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KURUŞ 

Milli Şefin Kastamonu Parti Kongresindeki Tarihi Nutukları 
---------------------------------~·----------------------------------------------------------~ 

İSMET İNÖNÜ DiYO R Ki • 
• 

HükUınetle Vatandaşlar Arasın
daki Yakın Kaynaşma Vatanın 
Umranı için Büyük Müjdedir 

Memleketimizin Servet 
imkanlar Görüyoruz · ki 

Ve 
Az 

ile Hülasa Etmek istediğim, 
ran ile Mümtaz Bir Cevher 

Kudretini Arttıracak Okadar Güzel 
Zaman içinde Kastamonu Kelimesi 
Şimali Anadolunun Kültürlü Ve Uni
Gibi Parlıyacağından Kat'i Olarak 

Emin Bulunuyorum • 

~~--------------------------!------------' 
Fransanın misalil 

. Yazanı HU..yin Cahid YALÇIN 

Fransada Milli Hakimiyet re
iİıni ıon bir zafer kazandı ve diif
ltıanlarının iddia ettiği gibi, hayat 
kuırvet ve kabiliyetinden bir fey 
kaybetmemit olduğunu inkar ka
lıuı etmez ourette ispat eyledi. Bü
tün. hakları uoevlct,, namiyle mev
lı11nı bir tahıiyet, bir "cevheri mü• 
Cetr-et,, üzerinde toplıyarak fertle
l"i ıadece bir itet ve vaııta maka
llıına indirmek, devleti eline geçi· 
•ere u un millet üzerinde tah
•i ve keyfi bir oaltanat kurmak iı-

1 Büyükderedeki Deniz Faciası . j 

Bir vapur Karaya Otur
du Diğeri Kaçtı 

Kazaya Uğrayan Vapurun Acentesi 
60 Bin İngiliz Lirası Zarar istiyor 

• 

, 

, 

Dün Clorcıa ismindeki npurun bindirdiği Beno karoya oturdu 

Evvelki gece Karadeııizde baş- 1 , _____________ "" 

lıyan ~idetli fırtına yüzünden Bü
yükdere açıklarında bir deniz ka-ı 
zası olmuştur. 

Köstenccden petrol yükliyen İ
talyan bandıralı Beme vapuru ev
velki gece .<aat 20 de Büyükdere 
önlerine gelmiş •ıhhi kontrolünü 
y·aptırmak için dcıııirlcmi<tir. nıı 1 

. ' ' 
sırada yine Karadenizdcn gelmek-
te olan İtalyan bandıralı Ciocia va 
puru Ruların tesirine kapıldııh için 
de.mirli bulunan Bene vapuruna 
şiddetle bindirmiştir. .:llü.<ademe 
netice•inde Bene vapurunun 1 nu
raralı ambarının saçları tamamen [ 
delinmiş bulunduğundan gemi su -
!arın tehacümiine maruz kalmıştır. ı 

68 Numaranın 
Atlattığı Kaza 

Dün Şirketi Hayriyenin 68 
numaralı vapuru Üsküdar iske
lesinden kalktıktan sonra sula
rın cereyanına kapılarak aü .. 
rüklenmeğe b&Jlamıttır. 

Bütün çalıtmalara rağmen 
dümen tutamıyan vapur niha .. 
yet imdat İfarctleri vermeğe ve 
düdüğünü öttürmeğe bıt.,lamı~
tır. 

Atlatılan bu mühim kazaya 
ait tafailat 3 üncü oayfamızda- 1 
dır. 

(Sonu 3 Üncü sayfada) 

~~oooocococo00:00:00:00::xx:xx~~:xx:xx:xxxx~xxxxxxX> 

liyenler için Milli Hakimiyet reji- Erzurum Hattı da ltıi tüpheıiz ki yıkılmaoı icap ede-
•ek bir engel ve bir kabustur. 

~1n~ü::k:~~~·:t ~~~:7:~e~egi::: EyluA ide, Açılıyor 
Zettiği bazı kusurlar ve noksanlar, 

~leyhde söz •öylemek için fırsatlar Mi:Ji Ş fımiz ve J(e'ı"cumhurnmuz ismet lnöDil Dadayda Halkın dileklerini not ederken - ........... . 
ihzar edebilirler. Fakat buna ba 1' T fı 1 T k •ı • • 
kar.ak lıu rejimin be~eriyet içın Kastamonu, 9 (A.A.) - Ana- ,, __________ , !ahiret veren P<ırti teşkilatını, mu ıya ıa ye l ımızin Reisliğindeki 
en tabii, en uygun bir ideal olduğu dolu ajansının huRusi muhabiri bil ' habbetle selamlarım. Bu vesile- U ' D ,, . 
nu inkıir etmeğe kalkmak büyiik diriyor: Türk Milleti; içeride, Laik, den istifade ederek birkaç gündilr ney et un Erzıncana Hareket etti 
bir hata tc.>kil edrr. JJu uapta ka- Bugün saat 11 de Reisicumhur Cumhuriyetçi ve milliyetçi lıeraber bulunduğum Kastamonu A k 
naat getirmek isti•·enler için bu-ı İsmct İnönü, Ka~tamonu Parti vilıi bir re1'im, huzur ve istikrar vilayetinin muhterem halkına to- n ara, 9 (A.A.) - Erzincan istasyonunu törenle İflemiye açmak 

, .. .. üzere Nafıa Vekili Al" Ç f k H · · M"JI" ·· lıün muhtelif milletlerin arzeyle- yet kongresini şereflendirdiler. Va • • d b'•t•• t d 1 sekkur ve saygı duygularımı soyle 1 e •n aya, arıcıye, ı ı Mudafaa ve Maa· 
ıçın e u un va an aş arın 'mek ı·,terı"ııı. Kastaınonudan bil-- rif v. ek. illeriyle birlikte bu akfam hususi trenle Erzincana 

inekte oldukları muhtelif havat !ev li Avni Doğan tarafından yapılan samimi hizmetinden istifade ·' 1 t hareket 
haıarı pek istifadeli ve nıuk~ycscli yoklamayı müteakip Reisicumhu - liiıı Türkiyeyi haberdar etmekls e m•f ır. 
b· etmek, va tanı imar etmek, ır ders hizmetini görebilir. rumuz riytset mevkiiııi alaı-ak her bahtiyarım ki, Halk içinde geçirdi- Açılış töreııiııde bulunmak ü-

