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•taıya Arnavutluk limanlarını 
işgal edeceknı i .ş ... 

Arnavutlar Yugoslavyadan 
silah al mı ya karar verdiler 

l\ral Zogonun istifa 
etmek ihtimali var .. 

kend·· .--
1.ışımizi kendi-

nuz görelim 
.... tıtiia1~azan: ASIM US 
......_ '\ap 
ttı. ... "' t~lld uru hakkında ya-

Bu yüzden ltalya ile Yugoslavya- · 
nın arası açılacak 

Londra, 24 (A.A) - Amavutluktan buraya 
gelen bitaraf müphitler, halyanın Amavutluk Ji • 
manlanndan bir kaçım iıgal etmesinden korku· 
yorlar. Bu müphitlerin söylediklerine naaran 
Arnavutluk her ihtimale kartı Yugoslavyadan aİ· 
lih almak fikrindedir. Hatta Kral Zogo'nun bile 
istifası derpİf ediliyor . 

--~ bit ~ler bu geminin Jnşa
ı.~ilPfıo b kıın hatalar olduğu
>~ ~"'"~rakmayor. Ynpurun 
"- hıt k Unı arttırmak :için 
it..._ bu.,_ ~~7'n iUh·esi, münze
.:_~ kat ili içJn bazı kısım
~ro.,, 8 d.ırı!ır:ı ı gibi sözler 8.. p . L 1 Siyasi mahafilde be
~ ırtu':: '°•Punı da memnu- ır arsı oren yan oJundujuna göre, İ· 
....:~et ıc.:.~~t" halde değilmiş. lnglllerenin Roma seCıırctnine ta- talyan kıtaatı İspanya-
,~ işle kör ile İstanbul a- y~n edii~n eski Aııkar~ büyük_ elç"isi dan döndüğü vakit Mu· 

fen 8uvat'm birkaç Sır Persı Loren ve refikası, dun oğ- • • ,.. 
~defa tamir tçta ha- leden ıonra vapurla ,ehrlmlzden ay- sol mı t tal yan efkarıumu· 

~ bıe;rdandadıi'. nlmıştır. :3:!~ •=er.· · j. b.....= la.. $ r wıea. Bomua ......... _._. ., • 

Vali 
Kırdar 

Ankaradaki temasların· 
dan faydah neticeler aldı 

Bugun şehrimizde 
Ankara, 24 (Hususi muhabl• 

rlmlzden telefonla) - İstanbul 
Vall ..-e Delcdiyo Reisi L~ttl 
Kırdar şehrin ı,lerl etrafmdllı 

bugün de alAkadarla temasıan .. 
na devam etmiş vo Uğleden son• 
ra tekrar Baş,•ektl ve Dahillye 
Veki11 tarafından kabul olun• 
muştur. 

Vali Kırdar akşam ekspresi• 
lstnnbula hareekt etmiş ve ia.. 
tasyonda Dahllfye Vekili, An .. 
karada bulunan blrcok mebus• 
lar ve dostları tarafın.dan uğu?-t 
lanmıştır. 

Hareketinden en•el Ankar .. 
palasta görOştttğUm Vall Kır. 
llar, bana bulunduğu beyanat.. 
ta, Ankaradakl temas1arından. 
çok memnun olduğunu, latan .. 
bul halkını ve şehri çok yakuı.. 
dan alllkadar eden işler hakkın .. 

a faydalı neticeler aldıfınr söJ; 
ledJ • 

••• .:--...... ~ •>"hk mesaal>"el mOddeUnl 7- ır 
'ırteselesi üzerinde Yun:ınislanda geçirecektir. harekete Seçlllelİ muhte-~ •k ıaznngeldiğinJ Dün kendisini rıhtımda reni An- meldir Gene bu mahafil· Pazar günü Ati nada Ankara, 2.ı (A.A.) Rclskum .. 
~ 1'>aretıerdlr: Deı · -- kara büyük elçisi Sir Niyu Naçbul, • • luk bur İsmet lnönü birkaç giindenıo 
~ eVl·el bir İngiliz in- refikası, lııgiilcre. sefaret ve konso- de İtalya ıle Amavut Atına. M (A.A.) - Gazeteler, Yunan hllkiimet reisi )le· beri Ankarada bulunan tstaa4 
ll"tQ lrıa yapmak üzere loshanesi erkanı ve şehrimizdeki ln- araımdaki münaıebabn taksas ile 1'ilrk:lye Hariclro Vekili Şükrü Saracoğlu"nun pazar bul Yalisi Lfıtti Kırclan bugftn 

~11tu.8lparlşlcr hükflmet- gii~~r k;~:~:s~:::::ıı~~~tı;~ncdenberi son zamanlarda fenalat· gönü Atinaya geleceklerini ve,, kendilerine halk tarafından öğle Uzert kabul bururmuşlq 
~la lrluştu. Bize kalll'SA üç lngili 7.krıılını (Beşinci JorJ, Se- tığı söyleniyor. lt•lya do· muazzam blr kabul J"aptlacağını yazıyorlar. ve 1emeite abkoymuşlardır. 
~e •~n ~~~n b~kizl~IEl~~"Mtı~ı~~>u ~aui~na~~~an ---------.--------------------------
hı., "tırtağa hncet oktur Büyllk Drllanya lmparatorlufunu ' •• • 1 k eli Kuruçeşme cınaye 1 

'- kararda ~ b i~ yüksek bir Jiyakatla temsil etmı,ur. petrolu tamamıy e e_n. • 
1', "'1J Suret n cvvo D Türk - lngiliz doslluğunon kuvvet- elinde bulundurmak ıÇID • d k •ıd • 

....... te tetkik etme- lendirilmesine bararelle ralışmış Te Arnavutluğu iıgale te- tın 8 arar verı 1 
Maarif ŞOrasında neler 

konuşulmall ? 
':'"tla Türk milicUnin, her sahadaki kud- •• 
""~ l'lnıızın dörtte ii.çü ret ve k'abillyetine samimiyetle inan- ıebbüs edebılır. Katil iki Sene Altı Aya 
~ ~~. ~Cşekkül edJ7or. mış bir diplomattır. Salahiyettar mahafil M-L1-""'- Oldu lımau 

--aaıztn Sir Persi Loren, memleketimiz ve d bö" 1 bi h k t f llll&Ulll ınukadderatmı . . i h kkında.kl yilkscek duy- e, y e r are e • 
)...' &fır k - mılielım z a fınd d • Balllbla ·~ • l>e ına mümkün gularını muhtelif vesilelerle izhar et-

1 talya tara an erpıf 
'-t~e)t l'llb.dllğe ehemmi- miştlr. Vazifesi esnasında. Ebedi Şef edildiği takdirde Yqos
":' ..... çlıı de hor ı,4'Jden Atatftrkiln ve Cumburrelsımiı ismet 1 1 da ~ lııtaa.tı sanatmı be- lnönll'niln de tecevvilhlerini kazan: lavya • • ta ya • a~aam 
tı. ~ ~ Cerektır mış olan bu muvaffak diplomata yenı büyük bır gergınlık haııl 
t:! -a,,._ lsıneı l.n~ntı tlmen· vazifesinde de muvndf~:kı.yetlnin ııY- olacağı söylenmektedir • 
..._ ~ ..... etin ni suretle de\•nmını ı erıı. 
' ~ ı.ı e ilk başladığı " d 'ı.!~ 'te eırtlekette Türk ser- ak erde ]Carabilk f ·,_ etmek için ise seneler :ister e-
""-.~te l'iıt"k bilatsl ile bir 7aptırac a J; ı "'bl t.ı-:;:Usle:o nilebWr. B:ls bun& fil cevabı ..... 
~e ı11~1:cndifer 1apılabl- ;:::::şarak memleketimiz1e reblll.:: s:n~~ ~:ı~;: === 

Fikirleri 
"Her şeyden evvel 
maarifimizde istik' ~ il kimseler pek le 1apabileeek leket z ua-\ lattcıtta•ıı ceçeıı ıe 

1 
h bOJilk ,. ....... _ • < 1 kurmak vasıtalarlyle iktifa ediyor. tcap 

as._' ~u..-. ihıe)i bU b nulme er e- bir inşaat müesseses ederse yapılmıt hazır birkaç ge- Galata8a'ray l'8e.!I edebi·--,. m••. 
""""-~ bllcibı e &llllf-' 7oluna gitmeliyiz. -• abnablllr. HattA dOfıit mem- ,,_ ... ,.,.~ nıemlekeilml· iti f edellm Jd uu allimi ve edip lsmail Habip 

rar IAzım 
~. ·lteı._ . Olduğu d 

1 1 
şunu açıkça ra ll Jeketlerden birinin vapur tir- Katil Jtumt (Yazm ! incide) (Altıncı aa-'--·:ıxla) 

. "tt~ ~ '°il em ryo u Denlzbank 7abat Deıı:lsJO arı ~ u-• .. 
ı . . ' 1 • 

1 
1 • ı ' 1 ·1ı ~ ı;.... Şt,,,..,::-::;: ':!: voaıtulJle' A~~~ J= ::.:::.=::;:.!.: tr--,-=-----j.--,--j--.. ==----.-.--.. -::----:-::-------.-.-::::=::::==::::---=---------------ııJll ,, p, jl il' .ı 1 1 ,ıı •ı • ı•' 

.~ fillln.ıı siparişlerin tdanıD•~ n b ld ... 

~ ............ sı .. ~:=::::;·..: ::::.::! .. b:JÜ: ·: a B O Y U .. K M U" SA B A KAS 1 ~ lııgııızıer .. ......._ bı t lşlerbld•td blıp.Wlil- miler rapmak p7eıdae doğru S P O R c 
'-h!'lltas~a olaıı demir Te oı::en dotmuştür. Memleke- ptnıek için , .akit ~irmemeU

laırt trı nak1J10 vası- timlZde bilJilk pml 7apmqa )iz. 
' a11'ı anııaınak nokta- mfts&Jt 1.nşaat mflesseseslnln 

>~ ~f~ir hizmeti ol!'- meydana gelmesi genıfclllk sa- BiR tzAH: Birkaç gün evvel (bir 
'S~ t kadar tahta- t milletçe bentmsenmesl avukatlık hüdiscsi) başlıilı altında 

tuvers1 na ımn D · b k h k k ert burada- d ktlr ki 1aınn bu neticenin yazdığım maknlede enız an u u 
il elclc- etmek im· eme b"...Aı.. bir müşaviri Emin Afi Durusoy'un adını 

e ... lstih••ll baflı~ uı- . . "f ıw.- •&l'ecekttr. ~ kendi mem• bahis alakası ile zıkretmlştım. Bu ı ıı-
.~le tın' ll ·e kazançtır. NIJıa,,..,.. de tarzımın bazı muhitlerde yanlı~ 

