl yme 

smda bir kısım atlaıunıştır. Manayı 
zan bu yanlışlığı o!cuyucularmızdan &ıı 
ıür dileyerek düzeltiriz. 

Yazının ikinici sütununda ''Sonra.. 
kelimesi ile başlıyan ilk cümle §(>yle 
caktrr: 
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Hava 
Birkaç gündenberi bozmağa başla -

yan hava evvel~ akşam poyraza çevir
m ·ş, gece saat 12 ye doğru da kc:a
y .. ğmıştır. Kar sabahtan itibaren öğle
ye kadar muhtelif fasılalarlı. devam 
etmiş bu yüzden b<.ızı soka'k)arda bi
riken karlar yolu kapamış ve öğle ü
zeri kar şiddetini arttırmıştır. 

Bu sırada rüzgarın sürati sc:.niyede 
10 metreyi bulmuş, hararet sıfırdan a
şağı bir 'dereceye düşmuştür. 

DENiZDE 
Kar fırtınası denizde de bir müddet 

seyri sefere mani olmuş, bazı mavnaları 
yerlerinden sökmilştür. Fakat zama
nında alınmış tedbirler sayesinde hiç 
bir kazaya meydan verilmemiştir. Ka
radeni.deki fırtına şiddetli bir şekilde 
devam etmektedir. ı 

Dün geç val;it alınan maHlmata na
zm-an yolda bulunan bazı vapurlar müş 
killat içerisindedir. Akay ve Şirketi -
hayriye vapurlan muntazam işlemiş 

hiç bir rotar olmamıştır. 

Rasathaneninin Raporu 
Rasathanenin verdiği malCtmata gö

re: yurdun Tr akya, Ege, Orta Ana
dolu mıntakalan ile Karadenizde hava 
dün çok bulutlu geçmiş, yer yer yağ -
mur ve kar yağmıştır. Diğer mıntaka
larda lda hava tamtmiyle bulutlu geç-

Başvekil 
(Üstyam 1 inci sayı/ada) 

dolıı.yıslyle çok ~ski zamanlarlla bu
raya vaki olmuş bir ziyaretini hatır
lıı.mış ve gördüğü yüksek snn'at eser
leri hakkında bilhassa. gençlerimi
zin bir fikir edinmesindeki ehemmi
yete işaretle, bu rntizcnln bUtUn de
ğeriyle gözönüne çıkarılması lüzu
munu göstererek aynen şöyle de
miştir: 

"Ilu eserleri tnmn.mlyle meydann 
çıknrmnk· i tcı·iz. Düttin mcnılekct 
ve bllhnssn gençler tnnıınnlıclır." 

Baş\'ekil, Barbaros'a ait hatırala
rı gördüğü sırada: "Tarihte en çok 
SC\'diğfm ndumlurdım biri Bnrbnros
tur fllycbillıinı." demiş ve şimdi Be
şlktaşta, etrafı açılmak üzere olan 
Bnrbaros türbesini tam bir Barbaros 
abidesi haline getlrmeği ve gene o
raya. kurulacak bUyilk deniz mlizesl
nt, deniz lnşantma ve tarihine ait 
eserlerle muntazam bir surette tesis 
etmek gerektiğini tebarüz ettirmiş, 
bunun için de demiştir ki: 

"İlk fırsnttn. ornrun iınnrıru dUşU· 
nUyoruz." 

B. CeHil Baynr, bugUnkü mUzede 
görülen (250) senelik bUyük Türk 
kadırgasr üzerinde ayrıca durmuş

tur. Bu kadırgada, vaktlle 24 çift U
zerlnden 144 kişi kürek çekiyordu. 
Muazzam bir mimar! eseri!.. Zama
nının bütün ecnebi sanntktl.rlarmı 

da hayrette bırakmış ... Gerek kabur
gasında, gerek köşk tnrafında görü
len tezyinat bugün biraz tamir iste
yecek bir şekilde olmasına rağmen 

zerafctini :t.t'ı.lı\ gösteriyor. Başvekil, 
bu nefis eser karşısında da: 

"Ilu c eri, hlitün tczylıınhnı tnmlr 
cttll;tcn soıırn dikkntlo mnhnfnzn et· 
melidir. nuıun burnyı ih) n için sıln 
lJlr tmmif yııpmnk lcııp eder." glhl, 
isabetli bir mütalenda bulunmuştur. 

Ancak, eski deniz mimarımızın en 
kıymetll enmozlçlcrlni teşkil eden 
bu eserlerin, şimdiki halele, nisbeten 
rutubet içerisinde, hatta. biraz dn 
gayri müsait bir yerde bulunduğu 
göze çarpıyordu. Başvekil bu nokta
ya dokunarak, H\zımgelen tedbirin 
alınması için, aHlkndarlara: "Siz 
IJ!r teklif ynpmız. lcnp cClenl yapa· 
hm" dedi. Sonra, deniz eserlerimi
zin yabancı ziyaretçiler için dahL 
lcolaycn ve müsait bir şekilde görü
lebllecelr bir hale getirilmesi gerek
tii;lne bir kere daha işaret etti. .• 

Başvekil bundan sonrn beraberin
de Hariciye Vekili oldu~u halde De
nizbank fabrika havuzl=ı.rına gidip, 
direktör Il. Cemilden, inşaat Ye fan
liyet hakkında izahat almış; gördü
ğü intizam ve çalışmadan memnuni
yet beyan etmiştir. 

Sayın hükümet reisimiz, tersane 
ıebekesini tamamen gezip aHlkadar
larla görüştüğü sırada intiba ve ka

şu sözlerde tebarüz ettir-

bozdu 
miş, rüzgarlar Doğu Cenup istikame
tinde esmiştır. Bilhassa Tr akya ve E
ge mıntakasında rüzgar çok kuvvetli
dir. Dün lstanbulda şimalden esen rüz
gar saniyede 19 metreye çıkmıştır. 24 
s"3t zarfında metre murabbama k,arm 
bıraktığı su m ktarı bir kilo üç yüz 
gramdır. Saat 4 de hava tazyiki 468 mi
limetre olmuş, sü.aunet en yüksek 6, 
en düşük "'ıfırın altında olmak üzere 
3 santigrad kayl:ledilm :ştir. 

Bu yüzden hafta içinde iyi gitmeğe 
başlayan kurban satışları dün birden -
bire durmuştur. Diğer taraftan Rasat
hanenin verdiği malumata göre bayra
mın karlı geçmek ihtimali vardır. 

20 San tim Kar! 
İzmit, 9 (Hususi) - Hwa burada 

bugün birdenbire bozmuş ve kar yağ
mağa başlamıştır. 

1zmitin bu sene gördüğü bu en bü
yük kar akşama kadar fasılasız devam 
etmiştir. Yerlerde kann kalınlığı yirmi 
santimi geçmi:ltir. 