İşte Fraıı,ız Cumhuriyetinin r•iimlcsi aıkL,ıarla karşılanan a5a- vatandaşların maddi ve ma- ğim bu günlerin inlibaından pek zere Nafıa Vekilimiz tarafıııdan 
nı, mali ve iklısadi müesseseler t..a, 
kanları ve Sıva' - Erzurum hattı 
inşaatında emeği ge~miş olan mü-son günlerde geçirdiği umumi grev ğıdaki ııutku irat buyurdular: nevi seviyelerini yükseltmek memnunum, Bilyük Türk milleti, davet edilen mebuslarımızla, a~ke 

tecrübe~ini bu lıakımdan pek abi- Arkadaşlar; fikirlerile meşbudur. Çankırı ve Kastamonu merkezin- ri ve mülki rüesa \'ekaletler erka-
ka ve dikkat ile takip ettik. ı.,ı~ri Cumhuriyet Halk Parti•inin Kas-ı ı de, kazalarda ve köylerinde yaşı-
~aktan Wkik edenle~ zevahi~ i!e~t~a.n.1o•n•u--v-il_ı_y~cl-k_o_n_~_e_s_in_i_a_~.r~o--_r_u.ıı_ı._A_z_a_~_n __ ı,_ve~k-e_n_d_ıı_e_rı_·n_e_u~------'S~o~n·u-3_i_~~c•~-·-aa_y_f_•_d_a~)

( Sonu 3 üncü aayf ada) 

; lifa edenler oüyük Demokrasi - .. 
erin zayıf birer hükümet intibaını 
~er~İğine kanaat getirirler. Çünkü 

11 idarelerde muhtelif fikir ve ka
~aata sahip vatandaşlara kelam 

Tunusda Ve Italyada 
ümayişler Devamda ___ ,, __ 

Fransa; Tunusdaki Kuvuetlerini 
Sür'atle Takviye Ediyor 

akkı tamnmış olduğu için, bunlar 
lıazetelerle, içtimalarla ve sair va
~ıtaıarla bu fikir ve kanatlarını 
1Zlıar edebilirler, hatta işte mem
reketin umumi hayatını felce uğ
b~tacak bir umumi grev teşkiline 
r '1.7 kalkabilirler. lltilll Hakimiyet 
~Jını.i böyle bir nümayişten kork· Roma, 9 (A.A.) - Fran~ızların İtalyan şehirlerinde talebe ve halk 
ti az. Ve, mevcut kanun hudutları Tunusta İtalyanlar aleyhinde al- tarafından ııümayişler yapıldığına 
liıahilinde kaldıkça onu bir suç say- dıkları tedbirlere karşı muhtelif (Sonu 3 üncü oayfamızda) 
le az. F.akat Totariter Rejim- ===:============================ 
~ r~6 umumi ~ev teşebbüsü it I B .. .. k 8 . 
~icraatı değil hatta lakırdısı a ya uyu 1 r 
lci~aYvuru bile bir cinayet teş- • 

Ilı edebilir ve çok ağır cezalara H 1 s • ı A h 1 cıı:~~U~tt~on, milııakaşanın mev- 1 z a 1 a a n 1 y o r 
hat?etı uzaktan derin bir nifak, --.. ııo-. ;c· ---

za a :vııkın bir inhilale alamet Orduya J llAı·lyar 340 lıe nnofunabilir. Ölllm sükutuna lY,l ı 
lııen~İYen bir istikrar ise umumi bir Lı·retıı· L. Bı·r Kredı· 

Milyon 
Acıldı •anııınuniyet, hayırlı bir faaliyet nl- R 

lılk':61 Yerine geçebilir. İşte miııt 
te/llılyet rejimi ile mütehakl>'m 

ilııler arnRındaki ilk göze çar
Hüseyin C"hid YALÇİN 
(So~·• ., "ncü sayfada) 

Paris, 9 (A.A.) - Ronıadan 

Matin gazetesine bildiriliyor: 
Mussolinl, 1988 _ 1989 malt se 

nesi için kara, deniz ve hava ordu. 
lan servisine hlr milyar 840 mll-

• 
yonn liretlik bir kredi açmıştır. 

Bundan gayri munzam ~adronun 

maaşlan ve ücretleri için 800 mil
yon liretlik yeni .biı: kredi daha 
vardır. 

jHER SABAH 

Ne kadar dertli imişiz? Cihan Baş Pehlivanı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llfeğor ne kadar çok derdimiz K Ah 
varmış!. .. Gazeteler yaza yaza bl- ara medı•n 
tiremiyorlar .. Bakkal müşteki, m~ 

teri mü~teki, mahalleli mU.,tekl hü- A G •• 
1 ili.sa herkruı bir şeyden şiklly&t edi- --- vrupa ureş· erı· 

yor. Dertsiz insan olmaz derler a-
ma koca bir şehir halkının da san-
ki ağız birliği etmi~ ıribi mucibi şi- B 
kayet bir me\•zua temas etmesi lıı- U 
sanı derin derin dil~ündürüyor ve 

Gürbüz Türk Pehlivanı(1900) 
Senesinde Cihan Baş Pehlivanlı

ğını Nasıl Kazanmıştı ? 
bu mü.temadi dert dökmesi karşı
sında ihtiyaraız: 

- Aman yarabbi ne kadar 
dertli imişiz!. .. Demekten kendini 
alamıyorum. 

Peki ama bir zamanlar başta 
eski vali ve belediye reisimiz bu· 
lunmak şartiyle villlyetin mühim 
erkim Avrupaya şehircilik tetkJ.. 
kine gitmişler, medeni şehirlerin 

ll!l 00 00 

Koca Yusuf Pehlivanın Yenemediği "Pol 
Pons,, un Sırtını Yere Getirmiş Olan Kara 
Ahmet Pehlivanın Avrupa Güreşlerini ve 
Bu Güreşlerin Heyecanlı Safhalarını Ya
kında "YEN/ SABAH,, Sütunlarında 
bulacaksınız 

ihtiyaçlarını, kolaylıklarını, umranı 

nı yakından görmek için diyar, di
yar dolaşmışlardı. Anlaşıl.an bu ze
vat pek eli boş dönmüşler ki bugün 
İstanbul ve İstanbullu bu kadar 
dertli, bu derece milştekidir. 1/. ~ ~~~~!!İ~~~ii!!!!!~!!~~İİİİÜıİİİİİİİİ A. C. 



Sayfa: 2 

.. .. .. ~ŞANIN 
OLUMUNDEKIESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 9 

E ver Paşa Dön
mek istiyordu 

"Kovno,,ya Gelen Tayyare Yolcu
ları Arasındaki '\li Bey Kimdi? 

3 yıl.. Boğa.zın karanlık sula
n aruında tıı.rpitoya ayak 'basa
rak bir daha göremediii İstaıı'bul
dan ve güzel Boğazdan tt.ynldığı 

geceden itibaren geçen bu günler 
birdenbire gözlerinde canlandı . 
Kınına ayak bastığı dakikayı dü
şlindü. Yolda vermiş olduğu karan 
tekrar hatırladı. 