Q.• ~elltit lrtll) vasıtaıan- leketlmlzde kendi elimizle ge- bir teIAkki uyandırmış oldulunu c
Ol 'dq, U ka7nakları- mi rapmak sanatını öğrenme- sene öğreniyorum. Emin Ali Duru
~~~ \'a Cetlrmek miim- dikçe Tilrk mt11etlniD denizci ol· soy şahsan se,·dilim ve hilnnel elli
-.ı...._~ PurJarı ken.':1 in- masma tmkAn JOktur. Bn mese- ğim bir dostumdur. Fakat kendisi ta
~? 

1
Pltrl17.cJa niçin 7ap- leci sadece bir ınabzUr • -~ıra rarından ne doğrudan dolruya ve ne 

""q )' , lekJın ı,lnıdl e de dolayısiyle 6yle bir makalenin )"8-

'tlt OICa ntıınu fe ka· gelir: zılmasına sebep olacak blr teıebbQs 
~le "<ltırtı. ş ınuvaffa· ''Gemi lbtiyacnnız şiddetli ve vaki olmUt delildir n eter bu yazı 
~ 1ıttı>'oı-u~ da vardır. müstaceldlr. Kendi memleketi- için mullAluı ııalk JAıımııa bunu ancat 

OJı, C>)l lltt l !llfpnrlş rdl- mlzde inşaat tezgAbJan vllcuda -tneslelct bir \'UZife Jıl~~imle aram• 
TaT)nl'tl hr.rl<:~c getlrC'rck bu thtl) acımızı temin Ildır. ı&. VS 

-m&,j0 --·· Futbol, Yüzme, Atletizm ve 
-=::=Güreş Amatörleri Arasında 

/stanbulun Spor-
Yıldızını Seçiyoruz=~ 
Bütün okuyuculanmız bu yeni müaabakamıza da çok büyük bir 

kolaylıkla İştirak edebilecekler 
Müsabakada kazanan oku711culanmız vereceğimiz zenpn mükAtat listesini 7akmc:1a 

neşredecejtlz 
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Sovyetlerin harici siyaseti 

Ştlra 

Rusya Türki ıenin 
dostluğundan 

emindir 
Fraruuca Tempa gazetesine Moa

k{)vadan uazılıyor: 
SovyeUer Birliği resmen ne müşte

rek emniyetten, ne de "tecezzi kabul 
etmez sulh" akidesinden vazgeçme
mi~ olmakla beraber, bugün her şey, 
hJc olmazsa bir müddet için, Rusya
nın harici si;)ıasetini idare edenle
rJıı üzerinde bu prensipler hiç milcs

Yağlar muayene 
ediliyor 

Mahltlt yağ yapan bir 
mağaza meydana çıkarıldı 

Dünkü mühim toplantı 
Emniyet müdürlüğü Eminönü 

Balıkpazarın.da mahlut yağ yapan 

Ortaokul 
maddenin 

talimatnamesinde bir 
aynen tatbiki istendi 

sfr değil gibi cereyan ediyor. 
Filh.ıkika t.ıunlar, ({ittikçe, Avru

ı: :ıdaki buyük totaliter devi eller, ya
ni - İtalya iJe Almanya gibi - an
laşmadan ziyade - Mdiseleri yatış
tırma yolunu tutuyorlar. Ayni za
manda Japonyaya karşı gittikçe daha 

-jert bir vaziyet alıyorlar. 
Bundan birkaç gün evvel bir Mos· 

kova radyo istasyonu diinya siyase
ti hakkında bir konuşma yap)yordu. 
Bu konuşmada deniliyordu ki, Sov
yet işçileri, büktimeUeri herhangi 
bir "mihvere" bağlı olmadığı için 
kendilerini tebrik edebilirler; çün
kil kapitalist memlekeUerdeld kar
deşleri Berlin - Roma - Tokyo, Lon
dra • Paris veya L.ondra - Paris • \Ta. 
şington gibi mfbverlere baaıı bulu
nuyorlar. 

lşciJere )'apılan konferanslarda ol
duğu sibi matbuatta da totaliter dev
letlerle Burjuva demokrasilerinin ha
rici siyasetleri arasında gittikçe da
ha fazJa bir benzerlik görülmekte ol
duğu hususunda israr ediliyor. Bil
hassa Fransanın ve lngillerenin ya
kında Burgos hükumetini tanıyacs.k. 
ları bu benzerliği göstermek için lle
ıi sUrülüyor. 
Diğer taraltıın, yalnız kalması bad

dizehnda iyi ve istenecek bir Şt;Y say. 
maksızın, burada gittikçe kuvvet
lenen bir fikir var ki o da şu; Bütün 
düoy.1 millellri arasında, belki Ame. 
rikao Birleşik Devletleri müstesna, 

büyük bir imalathane meydana çı Lise ve orta okul direktörleri 
karmıştxr. Maarif Şı1rasmda konuşulmasmı 

Paraskevaidis ismlnde birine ait istiyecekleri dilekleri tesbit etmel. 
olan bu müessese meşhur bir yağ üzere dün İstanbul kız lisesi 
satış mağazasıdır. İmalıithaneııin bir toplantı yapmışlardır. 
muhtelif cinste yağlan eriterek j Bu toplantı şimdiye kadar yapx
mahlUt yaptığım haber alınan ima lan toplantıların en mühimmi ol
lathane, mahlut yağ imali ve sat- muş ve orta okulların vaziyetleri 
ması yasak bulunduğundan, dün 1 hakkında Vekaletten dilemek üze-
polis tarafından araruru~tır. re mühim bir karar vermiştir. 

Aramalara doktorlar da iştirak Bu karara göre orta okullar ta 
etmiş ve müessesenin gerek mağa limatnamelerinin birinci madde
za kısmında ve gerekse ıdepolarm· sinde yazıldığı gibi orta okullar. 
daki bütiln yağlar.dan nümuneler 1 talebesini lise sırufların<. ve .crta 
alınmıj ve mühürlenmiştir. meslek mekteplerine hazırlayan, 

Nümuneler tahlil için kimyaha
neye gönderilmiştir. Bundan baş
kaBahkpazarı civarında bazı dük· 
kanlardan daha nümuneler alın-
ınıştır. 

Belediye bu vaziyet kar§ısında · 
hadiseyle alakadar olarak blitiin 
yağ ldepo ve mağazaalrında ani ve 
sıkı kontroller yaptırmağı karar
laştmmştır. 

MahlO.t yağ yaptığı veya sattı· 

Floryada 
Bu Sene 60.000 Fidan 

Daha Dikilecek 
Floryanın bir pl!n dahiltnde 

a~açlandırılmasma geçen sene 
baı,lanmış, pl!jların gerisinde· 
kl geniş sahaya 30.000 fidan di
ktlmtştf. 

Bu ı:ıene de 60.000 fidan dtkl-
ğı anlaşılan aük!:anlar derhal ka- . lecektir. Bu fidanları~ bir kıs
patılacaktır. 

-0--

Almanyada lnta Edilen 
Vapurlar 

mı lzmlrden getirllmiştlr. Çam 
ve selvldlr. 

umurrıl hJr barp olacak olursa en Almanyada inşa edilen vapur· 
kolayca bitaraf kalabilecek te.k dev· lar üzerinde tetkikler yapan ko-
letlir. misyon dün Suvat ve Sus vapur-

Ayni zamanda Fransa ile lngiltere

Bundan başka Kartalda yeni
den btr fldanlık tesisine karar 
vertımiştir. 

t.tsk.~darla Kadık6y arasında

ki boş sahanın teşcirt bütçe lm· 
kA.nsıılıf;ı yUzUnden bu sene ya 

nin, Münihten sonra, Sovye!Jer Bir- larıru gözden geçirmiştir, 
B'lh s t ı pılamıyacaktır, liitini teahhüUerlnden fiilen kurtar- ı assa uva vapurunun yo -

dıkları ve Sovyeller Birliğinin dün- dan düşmesi sebepleri araştınl
ya siyaseUnde istediği gibi hareket mış, geminin kıç tarafına konan 
etmek serbestisine sahip bulundusu safraların tesiri tetkik e!dilıniştir, 

işarel olunuyor. sws vapurunun da iğrilen •pcrva-
Surası aşikar ki, Sovyetler Birliği, . ed'l • ti 

hiç olmazsa Amell Hhada, "ya biz.im· nesı muayene ı mış r. 
le beraber, yahut bize karşı" pren- Komisyon bütün çalışmalarını 
sipinden vazgeçmiştir. Halbuki Sov- bitirdiği ve rapoı"iarmı hazır1adxğı 
yeller Birliği Almanya ile kendi a- için bugün Ankaraya dönmesi 
rasmdaki küçük veya orta devletlere muhtemeldir 

-0--

Deniz Tarife Komisyonu 
Deniz tarife komisyonu bu

gUn deniz ticaret müdUrlUğUn
de toplanacak ve motörlerle kU
çtık deniz meraklbintn tflrifele
rini tesbit edecektir. 

Tartfelerdo bir miktar tenzl-
ıa.t ya.pılacağ'ı söylenmektedir. 

kaarşı siyasetini bu prensiple idare ' 
edrdl. Busiln ise Lehlslanın ya Sov- --o-- -o--
yeUer Birliğini, yahut Almanyayı Batan Gemilerin Enka- · Eminönünde Dükkan 
tercih etmesinde ısrar etmiyorıar ve d t "f d Ed"l k K" I r d Ş"k"'y t zın an stı a e ı ece ıra a ın an ı a e 
ikisi He beraber iyi milnasebat idame Eminönllndekt dUkka.nıarda 
edebileceğini kabul ediyorlar. Haber aldığm~ız~ göre lktxsat I kiracı bulunan esna! belediye 

SoYyetler Birliğinin Aland adala- Vetraleti muhtelıf lımanlarda bat- relsllğlne bir istida vererek mal 
rının tekrar askeri hale konulması- c:ug olan gemi ankazlarırun çıka-
na itir1.2 elmiyeceğl ıuııolunu31or. . . s:ıhiplerinin dUkktın kiralarını 
Halbuki aecen sene Finlandiya ile rılması hususunda mlihlm hır ka- lhtikA.r derecesinde arttırmala-
lsveç Almanya ile birlik olmak.la it- rar vermiştir. rından ştka.yette bulunmuşlar· 
ham ediliyorlardı. Karabük fabrikalarının tamam-

Beliti Sovyetler, ~u adaların siJAh- lanması yaklaştığı için bu fabriH:a dır. 
lanması karşısında bazı teminat iste- lara rn.zım olan ilk ham demirler İstida tetkik edilmek Uzere 
yeeekJer. Fakat adalara bir kere top- l·~lediye iktisat mUdUrlUğUnı> 

bu suretle temin edilecektir. 
lar yerleftirildikten sonra laveçlile· havale edUmtştlr. 
rJn ve Finlerin bftsnü niyetlerine i- y 1 ki 
mandan başka bir teminat mevzuubıı- lışmak şekillerinden birini tercih et- angm mus u arı 
his olamu ve muhakkak ki Sovyet· meler! lbımgeldlğini hatırlatan bir Sular idaresi tarafmdan şeh-
ıer Blrtıı•ı ineç ve Finlandiyanın ver ihtar mahiyetinde telakki edilmiştir. & 1 8 rln yangın muslubu o mayan 
diiU temlnata ilimat etmeye bugfin Bir Karadeniz misakı fikrini _tek- ı erlerine musluk ta.ktlmakta-
esklsinden daha fazla mClsailtlr. rar canlandırmak imkanı ilzermde y 

Gene zannedi1dl~ine göre Sovye.t- kat'!, fakat çok mi\phem ve acele bir dır. Son birkaç ay zarfında tts-
Jer Bfrlili Letonyada geçenlerde IIAn tarzda ileri sürülen tekliflerin de ma- küdar ve Kadıköy sahalarına 
olunnn bilaranık kannnu ile bu mem- nası aynidir. 90 musluk takılmıştır. 

yahut onlara ilk mektebin fevkin· 
de umum! malQmatla beraber mes
leki bazı malumat veren mektep
ler olarak kaydedilmektedir. 

Ortaokul direktörleri talimatna 
:nenin bu maddesinin tatbik edil
mesini ve ortaokulların ayni za· 
manda mesleki malftmat veren 
mektepler haline sokulmasını dUn 
Maarif Vekaletinden istemi§ler· 
:lir. 

Toplantıl~a devam edilmekte
dir. Son umumi toplantı Pazarte
~i günü yapılacaktır. 

Denizbank kadrosu 
Umum Müdür Dün 
Ankaradan Geldi 

Denizbankın bu senclti kadro
sunu ve btit~elerini tktısat Veka
letine tasdik ettiren umum müdilr 
Yusuf Ziya Erzin dün muhtelit 
katarla 11,3.S de Ankara.dan şehri
mize gelmiştir. 

Denizbank umum müdilrilnli 
Haydarpaşa istasyonunda banka 
umum müdür muavinlerinden 
Hamdi Emin Çap ile Harun İlmen 
ve banka erldinı karşılamışlardır. 

Yusuf Ziya Erzin köprüye çık
tıktan sonra doğruca Ziraat Ban· 
kasına gitmiştir. Öğleden sonra 
De.nizbanka gelen umum mildUı 
gece geç vakte kaıdar bütçelerin 
tatbikat şekillerini kararlaştırmak 
işleriyle meHul olmuştur. 

11k Tedrisat 
Öğretmenleri için 

Mecmua 
Maarif Veka.tetl ilk tedrisat 

öğretmenleri lçin "İlk öğretim" 
adlı bir mecmua neşretmeğe 

başlamıştır. Mecmua için öğret
men ve ispekterlerden yazı is
tenmektedir. 

Mecmuanrn öğretmene tam 
manaslyle yararlı bir mecmua 
h.allne konması için vekilet ta· 
rafından icap eden bUtlln feda
kA.rlıklardan çeklnilmiyecektir. 

İkinci Nevi Ekmek 
Belediyede toplanmakta olan 

istişare heyeti, !kinci nevi ek· 
meğin yeni kalitesi üzerinde tet 
klklerinl bıtlrmiş, bu nevi ek
meğhı sekiz kuruşa satılablle

ceğ'ine karar vermiştir. 
Vali döndUkten sonra ekmek 

meselesi tetkik olunacaktır. 
leketin "haklkt bitaraflık" tutabllece· Diler taraftan, Rusya Basarabya
Aini kabule hazırdır. Matbuat bu!(ün, dan taınamiyle geçmiş olmakla be
lskandJnııv memleketlerinin, onlar- raber, şimdiki halde bunu resmen 
dan ısonra da Eslonya, Letonya ve illin etmenin faydalı bir hareket oı. 

• o• < ' ' '•• • .. ' 1 - • f . ... • 1 • t l. '\ .:..• • • 1!" JI ~.. '- r 

Litvanyanın, yani Baltık devle11eri- nuyacağı düşünülüyor. 

nin tuttu#u bitarafiığı eskisi gibi ten· Her ne o/usa olsun, So11yet hükıl· 
kit etmiyor. meli Türklyenin dostluğundan ~min 

Sov,yet hilkfımetfnin, Lehistan va- göriinüyor ve bu Boğazlar bekçisinin 
sılasfyle, Almanyadan Ukrayna üze- onları dü~man bir deulete açacasjım 
rine emelleri olmadıltına dair temi- hlç zannetmiyor. 
nal almış. olduğu haberine Mos~?~a- Sovyet hüklimetinin Japonyaya 
da "İn~llız - Fransız manevrası ı~- karşı gittikçe daha şlddetH hareket 
mi v~rılme~le beraber, zonnı;.dildiğı· etmesi bu hükftmeli işi daha ileri var. 
ne gore, Hıtlerle Beck son gorüşme- 1 ., i k 1 k ·hı n" ı···n 

uırmasıuı zarur ı aca gı .,o u -
!erinde bu hususta ne konuı;tukları .. 

· muyor 
hakkında şu veya bu tarzda Sovyet · 
bl.ikOmetine oldukça çabuk malümat Üçüncü beş senelik plünla Sovyct 
Yerilmiştir. Uzak Şarkının sınai 1 nkişarı ve işle-

Bu suretle, Sovyeller Birliği Alman I tilmesi hakkında büy~k bir .~ny~~t 
kıhcııun ucunu kendisine doAru de- sarfolunacaktır. Uzak Şarklakı ko. 
Ail Garbt Akdenize doğru çevrllmiş 1 

mür istihsalAlının lki misllne çıka· 
olduğunu hissediyor ve kendisine ' rılması isteniyor. Bu beş senelik 
teklif olunan zımnı mütarekeyi mem- devre zarfında inşa edilecek olan yük 
ounlyeUe lcabul ediyor. j r.ek fırınların yüzde 75 i Ş:ırkt Rus-

Bu, Rusya Almanyayı hndutlarında' yada veya Uzak Şarkta yapılacaktır. 
islediği gibi harekette serbest hıra- Gençler bu mıntakaya gelip yerleş
kıyor demek deAildir. SOD'etlerin' ıneyo yeniden da\'et edilmektedir. 
Macarislanla slyııst münasebatı kes-I Yeni beş senelik planla SovyeUer 
mesi billUD dOnyada Balkan memle- lfüllğinin iktisadi slklt merkezi şar

ÇEŞ1'1E VE MUSLUK 
Amerikaya bir çeşme gönderip 

hediye edeceğiz. Acaba ceşmenin 
muslukları olacak mı? 

Bu merakımızda pek haklıyız, zi
ra, koslcoca ve o' güzelim Yenica
miin çeşmelerinin muslukiarı yok. 

XONUŞl\IA.K 

Üstadı suhan Selim Sırrı Tar-
~an, "Nasıl konuşm::ıh ?" isimli bir 
eser neşretmiş. Güzel. Fakat üstadın 
nasıl konuştuğunu bir de dinleyen
lere sormalı! 

TORNİSTAN 

Bilmem kaç sene oldu, seneler 
her h.llde aşerat hanesine varma
dı - fakat ha'şarat pnııtmuştur bel
ki -;- Halk Parlhıl Alay köşkünde, 
Güzel San'atlara mensup olanlar i. 
çin bir birlik kurdu, herkesi, istis· 
nasız davet etti. 

Birçok san:ııkarlar, bu arada mu
harrirler Ye edibler de gittiler. tela· 
re he:reLleri seç-ilmc~e başlandı. Ki-

keUerlne ve bilhassa Romanyaya,'l ka doğru alınmış olncaktır. 
Rasyanın unutnlmaması, bu memle-- Dl~er taraftan Ifainan adnsınm Ja
kefleriıı Almanyay:ı teslim olmak ve- ponlar tarafıntl:ın iş~nli de Roma -
)·a Almanları Karadenizdcn ur.ak tut-ı Berlin mihverinin lıilha~cı:ı fngilterc 
makta rııcnraatl olan Rus:ranın yar- ile Fr::ınsaya karşı olılu~u fikrini le· mi seçildi, kimi scçilıneüi. 
ılımı ile iıllkUUlerinl muhafazaya ça· yit eder mahlyetıe görülmektedir. Seçilmeyenlerden birisi, lm:dı, a-

yağa kalktı ve: 
- Bu sakfın allında toplan::ınlar 

namussuzdur, 
Diye bağırorak, çekil!p gitti. 
Ayni adam bugün şöyle diyor: 
- Fakat güzel devlet babnmıı:, 

şeker babamız, sevoili babamız 
önemli bir noktayı unutmasın. E-

ğer bugüne kadar muharrirleri ve 
sanatkarları büyücek bir odada top
layan kiirümencik bir teşekkül ol
saydl ..... 
Doğrusu bu kadarına akar sular 

durur. 

KANUN 

Bir ban':alar kanunu varc'lır. 1936 
senesi haziranında neşredildi. Bu 
kanunun 54 lincü maddesi bir ban
kanın itibarın'ı kırabilecek şek ilde 
şayialar çıkaranların bir aydan bir 

seneye !<adar hapis ve yirmi beş li
radan iki yüz llraya kadar para ce
zasına mahkum edileceğini yazar, 
ve der ki: 

Bu hareket malbuat kanununda 
yazılı neşir vasıtalariylc yapllırsa 

Plaka resimleri 
... 

agır mı 

~'+1'.otörlü Nakil Vasıtaları 
Cemiyeti 

Belediyeye Başvurdu 
Motörlü nakil vasıtaları cemi

yeti tarafından belediyeye yeni bir 
müracaat yapılmıştır. Bu husus 
hakkını:la şöyle deniyor: 

''Plaka resminin ağırlığından ı;e 

nelerdenberi ~ikıiyet ediy.~ruz. Bu 
resim bir otomobil için senede 
150 lirayı geçiyor. Bu resmi şoför 
lerin çoğu ödeyemiyorlar. Beledi
yenin de bütçesine koyduğu vari
dat da bir rakamdan ibaret kah
ıor. Bir aralık benzi.ne zam yap 
ması ve bu suretle resmin kaldırıl 
nası düşünüDdü. Bundan da bir 
şey çrkmadı. 

Bu resmi ıoförler için kabili te
diye ve belediye için de kabili tah 
sil bir hale getirmek lazımdır. Bu
nun için de §öyle bir §ekil dü§ü
nüyoruz: 

3 lira plaka, 3 lira Gazi k8prU
sil, bir buçuk lira da köprü mürü
riyesi olarak ceman yekfin yeni 
bir taksi.den 7 ,5 lira almalıdır. Es
kice olan taksilerden de 5 lira iyi
dir. 

Bundan baıka tesei.1 muamelatı
nın silratle yapilabilmesi için kar· 
nenin kaldırılması lazımdır. Hüvi
yet varakası kafidir. Çünkü yeni 
bir .otomobil alan şoför karne çı· 

kartmak için günlerce uğraşmak· 
tadır.,, 

İki Tramvay Kazası 
Samatyada Kaaapllyas ma

hallesinde oturan Pertevniyal 
mekteb1 talebesinden 18 yaşın
da Mehmet dllo sabah Etyemez 

durağında.ki traIDYl}Ya koşar-
o i\Ç 1.1 • 

ken 2909 numaralı vatman ~a-

cn~nlo lda.ı:esbıdeki ~24 nl!_ml!;t;~: 

lı tramvayın sadmesine maruz 
kalmış, başından yaralanarak 
/Jerrahpaşa hastahanesine kal
tiI rılm tştır. 

Bundan başka Samatyada 
Hacıkadm caddes1nde oturan 9 
yaşında Nejat da. vatman Tevfl· 
ğtn idaresindeki tramvayın al· 
Lında. kalarak sağ ayağının par
makları kesilmiştir. Çocuk has
tahaneye kaldınlmıştır. 

--o-

Türk Hukuk Tarihi 
Profesörlüğü 

lkl yıldanberi Unlverslte hu
kuk fakUltesl "Türk hukuk ta
rihi" dersi profesörü olmadığı 

için açck bulunmakta. idi. Maa
rif vekdletl TUrk hukuku lle U· 

zun zarrı:ındanberl uğraşmış bu