Giresonda ilk Kar 
Gireson, 9 (Hususi) - Mmtaka

rnızda hava birdenbire soğumuş ve bu
gün, ilk defa olarak, şehre kar yağma
ğa başlamıştır. 

Kar, muhtelif fasılalarla devam et
miştir. 

ingilterenin 
cevabı 

(Ustyanı 1 inci sayı/ada) 
ileri sürülmüştür. Kont Grandi bunJz.. 
rı, tetkık c'dilmek üzere Romaya bil
dirmiştir. 

Deyli .Meyi gazetesi, Vansittat'ın 

Romayı yahut Ciano (Çano)nun Lon
drayı ya°1-9nda ziyaret edeceğini haber 
vermektedir. 

Ayni gazetenin bildirdiğine göre, 
Londra malıafili, Jtalyruun lngiltere • 
den bir istikraz istemiı olduğunu ya
lanlamaktadır. Fakat. diğer .taraftan 
lngiltere hükumeti, umumi bir Akde
n4 nnlasmıuı cer,iveıi 'dahilinde- Ha· 
beşistnn İmpara orluğunu tarumağa 

mütemayil gibidir. 

Gönüllülerin ğeri çağrılması mesele
sinde, Sovyetler Bırliğinin bazı güçlük 
ler çıkarmasına intizar olunmaktrdır. 

Söylendiğine göre, Sovyet büyuk elçi
si Maiski, dün Lord Plymouth'a gönül
lülerin yüzde 80 nisbetinde çağrılması 
için israr edeceğini bildirmiştir • 

Deyli Ekspres gazetesi de, Sovyetle
rin % 85 nisbetinde bir geri çekme is

tiycceğini kaydetmc,tedir. 
Deyli Herald diyor ki: 
Sovyetler Birliği, yüzde 85 üzerinde 

israr e<lerken, İngiltere ve Fransa yüz
de 7 S üzerinde uyuşmuş bulunmakta -
dır. Kont Grandi ise, k~an ademi mü
dahale komitesine terk etmek teklifi
ni ileri sürmüştür. Mamafi İtalyan bü
yük elçisi bug.ınkü vaziyeti, büyük bir 
terakki olara~ kaydetmekte:.lir. İngil -
tere bu teklife muvafakat etmiştir. 

Fransa, hattı hareketini d ~'la tam ola
rak tesbit etmiş değildir. Sovyetler 
.t..irliği ise tam aleyhtedir. 

Yeni ltalyan Askeri Gitti Mi? 
Londra, 9 (Hususi) - Avam kam()o 

rasında, Ispanyaya yeniden İtalyan gö
nüllüleri gönderild" ğine dair dolaşan 

şayialar hakkında sorulan birçok sutıle 
cevap veren hariciye nazın Eden de • • 
miştir ki: 

Bu şayialan be n de duydum. Fakat 
bunlan teyid ede;;ek mahiyette hiç bir 
haber almadım. 

ltalyan - Alınan llı.tila.fı 

Paris, 9 (Hususi) - Gazeteler, İs
panyadaki gönüllülerin geri ç~·3rılması 
etrafında dün Londrada yapılan görü~
meleri ve ayni zamanda İngiliz - İ
talyan mtizakerelerini mevzuubas et

mektc"Jir. 

etmelidir. Hu, tlcnl'et filomuz nok
tnl nn:r.nrmclnn dn, Jınlkın istifadesi 
bnkımnıclım dn liizınıd11·. Ynkıntla 

~()nclcrcccf.rfmiz bir heyet bununla 
mcş"'ul olncaktır." 

Başvekil bundan sonra, Hariciye 
Vekili fle birlikte lstinye doklarııın 
gitmiş, or~da tetkiknttn bulunmuş
tur. 

Bu akşam, beraberinde HarJclyc 
Veknt olduğu halde lzmfte gidecek-' 
lcr, Gölcükte bazı tetkikler yaptık-

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

Japonya 
Notalara ret ce
vabı veriyor 

Tokyo, 9 (A.A.) - Öğleden evvel 
Başveldl fle Bahriye Nazırı arasında 
yapılan bir görüşmeden sonra neşre
dilen yarı resmi bir tebliğde, Japon
yanın lngillz ve Fransız sefirleri ta
rafından Japon deniz inşaatı hakkın 
da yapılan gayri "makul tahkikat" ı 

kabul etmcrueğe karar verdiği bil
dirilmektedir. 

Proje, aşağıdaki şekilde hülft.sa. e
dllebflir: 

ı - Japonyanın slla.hlanma siya
seti ademi tecavüz prensibi ile alA.
kadar değildir. Bu prensip değişme
miştir. 

2 - .Japonya teslfhnt plAnlarmın 

mUtekablleıı tcbli&1 hakkındaki ah
kft.m ile altılrndar olmndığı için sa
habet ahkAmı dolayısiyle hiçbir te
ahhUtle bağlı değildir. 

lngiiteı e harice 
Borç veı·mek istiyor 

Paris-Soir gazetesinden: "Amerika 
kapitalistleri hadiselerin hükOmeti yeni 
bir dolar enflasyonuna götüreceğinden 

endişe ediyorlar. İngiliz lirası satın alı
yorlar. lngiliz lirası üzerine bu suretle 
fazla bir talep başlıyor. Bunun için lngi 
liz hükmeti ecnebi memleketlere ikraz 
muamelesine vusat vermek karanndadrr. 
Elverir ki, zamanımızda artık pek ned
ret peyda etmiş olan teahhüdüna sadik 
borçlu bulunsun. Fakat teahhüde sada
katinden şüphe edildiği takdirde lngiliz
lerin bazı siyasi rehineler istemeleri ihti
mali vardır." 

Bir aylık tafisila t 
Ankara, 9 (Telefonla) - Bu sene

nin kanunus:ıni ayr sonunda tahsilat 
miktarı 182.860.462 liradır. Bunun 
10.852.SO lirası sabıkadandır. 

Geçen senenin ayni ayına nisbetle 
hakiki tahsilatta 18.356.384 lira bir faz. 
lalılı; göriilmektedir • 

Hamamlarım1z 
(Sihıcüdcn devam) 

Ifamnmlar Uir lfülcu İdıll'o 
Eılilmcll 

"Sözlerime bir nolttnyı daha flı\,·e 
etmek isterim: Hamamların bir el
den idare edilmesi.. Çünkü hamam
lar vaktile Vakıf olarak yapılmıştır 
ve pek eski Vakıf şartı mucibince 
fakirler hamamlardan bednvn. isti
fade etmişlerdir. Bunların bir elden 
böyle idare e<lllmemelerlnln mah
zuru şudur: Birçok Vakıf hamam
lar bilinmeyen sebeplerden dolayı 

husus? ell<'re geçmiş vo bunların ev-
10.t ve ahfadı hamamları muhafaza. 
edememişler, verese arnsındakl thtl
ldflardan dolayı vergi borcu ço~al

roış, hamnmlar satılmış, yıktırılmış
tır. 