Kınından bir yelkenli gemi ve 
ya motorla Kafka.~yaya geçmek o
radan cepheye gitmek istiyordu. 
Fakat karşı.sında yenilmez, ıuııl -
maz bir tabiat parçası, korkunç 

·Karadeniz dalgalan vardı. 
Kızan köpüren ve hiç lbir kuv

vete müsaade etmiyen Karadeniz
de bir motorla ve ya yelkenli ile 
seyahata atılmak bile bile Karade
nizin meçhul dalgalan arasında 

mezarını aramak demekti. Esasen 
Karndenizi çok iyi bilirdi. Dört 
defa yaptığı bu seyahatta en mu
azzam gemilerle Kıı.radenizi aııbğı 
halde yine bir çok tehlikeler geçlr
m~ti. Hele en son seferinde ... 
İstanbuldan Kafkasya cephesinde
ki Orduyu tefti~e gittiği anlarda 
geçirdiği fırtınalı günlerde Kara - g h • 
denizin ne müthiş bir felfiket ola- 8 rıye 
bileceğini görmüşto. resmi 

Nazın Cemal Paşa •. 
üniforma ile alınmış 

bir resmi Kırımda bir yelkenli bulmak 
işten bile değildi. Fakat 8onra .. , 
Her şeye rağmen gitmeğe karar 
verdi ve ·bir motör tedarik etti. 

Sükün bulan denizden i•tifade 
ederek Kırım sahillerinden uzak
lıaştı .. İki günlük sükunet Enver 
paşayı arzusuna kavu,turmağa 

kafiydi .. 
Ah iki gün hava iyi olsa .. Ba

zan arzular da gilzel tesadüfler ile 
ne çabuk elde edilir .. İşte .. Birinci 
gün ... :.\IükemmeJ bir deniz .. lliraz 
dalgalı da olsa bu kadar sıkıntı
ya dayanılır .. İkinci gün .. Öğleden 
sonra başhyan fırtına Karadeniz 
üstilnde bir kabuk gibi dalgalanan 
gemiye meydan vermiyor .. Fakat 
hedefe de bir şey kalmadı .. Erte"i 
sabah uzaklardan Kafkas sahilleri 
de ırörünecek .. Lakin .. Dakikalar' 
geçtikçe deniz köpürüyor, dalgalar 
büyüyor .. Motor her şeye rağmen 
daima ileriye gitmek istiyor .. 

Bir an insan arzusu ile tabiat 
karşı karşıya geldi.. Ve nihayet in-

Doktorların tavııiyesi boşuna i
di. O kafasında hep yarını düşü
nüyordu. Ne ol.acaktı? Ilele Ce
mal ve T.alat paşalar giderlerse 
kendisi ne yapacaktı? 

Arkadaşları kendisini hergiln 
ziyaret ediyorlar ve iyi olması için 
mütemadiyen telkinlerde ·bulunu
yorlardı. Kalbi biraz müsterih o
lan Enver paşa hast.~hanede dok
torların tavsiyesini tatbike başla_ 
yıııca kısa bir zamanda kendine 
geldi. Fakat çok zayıflamıştı. Ha!l
tahııneden çıktığı gün çok mecal
si:.:di. Arkadaşları onun bu gününü 
bekledikleri için o çıkar çıkmaz he 
men Avrupaya gitmeğe karar ver
dı ler. 

- Avrupaya .... 
Bunun Almanyadan b~ka bir 

yer olamıyacaii'ı .a'}ikardı.. Ilirgün 
Berlin sokaklarına bu üç paşa ve 
Bedri bey göründüler. 

(Devarnı var) 
._~,,,..~~~~~~~~~-

san et ve kandan ibaret bir vücu- T ş· k -;---
dun kuvvetini topladığı kollar, ta- ram vay ır etı 
biata karşı gelemedi.. 8QQ b" L" 

Dümen dönmüyor .. Ba.~tnn ge- ın ıraya 
len şiddetli dalgalar sanki (olmaz Al 
geçemezsiniz) der gibi gittikçe ku- ıyor 
duruyordu. Biraz daha ısrar eder- Tramvay şirketinin satın ahn-
lerse hayat da gidecek.. ma ı işi hakkında nafıa vekaleti 

Her şey bitti.. İnsan kuvveti ile şirket murahhasları arasında ya 
.kar~ısında tabiat b~ eğcli ve motör pılmakta olan müzakereler inkıtaa 
mağlfip ve münhezim bir ordu gibi uğradığından şirket murahhasları ı 
&"eriye döndü. Arkadan gelen dal- dün !abahki ekspre~lc şehrimize 
ga.larla biraz daha hızlanan motor dönmü•lerdir. Bu murahhasların 
alabildiğine kaçan ordu bakiyesi Brükseldeki merkezden talimat al 
ni andırıyordu. 

Hayata mal olacak bu sevahat 
böyle limit edilmiyen bir tarzda ne
ticelenmişti. 

Cemal Ye Talat paşalar hımüz 
Kınında bulonuyorlardı. Enver 
paşa arkadaşlarına iltihaktan baş
ka ç-are !>ula.madı. 

Fakat motordan müthiş surette 
soğuk alan Enver paşa ikinci giln 
sabahleyin yatağında müthiş bir 
nöbetle gözlerini açtı. Hararet 
korkunç derecede yükııelmişti. 1~ 
tihası kesilmişti. Kesik kesik öle.
sürüyor .. V-e. Adeta karşısındakile
re deh.şet saçıyordu. 

Derhal bulunan doktorlar otel
de iyi olamıyacağmı göylediler. En
ver paşa hastahaneye kaldınldı. 
LAkin arkadaşlarını bir taraftan da 
lstikbAlini düşünen paşa her gün 
biraz daha eriyor, hastalığına san
ki kendi Y&rdım eduek daha fazla 
•rtma.ıu.na oğraşıyorda. ~ 

mak üzere pazar günü akşamı şeh 
rimizden ayrılacakları anlaşılmış
tır. 

Nafıa vekaleti ve belediye mil
hendislerinin takdir ettikleri kıy
metine nazaran vekalet tramv.ay 
şirketinin bütün tesisat ve malzeme 
!erinin 800,000 bin liraya satın al
mak için bir teklif hazırladığı hal 
de şirket bütün tesisatına 15 mil -
yon lira istemiştir. 

Bu yüzden müzakerelerin geri 
kıalmaması için bugllnlerde Bclçi
kadan fevkaUlde bir murahhasın 
geleceği söylenmektedir. -·-K~troplikfa~ damg•landı 

Ticare Odası bır aydanberi devam 
etmekte olduğu kontra plalı: dam
galanma işini bitirmiştir. 

Şehrimizde mevcut bütün kontra 
pl&klar tamamen damga!~. 
Bunların mlkd&n 250,000 bini bul
muştur. 

TENISABAH 10 KANUNUEvva; 103' 
- •---a -. 