luna : profesör Sadri Maksudl'yt 
bu pro!esör1Uğe tayin etmiştir. 
Tayin emri dun rektörlüğe bil· 

dirllmlştlr. 

bir wenfdım aç aeneue kn<lar hcrpfı 
ve yll;: liradan bin liraya kadar aQrr 
para ceza!ı hükmolunur. 

Bu satırları memlekette kanun ile 
alakadar m üesseselcre ve bazı neş
riyat sahiplerine ithaf ediyoruz. 

MANA VE MEFHUM 

Istanbu1 Ünl\ı·ersitesl edebiyat fa. 
killlesi hocalarından Ali Nihat Tar

------~ 
Kuruç JŞme cina~ 
tinde karar verıl 
Katil iki Sene Altı f.. 

MahkUm Old~ ı-
Evveıki gün akşaın uzert b 

çeşmede, amele yurdurııı~ ıe 
mında yeni bir cinayet ıŞ 3ı 
tir. Kömür amelesinden ~
ğumlu Murat CC§kUD ad~~- .~ 
si, hiç yoktan kavga etugı ba 

Mustafayı bacağmc;an Y rss1 to; 
hastahaneye kaldırılması ~aıı 'tr:ı 
geçen zaman zarfında çok ol Ilı~ 
beden yaralı, hastahane Y 
ölmü§tür. 1 ~'· lı t 

Cinayet tahkikatın~ e bri. tUi 
müddeiumumi muavinı sa el lır 
cürmü meşhut kanunu çerÇ f • <ı~: 
de y\iriltmü~ ve tahkikatflll.~. ~r.ı 

. i ·-.J b' . k 1'atı ı, saat ıçer s1uıue ıtirere diı~ "": 
hakemesi yapılmak üzere (fi ~ lı 
leden ıonra ağırceza ınabke ı 
ıevketmiştir. ~e~ lic 

Murat Coşkunun ınuba ,~~ ~ 
d . . . d b"tirilt' d, e 2 saat ıçerısın e ~ ~ 

rarı verilmiştir. ·ci 
Çok kalabalık bir dinleY1 .,ıı u ır 

tayan muhakemesinde l<at rı 
ği cinayeti soğukkanııtıld~ 
anlatmıştır: ~ 

" - Ben Mustafayı ta~ 
"ktell 

dım. Ak§am paydos ettı ııfı' 

hamama gittim. Ceketiın oJ1l Jl1- f 
da banyo kısmından çık;er' 1 

arkadaştmdan yıkanmak 31~~ 
dığım sabunu kendisine uı .~• 111 
Elim Mustafanın çamaşır~~: l ~n 
kunmuş, bWla kızdı, ııufıı il~'~ '~ 
ğe başJadr. Sonra iistiiıne ô' f ~~I 
ederek iki tokat attl. Be0. t ~ ~~i 
kabele ettim. Bunun üzerı~ı!~~ ~it 
tafamn 4 arkadaşı ıdaha ge 

1
, ta~ 

ni yere düşürdüler. Rastge 
11 

"ıf ~il. 
ruk vuruyorlardı. Elleriııdel beı 
dimi kurtaramıyacağıı:nı ~'\.8 • ı 
Bıçağımı sıyırd.tm. Musta•ıı·,ıt ~l\. 

.•• ba " 
ru hayladım. Kcndi&ırtı ~~ 

dan vurdum.,, idi. r ~~l 
Katilin bıçağı gösteri~ ~et 

~: ~ 
- Benimdir. dedi. ..... ~t ~ 
au 25 santim uzrı,alııgll}f~Y \;ı 

yaz kemik~ saplı J{JVrtk ~~/ tiı, 
çerdi. Y~ün.de kan le&eelrı ~l)l 
diliyordu. l ~~\ 

Bundan sonra rnahkerııe• ~ll· 
leri dinlemeğe geçti. 111l ~~ı; 

Dinlenen şahitlerden 1' ıııı~ ~ ~, 
öldürmek kastiyle vurdı.ığ. l ~~, 

. ..ıa\11 ' 
Mustafanın vaktinde tev ôıl- ·~ 
miyerek öldüğü anlaşılıY~r ff-1 ~aı 

Bundan sonra müddeıılıi ~~ 
• k ı;ıJÇ ,l ~ 

iddlanamesıni okuyara ~e~· \ı 

tecziyeslnJ istel:ii ve nJttı8 0l ~ ı 
çekilen mahkeme de 1' '.b 
sonra karannı bildirdi. ar'.~ ~~ 
. Mahkemenin verdiği le~ 1ovt t . 
re, vakada öldürmek ka! Ô~J t.ı 
ve yaralı vaktinde teda"Vi 'r#".J ~~ 
dl kurtulabilirdi. Bundal1 9e ~ \ı 
Murat 3 sene müddetle }la~I iJi 
!c~m edilmi~ fakat ya~1 da 

1
, ~ 

~e.d~ği. için bu 2 sene6 
11 

/ 

nlmı§tır. ~ 

Bir Deniz Kaış~ ~ 
k}atıft " Dün Tophane açı e~'ı 

motörün çarpıgmasiyle ıı t.Jj 
nen bir deniz kazaaı oıınııt 'iP'ıl 

İstanbul limanına ait ~:tı'! 
8 tonluk Bebek motörU rı ~ ~ ' 
kalkarak manevra yapar~e1' ı { 
köy tarafından aüratle ge ıs ı4 1 
isminde Şile limanına bıl~ ıci 'ı/~. ~ 

'd &iJıl"e ~ luk Mustafamn ı are ııı;lıl 
tör gelerek iskele ba§ oı:rı ı/t ~ 
dan bindirmiştir. tôt~ çr h 
Çarpıımada Bebek J!'l

0 ~f· ~ 
tarafından hasara uğ:~~#; b 
niz Ticaret müdürlügU 

ba§lamıttır. 
~I 

lan, yeni şiire tarizlerde bulunmak· ----------
tadır. ~ pııı-' ' 

l\Iülukntının neşredi1 HAI gazete ~ Cumarte.~ .J/1'1' 
kendisine atfen şöyle diyor: 1 > H~şVP,ı' 

Şiirde mana aramayanlar ni<:ln ~ 2"> ŞURA1' il 
6 

~1~~~ •• ııs 
kelime kullunıyorlar? Mademki fİ· <I: 6 .\luharreııııı ı ı1 ~ı: 
f.rde mana aramıyorlar, kelime kul- f- 110 Kasım . 

1

,.,i 
lanmasınlar. Çünkü kelime bir ma- v ~ 

· V-5
6 ,r. 'ı namn ifadesidir. VakıHer I Vasa. Eza11 '1,.,,. • ....- 111~ ~ 

Dik!tat ettinizse, bu sözlerin Ali ı-...----;---- n11 
1 'ıtl 0.,., e· 

Nih::ıda "atfen" neşredildiğini söy- GOr-•• 64.0 1246 'Jgı ~~ 
!edik. Yoksa, biz bu her birisi bir oeıa 12 271 6 S:i 1 ~;-S ~('11 
manaifadeedenkelimelerinyanya. ! lklnoı 15;12 958 ;:,111 1~,o 
na gelişinden bir mana çıkarama•) Ak•am 1i 55 12 00 l9 z1 jl (ı lı 
dık ve üstnd Ali Nihadın, muakka- Vat•• 1926 ıs~JJ ııııvo .. ııj ./ 
nın şrdrin karnında olduğunu bil- ı ım .. k. 5 04 11 ıo_!!_,,./' 
di~ine eminiz. j,,:,_ ___ ..;, _ _....,. __ 
gvkr;dsfreO 
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• iearef Zekası 
E:~İcaret Zeki.ıı kitap zeki.ıı değildir. -
en Çot Para getiren ticaret mesleğini değil 
.li Ço ~a§arabileceğİmizi tutmalıyız. -
d .. ~:t bır tesadüf iti midir? - Bakkal 
ı.~ .•nı yok bakkal dükkanları vardır! 
c ıncırlikuyu' da T okatlıyan açanlar! - Ti

-- '- a:www: . __.. 

Ame~ikada Türk Son Haberler 
1 

a.rette §ahsın oynadığı büyük rol. 

çesmesı 
Türkleri ellerinde narkile, baı· 

larında kavuk insanlardan mürek
kep bir millet aibi ta•vvur eden 
ecnt:l.>iler a-ördükçe hayret, ve bi· 
raz da hiı:ldet ederiz.. Fakat Nev
york Türk ıera-iıine üç yüz ıene 
evvelki Türk medeniyetini t•msil 
eden büyük bir çeımeyi gönder
nıelde hiç bir mahzur görmeyiz! 

Amerika ne gi hi bi r 
zihniyetle sil8hlanıyor 

'l'ıca l small Hakkı Haltacıoğlu Parnst:akn AmeırlkaloOar dlyorDaır kD: 
~a ret, ı 
11 tatın1 le 2 raat ve endUstrl 
• ıı. ger ... ekndı üzerinde ve bU-
•er~ ,,e l!kı ı . ..., l!lc bt er le öğretecek 
-.ıaı:ıı r nıuh'tt ıı ge ı e flllen çalış· 

seçmeliyim ki daha çok başa • 
rabileylm, diyeceğinize, benim 
şahsım hangi meslekte daha 
çok başarablllr? demelisiniz. 

Nevyork ıergiıinin müddeti bit
tikten ıonra yeri bir park haline 
getirilecekmif. Oraya gönderile· 
oek Türk çepneıi de bu parkın 

içinde daima Türkleri hatırlatacak 
bir ıanat eıeri olarak kalacalaruı; 
yani büyük maıraflar ve emekler 
ile vücuda getirilerek Nevyork 
sera-iıine gönderilecek olan çef111e 
o parkta Türk meldeniyetinin en 
mütekimil bir eıeri olarak görü

necekmiı ! 

Amerika Askeri Malzemesinin En İyi
sini Fransaya Vermelidir ! 

"\'u rektir. 
t r kse1c 
t ~ı. şıllldf ticaret tahsilini bi-

Ancak insan en çok mustait 
olduğu mesleği nasıl bulabilir? 
Bu hayli gUç bir şeydi. lı l·or,, el biraz da pratik gö· 

: buı c-erıer. Ne kötü anıavış· ıote Qankı . Bunu o zamana kadar yaşa· 
lllnıı YUksek ticaret <lığınız havatm gidişi, vakaları, 

tlll asıı ş • t iş de b ey, temel iş, her başarıları, başarısızlıkları öğ • 
, aıaaa caı ankada, büroda, ma retccektir. Yapılacak şey han -
ı bir Şe rşnıat birşey, önem- gl işler ve işleylmler üzerinde o1,,. Ynı1ş. k 

ı .. ){1 başarı gösterdiğimizi bulma • 
ı. ltet ı:n Şurada bir yUksek tır. Kime satacağımızı, hangi 
~ır ezunu 
~ e illa~ nun açtığı kır- sınıfın ihtiyacına hizmet ede· 

. r!lrıı:nı li::za~ batarken, ora- ceğlmlzi de bilmemiz gerektir. 
eti" l enı cı .c.ıfendinln un de· Ticaret bir tesadüf işi değil, 
ti1 · ~:~ııer Yahut erzak deposu t ı,, acıy , bir zaruret işidir. Ba~a bir ay-
fdl 'l'ıc. Sebep c okr. Bu ne gal'ip· yare piyangosu vursa. bir d U k· 

,,,J '' aret ictn ° basit Ye acık : kAn açarım, der. Nerede nasıl, 
f#P"J l't, ttca gcrekU · olan ilk kimler i"in? dersiniz, hiç boca-

tekı ret Zek" - ,,. 
teıı ~ tı ilde t a.ııı Hacı' da var, lamadan: Nerede olursa, nasıl 

Türkiyeye a-elen ecnebi ıeyyah· 
lara diğer tarihi eserler araımda 
eıki Türk çef'Mleri de söaterile
bilir. Bunda mahzur değil, fayda 
olduiu .fÜphesizdir. Fakat Nev
yorlc aerıisi kalktıktan ıonra ye
rinde yapılacak parka Türkiyeyi 
ve Türkleri tanıtmak veyahut ha· 
tırlatmak için eıki bir Türk çeı
meıi koymak a11l maksadı öldür
mek değil milıfir? 

HASAN KUMÇA YI 

oı:ıı itı "ar; ta~h:ıız bir kitap zeka.- olursa. kim için olursa ... der. 
ut' tt btr tısı ı batar. 1yl patron Bu kafada bir adam eline pa· 
Ol~ \~ lıata .d.aa iUzerine kurulur, !- ra geçer geı;:mez bu işi yapar 
ııs• ~ rıııur () Yl bir işet üzerine ve dUkk!nın btr yanına "elk!· 
l~ ' 01trıaİcı Yleyae işe Jyl bir iş- slbü hablbullah,, JA.yhasını a-1 mi, güzel, parlak insanlardır. 

fiif 1. \~ltıı l'en~ başlamalıdır. Mek - ear. Bu biçim adamlarda ger· Orada bUyUk bir fabrika intiza-
e Jı ~ J )'al>ıtı C•kıp bir mağazada çek duygusu hakikaten yoktur. mma benzer bir intizamla cebri 
ıı ııe )eter '\' ak lstiyen bir gence Bilmiyorlar ki, meselA bakkal bir sessizlik de yardır. Hele: 

e( erı:nenı • 
riJI' f ~ de te ek bir Adettir; dükkAnı yok, bakkal dükkA.n • size yaramaz, iyi değildir, ikln-
geıdl- t, CUnıt llıelslz bir Adet değil· ıarı vardır! Bir gören zatın de· el maldır .. sözlerine de sık.sık 
gel'' ~:( Olara~ böyle bir adam cı- diğl gibi, Zincfrllkuyu (İstanbul tesadlH edersiniz. Du zaruret· 
deıı,J/ ~ 1tarş1 ö deferslzdlr de, bu· da, Fatih civarında bir mahal· ıer karşısında işi kimin için 
arı"'~ ~ to1c bı~rendiğl, kazandığı le) Tokatlıyan acılmaz. Bunun yaptığımızı bilmemiz gerektir. 
"'/ ~ıı il tırak~l '9ardır. gibi Tokatlıyanın olduğu yerde I Masal der ki: Köşenin birin-
i>' q' aıı fllctrl:k lnektepte kaza· de aşçı dUkkAnı 1ş1emez. TUr • de herkesin köse diye ad taktı· 

tt ~tblkat rın ne .devamı, ne klyede hayatını herhangi eko · ğı bfr mahalle bakkalı vardr. 
a:U- te:~ı lclnd:dır; belkl her ıeyl nomlk 1ı1e kazanan tecrübeli Herkes ondan alışYerlş ederdi. 

\i 1~. ite olarak apayrı öğ· insanların kullandığı: "Burada Köse bu dUkkAn sayesinde cok 
j t, ndı clnııtnden bir bil· gitmez, burası kaldırmaz, bura para kazanıyordu. Onun bu ka· 

~ \~' '<i•te f da ıUrlJmU yoktur, yerl detn. zancını gören başka bir bakkal 
bit ~I al't~,, r şlf, en ı>arJak, baş- bizim mUş erl tutmaz ... ,. ' bi &'&lJp 4edi Jil: Köae, efer bu dUk 

tol e11 to1c'n baıarclı41 191 ~-. eöaler aynt '111~1 ttzllrln4• caıt- iı:A.mn havasrnr bana \&tarsan 
~~,a-y anlı lleyebileceğlniz, en şan tUrlU menşeli değer hUkilm tam bin lira verlrJm. Köse buna 
~~ Utan hbfleceğinlz, size en Ierinln, sosyal zaruretlerin var· razı oldu. Bfn lirayı alıp gitti, 
~:t.ı.ıııun~ş~ seçiniz. Ekonomi lığını gösteriyor. Bu şuurları sokağın içinde, eski bir evin al
la~ 'en aşımıyan insanlar sonuna kadar götilrdüğUmUz tında urak ve karanlık bir dUk
~ttler "a;~k kazandıran,, mes-· zaman ne göreceğiz? Sosyete kAna yerleşti. Aradan bir hay· 
l. ~~'. lloıct' 1 Bu ı>ek yanlış da içindeki ayrı ayrı sınıfların ay· li zaman geçti, köşedeki dUkkA· 
~ar"l.drrını or Yahut mühendis· rı ayrı istekleri vardır. Her dük nın yeni kiracısı günden gUne 
'a.>'t aı er ne de olsa ayni kAn, her tecımevl bu zaruretle- kaybetti, sonunda işi bUsbUtUn 
''1eıt lc~:azlar. Ancak, her rl tanımıya mecburdur. BUyük bozuldu ve battı! 

Faris, !!4 (A.A.) -Amerikan 
klUbünde bir nutuk söyleyen 
Amerika sertri Dullltt, bilhassa 
demiştir ki: 

dikten sonra demiştir ki: 
''Bazı meml<ıketler, bu hudu

du mUdafaa etmeğ'o hazır bulun 
dukları takdirde Amerikanın da 
bundan istifade etmemesi icin 
hiç bir sebep yoktur.'' 

Us tesisini reddetmesine ra~

men askeri makamlar aynn mec 
lisfrıln bu teklifi kabul edeceği. 
ııl Umlt etmektedirler. 

"Dünya o kadar kUcUJUyor ve 
taarruz sllAhları o kadar sürat 
kesbedlyor ki büyük bir millet 
tek başına şlkAyetini mucip o
lan noktaları masa başında hnl· 
!etmekten imtina ettiği müddet· 
ce hlc bir millet sulha olan bağ· 

lılığna rağmen kendini emni
yette hissedemez. ÇUnk herhan
gi bir hUkClmet tepeden tırna
ğa kadar sil Ahlanıp kuvvet siya
setinde israr ettiği takdirde em
niyet yalnız mUdafaa orduların· 
da meYcut olabilecektir. 

Amerika, bunun icln tekrar 
silAhlanıyor. Ne gibi bir zihni· 
yetıe sll!hlandığımızı nelsicum 
hur Ruzvelt, bundan ev\"el de 
söylemişti: 

"Hayatta öyle bir an gelir ki 
o zaman insanların yalnız yurt
larını değil, killselerlnin, 
hUkfımetlerlnln ve medeniyet
lerinin temeli olan iman ve in
sanlık prensiplerini de müdafaa 
etmek için hazırlanmaları ıa.

zımdır." 

"Amerikan - Fransız dostlu
ğu iki millet icln mazide bUyUk 
bir mana ifade eden blr dostluk· 
tu. Bu dostluk şimdi de bUyUk 
bir mana ifade etmektedir. Yer· 
yUzUnde sulhu tesis edcblllrse 

ne mutlu!" 
Parla Amerikan klUbllnUn re· 

isi Sboop da •öyle demfşUr: 

AMERiKA NEYE BiR HAVA 
ÜSSÜNDEN VAZGEÇTİ? 

Vaşington, 24 (A.A.) - Par
!Amento, BliyUI{ Okyanusta A· 
lasl>rı "'" Ye Kar alp adalarında 

48 milyon 800.000 dolar sarfl
Ie 12 hava ve deniz UssUnUn tak
viye ve inşasına dair Ylnson 
tarafından tevdi edilen kanun 
Hlylhasını 4 reye karşı 368 rey· 
le kabul ederek ayan meclisine 
ha,•ale etmiş, fakat Guam ada· 
sında bir hava Ussu tesisine da· 

Parlı\mentonun bu kararı si
yasi nıahfellerde hayret uyan-
1ırmıştır. ÇUnkU son günler 
zarfında cereyan eden müzake
reler esnnsında bu projeye ta
raftar olanların, aleyhinde bu· 
Iunnnlardan çok olduğu anJnşı1-
nıakta idi. 

Japonynnın Şanghaydnkl bey 
nelmilel imtiyaz nııntakasını 

znptetmck arzusunu izhar etli
ği şu sıra1a askeri makamlar 
parIAmcntonun Amerika kıta

sından mllmkUn olduğu kadar 
uzak bir mahalde bir deniz mu-

lr olnn fıkrayı lf\ylhatlan cıkar- dnraa hnttı tesisi aleyhinde bu
mıştır. lunmasına teessüf ctmcktcdlr

ParlAmentonun Guam'da bir ler. 

Lehistan kendini 
ltalya ile bir tutuyor 
Ve Müstemleke istiyor 
Ilalyan Haric iye Nazırı ile Var.,o

vnda bu m eselede konuşulaL•ak 
Paris, 24 (A.A.) - lyl malCı· ı tar Polonyalı Yahudinln Mada

mat almakta olan maham, mUs- gaskar adasıııda iskAn edilmesi 
temlekeler meselesinin B. Cia- Icin f'r:ın ::ıa ile müzakereler ya
nonun Varşovada B. Beck ile pıJmıştı, fakat bu müzakereler, 
yapacağı görüşmeler esnasında bir netice vermemiştir. "Diz Parlstekl Amerikalılar, 

karşıkoymağa hazırlandığımız 

taarruzun ilk çarpışma hattının 
Fransızları istihdaf ettiğini pek 
AIA biliyoruz. Bunun için aske
ri malzememizin en iyi parçala
rını :F'ransızlara vermeliyiz." 

mUzakero edileceğini söylemek
tedir. Polonya mahaffll, r .>lon-

B. Beck'ln Londra seyahati, 
iyi ma!Umat almakta olan ma

Al\IER1KANIN REN'DEK1 
HUDUTLARI... 

Vaşington, 24 - Mecliste cum 

ya ve 1talyanın Yaziyetle'"inln 
yekdlğerine benzemekte oldu· 
ğunu ileri sUrUyorlar. Fakir bir 

memleket olan Polonya, müsait 
şartlarla iptidai maddeler teda
riki Jçin b:ızı müstemlekeler el· 
de etmek istemektedir. 

lıafilln beyanatına nazaran, Po
lonya hUkfımetlnln bu mesele 
hakkında İngiltere hllkOmeU ile 

~ ~°'% ll ele bir insanın ka- bakkaliye Upl diye bir bakkal .Ama Kösenin işi hiç bozul· 
1~1 eaıe~ı~ra Ve genel durumu tipi kabul edelim. Pek tabiidir madı, eskisi gibi fyi kaldı. Ba
~h_>'le bı 808Yete tcindekl ta- ki, burada. mallar yalnız yiye· tan bakkal çok merak etmişti; 
~b rUkte b ı atlı b adamın şahsiye ceğe değil, lüks eşyasına en· gidip Köseyi buldu ve sordu: 

~~•ttııı:ı. lr 'eydfr. zer. Her tarat mermer ve krls- Allahmı seYersen söyle, bu fş 

hurlyetçi mebuslardan biri A- Diğer taraftan Polonynnın 

merlkan hudutlarının Ren neh- nUfusu senede takriben 400.000 
rl üzer!nde müdafaa edlllp edil· kişi artmakta Ye Polonya, bu 
mlyeceğinl sormuştur. nüfusa muadil Yahudi nurusu· 

temasa girmesine medar o
lacaktır. Ayni mnhafll, Polon· 
yan·ın esasen resmi surette ser
dedllmemlş olan ltalyan muta
lebntına. Jştlrnk etmesine ihti
mal vermemekte ve Kont ClanO" 
nun sadece Polonyanın arzula-

rının lta1yan emellerini ne de· 
receye kadar takviye edeceğini 
öğrenmeğe çalışacağını llAve et
mektccllr. 

~ 
4 
tbı)'etu Şahstyeu o daha e· tal içindedir. Garsonları terte · nedir? Köse şu cevabı veriver· 
ltı11 111 "e nıuesslrdlr. o - miz elbiseleri bembeyaz, sacla- dl: lş Köşede değil, Kösede· 

Demokrat mebuslardan lzaac nu memleketten cıkarmak lste
ekserlyetln alkışları arasında mektedir. 

te d ' e hangi mesleği f rı taranmış, hatta. .garip değil dlr! bu suale rnUsbet bir cevap ver- Bundan iki sene C\-vel bir mlk 

IJİR RUH · 
AIUAMMASI 

&;;>-.. . YAZAN' Refik Ahmet Sevengil 
~ ıık hikaye S 
~~ ;~ul otel arkadaır, öyle olur olmaz bdmlardan •YI
~~ :~ donı ~un bir aüzelliii tasvir eden ve müfekkireyi uzun 
~ ~ l~i bit- l"Up 2evklendiren hir ıanat eıeri ıibi, tablo ıil>i, hey

L, ~~~'-kat canlı, llareketli, hem de öldürlicü bir cazi· 
~ ~· o}._ çi»u en, tıahrik eden, uyandıran bir süz.ellik. 
~. k -~ ~ tenha otelde, müsait hava ve dekor içinde, zeki 
~~~~~.:-u~ alııbapbiını kazanabilirdim. 
~ ~~ 11'iirı.aebetJerimde her ıeyden önce fevkalade ter-
"' 