.. Bir elden idareden maksadrm ta
rihi lıaman.Jarın evl!t ve Phfat tara
fından snttırılıp yıktırrlmamasıdır. 

Satıldığı vnklt şehrin temlzllğfle alft.
k~tlar mUcc;seseler almalıdır. Dizim 
hnmamlnı ınıızın ne knu.:ır fenni e
saslara dayanarak yapılrJığınt Glo
kun lstanhul hamamları hakkında
ki almanca eseriyle DIA Türkisehe 
Böder" (Türk hamamları) eserini 
okumnk k!\fldlr." 

Temizlik Ve TednvJ Hnmnmlnn 
Doktor Ekref Şerif Egeli de ayni 

mevzu etrafında muharrlrlnıize şun
ları söylemiştir: 

- Umumiyetle iki nevi banyo var
dır. Biri temizlik, biri de tednvi 
rnn.l~sadlle yapılır. Tedaviden mnk
Rat muayyen bir hararet derecesinde 
ki suyun iccrislnde muayyen bir za
man kalmaktır. Bundan bekleclfğl. 

miz fnydalar vardır. Harareti dllşUr
mek, asabı teskin etmek, sancıyı din 
dirmek için lıastnlara soğuk, ılık ve 
sıcak su banyoları yaptırırız. 

"İkinci banyo sıl mevzubahis olan 
temiz111c vücutta bulunan kiri çıknr
mak için yapılır. 

" Bizim Türk hamamlarr temizlik 
nolcta i nazarından idc.ıl hamamlar
dır. Göbek taşındn terleyor, ölil vn
cut hUceyreleriııl kabartıyor '" kiri 
tamamen bC'rtarnf cdl) ornmuz, ar
kasından da nlrnr su ile banyo yapı-

lstarıbul 4 üncü icra lıfemurluğundan: 
Tamamına 161u0 lira kıymet takdir edilen Btyo!ılıınun Mfieyyet zade mab:ıltesl 

Caddel kebirde atik 693, 695, 697, 3, 5, 7, 7 mükerrer 9, 9 mükerrer. Cedit 693, d95ıı 
697, 3, 5, 7, 7 mükerrer 11, 13 numaralı üç bap dükkıiiıı milşlemil lılakn ı:ade ~ik.i 
mazında, altı bap hnnenin Haseki sultnn \"nkfından olan mahallin (24) hisse itlb~ 
le tevsii hıtiknlli on hissesi ile hilıi te\•si on dört hissesi Abdull ıh efendi vakfından Oo" 

lon mahallin kezalik itibar mezkCırdan tcvsit intikolli, 1G hissesiyle bila tevsi sekil 
hissesi mın tarihinden itibaren otuz f!Ün müddetle açık nrllırınnyo konmuş olup, bi• 
rincl açık arttırma 14 - 3 - 038 tarihine te~:ıdüf eden pazartesi ı::ilnü saat 14/16;18 

dairede yapılacak Ye kı)·metinin yüzde yet mlş be~ini bulmadı{;ı takdirde on beş gürı. 
daha uzatılarak ikinci açık arttırması dnhl 30 - 3 - 938 tarihine tesadüf eden çnrşon• 
lı:> ı::ünü sanı 14/16 da ayni mahal ve saatte dairede ynpılnt'aklır. İsteklilerin kıymeti 
nıuhamminesinin yüzde )edl buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milll banka mektubll 
ihraz etmeleri lüzıındır. Müterakim verı::ller ile tenzHat ve tenvirat ve müt,.rnkim \'alı.1f 
lcnresi borçluya ait olup, bedeli mfiuıyede den tenzil olunur. Yirmi senelik ,·akı( icS .. 
resi He rusumu dell61iye milşteıiye Riltir. 

HUDUDU: Sağ taraf llamdune hanım veresesi, ve Halil lbrnhim efendi menzU• 
!eri, sol taraf HaliJ paşa zevcesi opnrtımonı, ve Ha~nn ağa türbesi, arkası l\Inkrı ıodd 
çıkmazı cephesi caddci kebir ile mahduttur. . 

E\'SAFI: Riri t'oddei krhir, dilterl Ta tor beyin soknğınn nazır iki cephesi olaP 
nllında üç dilkk6nı, mü~tcmıl etrar dm·nrla rı kı'lglr, ve iç bölmelerj badndi ve döşcrhf 
,.e tav:ınlnrı ahşap olnrak biri yanmış, beşi muhtacı tamir olmak fizcre \"e ayrı n"JTt 
kullanılır kısnında ikrazı kabil olabilecek tarzda inşa ~dilen kfiglr allı binadan nıüti
şckkildir. Eski r.fokır heyi, Tutar bey ı;okağı nda dört No. lu hnn zemin knt. Zemini ç{ .. 
rııenlo döşemeli ve merıliven altında bir helası bulunan, bir avlu ilzerlnde zemini hlı• 
ş:ıp bir oda ,.e bu odndan seçilir, zemini kırık mnlln döşeli hir aydınlık mahııl ot®ı 
nydınlığ:ı kapısı olan büyfik merdh·en altın da bir JıeJn ,.e neli ocaklı bir mutfak ile !&' 

mini kısmen çini döşeli bir aydınlık mahnl vardır. Ihı k:ııtn Seher ayda dört buçuk 
lira ile klrncıdır. Birinci kot bir musluk taşı bulunan ahşap bir koridor fizcrlne ıe
ıçe iki oda olııp, hu kalla Bezalle aydn altı lira kir:ı Ue kiracıdır. lkinei kat nbşaP. 
bir koridor üz:erinda bir oda olup, soka{tn r.hşnp döşeli Ye demir parmaklıklı oiJp, 
korkuluklu bir tarasa ,·ardır. nunyanu ny da allı lirn ile kir:ıc.ıdır. 

J[ ~o. lu hanenin zemin katı, zemini kısmen kırık malin, ve kısmen çimento af>.. 
şell bir avlu üzerinde ıemini ahş:ıp bir nv lu ile zemini kısmen kırık mnltn ''c kısrııgı:ı. 
çimento döşeli adl oı·aklı bir mutfak ile, kıc;mcn t.:imento dfişcli bir aydınlık nzcrin• 
de bir hcln olup içinde bir kapısı vardır. Bu knı:n Ayşe dort Jirn ile kiracıdır. ili• 
rıncl kat mozayık, musluk taşı olan nlışnp bir koridor üzerinde içice iki oda ,.e hel8" 
dan mürekkeptir. 

İkinci kat merdiven h:ışında bir ndl ocağı olnn bir odadan ibaret olup, sokd• 
:ıhş:ırı bir şnhııışı vardır. Reçiııo ayda yedi lira ile kiracıdır. 