( Hadise ve Adese J 
Yeni Tayin 
Edilen 
Öğretmenler 

Valimiz Dün 
Okuyuculanmız Manisa ya 

İstanbulun yeni Validen 
dilekleri yeni Valinin 
halktan istiyecekleri 

Diyor ki : Gitti 
Kırklareli Muallimlerinin 

Dördüncü kadro alaka- Haklı Bir Şikayeti 
darlara tebliğ edildi Bir öğretmen okuyucumuzdan 

Bu yıl İstanbul vilayetine ve- almış olduğumuz mektupta de 
rilen öğretmenlerden dordüncü niliyor ki: 
kadro ile tayin edilmiş olanlar şun "Mevcut olan bir kanunn gö 
ıudır: re öğretmenlere me.ken bedelle 

Bu yıl İstanbul mezunlarından ı·inın 938 llaziranındfln itibaren 
Fatma Fevziye, Sacide Ataç Siliv- verilmesine yurdun birçok yerle 
riye, Kocaelinden Sıddıka lstan- rinde başlanıldığı halde, Kırkla-
bul 55 e, Kocaelinden Müzeyyen rdi vılaycli muallimlerine me3 
Salur İstanbul 55 e, ayni yerden ken bedeli verilmediği gibi bunu 
Firdevs Yücel Çatalca Çakıl öğ- vermek hatırdan bile geçirilme· 
retmenliğine, Edremitten Şükrü- mektedir. Büyük Millet Mecli-' 
ye Ege Saburuıı büyük Çavuşlu sinin yaptığı ve tatbike koyuldu 
baş öğretmenliğine, Bur;ıadan ğu kanunların icrası her vil!i 
Firdevs Güne Beykoz Ali Bahadır yetin kendi arzularına mı bıra-

İstanbul vali ve belediye reısı 
Doktor Lfit.fi Kırdar dün sabah sa
at 8,10 da Bandırma tarikiyle- Ma

nisaya hareket etmiştir. Valiyi 
te~yi edenler arasında, vali muavi
ni Hüdai Karataban, belediye ı·eis 
muavini Lütfi Aksoy, Belediye yazı 

işleri nıüdüril Necati Çiller ve bele
diye ve viliilet erkanından bazıları 
bulunmu tur. 

Yeni valimiz Mani~ada iki gün 
kadar kalacaktır ve vazifesini dev 
rctLiktcn sonra ailesini alarak İs
tanbııla hareket edecektir. 

Valimizin pazartesi günü ak7a 
mı şehrimize geleceği zannolun
maktadır. 

köyü ne, Knrsian l\1 ete Çata le a kı J m ıştır 7 m er' iye t mevki iıı ek """"-""-~-'Vo""'""'""'""'""'vv""""'""""' 
Belgrad baş öğretmenliğine, Er - bulunan bir kanunun bir kısım 
zincandan Cemile Eskiyurd Çatal- >iliiyetlerde tatbik ed !ip bir kı 
ca htiranca okulu öğretmenliğine, sımlarında nazarı d i k k a t e 
Erzincaııdan Hayri Eskiyurd ayni a 1 ı n m a m a s ı n ı n ~e -
mektep öğretmenliğine, Ispartadaıı bep ve hikmeti nedir a:aba '! 
Nazmiye Şahin Çatalca Boyalık Aym meslekte çalışan kimselerin 
öğretmenliğine, Vandan Rasime birçoklan kaııun icabı olaruk 

Vali muavininin ziyareti 
Vali Muavini, Hüdai Karataban 

Yunanistamn İstanbul ba~ konso -
losın\u iadei ziyaret etmiştir. 

Akçar Balda Esadiye öğretmenli- mesken bedeli alırlarken Kırkla 
ğine, Tekirdağından Mualli\ Ese- reli \İlfıyeli nııtnllimlerinin bıı 
ner Şile Sagullu köyü baş öğret - haktan mahrum edilmeleri aca-
menliğine, Kocaelinden Cemile Şi- ba neden ileri gel.yor? 
le Sofulara, Bingöl maarif mlidü- Kanunun J<•hşett ği bu lı:ık· 

ril Bahri Tekin Er htaııbul Üçün- kımızın verilmesı i~ n •e•im z 
cüye, lzmirden Fikriye Agon Yal- buyüklcrim.zc duyurmııLa uğ· 
veçkor köy öğretmenliğine, Anka- rctmcnleriıı y~şayı~lariyle ya. 
radnn Zıya Onay Çatalca Dur un kında ı.liıkadar olan (Yeni Sa-
köy baş öğretmenliğine, Kocaelin· balı) ı·ı ynrdımları<Jı bekleriz.,, 
den Cevdet Şile Ulu Pelit baş ög- YENİ SABAH - D z m <le 
retmenliğine, Yozgnttan Zakire bildiğımiz bir kanun yurdun hcı 
Şile yazı Jl!anayır baş öğı·ctmen- tarafındn aynen tutlıik ulıınıır. 

liğine, Ankaradan Yusuf Gökdıığ Bu i~te her halde il.alc>i laltmge-
Çatalea yassıviran baş öğretmen- len bir iı.lun,sizhk nJ ·a gerek. 
Jiğine, Trabzondan Sadıfe Altan Kırkl;ırt'lı ıııuullinılcrıııin ı.lc ka. 
Şile Orcoğlu baş öğremenliğine, nuııun kenılılcrine verıııı~ olılu 
Balikesirden Vasfiye Boranon Ça- ğu uir haktan ı]aha uzun muti 
talca lmparator köy oaş oğretmen- det nıalırııın ı11rakıimıyacaklttn 
liğine, Kırklarclinden Nadide Ar_ nı ılınit etmek ı>trrız. 
ca Şile Hamitli köy baş öğretmen-:.....;~,;;;,;;,;.;....;..;...;..;...;.. _____ _,, 

liğine, Denizliden Dir11yet Acatay 
Beyoğlu 3!l uncu okuluna . T~

kirdağından Settare Akçin Çatal
ca Karacaköy öğretmenliğine, De
nizliden Yektane Çatalca İzzettin 
köyü öğretmenliğine, E.•kişchir

den Servet Eyup 37 inci okuluna, 
F:liiziğden Ferit Üsküder l 7 ye, 
lstaııbul Kız öğretmen okulu me -
zunlarından Belkis Sönmez Be
yoğlu 7 inci okuluna tayin edil
mişlerdir. 

İktısat haft sı 
Ayın on ikisinde başlıyacak 

olan iktısat haftası için ilniversıte 
iktısat fakültesi de bazı konferans 
!ar tertip etmiştir. 
Esnaf cemiyetlerinin bütçesi 

hnırlondı 
E.naf cemiyetlerinin 939 büt

çesi hazırlanmıştır. Geçen sene 101 
bin lira olan bütçe bu sene 120 bin 
liradır. 

İktisat Fakültesinde 
Ye i bir kürsii ihdas edılccek 

İstanbul üniversitesi iktuat fa
kültesinde "Counun iktisadiyatı,. 

namiy le yeni oir kürsünün ihdası 
dü~ünülmektedir. Bu kürsününe -

saslı tetkik mevzuları bilhassa 
belediyelerin meşgul olacağı iktı
sadi meseleler olacaktır. 