0,ia ~lı~ !İanmdır. Terbiyeli, zarif ve bota ıider bir 
~ 'lc~~flbalı; buraya kadarı temin edilebili...e yan yOI 

~ ""1 te~ t'' ondan ıonl"ll, bırakın, kaclm ıizi iıteıin ! 
~ ft-.. · ~telde, bu yabancı .-ı.:...J- bizi t.idNrimize tanıta-

"-.:' ~-~1"1!1c Lır do s-~, 

~'oı:' ~•'-'>i •t b_u~unmadrP.a ıöre, ko sayıl~ ken
~ı._:tı ~İt- t ~ ıçın ne yapmalıyım? Salonda, kondordll, 
lı~ ·~:•~te doirudan doiruya hitap edip konuımai• 
~~·~·~ bı. Yliriirken lif atıntittan farkıız ve ayıp değil mi? 
lb~' ~tıl. cı~ bulunmak ve herbanıi bir iıtiyaç ve 
~ "'• "rnp,. ~.hı tap etmeden hizmet etmek, böylece teıek-
~'t l•t- tÖtii lıuni kazanmak lazımdı. Ondan aonre tekrar 
s~ Lenı "rn.n, bir ikinci fırıab beklemem icap edecekti .•• 

,...__- . U:&un h•- _._ • . bir • ! 
~~ '-ıka '.. -·: Çua zaman 11tıyen ıt 
~ l'eı-...ı ınüıtenler gelmiılerdi; temiz bir Jolcalde ter-

~"1:11( Ye--ı- k" ')'' ··~ ve ıohbet etmek iatiyen bet altı ııı Lil 

kacbniı erkekli bir &'J"UP,, - Burıadaki memur ailelerinden filin 
olacak - salonun ortaıınclaki büyük masada neteli neteli konu
ıup aülüıüyorlarclı; bir aralık ıramofon çalıp ldanıebneie •·ta· 
dılar ve onlar dansa kalkınca be nim meÇhuJ hüviyetli aiizef yol 
ve otel arkadaınn da anneıiyle birlikte sofradan lralkıp alonun 
kapısına doğru ıinirli ıinirli ilerlemeğe baılaclı; fazla neıeden ra
hatsız oldugu anlaıılryordu. Bir endiıeıi, kederi, ııtırabr vardı ki, 
htanbuldan, kalabalıktan, belki de tamdıldanncı.n kaçıp buraya, 
tenha ve sakin muhite ve aaliba ıinirlerini yabfbnnıaia aelmiı· 
ti; burada danıla, kahkaha ile, priiltülü bir neıe ile karıılaırmk 
canını ııkıbnııtı. 

O, -.lonun kapmna doiru yürürken, arka1mdan, 1-ıt.an aya· 
fa kadar viicudünün çizgilerini bakıılarnnla okpyıp aaıvak ıey
rettİJn. Bu taze, güzıel, zengin, hareketli vüc:udü kollal'Jmn araıı
na aJaoıık olan adam ıinirleri ze!k ve hazla serilip eridcen ru
hunda bir yangın a-eceainin kızıl akiılerini ıeyreclecektir. 
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yemekten ıonra oturma ıalonuna ıeçtim; demin hararetli 
bir hesap bahıi içinde kendiıinden geçmiı bir halde &Ördüğüm 
tüccar, ıimdi köıedeki koltuğa yatar ıibi otunnuı, keıyifli keyifli 
kahvesini içiyor, ecnebiler masanın üstünde bulduklan dünyann 
dört bir tarafından gelmiı turizm reldimlannm sayıfalannı çıe· 
viriyorlar; ihtiyar kan koca odalarına çekilmek Üzere aaanıörün 
ıelmeıini bekliyorlar'. Bu ölü .ıükut içi.nde bir JeY,_ canlı bir ~ar-

lık taze bir hayat arryonım; b.r ıey, bir varlık, bır hayat ki bu 
.:ğuk havayı ıarııp dalgalendının; aabahtanberi ı~nirlerimi ih
tilile veren ve a-eçip gittiği yerlerde halaılan arkaımclan ıürük
liyen dipdiri uzviyetinin ıüzel ve dolgun manzaraıiyle fU liüba· 
li tiic:can olduğu yerde toplanıp daha terbiyeli otunnıia mecl>ur 
etsin, ıu genç yabancdarm ebedi bir hayretle dolu olanak yan 

açık duran ağızlarını bir. karıı dalv.l açtırıp baılannr döndürıün, 
ıııu ihtiyar kadınm haıet ve tezyif nazarlarmı çiğneyip ıeçıin ...• 
Ve o, iıte ıimdi erkenden üst kattaki odaıuıa iıtirahate çekilmiı-

tir; belki c1.e sinir btıhrenı içinde ıabaha kadar uykuıuz ıeçecek 
bir ıeceye beılamak üzere uyuma tecrübelerindedir! 
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Ertesi aabab, kahvaltunı da odamda eUikten sonra, temhel 
ve rahat geçen ıaatlerin zevki içinde, yıkı:vlmıı, ıiyinmiı, öğleye 
doğru salona inmek üzere odamdan çıknuıtnn. Koridorda onun· 
la karıılathm, bitiıik odanın kapmnı kapıyordu; komıuyuz de
mek! 

Baımda ucu ponpanlu yün bir pplaa, boynunda fular, arka
sında zarif bir manto vardı. Kenara çekilerek yol verdim. Gülüm
ser ıibi bakıılarla, dinlenmiı, memnun ve neıeli bir yiizle ti söz
lerimin içine bakarak önümden bir ilkbahar havaıı ıibi ıeçip sit
ti. Vapurda ve yemek salonunda ıördüğümden çok daha ıençti; 
lam bir inkif'lf ile sere ıerpe büyümüı bir genç kız ki henüz yir
mi yaıının kemali İçindedir. 

Ben onu dün akpm hir yaz geceıinde bulutların ıölselen
dirdiii bir ay parçaıı gibi derin bir melankolinin uçurwnunda gö
rüp ıürlendirmiıtim; halbuki itte tenha koridorda ta gözlerimin 

içine bakarak geçip giden cesaretli bir genç kız ki belki .efe ıu, kö
ıcde bucakta, hoılanna giden erkeklere temvüz ettikleri iıitilea 
modern diıilerdendir! 

Merdivenleri indiğim zaman onun annesiyle birlikte otelden 
clı14nya çıkmak üzere olduğunu gördüm. 

Bu iıte zannettiğim kadar güçlük yoklu; fa:zla hulyaya ka
pılmııım, her uman, her yerde rastgelinen kolay kadınlardan bi
ri ki, pek genç olmasından başka tehlikeSi yoktur. Yemeii ye· 
dikten ıonra ıehirdeki iılerimi görmek üzere ıokağa çıktnn ve 
bütün gün hayatmdan memnun bir adam tavriyle, helli belirsiz 
bir ıevinç içinde dolaıtnn. 

Akıam yemeğinde onu daha yakından görebilecek, daha doi 
ruıu ona daha yakından görünebilecek bir yere cıluracaktnn; ye
mekten ıonra cta planımı tatbik sahasına koymak imkinlannı ka
zanmak üzere civarlarından ayrılmıyacaktım. 