5 No. lıı hanenin evsafı: Zemin kntı: Zemini çimento döşeli va merdiven albG" 
da bir hela bulunan bir aYlu üzerinde, zemini ıılışap bir oda ve bu odndn geçidi zerriflil 
kırık malin ~öşeli adi ocaklı bir mutf:ık He :ıemini kısmen kır:?uzı çini, ve kısmen;cl• 
mento döşelı bir aydınlık mahal olup, o) dın lığn kapısı olan buyük merdiven nltınd& 
lıir helası vardır. Bu evler üç No. lu evin merdivenleri alışap \'e zemin kat pencere.ı 
teri demir p:ırııı:ıklıklıdır. • ı 

13 No. lu lınne zemini kısmen çimento, kı!;men mermer döşeli bir koridor üzerin• 
de bir oda \•e zemini kırık çimrnto döşeli udi ocnklı bir nıtılfok olup içinde bir sar .. 
oıcı ve bir helası vardır. llu kotta iki lira kira ile otıırulınnktndır. Asma kat, bu kaf 
lı)r sahanlık üzerinde bir odadnn ibnretllr. lki lira ile kirnclndır. Birinci kot bir he-< 
l:ı, bir )'ükü olan üç sofa üzerinde şahnışlı bir odadan ibaret olup, nydn allı lira ki• 
radadır. 

İkinci knt bir sofa üzerinde şahnışlı bir od:ıdan ibarelllr. 
Üçüncü kal, bir som üzerinde elrnfı duvar korkuluklu ve 2eı=nını çimento döşeli 

bir t:ırasadon ibarettir. Ve beş buçuk lira )'a kiradadır. Merdivenler J.:aınilen ahşaP:" 
tır. • 

5 No. lu evin evsnfı: nu hnne ile y:ı nında 7, ve 9, No. lu bonelerin tapusu ~~· 
tar heyin sokağından çıkılır. Merdiven Ye iki tarnsn ile bir koridor üzerinde olul'. 
merclivenler ve tnrasalar demir parm:ıklıklı ve korkuluklııdur. Beş No. lu hanenin ze
min katı: Zemini kırık mermer döşeli olup fizerinde bir hela, zemini kınk mnlt:ı .ııd~ 
Ş('li nal ocnklı bir mulfaktnn ibaret olup lıir odunluk \'C bir sarnı~ı Yardır. 

1 - inci kat: Dir sahanlık üzcrinıle hir ocla olup dört Jıuçuk lira ile kiradnqır. Bd 
katın koddoruncla bir kapı olup yedi nııma raJı eve S<?ç-ilir. 

2 - inci kat bir merdh-eo ~hanlık üz:e rinde fçJçe iki oda olup allı lira Jtlradll'I 
dır. ı 

3 - fincü kot: Bir musluk bir ht'la bir kileri bulunan bit sofa üzerinde bir şnhnt• 
şı, iki odn olup nllı ve. sekiz lirada kirada dır. 

4 - Ün<'fi kat: Bir helası bir musluk ve kileri olan bir sora üzerinde üç odn oluPı 
odal:ırın beheri dört ,.e seki:ı: buçuk lira ki rııdnf)ır. 

5 - lııcl knl: nir kiler hlr hela bir nv lıl'su bulunnn bir sofa fizerlnde bir oda d 
-temini kırmızı <;imento, etrafı duvnr korkuluklu hlr tnras:ıdan ibarettir. Sekiz llrnfl 
kirndndır. 

7 - ?\o. hı hnne: Zrmln k:ıtı kırık mer nıer döşeli bir avlu üzerinde bir held ~ 
zemini kırık ın:ılt:ı döşeli adi OC'aklı bir mut faktnn ibarettir. 

2 - inci kal: flir oda ''e içinde bir mut fnk vardır. 

3 • Üncü kal: Hir musluk Jıir Jıcla~ı \ "C bir kileri bulunnn bir sora üzerinde bit. 
ş:ıhnışlı iki oda yedi Ye sekiz lira kirndndır. 1 

4 - üncü kat: Dir heln ve bir kiler, bir musluğu olan bir sofa üzerinde iki odada# 
ibarettir. On beş lira klraılııdır. 

5 inci k:ıt: Bir kiler bir hela bulunan bir som üzerinde bir odn ve zemini kırını• 
:r.ı çimento clrafı duvar, korkuluklu bir t:ı r:ısadan ibaret olup yedi lira kiradadır. 

9 - Ko. hı hnne: Halen yanmış etraf öııvar!:ırı mevcut \'aziyelledir. 5, 1, O ~o. 
lıı c\"lerin kapıları demir ,.e zemin kntı da, beşincj kat pencereleri demir pnrmaklık'.ı 
lıdır. 

E'ki cnddei kebir yeni Gnlipdede caddesinde yeni 175 ve 177 No. lu dükUnla1'4 
d:ın birJrlir. Stor kepenkli olup ıemlnl ka reslmendir. Tatar bey sokal;ında 9 numaralı 
c,·in altında teşekkül eder. İçinde kiracı olup ayda sekiz llra ile ve 175 numaralı '12 
Jirn ile kiradadır. 179 No. lı dükkan demir kırma kepenkli ve içi ahşap döşemclldlr. 2~ 
liraya kiraclndır. Bu dükkftn Tatar hey so knğınclnki 7 nıımnrnlı evin altındadır. t81 
ııııımırnlı diikk!\n stor kepenkli ve zemini kııre döşemeli ve halen hoş olup Tatar be1. 
sok:ığınd:ı 5 num:ır:ılı evin altınclndır. Heye li uınumiyeslnin mesnhnsı 365 metre! ınll' 
~lıbaı olup bundan 307 murabbaı hlnalnr 24 metre mıırnbb:ıı mcrdh·en ve aydınlı1' 
lar 30,50 metre murabbaı yanmış evin his sesi 3 metre murabbaı 13 numaralı evin at' 
kıısındnkl aydınlıktan ibarettir. 

Hakları tapo ~killeriyle sabit olmayan ipotekli nlncnklılnrla diğer aliıkndorı.ırıd 
ve irtirnk hakkı sahiplerinin bu haklarını ve müc;bit faiz ve mnsrafo dair olnn iıJdtlJ 
tarını ilflıı tarihinden itihnren yirmi gün içi nde e\' rnk mfısbitelcriylc birlikle dnirerniı 
bildirmeleri lftzımdır. Aksi takdirde hakları topu siciJleriylt! snlıil olma}'anlnrın pııY°' 
l:ışınnsındnn lıoriç kalncaklnrı ve dnha fazla malümat ıılmak isteyenlere bu işe dair olaJJ 
93711055 sayılı dosya irne ve tafsilat veri leceği ı;ilıi mürldct kıııııınuniyesi içind~ 
daire divanh:ıne.sine asılacak olan açık arttırııın şortnnm~slnI okuyabilecekleri 114 
olunur. ' 

yorsunuz. Vaktlle Gülhane hastaha
nesini kuran Alman mütehassısları 

buraya geldikleri zaman hayret et
mişlerdi. En fakir ve sunu bir Tlirk 
hastasını muayene ettikleri vakit iç 
elbtselerlnln kar glbl beyaz ve vU
cutlarının tertemiz olduklarını gör
müşlerdi. 