Kürsünün önümilzdeki sene ih
das olunması için tetkikler yapıl· 
m.aktadır. 

ok tor t-:drisa tı 
Hukuk fakOltesinde doktora 

tedrisatına önümüzdeki hafta baş
lanacaktır. 

Doktora namzeelerinin kafi de 
recede dil bilip bilmediğini tesbit 
etmek maksadiyle bir "dil bilırisi 
yoklama heyeti,, teşkil olunmuş
tur. Bu heyet çarşamba günü saat 
10 da toplanacaktıar. 

Rek ör Anluırava gidiyor 

lKTISAif~IŞLE:R l' .. ..,..,., ,., ·. . . 

Zücaciyecilerin kararı 
Şehrimizde züccaciye üzerınc Lop· 

tan ve perakende iş yapan zuccacıy" 
tüccarları son zamanlan.la pıyr8ıı.dP. 
karşılaştıkları trosllan tekrar ~ı· 

kayet etmiyc başlamışlardır. 
Yeni kıınılan bir ~irkct ziiccacıyc 

işlerinin haric ve dalıılı.lcki faalıyc· 
tine sekti! vcrmcktcuır. 

Esasen züccaciye ışlenndl·kı bu 
dert yeni olmayıp ölulcnb<.•n bır 

türlü halledilcm 1yen hır mesele ha· 
!indedir. Alakadar lllccarlıtı· Vt' va· 
ziyeti yeniden rc<>mi mnkanılaı a 
bılwrmeğc karar wrmi~lerJıı. 

50 kedi besliycn ka
dının kavgası 

Tenasüp adında bir kadın ellı· 

ye yakın krd be \ lıı; ıçiıı Ç~m- 1 
lıerli ta,laki ev,&' •bı ıle kavi'" et 
miştir. S\ıçlul•r <1uıı ulh birıııci 

eczada mahkcmel.,ri apılmı~lır. 

Bazı şahillPrin dhlconme" çiıı ınah 

keme ba~ka ı:ııııe lıır;ıkılıu"lır. 

iki kuın mar feti 
Küçük pazarda llacı k.ıd•n ma 

rallesıııcle 13 yaşlarıııtlıı B"dr;ye l 
ile Tavanlı çeşmeı.lc 11 ya~larındal 
Meliıha t n !erinden kav ıra t•der"k 
kaçmışlar, iki gıin Redriyenin hala 
sının evinde kalmışlar. Aill'icrinin 
müracaalleri üzerıne kızlar bulun
muş, tıbbı adlice mua~·ene edile
rek velilerine te,lim edilmiştir. 

Bekçiyı döven m<ıhkiım o'dz 
Sılahtar ağa elektrik fabrika

sında işçi Ekrem Edirııeka pı hari. 
cinde otomobille ve bir kadınla be

raber gezerken kadınla kavıra et
miş müdahale eden bekçiyi döv
mtiştür. Diln asliye dördiiııeii ceza 
da duruşması yapılan maznun Ek
reın 20 ırün hapse ve 30 lira parıı 

cezasına mahkfim edilmiş ve der -
hal tevkif olunmuştur. -·-

Yeni Nafıa mrdirü 
lslanbul Nafia Müdürü Cevdet' 

llfanısa Nafia Müdürlüğüne, Manisa 
Nafia Miirlürü Ethem istanbul Na-ı 
fia . Iüdiirlüfiüne tayin olunmuşlar
dır 

Kooperatifler hakkında hır karar 
M !iye Vekfileti alli.kadarlara b'r 

tamim göndererek Tarım kredi ko

o~ratiflerinin bUtlin ortaklarının 

mnh~uliitile zürrai aletler üzerinde 
rclıın hakkı bulunduğundan bu mah· 
sullcrin devlet alacağı için haczi 
cihetıne gidilemiyeceği ancak dev
letin hakkı bu mahsullerin aynine 
taalliık ediyor a yapılabileceği bil 
dirılmlştir. 

Fransıılar vergi resimlerine 
zam yaptılar 

Fransız hükiımeti gümrük dairesi 

hariç yerlerden Fransa ve Cczayire 
ihraç olunacak eşyanın gümrük re~
ınindcn ba•'<a ayrıca yüzde 8,75 
litre mun.!Bm bir resim almağı ka
rarlaştırmıştır. 

13u vaziyet şehrimizdeki alaka
daılara bilwrilmişlit. 

Bir çocuk ya -.dı 
Şelır('m ııi Denizabdal mahalle

<1i cami sokak 18 numaralı evde otu 
ran Mükerrcmin iki yaşındaki oğ

lıı maııı;-alı.l.a buluııan yemek ten
CHesini devirıııiş ve belinden aşağı 
sı yaııuıtıııı bildirmiş ve yaralı ço
cuk Şi~li hastahanesine kaldırıl
mı tır. 

Bir lıırsız halckınd ~ karar 

Barsan adında bir •arhoş Kum
kapıd:ı :lfaryamın evine gi<Jip esya 
çalo:rı_ı tır. Ear3an yakalanın ve 
dün rnlh 1 inci cezada i'ticavap edi 
len k tn kifina karar verilmiştir. 

Bir ~andevü evi kap'!' ıl::lı 
Tak$im Aya,paşa caddesinde 

An·ıJdıı: apartmanının 6 numara -
sıncla oturan eski randevuculardan 
Novart ve Arki kadıııın randevu
culuk yaptıkları haber alınmış ve 
yapılan araşlırm!'lda bir erkek ve 
iki kııdın bulunmuş ve evi kaııatıl- ' 
mıştır. 
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O<>ju aaatl: 7,12 

Üniversite rektörü Cemil Bil. el 
Ankara Halkevinde umuma mah -
aus ilk konferaıı.sı vermek Ozere 
Ankaraya bugün hareket edecek
tir. Rektör bu fırsattan i ti!ade e
derek bazı meseleler hakkında Saf 
fat Ankanla konuşacaktır. 

Göçmeni re tolıumluk 
Çatalca kaza.ı dahilinde yer•eş Ôtle: 12,07 - ikindi : 14,28 

tirilen gllçmenlere tohumluk buğ- Ak tam: 16,41 - Yatlı 18,19 
day dağıtılmasına karar verilmiş. lmoak 

1 
5,28 

tir. '-------•-' 

Manisayı gülüzara döndüren duY· 
gulu, çalışkan bir zatın İstanbul~ 
Vali yapılması hükiımetin, ihtiyucı 
gördüğünün delili bulunmasında~ 
Manisalıların ağlamasına karııı bı· 
zim gülme ve sevinmemiz icap ede!· 

s~ır ne güzel söylemiş: 

Yadında mıdır doğduğ~n 
zaman!~ 

Sen ağlar idin gülerdi iiJe!ll 
Bir öyle ömür geçir ki oısun 
Mevtin sana hasret, hal~' 

Ne mutlu böylesine. 