(Devamı var) 



ı...1- YAlCIT W IU8AT tat 
' ~ ku ıılrden batını tıikonuıı 
ıllaUadea kaldırdı; 

-Blth banlar hayal. dedL tt-
5UmU. de mahvolmut ialanlarız. 
Anlacbnıa mal UçOmtia .de •• 

- ~ahv mı olduk .. 
İ - Bir 11at M>nra anlarsınız. 
Xral Simoıı, bildiğimiz Simon de
ğildir. Gilrciıtanm çok sevdiği bir 

• 

adamdı. Annem hep ondan bahse- \ 
derdi. Babam, onun askeri ikeıı Çünkü bana küfilr ettiltnk için tir. On altıncı uır, lıarpJedn ve eflenir, 1ehndeal Mebmedi eften l 
can verdi. Fakat onun bir alçak, kızmadım, memnun cldum.. esir ticaretinin en bol blr devridir. dinftek için Kan.denir iltihktmJ-.) 
bir hain olduğunu timdi aıı1ıyo- Hayretle ona bakıyorlardı. Xnl Xahramanlaneınn Jatanbuldaki nndan iki Uç ytıı: defa top attım·\ 
rum. Bir canavar ruhtu insandır. devam cıldiyordu: maceraalnna batlamadan Cince, o dı. Bu suretle cnun c&ıliinii 11-ı • 

- 11kio atı:ı açık dinllyotc!u: -Sisin tanıdıpuz ıibl bir kral nm•nm 1ıtanbaluu eılatamk li- pardı. 
- Yoka sana bir ıey mi yak- olmayı hiç btr uman lıtemem. Bil nmdır. Sebirde neler oluyordu. il· Seki% bdm onu idare ederdi .. 

b Eliso?.. din bunları yapımktaa mabadam, çllacil Mant neler yapıyordu. Sa Bunlann d8rdfiftiln •nyra içinde, 
- Yapmak da iıtedl.. sisi tecrübe etmekti. Anladınız mı ray ve halk ne alemde idi? .. BU- d8ft!ilniin saray cbfU'da nUfun ~ 
lld arbdq: timdi. tün bwılar, romanımın alllcad:r vardı. Hariçte1dler padiJahm ~ 
- Hain, alçak .• diye .CSylendi· llikonun hiddeti ıeçmemifti: ettiii için lauca bJdedecetiz. 1m Jmdep ile Sultan Süleymamn 

ler. - Böyle tecrllbc mi olur? Eli· Yirmi ıelds yqmda talata seçen km olan ihtiyat' 11alaa. dahildeld-
Ell~ devam ediyordu: soyu CÖltererek: Muradın ilk iti ealtanatma rakip ler de -nlde 'lu1tan, Huekf eul· 
- Gene yapmak istiyor. Çaldır· - Bu zavalliyı li.ımekle mi tec· olmamalan için bet Jcardepnm lda tan, kethtic!a b&n ve wkllharc.; 

a tıaerime atıldı. Sonra her ikini- tübenizde muvaffak oldwaua? mı için emir vermek olmuftU. Tah Raziye kalfa idi. 
si de idam edeceğini söyledi.. - öyle icap etti arkadaılar .. ta oturma meruimini müteakip ds Hocan, mi!ft8, earay imamı, 

Zavallı kıs, ıon cümleden sonra Şimdi bunlan konuımıyahm. Dı- aöylediii ilk lh: imam kadı ni:!e, taray vaııı pyh 
ıene hısJararalr ağlamaya baıla- prda aizi yedi allihh bekliyor. Uç - Kanımı aç, yiyecek nrinU •. Şucca ve i1mi ile mefbur Hoca 
11111tı. ada ahin için l:ıuırlaıumttJr. He· OJmutta. Sadettin de Muradın üzerinde te• 
· Dayı soluyarak: p1aia latanbuJa cldecebinis. On- S.huaua ft bet kardqinift ce · ılrl o1an shaaJarch. 
· - triko,, dedi, kendimUi öldürt lan yarclımcı veri,onım. Yolda, nu.U blclırdddctan soma ida tu Saray imamı Kirdi ade Ab-
miyelim.. ölelim, fakat bizi öldür- latubulcla linm olacak parayı da emri vucU: c!ikTlhman e!bhe ~. MUf-
mninler.. ayırdım. Allah yardnnc:mrs dam. - Sua)'da kark cün .. tan t\l· dl Kadı nele de üWd hueaenln 
-SDlbmuzı da aldılar. ltancık- Çdırm içini derin bir ıllk6t tulacalıc, &aııea olnmdılcak.. terki aleyhinde 'ftU verirlerdi. 

sa aldatıldık. ıtejke ıe1mneydik kapl••11tl. Sanki nef .. almadan Murat bir Cila bir Rum wyha- Her ikisi hrristiyanlann clGpıanı 
baraJL, dunıyorludı. SUketu ilk ihW e· neli önllndesı seçerken lrencliaiıu idiler. Ermeni ft yahudi1erin lpe'k-

Dayı ElilOJI. d&ıdtl: den E1ilo oldu. Kral Shnonun a- tacıyanlar: ten, •n ketenden. mavi ~ut 
' - 'Sen buracJa kal.. Bir yere yaldanna kapandı: - Sıhhatine içip: ız.. renk renk •rpaı!aı'dan, mtıs1il -
szkma.. Bb f8yle bir kendimizi - Bbl affet muhterem kralun... Diye balınmflardı. mantarın bityGk sank1anndan pek 
161tuelim., Allah yardım edene Bist. affet.. Padipb ton derece h1ddctıcne.. nefret ederlerdi. Buntan bir ollr• 
ıellr teııl de kurtannz. Sımon onu yerden kaldırdı: rek mUali.imanlann ıarap içmele- Je menettftc!iler. Bir rün maymun-

- Ne yapmak fltiyorıunıu Da- - Sis baldılDU% lazım •• Benim rini. meneden bir emir neıretml1tl. lara yahudilerln pyditl cibi 'im'· 
yı.. yaptıp fena muameleler hep tec P'akat ~rllerin emre kartı dur nmı tak'ke giydirdiler. Bu ıuretle 

_ .stimUdea ne pline.. rübe içincli. Eler iyi iııaanlar ol· mak için ayaklenmılan tt!ılikeü yahudiler, maymun memllesine in 
ilikoya d&iı!U: mua1dma, bua daha bqka ıu- ona birinci emri nabeiclen lldıM:i dirilmek latenmiıtl. 
_Çadırdan yavatça çıkıp &nü· retle mubbele ederdinis. Hepinis bir emir aqrettirmittl Yahudiler, lmk e1U bln altm •er 

.O.• selen •öôetçinin boiuau mert oldulunıuu anllma'k, beni Bir be mı..ı, plıdfphm ne 1ra- mek ıuretiyte eski Jdavelerinl clY-
11kahm. Bir aDAa kavaprut. caıo mesut etti. dar tesattar içlade olchılaau 8C*- me mtllla4elerlnl aJabilnJltlercll. 
nmmı kolay kolay alamular. S<-n Sonra ne 18yllyeceklerinl karar- ~ ga.tenmktedJr. Bildin hmpatı, (DeNtM .,.,. ) 

bir at tedarikine bak. Ba111nm1, Jaıtmnadaıı hl1f• ~!_fan bakan bütün itte bu misaller gibi bnpt ALEMDAR SiNEMASI 
ElllOJU alır kapnın.. Kurtula~ Detı De IUkoJa claaiclu • geçiJOtdıı. 
tak, hıncıda birlefiriz. - Arkadat~ faz.la beklet- Murat, ekseriya UıJdidardaki iKi Fl.LM 

11dal birden Eliıoya döndüler. mede~ hareket edinb. 812e dua e· yeni tarayın bahçeliııde nkit ce· l - Raapatin 
Biraz enelki cfbi ıene ~ decepm. Allah aaıın.. çirirdi. Akpın1hı fiıek atmarak 2 - Baron•z ve uf'Jiı. 
tı.lar. Ge Jm timdi aiJ&m • Bir kaç dakika evvel diıleri ile ----------------------
d • AÇ tJ!CC pll'Çalamak fıtedlkleri adamın IÖZ a u G D N 
u. . lerl tJilre ile D~ "m~ ~ -----~ - Ben burada kalmak ııtemem. a k hale ttlrml 1 

ben de ılzinle celecefim .. nen de ~.;. 1 
tt · S A K AA YA 

d6riteceilm.. atyorclu. -Aİwa .be de yardım etaln.. 

lzmir Kı tay Balosu 

ICucaklaıma heniU ıona ermiı- Diye mmldaDdı. Meftimin en 

d.Çadmnklpmbirdenaçıtdı. Hepblrdençadırdançıktılar. s 1 • o B 1 T A ç M rkan 
Kral Siman. &WUmaiyerek clu· ISTANBUL HAYATI apa a 

f'llJOl'du. ıBko yaamaldanm aka· • 
ak . d toplandı. U . td Kafkaı Mfeden ve Kafkas im- D 1 bl lı l ld .ac, 
:-'=:.~dl. Pakat --:na: :U- lan ticareti uırlarca dene etınİt" - JEANETl'E MAC-DONALD NELSON EDDY ... ~rlş tmez r uvve o u,.o 
ın---:.: L----- t tbıst ken (HORS CONCC>UftS\ mDkAfalı ve 
.;;;'.;en-;;:;u. a en . __ _. MOJDE f MOJDE f MOJDE ! ~-· surPllle tasdik v~ kallul etmlt 
be;m:-::d=fini• "ldlfilrlerb Şark Sinemacıllk aleminin Zafer Abidesi ÇAPA MARKA DUHA r UNL 

- Demek htaı dinleclinuı.. ... Sıhhttiıizin yardımcı ==ee:-,:.:; 11teditt- Ses Krah ''AB DULVEH AB 11 ın son eseri Nefis babaratu 
mld de blllJOflunua.. YA ş A s J N A ş K Yemekleriniz leuet .,. iftiha kaJutıdır ... 

Simoaun ,.ınu dud•ktan detıı. Tarih tesisi: 1816 ti. U ti 1 Ç ~ A 
Jflati ele &Ull,ordu: 

- Bunları yapamı,.cabmıs. • 

. 

Karamazof Kardeşler 
Vızan: Dostoyeyaki 

l>edi. Ali7op tek W etmeden dtti
ruWu we Rakitinin 7am mı ytiriimele 
'baf lad~ . 

- Efer llabe7bı tvaa HD1 ıöney
dl ba7retten cözleri faltaaı cibi aplır-

• ··· Ha, onun bu sabah Motkr..JY&ya cit· 
tiibal biliyor aualWl? 

All1ot1. allkaw bir tawrla: 
-BW,oruın. 
Ccvıbmı ftl'dİ. P'akat bu nder ru

haau uyanciınmıtı. Hayalinde bilyiik 
atabeyiıi Dlmitriniıı hayali bir lihza
cık belinnipi. Bwaunla bet'aber acele 
bil' iti de hatırladı. Acele hatti mubcl· 
dea bir aipariıti bu. Ama, bu h•tırla111 
da silulln•f Sok kalıUdı. Hatta epq 
sonra bil• bunu aklına ettiremedi. 

- Kardqin lvan 1*ıa Wr ıtın qajı
lık 1ılr mahlGk muamelesi etmittt Sen 
bite bDtGn yumupkhimJa namusumdan 
fllplaelendilinl l&ylemiftÜl. Şimdi li· 
dR namus •• aeclyenldn Jnavvetiıai ıö· 
reotjls. 

ıtültln 1tu lhlerl isiaden ıesinniıti. 
Soma aetüsi ~lterek ilbe etti: 

- · Muaatırdu uzaklaplrm. Şu yol 
bizi dopuca bubaya indirir. Jtolda
kovlara ujramakbj m lbım. Bu kadla 
yuı )'Umlfa ba.Jık7.cr. Yanm aut ew
vel bir tukereaini al:Sım. Stareçiıı aj
radıiı Akıbete pttziıaı bildiriyordu. O 
da Mnin kafanda. bir t&rUl bu hali ak· 
1ma atdır1JD17«. 

Bircleabi,. elini delikanlının omusu
na lcoJUI durdu. Oöı:lerinde teklif.iNen 
kor~u bir te.Y ...r:h. 

Nilaayet: 
- Biliyor mUM&n nereye &idecep1 
- Nereal olursa ohun bence h!SP 

bir ... 
- Hadi GrOfinikaya cidelim.. BaJ1 

mnm'I 
Rakithı bu ıuali titreye ti~ye ICr• 

mUJtU. AliJ'ota. his tnunadan: 
- Hlıdif 
Dedi. O. böyle bir cevabı o bdar bek 

leıalJotdu ki. ptlanlıktan apa esık 1ral 
& As daha yeriııdea ~rayacaktı. 

-Yqal 
Diye bafırmamak için, dilini mıdı. 

Vuı~ lrorbsiyle Aliyopnm kolu· 
na •tdank .Urllkledi. 

Konupnadan yUrüyorlardı. Rakltitı 

konuJlnaktan ldeta korkuyor clblydi. 
Blr hn: 

- Seni .a&Dnce ne 'kadar memnun 
olataat 

DetMk tstedl. l'abt 1aemen Nmall 
olıilek ntta. Kenalwl slbl. mlnefter 
bir adamnl n.tt içle hiç bir ip ıtrtl
miyecefini, ancak hesapla hareket ede• 

cetfnl blll)IOl"&ı. h mael~ -- dd 
Mp •ftflltl ~. Adil lMıtfaa pbr 
mak """ b1r. omlft p1wmanJJtma eey
ıetmıtk n.lci w. 

•etan blr aeYln~le: 
- Bu fırsatı bsıntam yuf bana 1 
Diyor ve fena fena antıyonlu. 

-3-

GllOltNllCMllN &V1NH 

Gnafinika. kaaablmn en bla•kk ma 
h .. lliııide. kİlilc mqcluma p1aa bir 
7etde otllruJOl'A g.,, ...... "'Jıl.-. 
"°"" - cla1 .. l'llml. T..- ,.,... 
IDJf Uıi bt1ı ald " prlda .......... 
Ylflı kacJm. ._. Ud pteaVı. Wdik· 

- ,awda ·Orutlal• ~ Pff• 
JOna Wral-.JaN&. ........... •· 
ti 7trinde i& ... ., kil.- ..,. 
--- clelilıU. ~,.. ~ ..... 
..-ıı ••s...-w .. a ,,raamü ieia be 

- bbal ...... Gl'utl•DrMm • --

manlar, benliz kCitülüğil inlriıaf etme· 
miıtl S8ylenilenlere bakılırsa. Samao
ıv.>v, onu lnık&dığı için ihtiyar Madı• 
mın caz bapıi altına koym111w. Fllrıat 

sok seçmeden buna lilzum kalına&. 

Çbkl bdmcatıı ~ ~ 
pek ll1'Ü 1Brtlyordu. 
Şu dBrt MDtp!e iae oa aelm yqında 

bu "- selen lu, IODIMltt eer(Mp ,.. 
ltpDlt, bOtGn ıtbelJliiyle parlamııtı. 
Oaıua 1wdandaı.-ea ı.---. tıir 
teY WlmiJordu. Kulaktan ~la ıı.ı,. 
lclua 11nadla ıunctan: ihii-etttc 

"OS J9lli ,apnda im 1ııir •biti....
mit ft u .-ra~nl--•eııa•..
falet .. utanc ~de ~. ~ 
v•;rete &lre Gnltfpika. llCllrU 9 .... 
liJcli. Hatırı eaJllrr rabaıillmlen -
ala ,.91'UIU fdL 

.... 4llt "' ......... lllr .. 
.... &iM lıuanp rtak.,... .... .... 
~...,.n hukımaae'lllaa~ 
._...._ıca,a. ...._ wr 'b 
.,., ..... taopıem ..... ,.,. we.
.. pbordu? ,._. •.,a llira J1a11111 
ka.rMllllS'61n tlP'ı=m ıtal ...,.._ 
Yalnu .... 111111t•hbk ki, fil clkt .. 
.. ....... blmill .__ ......... ' • 
...... hiç ld-. - ....... .. 
117U,..k qtln•ımıiıti. ._.. ..... 
JIOI*. Çlak8 belt .. iki,.... ...... 
~ ... vunalmuı. ah of ~···-haaWe~ ........... ... 
- _..... mukue111d 1rar.-.... • 

riya pillkünnüıJerdi. Bu u 
wa olanlar bile nrdı. 

itlerine Ü ıirittilini .,. 
bir lfakat a&*rdilini .. 
Hattl bu kabiliyet yüı:ünclflı 
adlltıd1J111 ... Deri 



~ .\~h li}ıl' ı._r .. 
~ ~trı $,·li~V~kit) - Burada üç hayYan hırsızı yakalanmıştır . 