"Maalesef bugün otuz sene evvelki 
bu hal kalmamıştır. Dunun iki se
bebi vardır: Biri, o vakit hamamlar 
daha ucuzdu; ikincisi, dlnt kayıtlar 
daha. fazla h!kimdl. Şlmrli klinik
teki muayenelerfmizde hastaların 

yUzde seksenini kirli buluyoruz. Bu
nun için hamamların ucuzlatılması
nın esas olarak kabul edilmesi ta
raftarıyım. 

"Hamamda çok su sarfederek, u
zun müddet kalmak temizlik noktal 
nazarından faydasızdır. Bunu da hal 
ka anlatmak ıa.zımdır. Du şeklin tok 

zararları vardır. D!lhassa tansiyon~ 
fazla olan, kalbinden rahatsız buıu;, 
nanlar ve zayıf olanlar hnmaınd• 
çok kalırlarsa ölcblllrlcr. 

Jfose l{ull:ınmnh 
"Sonra. hamamlar için muay~eti 

bir hararet derecesi, mesela. 30 119 

35 derece arasıncla bir hararet tcıf.. 
bit etmek lA.zımdır. Ben şahsan ıce' 
se kullannınk taraftarıyım. Tcıtıill" 
llk için çok faydası vardır. 

"Temizlik itiyadı bizim ahl!k '1
8 

ııl• Arletlerlınlzo işlenıtştir. Birçok 
leler bilirim, evlerindeki banyoınrı: 

,,<r 
nı hamam gibi lcullnmrlar, ban. ' 
mm içinde bir taraftan suyu o.ıı:ıtıl'I 

ııı.• diğer taraftan su dökUnerek yı 'ıı" 
nırlar. Bu alaturka yıkanış en sı 
hldlr vo lvi bir temlzlfk usuındllı'f~ • o 
A vrupada da bu ıısul ihdas ediliY' oA 
vo buna "Bain Turc" (Türk bnPf 

su) diyorlar." 



Mulıawnıeıı bedel ,.e uıuvnkkut Lı·ııılnat miktarları aşağıda yazılı 7 
~Urul> muhtelif cins vagon ve lokomo lifler ayrı ayrı ''eya icabın.la toptan 
baıe edilmek şartile 8 - 4 • 938 Cuma gUnO saat 15,30 dan itiLnren sıra 

'le Ankarada idare binasında kapalı znrrıa satın alınacaktır. 
nu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen mu\·akkat temlnatları 

ile kanunun tayin ettiği \'eslkaları ve Nafıa mliteahhltlik vesikası ve tek· 

İlflerını nyni gün saat 14,30 a kadar komisyon relsllğlne vermeleri ıa.zım 
dır. 

Şartnamc>ler 8::!5 kuruş mukabi llnde Ankara ,.e Ilayuarpaşa veznele· 
tinde satılmaktadır. ( fı34) 

Gurup tsm' .Miktarı Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Lira 

~ l E tipinde lokomotif 44 4.100.000 136.750 
II l E \'e 1 D 1 tipinde lolcomotlf 44 4.080.000 136.150 

ırr Yolcu ,.n ,onları muhtelif tipte lOG 3.100.000 106. 750 
lV Kapalı yUk vagonları 450 1.800.000 67. 750 
v .Muhtelif cins yUk vagonları 366 1.400.000 55. 750 

1.100.000 46.760 
165.000 9.500 

\rı Muhtelif tipte otoraylar 12 
\'lI Dinamometre vagonu 1 

l\luhnnımcn bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 2 gurup mal· 
Zerne her gorup ayrı ayrı ihale edilmek şnrtlle 15/2/1938 Salı gUnU saat 
l0,30 da Haydarpaşadn Gar binası içi ndekl satın alma komisyonu taratın· 
dan açık eksiltme ile satın alınaC'aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerlu kanunun tayin ettiği vesaik ve hfzq,larınd:ı 
tazıiı muvakkat temlnntlarlyle birlikte ekslltnıe gilııti saatine kadar komis
l'ona mUrnC'aatları Hlzımdır. 

Bu işe alt şartnameler Ilaydarpaşada Gar binası içindeki satınalma 

lcornısyonu tarafından parasız olarak daf;ıtılnıaktadır. 
1 - GO m/m cb'adında 50 metre ve takriben 1250 ltllo pirinç çubuk. 

a X 1000 X 2000 m/rn eb·ndınrtn 10 adet ve takriben 500 kilo pirinç levha 
lnubammen bedl'li 1650 lira muvakkat temlnntı 123 lira 75 kuruştur. 

2 - 2000 kilo kaynamış ince bezir muhammen bedeli 960 lira muvak· 
knt teminatı 72 Hradır. (547) 

8 - 2 • 1938 tarihli nüshamızda ueşredilen bu işe ait lldndakl eksllt
tne günü aşağıdaki şeklJde tashih edilmiştir. 

Ankara istasyonunda Devlet De mlryolları Umumf İdare binasının şe
btr cephesindeki parke kaldırım Uzerl ne asfaltla kaplanması işi ile arka 
ceDhestndo nsfalt kaplamalı bir mey dan yapılması işi kapalı zar! usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. · 

I - Bu işlerin keşif bedeli (12, GOO) liradır. 
11 - 1stekl11cr bu işe alt şartna mo vcsair evrakı Devlet Demtryolları

:-ıın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci 'eınelcrinden 63 kuruş mukabilinde 
illa bilir. 

IH - Eksiltme 28 - 2 - 1938 tarı hinde pazartesi gUnU saat 15 de Anka
rnda Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komls
~0nunca yapılacaktır. 

IV - Eksiltmeye girebilmek için lstekltl~rln teklff mektuplarlyle bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesal ki ayni gUn saat 14 de lrndar komlsyo
t:a tevdi etmiş olmaları JAzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkArnına ı;ygun 945 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 

(340) (730) 

A9'ay işletmesi MUdürlüğUnden: 
Kurban Bayrnmma müsadlf 11, ~ 2, 13, 14 Şubat Cuma. Cumartesi, 

l'nzar. Pazartesi günleri Akay hatlarında Pazar Tarifesi tatbik oluıiacnk
tır. (747) 

i eti Hayriye 
liissedarları He~eti Umumiyes· 

lçt·maı 
t llissedarlar umumi heyeti 1938 senesi Martının yirmi blrlncl pazar
~sı gUnü saat on dört buçukta ~irke Un Galatada Fermenecllerde kdln 
"erkezl idaresinde alcldde surette iç ttmalu. davet olunur. lşbu içtimaa elli 

l
e daha ziyade hisse sahibi olan hisse darlar iştirak ederler ve rey sahibi 

0 Urlar. 

Ruznnmcl ııılizakcrnt 

t"t l - 1937 senesi hP.sabatı hakkın de. .Meclisi ldaro ve MUrakıp raporla
tıın kıraati ve mezkfır hesaplurın tasdiki ne l\Iecllsl İdarenin ibrası. 