1 
matePı· 

Ben kendilerini bir kaç ğün e~· 
vclki Matbuat Kurumunda, BM"C: 
kilin refakatinde görmüş, bir §ehirU 
heyecanile icraatını gazetelerde ta' 
kip ctmiştinı. Sevimli yüzün çiıgi· 
!erinde okuduğum, ağır bal'j!ı icrııB' 

tından aldığım intiba ve top yekilJI 
bende tahassul eden kanaat (iyi bit 
devlet adamı olduğu) merkezinde' 
dir. 

Benim ölçüme göre: Okumu,. ır 
kuduğunu hazmetmiş, tatbikııt!J 
çalışkanlık göstermiş olma}t ıtiınııd 
ve ihtirama liyakat verir ki kendi· 
sinin bir doktor bulunma.!, b-5' 
tıılı k ları teşhise iıııkii'ı ,·et ' 
me,i ve ilk reçeteleri ko • 
deks'e uygun çıkml>) hastam içİ6 

(~ifa) ümidini verir.D ha il~ 
hamlede: Bir idare adam:nııı. teŞ· 
ı·ifat nazırlığı yapamıyacağ1111 

idrak etmesi, tetkikat ve tcftişatııı8 

Acze Yurdundan başlaması, devıet 
müesseselerinin kahve ocağı oJ.ııl3" 

dığını bir lisanı resmi ile söyleıııesi .. 
Birer idrak delilidir. 

Zaten, hayatın muvaffakiyet ıı:ı· 

bı: Görmek, yapmak ve 7aptll'' 
mak, kovalamaktır. 

Bu Ekanimi selase'ye ilan ed~ 
bileceğimiz (yapmağa vakit ver1llc 
miz ve her birimizin yapılmasv11 

istediğimiz işleri kolaylaştırmaınıJ' 
dır ki bu doğrudan doğruya bi% 11'' 
hirlilere düşer. 

Nitekim, vakar ve temkin ile ııC' 

ticeye intizar etmek, (hoş geJdiııl 
ziyaretlerine nihayet vererek kCll" 
disini işile ba.şbaşa bırakmak nıaS' 
lahat ve biraz da nezaket icabtdıı'· 

Ben düşünüyorum ve bizdeki ııe· 
Jediyccilik ile idareciliğin birleştil'l1 " 
mesinden doğan iş hacmini gözii!l1 
önüne ~etiriyorum da bunlan değ' 
me babayiğitin başaracağını tıJI' 
min etmiyorum. Gerçi bu muazza!ll 

makinenin makinistleri, teierrıı•~ 
me.sgul clemanlan vardır. F~ 
bütün bunlar ve bunların meıı·ııJı• 
yeti ustabaşının elinde topl~1 

zarureti ve bu sebeble onun 111ııllİ' 
nenin en ufak <;ivioinc kadar gll' 
mek Ye bilmek mecburiyeti, p.rtı#' 
na sığmıyan, takat getirileıııi.f~~ 
mesaiyi müstelzemdir ki be11i dJ• 
şündiiren işte budur. 

Susamış halkın dile ki erini s8'1p 
dökmek, halkçı matbuatın burıl~ 
sütunlarına aynen ge~irmesi, ııı,1 
makiıristi bunaltacak yahut montsr 
geri bıraktıracaktır. 

Bilirim aziz Yatandaşım ! seııfıl 
derdin c;ok, senin kaldınmın, sfidilJJ• 
suyun, lŞlğın yok, deri devlctta ,,:' 
nin işin çabuk yürilmüyor. 

Bunu senin kadar hep görüyor~ 
biliyoruz. Fakat mahnllendeki tff 
kos musluı;unun bozukluğunu 

11tı• bu sebeble suların şan! şarıl a • 
ğını belediye reisine söyleıneğe. ~e 
nu böyle teferrüatla işgal eıaıe• 
mahal ne? 

Kazan dairesinde bunu yaıı-'~ 
amır ve memur var, onlara ~ 
Şifahen, arzuhal vererek sö)ie 

0 
kovala... Şayet bu.nlar ya~ 
vakit bugünkü yaptığını yap. 

Ben diyorum ki: Umumi ~ 
ve irşadlar için sözler ve ~ 
olur ve nihayet hususi dilekler dili' ,. . ııı• 
lenmemesi halinde şikiyetlerl11efet" 
halli vardır. Fakat husu.si ve t 

ruat için silsilei meratibi atlat!<_., 

son babı 1nüraoaatı ~ga] etrıı.i~ 
ruz ve nihayet ötede y\ııB 

daha mühim i.şintiz ka.br 
Kırk yıllık dilzen bir giiJıde bO' 

zulınadı. ki, bu kırk yıllık ~· 
ğu bir günde düzeltmeği isteııır-" 
acele edelim. 

Biraz sabırlı ol ve bekle. 
1. Münir AcJJt 

1 
1 

b 
v 

c 

e 
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Bugün Ş~hrimize 

NJilli şefin Kastamonuda Parti 
kongresinde Tarihi Nutukları 

(Bat tarafı 1 Uıci aayfada) 

pan fark böyle mütehakkim rejim
lerinin lehine kaydolunmak zarure 
ti hasıl olur. 

· Fa:rnt umumi greve, kanun d3-
iresinde kaldığı mtiddetçe, buna 
meydan veren milli hakimiyet re • 
jimi so;;yetenin hakkı olan sükun 
ve i s tikrarı ve vatanda~ların tehdit 
edilen hak \'e hurrıyctlerini müda
faa etmesini de bilir. l*te Dala
dıer k a lıinesi d ü ııyaya böyle bir mi 
sal ı:r"terıli Suriş ve iğtişa~ 

un~urlarına g. lebe çaldı; memle
kette normal hayatı muhafazaya 
muktedir oldu. Hunu yapmak için 
de at.andaşlur üzerinde bir dikta
törlük tesisine lu7.um görmedi. De
mek oluyoı· ki htirriycti, kanunu, 
adal"ti ~iğııeml'Clı·n de medeni bir 
memleketi idare etmek kabildir. 

Erzurum 
Eylulde 
(Battarafı 1 inci aayfavuzda) 

hendis ve müteahhitlerimiz de bu 
ll!kşam üç katar halinde hareket e
den hususi trenlerle şehrimizden 

müfarekat etmişlerdir. 

Hattı da 
Açılıyor 
edilmiş bulunuyoJ. Erzurum civa
rındaki tunellerle birkaç köprü 
müstesna olmak üzere inşaat hayli 
ilerlemiş olup önümüzdeki eylülde 
hattın Erzuruma varmaaı beklen
mektedir. 