~. t- 1\ı lcth ogtu S.tılnuı Ahmet oğlu Ethem ve İsmirden Ah-
~"- ı:ı~ met ~..J ' h" Bey-

'<l ç._ 0ba, Sc . ~ında: olan bu hayvan hını&ları, Ak ıaan~ 
.& s ~tlt~ Ydı_koy ve Yayfın köylerinden bir ıenedcnberı hay-
°'~L Orı. • •c bır f' }'" 
1 

cıi., tlinltrd ur u ele geçme~kte idiler. tı '"<it c y· .. . t ~ l\l ~ .~abrtasr ıne Seydiköyüntden çaldılclan iki hay.an uzcrın 
~~atııltıbt ha 

1
' baıta yüzbaıı Mahir olduğu halile. hıraıılann 

llcrd·arıa bir;.~ınıplr ve Sındırgır.ın AJacaaltı köyilnde çaldıkları 
~ lt ır. r e yakalanmıılar ve müddeiumumilife teslim cdil-

~'ıı al"\ft 
t';it 1'l hrraııları . • d -l:cltrıckt ' yapılan sorgu neticeainde bır ıencdcnberı e 

e olan h 1 kl . . . a· ırsız ı. arını ıtıraf etmısler •r. 
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Bir Sivri Akıllının Macera lan: 

u JJAI.K OPERETi 
.Unlinc lli da akşam 9 d:ı 

PJP1ÇA 
(Foh) yeni bale heyeti 

r$.~ı TURAN TiYATROSU l LJ Bugün ıınnt 15 ıle tale· 
.J • beye; Gece 20.30 dn 
~ Aı' unıurna. Erlu~nıl Sııcli 
Tek ,.e nrkadıışlnrı: (SEFtı.LER> 

Çinliler '\"e (Se) Atili revüsü. 

KAYIP ARANIYOR 
928 5enesinde 'Dlyıırbakırda maaile 

bulundu~umuı uman 327 doğumlu 
tstonhullll \'ahicl oıhı ajabeyim E· 
min Fericli :ırıyorum. Adresini Tel'• 
nerede oJdu~nu bilenler 16tfen in· 
sanh·et namına odrc~ıme hilı'llrme
leri~i rica ederim. - R~ffk. Ilauntf. 
'Mnhmutpn~a. Krft:li lırın Nn. H dr. 

Eae'enceli köse: 

SOi.DAN S:\GA: 

ı - Jfahe~ krnlının isimlerinden 

biri. 2 - Yardım - ı;aiılarn. S - Bir 
çiçek - is:r:ın eden. 4 - Bir mey' ıı 
- genişlik. 5 - Birinci. li - N'olıı -
kederli bir holde. 1 - Süs - nir ed:ı
tın kı!>nltılmışl. 8 - Cin~. 9 - Ha
mam ~dcYetından - gubar - r.chap. 
10 - Dir s:ıri hn~talık - hir d:ıC. 

\ UKAHIUAN AŞ.\~(: 
ı - ll!Uııt l üıfi. 2-kö> ün bl'yi·~·e 

ni- tl.:lifsiı. 3 • bir cins l.:abak • sıfat. 

4 - Nakil ''asılıılarınd:ın bh'i • )'I· 

!un - ten•i bir ııdeıtir. 6 - Atııltı ka· 
pıya. '1 - l\onışu memleketlerden 
birhıc mcn~ur> • la\"Ja lc\'tızımınclıın. 
S - Bir mııhut - bir Yapunımuıun 
i~rııi - ıle. !l - Rir pcnıamber • «ll
folnn. 1 tl - Şart eıiatı - hpıın:r:ııfa 
"r:ı ıln~lıır. 11 - Hn nnı:lk • isnır. 

Dünkü Bilmecemizin 
Halledilmİ! Şekli 

SOLU.\~ SACA: 
1 - Dnln,•r.re. 2 - UmRcı - an. 

3 - Jlnnınınn. 4 - :Eri\'Rn. ?) - Mal 
- in. li - Fillre. 7 - Rlf - ye. 8 -
!I - HiRıı. JO - f.e''!i • llatııy. 
\'VKARJI>A~ ASı\GtYA: 

1 - Durum - ra. 2 - Atna - flfiş. 
3 - J.tımrıır. 4 - Acar. !i - \"ınltı . 
6 - D:l\'ıır. 7 - R:ına - c) e. 8 -
En • na - ek. 

5.15 
!I. 
9.10 

10. 
10.40 

10.40 

Radlo 1'11riıo: Sıırkı, pi~ 1110. 

Eyfel kulc~i : Ş:ırkı. Ph ııno. 

Yiyann : H. Nr~ Pı ' ono kon-
seri. 
l.il: Kmu lel. 
1.ondrıı (H.): 
bert). 

Kuartet ( Şu-

Turlno gr: 1\cnı:ın, phnno. 

HAFiF MCSIKl \':E OPERETi.En 

2.50 
5. 

.. 
8.15 
9. 
t.ıo 

9.15 

9.50 
11.15 
1 t.30 
ı. 

Radio Pari~: lfandtl. 
Breslal': Kış lene i !.:on~l'rl 
C1 inci kısıın) • 
Leipılı: Operetlerden l.:ıırna• 
nl ııahnelerl. 
\'arşon: J.eh operetleri. 
Praı 1: Muhtelif parçalar. 
Breslav: Kış lanesi kon~erl 

(2 nci kmm). 
nudnpeşle : Çingene opera 
havaları. 

Nopoll gr: Operet parcnları. 
Bük re,: Orke tra. 
Birçok Almlln istasyonları • 
.Stuttıarl: Harır kllisik parça-
hır. 

DAXS i\ICSIKISl 
11.15 Soıten ; 11.30 1· i:rano; 12 

fstokholın; 12.30 l.ondra (R.); 1 Ra
dlo Pari : 1.20 J.ondra (N.). 

\•ARYETE VE KARAREt.ER 
10. ı.ondra (N.) : l\lüzikhol. 
ıı. Drilk el :? : Knbare. 
11.50 Paris l'TT: Varyete. 

Moıkova Operasında 
Temsil 

Büyük Hns hcstckArı Glinka'nın 
meşhur "Çara göre hıı~at

0 

opcrll'>I 
MoskO\"Oda oynanmak üzere hnzırla
nıyor. Yakında Mosko\"ıı De\"lct ope
rasında teınsıl edilecek. 

A\"rupa gnzeleleriniıı Hus mntbua
tından naklen ) ıızdıklıırına f:ul c bu 
operanın SO\")'cl tiyatrolnrındo ıcın
slllni bina! Stnlln insi) e etmiştir. 

Gllnka yeni Hus musikisinin baha. 
sı sa)·ılır. 1803 - 1857 arasında :raşa· 
mıt olan Gliuka'nın "Çara sure ha· 
yat"' ismindeki operası çok meşhur. 
dur \'C klüsik musiki nrasındn )er al
mekladır. 

( Kısa haberler ) 
•Gümrük idaresi 4300 kiloluk bir 

hurma partisiyle yapılan bir nhte
kıtrlık ıne.rdnna cık:ırmıştır. Bu hur· 
malar, üzerine "Hatay" yazılı bir ta
kım ambalAj)ara konulup ht:ınbula 
ıelirHmişti. llalbuki Halayda ilıra· 
cal )apacak kadar hurma yetişmet. 
\'apılıın tahkikat, bu hurmaların Su
riyeden Hat:ıyn ol:ul:ırtık orııdan da 
Hatnyd:ın gelecek malların )"Özde. 99 
gümrük tentilAtındon lslirade ctruek 
maksadiylc buraya gctirfldl(Unl gös
termiştir. Sahiplerinden yüzde yüı 
gümriık '·crHrncsi istenen hurmala
rın resmi ödenmediği itin "salııpsi:ı: 
ena'' \•o:dycllnc giren parti, h:ı;) ır 

cemiretlerinc daAıtılmıştır. 
• Ankaradn teıuasıa bulunan De

o iı:bank umum ın!ldüril Yusuf Zi)a 
i<:rıin, Jstanhula hııreket edcrJ.:cn ıa
zetecilcre Lcy:ın:ıııa buluıı:ır:ık, Uc. 
nlzhank bütçe inin Yekıitcıce tasdik 
edildi~lnl, idare mnı;rnnnrı için büt· 
ce:re konulnn tııhslsntın 500 bin Ilı a 
oldıığumı. L>eni~hankın iktısat '·cU
lcline merbut scrnın)esinin ldc\l~le 
alt nıllessesl•lerin ı dnrc \"c ımirnka
hesi şelılinc) tülıl hıtulacaAını ve bu 
sebeple k:ıdroıl.ı t.ıs:ırruflar )'apılına
\1 ınuhtemcl oldııAımu ı;iiyleıııiştlr. 

• ,\lebus naınıtcllcrlnden Parti na
mına olanların ııtı)tsı ıki lıinc lıık· 
l:ışını~tır. l.lunıı ınukalıil ınü.stııkıl o
larak nıımzcllil\lcrini ko)nnların r.a· 
~· ı:.ı binde lıir dcncee'k derecede ar.
dır. 

• Hazırlnılı~h yıllık programı tıı
uike lınşlernn 'akıflar idaresi, tarihi 
lınıı e erlerin ıuınlrirıe Jı.ı~lnınış, bir 
kısınııın dil b:ışl.ınıak üzeredir. Bu 
mcr:ındn Sullıın:ılımelleld Cedıdefcn
di mcdre c\i ile t"J.:Udardn "Suı:ıı. 
Siıınn mc cidi"', l\a,·ak iskelesindeki 
'l..:ıla Bc.'lir ıığıı" mescitleri de tamir 
edilecektir. Y:ılnıı Cedidcfeııdl med
resesi için &000 liralık tıımir tııhsl· 
~alı J\onıılınuştur. 

• Geı;eıılcrılc lzınirln Dikili :kan
sının Çondarlı ııııhi)'c~lnde ıclzclr:
den yıkılan twlcrin tamiri i("in bmir 
,.11,reti blilçe\inden rıOOO liralık tııh
.si 111 a~Tılm1~1ır. 
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,~~ -'ı, ~~~..J) ~r1~: ~~·"'-~/Jfh.~· , t~ ~ .(N~ ~~ .. ~s- ;, · ı(~ .. , ·. -.f;fl>+~. 
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Bu haftaki futbol ma«;ları 
Matbuat Takımı Şişli ile Karşılaşıyor · 
PERA-ŞiŞLi 

~ ann taksimde şampiyonluk musaba kası yapacaklar 

Matbuatla1Cımı Bur8<1. seyahati e~nda 

Geçen pazarld müsabakalarla Şişli takımı meşhur kalecisi 
sona eren lik maçlarından sonra Fruhan, genç mütekaitlerden 
- dün yazdığımız gibi - yarın. merkez muavin Zarmay, lstefan, 
dan itibaren şiit müsalbakalarma Aram, Ekşiyan, Agopyan ve diş. 
başlanacaktır. çi Tülbentçiyan gibi tanınnıı§ 

B. Takımları arasrnda 

···tr·saray··:··Fener· 
Bugünkü Maça Birinci 
Timleriyle Çıkacaklar 

Haklı itirazlarını kabul ettire. sporculardan teşkil edilecektir. 
miyen Galatasaray ve Beşiktaş Buna mukabil gazeteciler ise 
klüplerinin bu seneki maçlara. iş- en iyi elemanlarından, Ahmet A-
tirak etmemeleri yüzünden şilt demle Osman Kavraktan mah. Bugün saat 15 te Taksim sta-
karşılaşmaları ehemmiyetini kay rumdurlar. dmda. Galatasa~ay ve Fenerbab.. 
betmiş bulunmaktadır. Nitekim Şimdiye kadar muhtelif takım- çe klüplerinin B takımları lik 
bu pazar yapılacak karşılaşma . !arla müsabakalar yapan bu na_ şampiyonluğu maçlarmın sonun. 
!ardan hiç birisi enteresan değil. mağlup ekipin, yarın Taksim sa. cusunu yapacaklardır. 
dir. hasında yapacağı maç ıkuvvetin- Fenerliler, rakiplerinden iki 
Diğer taraftan yarın sahalı den şüphe eden binlerce meraklı puvan ileride bulunmakta ol. 

Büyük Türk IOgati1 ı T • 1 ·1- -A 1 tk 
hazwlanıyor ·v oroşııo, un ıvu , 

Maarif Vekili Türk Dil .. Vatanımıza kanımızla Ve hayatıffll J 
Kurumuna Riyaset Etti h.• f d .... • • . tl'lı 
A~kara,. ~4 (Telefonla) - ızme e ecegımıze ·yemın e ı~ l' 

Maarı ! Vekılı Hasan Ali YUcel Moskova 24 (A.A) _ T 1 . . . T ribt 1 
• w • • • asa a.. rşmayı bılmeliyız. a ., 

bugiln ögleden evvel Tlirk Dili jansı bildir iyor: d l . l Kızıl ordil• ~UJ 
Tetkik Kurumu merkez heyeti- Tahlif töreninden sonr b. o ~l"Y).sıydie.'lm l"·...m f. Jı)., tUr . . a. ır nu.. mag up e ez, yı uu ...- _,ı cı •!tı.ıı 
~ın ılk içtlmaına r:yaset etmiş- tuk söyliyen Mareşal Voroşilov, kuvvet olarak mevcut. bııı e nt 
tır. Bu toplantıda l\.urumun bu- ezcümle demiştir ki: bilr. Kızıl Ordu, böyledi!ft ra~ 
gUnkU ve Herdeki çalışmaları Her yerde kanımız ve hayatı 00· 1 1 1..+- ıle· . . , • ma ye o acaı-.w.L· &erı 
Uzerınde konuşulmuş ve bir neş- mızla, vatammıza., halkımıza ve . lt 
riyat proğramı hazırlanmıştır. hükUmetimize h izmet edeceğimi' Kızıl Ordu erlerı, kUJll -.. h.a 

• l ı ·tik la.rt ve oı 
Programa göre, lugatin birin· ze yemin ettik. Her birinizin, bti. an, po 1 . memur re~ ? b 

ci cildinin bitirilerek derhal yük Lenin ve Stalin için, vatanı, sa mesul zımamdarla.rt . . • e 
bastırılması, HUseyin KAzım'ın milleti, işçi ve çiftçi hükfuneti L bizler, hepimiz, bunun~ ., 
bilyilk Türk 10.gatinin birkaç çin, seve seve kanını ve hatta ha.. rulmadan çalışacağız. ~ 
forması bastmlmış olan UçUncU yatını vermeğe hazır olduğunuzu politik terbiyeye, ~1 . . k 
cildinin ikmali, 30 !ormaya ya- biliyorum. Fakat , bu kafi değil • zun durmadan iyileştne51 ~; • lltt 
km bir yekftn tutan yeni derle- dir . biltün kuvvetimizi .,,erece~· 1• ll 
me neticelerinin bir f asikUl ;la- Kızıl ordunun zimamdarları ve çi ve çiftçi Kızıl OrdUJlıııı ;;~ 
rak neşri, Ekarskl Yak ut lftga- şefleri olan bizlerin yapacağımız ettiği emin kalkanın at'~ «tll 

tinin eskik formalarının tamam daha çok şeyler vardır. Bizler, Lenin ve Stalin'in pil)-iile 
lanarak.. 20 formalık bir fasikUl şanlı Kızıl Ordunun önünde bu _ eserinin muvaffakıyetle.~ 
halinde ilk kısmınm bastırilma- lunan vazifeye daima layı'k kal. sut bir surette inkişafı ıÇ;,, 
sı kararlaştırılmıştır. ması içi.~., bize tevd~ . edilen. işi 1 le çalışmak l~dır. ve bO~ 

Tercüme edilmiş olan "Divanı sevk ve ıdare etmesını, çok ça .. lışılacaktır. Askeri yerf> 
LügatittUrk" Un neşredilmesi Iışmayr, teşkilatlı bir tarzda ça - bunun zrmanıdir. 

için !Azım olan tertibatın ~lın· Mebus seçı·m·ı ı Fransa, lngı"lt masr alAkadarla.ra bild i rilmiş· 

tir~undan başka bUyUk TUrk Fazla Mebus Sayısı F ranko hük01118 
1Ugatine hazırlık olmak üzere, 24 Ü Geçecek 
taranmış eserlerden Ştmnl dl· .Ankar a., 24 (Telefonla) -
vanı " tak simlle" halinde, tara- Daht11ye VekAleU mebus inU
ma neticeleri indeks olarak ko- hap mazbatalarını bastırarak 

nulacak ve ön söze şair ve eseri vllA.yetlere göndermiştir. 
hakkında dil ve tarih bakımın- On beş gllndenbert asxlI du
dan yapılmış bir t~tklk tlhe o· ran seçim dolayısiyle intihap 
lunacaktır. hakkını haiz yurtdaşların lslm

Başvekil 
tktısat Vekaletinde 

Ier inl havi esas .defterler yarm 
(bugUn) yerlerinden kaldırıla-
caktır. 