2 - Mtlddctleri biten üyelerin yer lcrino üye intihabı. 
.. 3 - l\IUddctleri biten murakıpların yerlerine murakıp intihabı ve Uc-
•ctı erinin tayini. 

7 - KURUN ıo Şu :r: ı;T - 'l93i 

DÜNYANIN MEŞHUR ŞEKERCiSi .•. . . ,. . . . 

Ali MUhiddin Hacı 
il 

ır 
M:ımulalını teşhir elliği Avrupa n Amerl.ka sergilerinde dalma birinciliği kaz:ınmı~tır. Güzel İsl:ınbulu gezmeye selen 

seyyahlar nerasetl cihanın dört köşesine n:ım s:ıl:ın 

Bir buçuk asndan fazla bir tarihi olan bu meıhur Türk ticarethanesi lokum ve §ekerleri kadar nefis kare

mcla imaline başladı. Hacı Bekir karemelasr gayet Jükı ambalajlı ve kilosu perakende fiatı 80 kuruttur. 

·.. . .· "' . . . . . ' . . . ... .. . 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

51211938 vaziyeti 
AKTiF ..... 

LIUD ll&tl ki!oSna 19690156 il 27.60~.'779.61 
Banluıo&. • • • il 
UtakJIA, 110. 760.032.-• . . 

UıULlldekl IUııbablrlu 1 1.1.70.250.76 

l'Urk Uraı.a:ı; • • 050.271 .:::> 
llarlı;LelU CDll.tıablrlerl 

41UD satı kllogn.ı Ü 482 009 0.118.720.56 
A.ltma taJıVUJ kabil ııcrbut 
@Ylzler. 

otgeı dl\vt.zln " borçla 

ııurtııg bakiyeıen • , , , 

&dae t.:ıbvtUert ı 

1.790.81 

25.763.002.r.2 

")enıbı. eclllen •nala u.kUy. 

ıcarşılığı. 1 l5S.'14S.IS63.-
Kanunun 1 Ye lı tııd mad. B 
delcrtııe tevtlku Hazule w..I 
tmdıı..o W'&ki tedlyaL 14.872.277.-

&Pnedat ctb.d&ıuı 

Razlnı bonoları. • • • 
rı car1 eeııetıer • • • • • 
Eabam n Tallvfllt Mttdaaıı 
\Deruhte edtleu enaıa aak.. 

I 2.500.000.
. 36.160.887.40 

• 1 tıyentıı lra~lıfı utıam " 38.8!a7.876.02 
5.203.405.51 

ftAbY11At itibarı kıTmıUe 

:j ~r.rtıf'~ Uham ... taJıTQ&t 
& Y&aJllarl 

Altm W'I dt.vtl 0%ertJM 
rabvUAt llzertne 

68.878.-

n 7.523.777.68 -

Ura 

1 
PA.SiP 

1 
Lira 

48.644.062.371 

D:i0.271.2-

...... ,.., .. 
lbU1aı aJı~h 

Adi YO ıevkaJ4de.. • 
Husuat. 

• • • 
' t 
• • • 
• • • 

fedaYWdelU BaııknoUar: 
Deruhte ICWCA erralu ııal:U71 
Kanunun e tf' A lDd macıa• 

ıertııe teW'fikan b&&lııı taratm. 

3 "' 88. ... daıı W'ald *•J'•t. -.. t.u12.80 
' Deruhte edileD et'tala ~ 

144.376.286.-

38.660.887.4( 

Ü.031,281.5r 

'1.502.1lS5.6: 

4.500.000.-
13.7l:i0.005.8ll 

837.808.5!?3.0J 

l>Lld,yut. . 
K&l'fılıtı tamamen aJtm olaral! 
UAveteıı tedavUle vazedilen 

Kte8kOlll auık&bW Ui••• C.cl 

Yu.ed. 

l'tlra Llruıı HeYClaata 
IH..U r...ııttdata: 

Altına tahYill kabU d!lvtzler 
Diğer döv1~ı, r t'e alac&klı 

l<lh1.llıt tıaklyelert , • • , , 

lıluflC.W • • • • • 

I 
2.105.172.40 
4.üt0.007.70 

1
158.748.563.-

14.372.277.-

144.376.280.-

ıo.000.000.-

1~.000.000.-

6.621.180.10 

13.000.000.- 176.376.286.-
0.155.427.92 

2.080.'78 
.,8 R'>"' 367 00 28.826.457.tı: 
..... ~. ··~· 101.410.1'11.88 

337 .308.523.01 
2 Mart 198! taJ'fhlndcn lttbaren: lakoııto tıaddJ yllZde 15 u - 'Aıtm nzerlne 

Tf'ktht 

anne )'Qzde t 1.2 

Z AYI 

Bursa erkek lisesinden 934 • 935 senesi 
eldıltını lise ş:ıhadctnnmesini ve olgunluk 
şnh:ıdctn:ımcsini kaybettim. Hükmü ;)·ok
tur. - "1150" Naci Ömer. 

DOKTO~ 
Necaettf n Atasagun 
Her giln sabahlan ııekiz buçuğa 

ıikşamlan 17 den 20 ye kadar l.Slc 
li tayyare apartmıınlan ikiııcı daire 

17 numarada hastalannı kabul edeı. 
Cumartesı giınleri 14 den 20 ye :ta 
dar hastalarım paras•z, Kurun, Ha 

o:>cr okuyuculanru dakupon muka· 
bılinde muayene eder. Telef: 2395~ 

Matbuat 
ğünden: 

Umum Müdürlü-

ı - Matbuat Umum MUdUrlUğtl neşretmekte olduğu Ayın Tarihi adlı 

mecmualardan sekiz nUshasını açık eksiltmeye koymuştur. 

2 - Bu mecmuaların her biri bin tane basılacaktır. 

3 - Her mecmuanın tahmini bedeli 280 lira ve muvakkat teminat 
168 liradır. 

4 - Şartname, Ankarada Matbuat Umum MildUrlUğOnde parasız ola• 

rak verilir. 

6 - Açık ekslltme 17 /2/938 gUnU saat 10,30 da An karada Dahlllye 

... ekft.letl binasındaki Matbuat Umum MlldllrlllğUnde yapılacaktır. 