Geliyor 

(Battarafı 1 Uıci aayfaıla) 
Yan vatan<la~lnnn çalışlc:ı n, yüksek 
ah\fiklı, iyi ve vatanperver vat.ın
da.şlar olduğun<lıın emin ve m üfte
hır olalıilir. ICadın \'e erkek
'Vataııd:ışlarla t~nıaslar<la ıı aldı. 
ibnı intiba şudur ki, şuurl u ve fe
dakar olarak, büyük Tür!\: ailesinin ı 
içinde milliyetçi \ ' e laik Türkiye' 
CUmhuriyetiniıı !.l 

1 
ınırıaz ve sar:. ıl

nıaz kalesi olmak meziyetini i"ba t 
etmeğe her zaman hazırdırlar. Kas 
tamonululan takdir duygularım, 
bütün memleketin kendilerine e
nıin olduğum teveccühlerinden do
layı, tebrik arzusirlc beraberdir. 

Vatandaşların meselelerini, ~e 

hirli ve kôylü~ün<lcn ayn a,; n diıı-
1~.diı_n. Sade, terbiyeli \'C hıHa <a 1 
ftoylıyerek, dünı·anın her yennde ! 
!\'tize\ konuşur .'ayılacak olan va
tanda•larım, cyahat günlerimi is-
ti ' 

fadeii gorü~leıiyle ô!hlcmi~ler-
<lir. Valaııda<la•ıml't, keneli hu -
ausi ihtıyaçlar,ın ı söylerken, vata
ııııı umumi mesele ve ihtiyaçlarını 
da berabrr düsünecek kabiliyette 
O~duklarını takdirle zikretmek iste- ı 
tını . 

Asırlardanberi yntaıı hudutları ı 
ııa yiğit gônderm.ş olan şimali A
nadolu vatandaşlarımızın, tarihe 
'öhret salan kqhramanlık va.nfla- j 
tıııın, en temiz bir canlılıktll bulun ; 
duğundan buyuk Türk milletı e- 1 
lııin olııbilir. \'atanda,Iarımın cum ı 
lıuriyeti na,ıl kendi öz c.ıınları sar
dıklarını, Büyük Millet Meclisine \ 
Ve cumhuriyet htikümetıııe na~tl ı 
tenıiz bir surette bağlı ye inanmış ' 
Olduklarını yakından bir daha gör
llıek beni güvenle ve iftiharla dol
durdu. Cumhuriyet hü kiimeti ile 
Vatandaşlar arasındaki bu yakın 
kaynaşma, vntanın umran: için 
büyük müjdedir. Rııh~t<;a siıylene 
bilen \'e vatandaşla devlet n:emuru 
lra~ında ciddi ,.e •amimi ahenk h u 
lunan yerlerde, rhtiyaçların te"·iye ı 
ı·e temin edilmesi nıuhak:rnktır. I 
t.ı'.eın]ekeliıııiziıı gen•et ı·e kudreu- 1 

iti arttıracak o kadar güzel imkıin- ı 
~r görliyoruz ki, az zaman içinde, 

astamonu kelimesi ile hulasa et
~·ek istediğim, şimali Anadolunun 

1 
UltUril ve umrnnı ile mümtaz bir 

Ceı-her gibi parlı~·acıığına kati ula-
rak emin bulunuyorum. ı 

Kllngrenin sayın azası. l 
1 

Cumhuriyet Halk Partisinin \'i
a:vette, sizin gibi güzide azaları 'a 

tesinde, temin ettiğ i seygi ve iti
lııadı muhabbetle kaydetmek i~te
diııı. Unutmavınız ki, sınü ve züm 
te farkı tanım.aksızın, büyük Tiırk 
llıilJetinin yek1ıare bir insanlık ve 
~edeniJ•et külle•i olmasını ideal ı 
bUtan Partimizin ba•lıca km•veti, 

1 
Utün va+anda•ların. muhabbet ve ı 

~itnadı olduğu ~bi başlıca vazife,;i 
e, bütün vatandaslarııı hizmet ve 

\nti:vaçJarının temi,nidir. Partı aza-
1ıhıı1, hususi menfaat mülahaza -
•ıııa aala tenezzül ve mıisaade et
bıiyen bir siya.~i terbiyenin sıfatı J 
;e ~a,tı telAkki etmek sayesinde, 

artiyi bütün vatandaşları ku
Caklıy~n büyük bir aile ocağı hali- ı 
~e. getirebiliriz. Şimdiye kad ·ır al 
~ım~ız yol daha güç idi. Geı;mi~ 

1 rtılerden yılını• olan Tüı·k mil- ı 
lıetı, Cumhuriyet İ:Ialk Partisinin 

Usust menfaaliiz ve vatanper- 1 

~rane çalL~maı na itimat ettikten 
llra, sfrasi ha '-'atında huzur ve e . • ~ 

b'."ıııyet bulmuştur. llilletin kal
ıııde kaz.andığınız bu kıymetli iti
~adı gelecek zamanlarda daha zL 
lı •<le arttınp yükseltmek başlıca 

e<lefiniz olacaktır. 
\1 atand~lanm, 

~ lıugün birçok milktler, siyasi 
, e içtimai bakımdan gerek kendi 
•çJe . 
ta ı·ınde, ger~k birlblrine kaqı ca 
le~~ız zir hald~dirler. Birçok mem
d.i etlerde, konışulan ve ge~ek ken 

leıı~al~lan araSlnda yarııım, bek
ÇıJt llliyen ııe hadi•eler meydana 
11.ı •~cağını bilmemek endişeai var 

hu\ 1 sanlık için izdiraplı olan 
letl ~rarsızlık karşısında, Türk mil 
~& ~ ıııerde ve dıııarda, fikirleri sa- ı 

e açık ve kuarlan katı olarak 

veri lmiş bulunmakla bahtiyar ve 
mağrurdur. İçerde, lüik, cumhuri
yetç ve milliyetçi bir r ejim, huzur 
ı· e istikrar içinde bütün rntandaş
ların sa n1in1i hizme t ındc n i~tifııde 

etmek, vatanı imar etmek, vata n -
da şl:mn maddi ve maneı•i >eviye
leri ıı i yük3el tnı e k fik rl erıyle me~
budur. 

Kabil ol,;a, milli hakimiyeti is
temiy~n ve ona ka1·şı suç teşkil 

Nafia vekilimiz, Riyaaeticum -
hur umumi kltibi, vekiller, mebus. 
!ar ve kalabalık bir halk kitlesi ta
rafından uğurlanmış ve trenin ha
reketi esnasınd.a halk, vekilimizi 
şiddetle alkışlamı~tır. 