Ondan s onraki on beş gUn zar 
Ankara., 24 (Telefonl.a) - fmda da teft1ş h eyetleri intihap 

Başvekilimiz Dr. Refik Say· hakkını h aiz olup isimleri esas 
dam bugUn öğleden sonra. lkti· defter lerde bulunmayan yurt
sat vek!letine giderek Vekil daşların itirazlarını tetkik ede
HUsnU Çakır lle vekA.Iete alt lş- ceklerdir. 
ler hakkında bir mUddet görüş- Bunun sonund a. mUntahlp sa.-

Tanıyorlar 
ll· Paris, 24 (A.A.) _. tıi 

dler bugUn mecllste yg.~DU 
yanatında, 11azartesi g b 
zırlar mecllsine FranJ!O 11 ı 
metinin tanınmasını te~ 
ceğinl blldlrmiştlr. ~e 

Baş>ekil, Fransız JlU 1 
nln bundan böyle Genel'~~' 
konun hUkO.meti olafl ( 
hUkQmetle iyi komşulıl~.t 

ıc•' sebetlerl idame etmesi c( 

ceğl kanaatini gösterııı1• t 
!erine şu suretle de"Vntıl 
Ur: ~ 

"Cumhuriyetçi ordusıl 
Taksim stadında gayrifedereler için bulunmaz bir fırsattır. duklarmdan bugünkü maçı 
;Jampiyonluğunu belli edecek o _ Tebliğ galibiyetle veyahut beraberlikle muştur. 
lan ezeli rakip Şişli - Pera mü. Matbuat takımı 7«ı.ptanlrğuı . bitirdikleri anda şampiyon oL Barutgücü Sahasınaa 

nllerin , mebusların sayısı belli 
olacaktır. 

kaç hafta. daha mukare!JI 
ceğine kim ihtimal ,·e~ 
Bizzat B. Azananın fi.it 

sabakasr yapılacaktır. dan: : ıuş olacaklardır. 
2 S k l l Yapılacak Maçlar 

Romanyanm Tamşıvar klü'biy- 6 şubat pazar günü Şişli mü. arı ırmızı ı arın birinciliği .c: 1 - Askeri ü'bbiye olfulu -

Bu devrede f azl a olarak 91ka· 

le anlaşma olamadıgvı iı:;in Tak • tekaitlerile Taksim stadında bir kazanmak içiQ. birinci taknnlarile 
· b Barutgücü A takımları saat 15,30 -----------

sim liki birinciliği müsabakası müsabaka yapılacağından, arka _ u müsabakaya iştirak edecekle. I 
yapılmaktadır. Sabaleyin saat 9 daşların muayyen gün saat do - ri söylenmektedir ki Fenerlilerin da. 2 - Yeşilköyspor - Barut. Sovyet konso oshanesinde 

kuz b 
· k'ld h k gu"cü B takımları saat 13,30 da. 

da Şişli - Pera B takımları kar. uçukta futbol levazımlarile aynı şe ı e are et etmeleri de Dün gece Sovy-: t kcm:oto.ham-
şılaşacak, saat 10 da da namağ. beraber statta bulunmaları rica kuvvetle muhtemeldir. Yarım dakikada sinide Rus sanatkarlarının çevirdik 
lllp matbuat takımı Şişli müteka. olunur. Bugünkü müsabakada Galata- teri son filmlerinden biri, lstan-
itlerile oynıyaca.ktır. Bu eğlen - saray 2-0 galip gelirse puvanlar nakavt etti bul basın mensuplarından ve şeh-
ccli maçtan sonra da lıer mü:;a. E rbaada Spor müsavi olacağından bir maç daha Ml:ı.mi (Flori da) 24 (A.A.) - rimizin kültür aleminden mürek-
bakaların taraftn.rlarmr çıldırta. Hareketleri 

1 

yapmak mecburiyeti hasıl ola ~ Boksör Toni Galento, rakibi A- kep davetlilere gösterilmi1tir. 
c::ı.kdcreccye vardıran gayrifede_ Erbaa. (Va.kıt) - 926 yılında <"~~· Fenerin 3-0 Iık mağllıbiyc. bo Feldman'ı ilk ravunttn. na- "Profesör Mamlok,, adlı filinin 
relerin en kuvvetli iki teşekkülü memleket gençliğinin kalp Ye el tı ıse GaJatasarayr ~ampiyon ya- kavt etmiştir. Mac 31 buçuk .sa- mevzuu Bertin.de ge!ien bir siyasi 
Şişli Ye Pcra karşı karşıya gele. birliğile mütevazı bir çatı altın. pacaktrr. niye sUrmUştUr. mücadele sahnesidir ve filmde Rus 
ceklerdir. da teşkil etmiş oldukları "Taş -==--------------------=----- · ff k" ı 

• 
artistlerinin barız muva a ıyet e· 

Şimdiye kadar yapılan müsa - ova ~r birliği., senelik kongre. ri vardtr. Bu filmden sonra dost 
bakalar sonunda Şişli Peradan sini dün gece halkevi salonunda kom~umuzun 21 inci yıl bayram· 
bir puvan ileride olduğundan Pe. yatpı. Gençliğin geçen bir sene lan dolayı.siyle Kızılmeyldanda ya-
ra şampiyonluğu alabilmek için için başardığı işler konuşuldu. pılan ge!iit resminin intibaları scy-
rakibini yenmek mecburiyetinde- Açık reyle yapılan intihabat so. redilmiş, davetliler hazırlanan bü-
dir. AvantaJ·lı vaziyette olan Şia nunda klübün genç elemanların- 1 ~ fede izaz olunmuştur. 
li ise bu müsabakada berabere dan Reşit Önder, Alişan Dikta.ş, 
dahi kalsa bu sene de gayrifede. Hüseyin Solak, Osman Dilek, SU.. 
reler birinciliğini alacaktır. ruri Aytaç, Kemal Kıvırcı, Sala. 

Alelade karşılaşmalarda. · bile hattin Ateşli idare heyetine se • 
şehrimiz sporcularını fevkalade çildiler. Zaman zaman muhitin 
alakadar eden bu iki takımın bil gösterdiği alakasızlık karşısın -
hassa yarınki gibi bir şampiyon- da yılmadan çalışan gençlerin ye. 
luk maçı büsbütün enteresan ol. ni işlerinde muvaffak olacakla-
maktadır. rına ümidim kuvvetlidir. 

Şişli takımı talebe olan mer. 
kez muavini Pançef ile meşhur 
Vahabmdan mahrumdur. Pera _ 
nın i~e bu sene bir türlü antren.er 
bir hale girmemiş bulunmakta ol. 
duğunu görüyoruz. 

Sarı siyahlılardan talebe olan 
Çaçi ile , askerlik vazifesini yap
makta olan Mesinezi takımdaki 
yerletrini alamam!l.ktadır. lki ta. 
rafın da eski kuvvetinden bir hay 
li kaybetmiş olduğu aşikar olmak 
la beraber bu maç yine heyeca. 
nmdan hiç bir şey kaylbetmiye _ 
cektir. 

Pera - Şişli müsabakasından 

evvel yapılacak olan eğlenceli 

maç ta bir hayli ehemmiyetlidir. 
Calatas:ı.ray. Beykoz, İstanbul . 
spor ihtiyarlarının büyük sayı 
~arkile yendikten sonra Bursada 
da muvaffakıyetli bir müsabaka
dan sonra 3- 2 galip gelen bu su. 
retle namağl\ıp ekip ismini alan 
::\.Iatbuat takımı, yarın sabah Şiş. 
linin mütekaitleriic çarpışacak _ 
tır. 

Geçen bir yıl içinde Taşova 
spor birliği Niksar, Tokat, Sam. 
sun sporcularile sık srk temas -
Iar yapmışlar ve lbu temasların 
hepsinde çok iyi neticeler almış. 
I:ırdır. Futboldan başka voley . 
bol. atletizm, pinpon ve güreşte 
bölge dahilindeki temaslarında 

müsbet neticeler almışlardır. Yi
ne bu sene içinde hiç bir takıma 
mağlup olmamakla beraber To _ 
kat bölgesinin Diyarbakrrla olan 
maçlarnia beş oyuncu ile i~tirak 
etmişlerdir. 

Vef ahları Davet 
Vefa idman Ytlrdıt Genel Sel;-

rcterliğindcn: · 

Beden Terbiyesi kanununa tev. 
fikan tcsçili yapılmıyan faal ve 
gayrifaal üyelerin nüfus kağıtla. 
t'ı ve altı adet vesika fotoğrafla
rile birlikte 1-3- 939 dan 1-4 
-939 tarihine kadar paazrtesi 
perşembe günleri saat 18-19 a. 
rası klüp merkezine müracaatla. 
rı ehemmiyetle r ica olunur, 

1 • 

1,eneke kutularda 
kaşe Algopan 

Grip ,.e nezlenin, romatizma, baş ' e diş ağrdarmm en t:e!ıirll ıla

cıdır. Teneke kutularda olduğundan daima t erkip ve t~lrlni mu. 
hafaza eder. Her eczanede teklik kut.usu 7,5 kuruştur. 

ncabonda günde 3 ·. 4 
kaşe allnablBftr 



a . 
~ŞOrasında mJler konuşulmalı1 'IJ ...................................................................... -

j~ • erşeyden evvel 
·~ lstik l"' ğıl.' ~tar !il• rar azım,, 

t tlıtııı Şür llsupları ara.smdıı duğu gibi blrbirinede bağlıdır. 
• 1f lnlltac a an.keti için fikir- Muallimliği yükseltmek için 

'l 11-es~t et.tigimiz Gala. mektepleri yükselteceğiz. nk mek 
~erli edi ~:bı~at muallimi tep. ortamektep. lise ve Universi
' liabip U~ erınıızden Bay İs- te hepsi ayn ayrı dertlerimiz ve 
,~i, . dakikalarda: me§galemizdir. 
• !\.." •· kı dedi. n .. ı· 1 ~ 0 k • e soy ıye. Şuranın vereceği en hayırlı bir 

" a ~ıa:~a.r çok ki: ve an. kararda artık meslekte lazım ge. 
' \ttalif · ı len istikrarı temin etmektir. DUn-
11( der iflrası kanunu fii- ya.um an mUtekAmil sistemleri 

01~ ~tbik ediliyor. A:r. de olsa bunları değiştirip durmak 
; a._ı:ı. ur. için söylemiyo -1 tecrübelerle görillmli.ştür ki sar. 

k eıı d 1~ Yücel §Ora için sıntı vermekten batka bir netice 
P~ı ga ogru Yolu ve mtıa. doğuramaz. · 

8İJlıdi;:t rı.el buldu. Bir ı Halbuki istikrarın en kusurlu-
'e. el' tibl adar içlerinde su en mUtekAmilinden de daha 
. hibı ntUt beynelmilel şöh. 1 hayırlı olur. 
Uel'i ehassıslann t . 
ı il de buluna v ve .. ~:- Btmu söylemekle maarifımfzin 
~ tQI>laYtp b ugu butun olduğu yerde saplanıp kalmasını 

1 leket dahı~tınyor. Son ı kastetmiyorum. Maarif durma -
~l'iı:ı.in " ınde mektep 1 dan daimt bir seviye tekD.mfilil 
~ alnı &k tnuallimlerinin ı ister. Bu tekamill işi de meslekt 

,,. a Üzere o l · k. '"'Pttl'(} n ara ıç. bir istikrar içinde olmalıdır 1• 

l l'atıotıa 1
' ~unlar, karar. hem terakkinin nimetine erebile. 

" ~ ı. r halınd t b·t lr._ ·el\~lete bildi e es ı . e. lim, hem de sarsmtılarm hUsran-
ıı.~ .\ıı 'YU recekJerdır. larından kurtu!atım. 

la lnebd cet tuttuğu bu EN MOHlM NOKTA 
k 8fste . elerden realiteye . . . . . . 
~bdee ~ı Yerine, realitel~r. MRarifçılık çok gırift bir. iş~r. 
~i~Qr gıtınek sistemini tat- Fakat kendisini herkese bılinı:
be~ Onun kUltürlü kafa. miş gibi gösterecek popUler bır 

ı,, enen Yol da zaten bu çehresi varcLr. Bizde asker ol. 
"(alit · 1 mıyan askedn ı,•ne_ .. karışmaz. 

kar Vekilimizin ilimle uğ. Mülıendis olmıyaıı .ıccp~ ıl plfuıı 
l'tıı· ası, ona en ~ yapmaya kalkmaz. 
,~tir. Bugü dognı yolu / Doktor olmıyan reçete yazmaz. 
6ıı ıı esı bUttın ~artlı~~~· Fakat herkes maariften maarif 
~ll .. aafındadrr Zaestee ede mı ıtl. işlerinden çakar! .. 

~ • n At · n ev e -
~ (ta, atürk zaferden ev. HaPbuld en koyu maarifçiler 
~ '1ek·~er bittikten sonra dahi ancak maarifin muayyen 

, ~ .. 'l'ab~ti olacağım) der du. sahalarmda aydınlık görllflere 
1tıı~aıı : 0ı:ıun vekil olma. ! sahip ola.bilirler. Bütün maarif 

~ u~ ~ Yoktu. o ancak bu- işlerini bütün derinliklerlle kav. 
t'~at =de buiun~bilirdi ı rayıverdim sanmak, kendini al. 
'~'ı_~uecır Şet bunun! · datmak olur. Ha.san .Ali Yücelin 
, .. ''da ama. ··sbet ~~:~ eheınını~ verdL şClradan evvel tf1raııın mu 
-~~tlltit olu;vof'du. Zaten sahafaroa ça'ılşarail:mUsbef neti
sır,"'ıtuklarmda kdnJt:- ~ ~eıdal tüifn içlıi 

~ ·. kaleme geldiğini ilk bqta •~ledlfim ıl8temi tut. 
lnı·~ ı ması da bundan dolayıdır. Şah. 

1~tt~a CUnthUrtyetteki sıma gelince; ben., biraz tarihle 
. ~1cın1 hudutau.ı b~a:e.: ve edebiyatla uğraşır olmaktan 
' ~ ltt ettırmıeur De 1 t dolayı ancak bu sahalarda bazı 
~; l.tnu Şe!fmf • .:ıt e fikirler söyliyebllfrim. Nitekim 

l>e İlıanu de yU~k e. edebiyat muaıumlerl içtlmamda 
~."lli batladıoır... · va. da bu fikirleri f ormilller halin , 
a.."'llttı.... a• zaman yap d bit ettik! 

~.-11 itı~ı;ıe en çok halkın e tes 
it~"' Jca,...ıl .. +ı TARiH DİL MEc;EJ'.EJ'.ER.1 
ııı 'q~ -9 ""'W".. ' 
ıı._ ~!ilden inııztn b&.fID& ma. En büyllk kfiltUr kaynağı olan 
s;ıelint YetJ§lne, onuıı bil. 

ili ~o hilen ve devalari. 
hir \r:: genç, çalıtkan, 

tnaatit1 getirişi de ken-
(~ ~l'trı· e Verdiği ehem • 
l'~ca \. 1 Yor nıu "> 
~i~ ' uUtUn • 
~ lııı:ı. :n nıaarif çiler, Mil 
~tlntıı llivekiı iken rah. 
ı. at'ft \r Yefatından aonra 
~ ~~klletı vekilliğini 
tı-;~ ts"''~ mealeğiml-
~~ı. ~ . -.ç \'eren aziz ha. 
~t"' ~~&ktadır. 

' toı>ı~ nıabadnn, 
1 ~~ ~il olan Maarif 

ııı .. ha~h !bUlıtm olacatmı 
~ etQı lletıceter verece 
~ -~tı~~ ektfr. Maarif ihtl 
~ dertleri de büyük 

re ) ~~ ~betı~'. lbttyaçlar Joga. 

if
1 a.ıbı~ ~ar,~fı halde. ted-

Türls:lüğü Tahkir 
Davaları 

Türklül!ü tıılıkır dııvalıın bundan 
bundan sonra gizli olarak b:ıkılııcak
tır. Adliye \•ck&lelf, müddeiumumi
ilklere yaptığı bir tamimle şunu dl· 
yor: 

"- Türklil#il, Bfiyilk l\lillel l'ıle<'li
~ını, hük(hnetin şahsiyetini, reislcum 
buru, de,·Jetin slldhh kunetlerinl 
tahkir sucJuına müteallik duruşma-

ların Aleni olar:ık icrası, faillerine 
.• arşı işlediği sucl:ırın rüyeti itfbıırl
le dinleyenler üzerinde asabiyet ve 
neyecan uyandırmak ltibııriyle em· 
niyeti muhaCnzıı bııkımından mııhzuı 
ıu olduğu gibi böyle mııhdul suini
yet erbabının edep haricine çıkarak 
ıakııret s:ı<lcdinde sarfettfklerl gaJi:ı 
özlerin Cıleni celselerde de mevzuu 

uahis edilmesi milll hisleri rencldc 
tmek itlbariyle mahzurludur. 

Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 3i3 üncü maddesi mucibince 
umumi Adap ve emnlyetl muhafaza 
maksııdiyle duruşmanın gizli olıırıık 

icrası icap ettiğinden mevzu olnıı 
sucl:ıra ait duruşmaların gizil yapıl· 
mosı hususunda mahkemelerde ta
kipte bulunulması telıliA olunur." 

tarih ve dil meselelerini bilyUk 
Atatilrk kendi kanatları altına 
atmıştı. Her iki sahada bUyilk 
kazançlar oldu. Yeni ufuklar a. 
çıldı. Milteaddit safhalarda tec
rübeler yapıldı. 

Artık, bugUn bunların bir ma. 
arif şurasında mekteplerimi%in se 
viyelerine göre klhikle§tlrilmesi 
lazım gelir: Meseli, lise tarih Jd, 
taplannda, Timurlek için doğu. 
şundan ölümüne kadar (Yağmur 
harbi), (Köpril harbi), (~te 
harbi) gibi tali derecedeki çenk -
lerfne kadar malfuna.t verildiği 
halde vatanı dört saatlik cenkle 
d5rt defa bUyüten (Mercidabrk) 
harbinin ismi bile zikredilmez. 

Yalnız bu misalimin bile lise. 
terdeki bilgi dozunun nasıl yeni. 
den tanzimi lAzıın geleceğini göe 
termeğe kAfidir. Dil meselesinde 
de böyle! .• 

BugiinkU çocuklarımJZlll en bU 
yük zaafı dilden geliyor. Yalıuz 
bu mesele maarif §fırasmı başlı 
başına meşgıil edecek davalar ~ 
dan bfrldlr.,, 

Anketi yapan: 
HM<Jn Bedrct#n Ülgen 

lzmirli Bir 
Müfeşebbüs 
Yerli Bağ Macunu 

Çıkanyor 
İzmir, (Hususi) - Bağların tima

rına d~vam edilmektedir. Yoz mev
.slml~de kükürt, göztaşı ,.e bo# ma
cunu ihtiyacı için clflciye düşülme
mek üzere ziraat müdürlüğünün mü
saadesiyle bazı tilccar ve müesse~eler 
hariçten bu maddeleri getirtmekte
dir. Yalnız gecen ay urfında hariç
ten lzınire 18.000 kilo b:ığ macunu 
ithol edilmiştir. 

bmlrde müteşebbis bir zat, batı 
ınecunu imal eımeğe başlıımışlır. Bu 
z:ıt, vlHi)•et ziraat müdüriüiıüne mü
r:ıcııatla imal elllRl bağ m:ıcıınıından 
nQteaddlt nümuneler vermiş, mev
.imlnde bağcılara ve lstlyen tnccar
lara macun sntncıığını bildirmiştir. 
Yapılan tetkik ve tahlillerde yerli 
b:ığ macununun, Avrupadıın gelirilen 
ma<'una nazaran daha iyi e~·snflıı bu· 
lunduğu, kullanılnııısından daha iyi 
neticeler ahnacalı anlaşılmıştır. Sa
tış fçin ziraat nkAletlnln miisaııdesi 
, •klenmektedlr • 

Yerli bal macunu, ziraat vekfıletl
nln baAcılık enstitOsilnde ve bazı 
müesseselerin geniş mlkyııstıı lstih
sallit yapan baAcılıırıo bağlarında 
ıecrilbe edilecek, alınacak neticeler 
birer raporla tesblt olunacaktır. 

Du işte elde edilecek muvarfakıyet 
ııellceslnde bağ macunu için harice 
verdiAlml:ı mühim miktarda parıı, 

memleketimizde kalacaktır. 

Elektrik Telleri 
Kontakt Yapb 

DUn kapalı çarşıda KUrkc;:U· 
ıer kısmından geçen hayat elek· 
trlk te lleri kon takt yapmış, fa
kat derhal elek t rik idaresine 
.haber verllerek cereyan kesil· 
miştlr. Bu suretle bir yanğın 
çıkmasının önüne geçllmlştır. 

Sarhoştan kaçan kadm 
Şehremininde Uzunyusuf ma· 

halleslnde Teke ıokağında o
turan balıkçı Hakkı evvelki ge
ce evine sarhoş gelmiş, karısı· 
nın kapıyı geç açmasına kızmış, 
dövmeğe başlamıştır. 

Hnkkı bıçak aramaya sava • 
şmca karısı Adile pencer enin 
camını açarak kendisini Jıokala 
atmıft.ır. Ba# bacşfı JrırıJaD 
kadın baatabane:ye kaldırılmış· 
tır. 

AkhisaT Belediyesinden: 
ı _ Akhisarda 900 adet elektrik abonalerine ait branomıan.. 

larm yapılması f.3çillği açık eksiltmeye çık:m1ml§tır. 
2 - Bu işin bedeli muhammen! 1800 lıradır. · 
3 _ !hale: 6 mart 939 pazartesi gUnU saat 15 tedir. 
4 - İsteklilerin ikinci smıf ehliyeti haiz olması earttır. 
5 - Bedeli muhammenln ~ 7,5 çuğu teminat verlhnek sure

tile eksiltmeye girilir. (1152) 

Neden 
r A • • f' 
'1spırın .. 

Çünlcü ASPJRfN senefer~ 
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ı - Tuzlalarımız için prtnamesl mucibince 90 a.det vago. 
net açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

n - Hepsinin muhammen bedeli sif Haydarpa§a 4 700 lira. 
Ye muvakkat teminatı 352.50 liradır. 

m - Eksiltme lC>--3--939 tarihi.ne rasthyan cuma glinü sa.. 
at 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komis. 
yonunJa yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen şube. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız tek. 
liflerini Detay ve eb'admı gösterir r esimlerin ve vagonetıerln ya
takları hakkında ayrıca mufassal izahat ile det.ay resimlerini iha. 
le güııiinden bir hafta evveline kadar in.hisarlar umum müdürlüğü 
tuz ferı şubesine vermeleri ve tekliflE:rlnin kabulünü mutazammın 
veQik&. almaları Hizımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte % 
7.5 güvenme paralan ve tuz fen gubeslnden aldıkları vesika ile 
bırlikte yukarıda adı gc11en komlyona gelmeleri ilan olunur. (515l 

• • • 
I - ~artnamesJ mucfbinc emaa teferrllat bir adet buhar ka

zanı kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmugtur. 
n - Muhammen bedeli ırtf J'stanbul 12500 lira ve muvaldrat 

teminatı 937.50 liradır. 
m - Eksiltme 14-3-939 tarihine rutlıyan salı gUnU &aat 

15 de Kabataşta Levazım ve Ml1bayaat ıubesindekl alım kom.is. 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paruız olaralc her gün sözU geçen eube. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyen firmalar münakasa tarı.. 
hinden nihayet bir hafta evveline kadar ffataı.ı teklifleriDJ 1nhl.ı 
sarlar Umum MüdürlUğü ,MUakirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutamımmm blr vesikayı eksiltme gU... 
nünden bir gUn evveline kadar almalan lhnndır. 

vı - Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektubunu, ka. 
1'uni vesaik % 7,5 gUvenme parası veya banka teminat mektu. 
bunu ve müna.kasaya iştirak veelkaamı ihtiva edecek olan kapa. 
lı zarflarını eksiltme gUnl1 en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabllinde vermeleri ilan 
olunur. (591) 

Devlet Demiryoilan ve Li~anları 
.. :~1Şletrrie, Umum idaresi .. ilanlatt" .. 

Devlet Demlryolları ~!etme Umum MUdUrlüğünden: 
İdaremizin Esi~hirde bulunan yol atelyesi kantarlar eube.. 

sine, aşağıda.ki oerait dahilinde 23 tesviyeci, ı tornacı, 1 planyacı 
almncaktır. Yapılacak denemede muvaffak olacaklarm efradı al. 
lesi ve zaU eşyası Eskl§ehlre kadar idare tarafından meccanm 
nakledilecektir. Taliplerin evrakı müsbitclerile ve en geç 15 mart 
939 tarihine kadar zat işleri müdilrlüğümüze müracaat etmeleri. 
edemlyecek vaziyette olanlarm mektupla bat vurmaları Jilzumu 
~~=~ . . 

Umum MUdilrlUk 
1 - TUrk olmak 

2 - Sanat mekteplerinden fyi derece ile ve tesviyeci olarü 
mezun bulunmak. 

3 - Zabıtada suihalle kayıtlı olmamak, 
4 - Yapılacak nuarl ve ameıt dennmede muvaffak olup fazla 

t&lip arasında 25 ncl derece alabilecek eekllde kazanmıı <>lmak, 
5 - Yapılacak denemede muvaffak olanlara kabillyetlerlfte 

g&e yl1z liraya kadar ücret verilecektir. 
6 - Jsteklilerin askerliğini yapmış olup otuz yaşından fazla 

olmr..:na.sı lbmıdır. (M2) (1117) 

) . 

lstanbul Belediv~si ilanlar• 

Tablm meyda.ıımm tJlnzfml ~75 lira 79 kuruş ke§if bede. 
lJie ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmllftur. Keşif evraldle pıt. 
nameai Levazım mlldUrlUğUnde görlllebilir. Eksiltme 27~39 
pazartesi gU.nU saat 15 de daiml encümende yapılacakt!r. istek. 
iller 2490 sayılı kanunda yuı1ı veeikadan başka fen itleri mUdUr· 
lUğUnden bu 1§ için alacaktan ten ehliyet veslkaaile 448 lira 18 ku. 
nıtluk ilk temln&t makbuz veya mektublle beraber teklif mektup. 
tarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı gilnde saat 14 de ka. 
dar daim! encUmeııe vermelidirler. Bu saatten IOm'8. verilecek 
zarflar kabul olnnmar.. (894) 

••• 
MotörUl nakil vasıtaları için tedarikine lilzum görlllen 112 

kalem yedek parça 620 lira tahmin bedelile açık ekBlltmeye ko • 
nulmuştur. IJsteslle şartnamesi levazım mUdUrlUğUnde görilleb1• 
lir. İstekliler 2490 ayılı kanunda yazılı vesika ve 46 lira 50 ku. 
nışluk Jlk teminat makbuz veya mektubUe birlikte 28-2-939 sa. 
lı gilnU saat H buçukta dalmt encilmende bulunmalıdırlar. (892) 

*** l~tf ~dı. ?' l)hıacak bir bere. 
~ılı '• a iZ. mektep bL 

O( ~. "' lrıllJı tenı1ıı fçtn ytlzler. g ~~t e~ tacız.. 
'b't lrUrı neticelendir. 

gtnlıkfarına ve aor1rara ~arşr 
tesiri şaşmaz bir llAç ofduğunu 

lsbaf etmiştir. 
A S p 1 R 1 N in tesirinden 

O ca~ 
·- .c ~ en N o CD ca 

Muhammen bedeli nk teminat 
Yakacık kasabumm hal ve hazır bari. 
tasmm çıkanlması lgi. 2100.00 157.50 
Şile ,, ,, ,, 1700.00 127.50 

8(1ı b~~ ht11 ~~ ÔZlediftm bq 
~ı~t! llıil dur. Cumhurf

f ~ııe1"'"rıle ktıııu bankalarnnı. bıl' t et tber i:vetıı nılktar • 
6~dfıt 't~ bıe takaım edil 
ı\tt: ~llne Yapırıazaa 'bu, a. 
~ h. leçUınez. 

~ b "''l\ ~ 
~~~!Dta - , 
. ~itin ltllUıfnı bir derdi de 

bti ı.._~etı~dlrUm · ""llu sa esı • 
1 \ 'ttı. ~ reta.ıı Ylerken, hem 
~llıt lta.Itı:rııık \'erilınealnt, 
' it~ ...... &eViYeslnin ar. 
~ "<:QiYozınn. 

lc1ıı dertıerı ÇQ1c oı. 

emin of mak için lütfen 

sına dikkat edinlz. 

-.. 

marka"! ,, > -~ 
"C 
CG 
(J 

-
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı harita çıkarma ifl ayn 

ayn açrk eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Levazım mlldilr. 
lllğllnde ~rillebfllr. lsteklller 2490 Myılı kanunda yazrlı vesika 
ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektublle 13 
- 3-939 paza.rtMI g11nll aut H buçukta Daimt Encllmende bu
lunmalıdırlar. (İ) (1258) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sabnalma 
Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine altmJ§ be§ lira kıymet takdjr edilen yl1.ı alt. 
mıı iki mahruti çadır 28- 2-939 salı günU saat on beşte puarlık
la satın almacaktJ:r. 

2 - Şartnamesi param olarak komisyondan almabllqk olan 
bu pazarlıfa girmek isteyenlerin (790) Jlralık teminat ve prl.. 
namede yazılı belgelerle tam vaktinde komisyona bqvurmaları. 

. tl"2) .. (1211)' 
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HASAN :pilı '" Jaita aa k 
dem, :pinz br ~ :ranm ,aiL p
ce ve aiindüz kremleri ~eri "" 
ıivilctleri ve l.keleri lrat'iyyen 
izale eder. ihtiyarlan ıençleıtirir, 
sençleri aiizellettirir. 

Mtüılhü 
Baş, Diş ve R~miltizma agrııarına, (, 
Nezle, Grip ve Soğuk Algınlığına 
Karşı tesirini en çabuk gösteren en 

mühim ve kat'i ilaç 

dir. 
' 

Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

PAMUK tPLlGt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 
" Nazilli Basma Fabrikası •• 24 No. 

Ere ili Bez fabrikası 
" 

24 No. 
1 O balyalık ıiı-ariı ler için ... ., " 
15 

" 
,, 

" .. " 1 

2-5 " " " " " 
50 " " " " " 
Fiatlarla Fabrikada Teslim prtiyle satılmaktadır, 

-
paketi 

,, 
.. 
" 

415 kurut 

480 " 
580 
580 
575 
570 
565 
560 

,. 

" 
" ,. 
" 
" 

iplik müstehliklerinin yu karıda yazılı fabrikalara cönderecelrleri bedelleri mukabilinde ihti 
yaçları niıbetinde iplik sipa riıi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlar; 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı prtlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına sipari~ edebile cekleri ilin olunur . ...................... ~.-

Belediye Sular idaresinden : 
Kap•lı zarfh münakasa ltAnı 

İdaremizce 580 metre mikap kemer çakılı kapalı zarfla mü. 
nakasa suretile satın alınacaktır. 

1. - Bu iş için tanzim edilen şartname parasız olarak idare. 
Dıiz Levazım servisinden alınabilir. 

1 

lyi bir terzi mi arıyorsunuz? 
l~te size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN 
113 Beyoğlu Parmakkapı Gayret a
parlımanı Türk Foto e\•l üstünde 

~eyaz 

Latif bır 
-~ 

Parlak bir 

-
~ergin 

c·azibeli 
Ge 

Güzel bir 

2. - Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarflL 
rım ihale gilnU olan 15 mart 939 günü saat on bete kadar Taksim. 
de Sular f daresi Merkezin.de Müdüriyete vermil] olmalıdırlar. 

Bu aaatten sonra .ıretirilccek zarflar .kabul edilmez. (1199) 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; akşam

ları 17 den sonra LA
0

leli Tayyar" 
.\p. J>ııire2; No.17 de lıa~talarını 
kabul edE'r. (Ttltfcm: 2395:4) 

SAH B : ASIM US 'f6 
Ne,riyat ;\liidüril: il. Ahmet St1Jen11n Tıp fakUltesi meamuuının şimdiye kadar Ç~dJ, 

t t l Tıp Fakültesi Dekanhgından: 

Basıldıfı ı-er: V AKl'r Matbaası sonra çıkacak nüshaları. 25 er ~ fiyatla Is~ 
••••••••••• .. • caddesinde üniversite kitaphan~de aatıJmaktadlt• 