Foçateyn tlcğirmen taş ocakları '.J'ilrk anonim ~lrkeUnı.len; 

iıl•••••••••••• Hissedaran heyeti umumiyesinin yıllık umumı toplantısı • - 3 • 938 
------------••mlli cuma günil saat 11 de şirketin merke zl Nemli zade han 11 No. da yapılaca,.. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: :: .. 
ii Meccani muayene H 
!! Perşembe gürılert u.at ~ den 15 • kadaz :i 
H Ortaköy Taşbasamak Palangada 2.') H 
ij numarada Doktor MUmtaı GUrsoy g 
H fA kit teri parıu'lı~ mu avene eder. ii 
.::::::::::::::::::ır:::: :::::.-:::::::::::: ........ - •• ::: 

Dokloı 

Hafız l'e al 
LOl~!\lAN UEKIM 

Dahi/ive Müteh.:.ıı .. n 
' Pazardu.ıı tıaşka günlerde Oğleden eoor' 

ıaat ı 2.Ci tan il ya ı kadar Leta.ııııulda l)Syıu_ 

t;ından lAakal 20 hlsso sahibi olan his scdaranın yevm içtimadan bir hafta 
e\·vel hisse senetlerini şirket veznesi ne tesllm lle makbuz almaları ve 
yevm içUmada hazır bulunma.lıırı na.n olunur. 

Ruznamcl müzakerat: 

1 - 1937 senesi meclisi idare ve murakıp rnporlnrınm okunması. 

2 - 1937 senesi bilA.nço ve ka.r ve zarar hesaplarının tetkiklle k~ 

bulU ve meclisi idare heyetinin ve mürakıbın ibrası. 

3 - Yeni sene lçln murakıp intl hablle ücretinin tesbltl. 

4 - Yeni sene için heyeti idare Azasının lntlhabJle hak huzurlannın 
tcsbitl. {V. P. 2187) 

1 
KiRALIK -----· 

voıunrta 1104 ı ourııllralı tıuaıut kabtl!ealııOt 

fJBStKlllnnı kllhUI eder Sah, cumartuı gtlı 

ıert saııa.11 '"tl.6 12" ııııııtıert tınktkl ruknrayı 
mahııustur. Mullyenehıuıe ,. ew teloJOD 
l231ll\ Kışlık teıerou: 2104~ 

Keşif bedeli 1174 lira 84 kuruş olan Clncl temizlik nhınnın tamiri 
nçık eksUtmeye konulmuştur. Keşif evral•fle şartnnmesı levazım mUdUrlU· 
ğtinde görUlcblUr. !steklller 2490 N. Iı lrnnunda yazılı vesika vo 88 Ura 11 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya m ektublyle beraber 15 - 2 - 938 salı gUBir-ahane ve Lokanta 1 , 

:i~ih~:r~~{;!~v::i~~~~lc~c:ı~:si;:t ~r~t~;! ~~i :~~:ds:ı~~~~~~dev~~ı~!:~~~ 1 ~ K U R U N -, Keşif bedeli 860 lira olan Istan bul • Silivri asfalt yoluna dikilecek 

nü saat 14 de Daimi Encümende bulu nmahchrlar. (612) (D.) 

, ecek büyük bir dül:kan kiralıktır. Görmek fçin Bekar sokak ıo nu-

1
r-
1 

<JUNJJELIK SiYASi GAZE7'E 

1 
ldlometro taşları açık eksiltmeye ı~onulmuştur. Keşif evraklle şartname-

lraya, p:ızar.1k için de 21316 numarıı. ya telefon <'dC'bilirsiniz. st levazım mUdUrlüğünde görilloblllr. htekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı 
..,llUterulk gbn~rtıen yw:ııaı, g&ı.et~ r. . d 

~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "~rmekı~n~.umnıot~~ıtg• j ve~kadan başka Nafıa MüdU~U~n en alacaklanhn ehlly~ve~ka~~e 

P 1, ıctcı ıuııımea• yuııınaııdı.r. 64 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubfle beraber 15-2-938 
• • T. Lc.•vazım MHdürJUXründen: f.ı; Kar~ıııJı ııuyen :.ıkurııu, mektupl&nn. ı salı günU saat 14 de Dalmt Encilmendo bulunmalıdırlar. (513) (1.) 

ı(Jtı. 1 - Jdnre ihtiyacı için G tane yüzlük, 4 tane ellilik maa pnrattiner tele· ıu kuru~luk pul koyrı;ı..lıdırıar. 
santıralr kaJ'ah zarfla eksiltmeye lrnnmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı Aolıara 

Satınalma Koml~yonuodao: 
ıtıC'sı 2 Muhammen bedel ( !JGOO ı mu vak kat teminat 720 lira olup eksilt
~"ll 8 Mart 938 salı gUnU saat 1 fi <le !\nlrnrada P.T.T. umum müdUrlUk bi-

ındnkı satın nlma lrnmlsyonurıda yaınlacaktır. 
~llre 3 - latol<lller muvakkat teminat makbuzu \•eya banka mektubunu Ti· 
llıı ~Odası vesilrnsından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mcl<tubu· 
"ı<'E!'- llhtcvi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar mczkQr komisyona ''e· 

lllerdır. 

~tı.ı: - Şartnameler, Ankarada P.T.T. Levazım, lstanbulda Beyoğlu P.T.T 
nt şube mUdUrlUğ-Unden parasız verlllr. (341). 

da..11ıw1yaıı ylU'.Jlilrı Ken "Oo~nnekten 
ıuy .. netıılz yollanmıe aıektuplarm lçl.nt' . 

1 - Bir tanesine dokuz lira kıy met biçilen yedi yüzden sekiz yüze ka• 

KOUUlliU pantlli:'ID l\BY bolDUUllDıJıul 111\L 
.:ııarak çıklill )'KZılard.uı doıayl. d1rPkt4ı 

ııtk, USLtlne soru ıor"u almu. 

GünU germi§ sayılar 10 1..ıı~tur alınacaktır. ı 
uar battaniye kapau zan usulıyie 23 - 2 - 938 Ç&r§runba günU ı:ın.at 10 da satm 

2 - Şartnamesi parasız komisyon Clan alma bilecek olan bu eksiltmeye. gjr.. 
on:r.l'tt"ml7.dr cıkon '"1211"'1" 1T.!'lmll"r1ıı mek istiyeıılerin 540 liralık bir teminat makbuz ve b:ı.nkn mGktubu ve §art.na.· 

L 
o .. r tınkkı ..ruı kf.rıctıı.t lclndlr. 
;;;;;,.,;.. ....... ;;...;;;;; --=-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ... .-.J.,.1 mede yazılı belgeli teklif mektupları belli gün saat dokuzdan evvel ltomiSY.On& 



8-KURUN 10 ŞUBAT - 193$ 

Denizyo ları 
i-,LETMESi 

Auntelerl: Karaköy - Köprilba, 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

ı Han telefon: 22740 --•J 
Mersin Cuma 

r 

postası 1 

Yalnız bu sefere mnhsus olmak 1 

Uzere 11 Şubat 938 Cuma günü ı 
Mersin postasını ynpnca k "Sadık
zade" vapuru Galata. rıhtınıından 11 
saat 17 de kalkacaktır. 

hmlre Pnznr sabn.hı varacak
tır. (783) 

BeuoOlu 4 üncü Sulh 1Iukuk lldkimll
Dlndcn: 

Da\·acı Davlt Kibar tarafınrlan Ilcyoğ
lıı Salıpazarı Tatar sokak Pelraki han 8 
No. da oturan karısı S:ırina B:ıdis aleyhi
ne ar;ıl:ın sulh teşebbüsü davasının durı •• 
ması esnasında muhakeme günü davacı 

gelfp dava edilenin ikamcts6hı m:ıtınlli 

ıabıtıı.sınca yapılan lahkik:ıt:ı" naznrnn meç 
hul anlnşılmokln ılnnen tebligat icra ıno · 

k:ınır l'crHmiş olduğundıın dava edilen 
Snrlna Bndisin muhakeme günü olan 
1 - 3 - 938 tarihine :nüsadlf snh günü saat 
11 de Bcyo~lu dördüncü sullı hukuk m:ıh
kemesinue h:ızır bulunması tnzumu tebli
gat makamına kaim olmnk üzere ilan olu
nur. (V. P. 2186) 

Dr. Ihsan Sami --• 
BAKTE1YOLOJI 

LABOH.A TUV ARI 

Misafirlerinizi ağır amak için 
en mükemmel ikramın 

inhisar Likörleri 
Olduğunu 

UNUTMA ızı 
Umumf kan tahlilatı. Fr\•ngl aoktai 
nazarından ( Wasserman ve Kahn 
teamüllerll Kan kürcyvatı sayılru&· 
sı. Wo ve sıtl!la hastalıklar• teşhisi, I 
idrar, balgam, cerahat. kazurat ve MemDe~etllmft(Eln en IMl<affts meyvaların~an yapılan, ÇnDek, Ah u.n<dJ&J, 
su !ahlilatı Ultarmilrroskopi, kan. 

1 da Ure, şeker, Klorür kollesterio 

miktarlarının tayini. Div:ınyolu <dluD vnşınıeo P@nan:taıo, MendarDn, Kayıso, Nane DDköırllerrDnl 
No. 113 Tel.: 20981 -

lıffınbul 3 i1ncl1 lc1'.a ~lcmurlujJundan: 

JTeliocı mücsse.sntın:ı borçlu Harhiycde 
1 l num:ıralı H:ırhi.re ap:ırlımanının 2 mı
nıaralı dairesinde oıuran Kodriycn in m:ıh 
cuz hir pi}'anoo;unun satılmasına lrnror "<!· 
rilmlş olduğundan ilk açık nrlınno:ı.ının 

söslcrilen odrcste 17 - 2 - 38 perşl'mhe 1 
günil sant 9 dnn 10 a kadar yııpılnra~ı 

ilan olunur. (24588) 

,l!l .. llEl .... llllC~:iW!lll!i .. lmllillllimll .. lll!PI 

X9 un 

Muceraları 
Büyük blr cfld halinde. Yalnız re. 
slnılerden ibaret. lçındekt küçük 
kon~malarla biç yorulmadan X 9 
un harikulade maceralarını takip 
etml§ olursunuz. 

X9U 
sizin gibJ çocuJ\larınız da !:Ok se. 
ver. 
Su onlarm aynl zamanda eğlenceli 
bır okuma kitabı da olur. 

ft"'i:..~ 30 kuruştur 
Çocukhtrmızı teşvik ediniz. Hafta. 
!ıklanndan aYlracaldarı küçük ye. 
tfinlarla bu kUçUk taka.mı kısa bir 
zamanda elde ederek • 

X 9 un 
'llaceraları kitabından birer tane 
:dinmelidirler. 

Müracaat yeri ı 
\nkara caddesi VAKiT kUtünh::ınesı 

t -1 m 

Z A l' I 1 
EminlSnQ belediye şuhcsiııa ııit 4 - 2 -

938 tarih ve 33~(199 num:mılı knldırım 
depozit ınnkhuzıınu :c:ızuen zayi eltim. Ye
nisini alncağmıdnn hllkmü yoktur. - Ali. 

Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAyrJın 
MuayenehaııesinJ raksinl. rallmaııe 

I&rlabaşı Cad. UHFA Apt. nma 

oakletmıştlr. ret: 41553 

r'azard n maada hergün: Üğleder 

ınnra saat ikiden altıya kadar --
Sahibi: ASIM US 

Neşriyat mUdürli Refik A. Scvengil 

Tercih ediniz 

KOKTEYL 
Yapıyor musunuz? 

t ' 

En iyi Kokteyl'leri 
iNHiSAR LiKCRLERi 
ile yapabileceginjz 

gibi bunlar sade soda 
ve gazozla karıştırıpta 
• • • • • 
·ıçEBILIRSINIZ 

HER YERDE 

A R A y 1 1 
İlıırzllmlllCllillmmErllllBD••------------------------··------11111 ..... m.llBllmmlmrl~--r.m ...... ...-: 

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı 
Satıoalma l\omtsyooundao: 

ı - Kilometresine Yetmiş beş lira kıymet biçilen (206) kilometre a· 
ğır sahra kablosu kapnh zarftan pazarlığa. tah,·llen 22 - 2 - 1938 Salı gü

nU saat on beşte satın nlınacnktır. 
2 - Ilıınn ait şartname parasız olarak komisyondan nlınabllfr. Pazar· 

lığa girmek !steyenlerln (1081) Urn ( 50) kuruşluk ilk teminat vezne mak
buzu veya banlm mcktulıu ve ı;rı.rtnnmcde yazılı belgelerle birlikte belli 
gt1n ve saatte komisyona başvurmala\"l. (294) (666) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satına ima li omlsyonundao: l .,,, ! 

l - Vasıf ve örneğine uygun bir tnnestne dokuz lira kıyınet ıı"'1 
"6600 den 7600" taneye kndnr battaniye kapalı zarftan pazarlığa~ f 
15 - 2 - 938 salı gUnU snnt on beşte satın alınacaktır. 6J 1 

2 - Şartnamesi 338 kuruş karşı lığında komisyondan atınııbttoc ( 
pazarlığa girmek tstlycmlerln "4G25" lirnhk teminat ve şartnaınec1° · 

1 rı· \"cslknla.riyle birlikte belli. glln saat on be te ,komisyona başvurıns a ( 
'(187) •. 