Erzurum hatti resmiküşadı 
Ankara, 9 (A.A .) - Sıvas -

Erzurum hattının Erzincandan Er
zuruma kadar olan 213 kilo,.ıetre -
lik kısmındaki in~aat ray döşenme- . 

sine müsait bir hale gelmiştir. 
Halen Erzincandan itibaren 15 

kilometre ilerisine kadar ray tefriş 

Ankara Garı marke:ı: tesisatı 

açıldı 
Ankara, 9 (A.A.) - Ankara g& 

rının vilcuda getirilen merkez t&
sisatı bugün saat 18 d& tlırenlo 
açılmıştır. Törende nafi&, :nillt 
müdafaa, hariciye, maarif vekilleri 
le. mebuslar, vekaletler ileri gelen 
!eri ve kalabalık bir halk kitlesi ha 
zır bulunmuştur. 

Kordelayı nafıa vekili namına 
milli müdafaa vekili generar Ka
zım Ôzlap kesmiştir. 

Genel Kunuay 814kanı Maretal 
Fevzi Çakmak 

Milletler arasındakı münasebet 
te. sulh ideali ı· e kar~ılıklı emniyet 

harnmnn vücut ~e kuvvet bulma•ı, 
ana siyasetimizin açık hedelidir. 

Sözüne güvenilebilecek ahlakla, 
süz ünü yürütecek kudrette bir Tür 

kiye , bugünkü Turkiye, elbette mil 
Jetler ara"ı •ulh ve ahenginin baş
lıca mesnetlerinden bir kıymetlisi
dir. Türk ı·atandaşı ,.e millet hiz

nıet'nde vaz ife '<<hihi olarak, dün
yanın bugünkü ,·aziyetinde elimize 

edecek ef'al ve hı.rekatı irtikiibıı ~~~~~~~~~~~~;:,x:~~:;::::::::::::~~~~~~~~J.~X):~~~ 
kalkan vatanda~ları arzu et -
tikleri reıimleri temsil eden men:
leketlerde kendi ideallerine gö
re ya~amağa göndermeli. Mem 1e -
ketlerindc tathik etmek isteu• klerı 
rejimi, git.'iinl c r, gözleriyle gür~ün· 

!er ve o har:ıtı ,ü,..ılnler. Zannede
ıiz ki Fransa komüniRtleri ı•e fa
şistleri için bundan mılthi~ lıir ceza 

Atinada yapılan Balkan Antan 
tı Genel Kurmayları toplantısına 

iştirak eden Mareşal Fevzi Çak • 
mak toplantının bitmesi üzerine 
Atinadan hareket etmiştir. Bugün 
öğleden sonra şehrimize gelm~si 

beklenmektedir. 

ge~en her zamanı fır•at bilerek va 
tanın11z1 imar etme-k \ ' f.! milleti1ni-

zi yük,eltmek istiyoruz. Vazife 
ifa ederken kaybedilecek bir sani

yemiz yok gihi dikkat ve süratle 
ve btiyük in,anhk a ile<inde yüksek 

mevk' ve ,·azifelere ııamzel bir 1 
büyuk millet 'lfativle de i'likamel, 

kudret ve kahranı~nlıkla hıızırlHn- 1 
mak rnecburiyet:nd~yiz. Yüce he

defler için tı.-kın bir ~cvk ı·c azim ı 

ile çalL~mak hava·a; i ş te Türk ınil· 

letin.'n bugün ciğerlerini doldurnıı 
temiz haı•a budur. 

::-<utku nıüleuk'p kongrenin nor 
mal mesaisini takip clme'i için ri
ya~et mevkiiıli \'ali A\·ni Dnğana 

bıraktılar. Yali Reı sicumhunıo 

kongreye hah~ellikleri ~ercfi heye
canlı ~ukran cümleleriyle ifade et
ti. Bundan sonra, kür,ıüye gelen 
Parti azalarından bayan Tiacer Diç 1 

le. heyecanla titri.ven bir ~e•le Re
i"icıımhur İ•mel İnftnüne blitün 

m.·m le kelin hi•setliği baflılığı bi 1-
dirdi. 

Reisicumhurumuz ruz nam"" ye 
gP('en kongrenin mf''-':.tİ:)İni varım . , . 
saal katfar tak'p ettikten sonra.! 
yeni yapılan viluyet hastahanesini: 

Ye <taclyomu ziyaret ettiler. i 
Rei ic1mhuruTuzun ı 
Köylülerle Tem-sı 

olamaz. 
lı'r.an~ada drmokra~i yalnız 

memleketi itl ıu·e kalıiliyetini haiz 
ol<I Lııhınu ispat ile kalmıror. F'ran
sunın kuv\·et \'e :;at\-c•tlni temine de 
hizml,l cddıi!PCL'k bir idare oldu
ğunu frh~teri~·or. O muazzam teş
kilatlı ahnan imparatorluğa kar~ı 1 

1914 harlı i nin ilk zamanlarında, 

o katlar zor 'artlar iç'nde yıpratıcı 
lı ı r mukavemet kuvveti gö.;teren 
Fran>a dt·mir lıir disiplin. büyük 
bir enerıi ile sonuna kadar harp 
etli. Döyle ,ıı· rejim iflas etmiş, 

çürümüş bir rejim bu gün yal
nız dei(ıldir . Propaganda dcdi
ğmıiz Lir sili\h, harrel verecek 
bir nüfuz V J kudret ile bütün 
dünya üzerinde te,ir göstermeğe 

·ba7lam•~ olduğu i~in, dünya vakıı
larıııı. vaziyı· ' lorini objektif bır 

nazarla gün tıılmck çok zorlaslı. 

Alakadarlar l a~ika~ i ne yolda ta-<
ı·ir ve irae etmekte kendileri için 
Oir menfaat ta!(avvur ediyf)rlar~·.1 

onu bize o şekilde g<htermck 
yolumı lrnltıyorlar. Elimiz<i.,ki kıy. 

na•t (ilçülerini ·tldılar, şa-.rltılar. 

He~rriyet adeta (']indeki huritayı 

kaybederek ~aşkın lıit· halde kaldı. 

flangi ses daha kun•etle ortalığı 

kaplıyorsa onun geldiği tarafa doğ 

ru gayri me'iur sm elte yilrumeğe 

kalkıyor. nu c;ler muhtelif mPıı-
Kastamonu, 9 (Jlu,;u<i) - Re- balardan ve aksi istikametlcıılcıı 

i<icumhurıımuz İsmet İnönünün muttasıl inik'i' erlip durduğ-u ıçin 
Ka.;tamonu vilayet ve ka7..alarıncia . zor yüz gösteriyor. Çok bağıranlar, 
yaptığı kıymetli tetkik ve teftisler, 1 tc·hdit savuranlar ktıl'velli gozlcre 

• 1 

T unusda ve ltalyada 
Nümayişler Devamda 

Atina, 9 (A.A.) - Mareşal 

Çakmak, Türk heyeti azaları ile 
birlikte, bugün hususi trenle Ati
nadan hareket etmi~ ve i•tas,vonda 
general Papago•, Türkiye elçisi 
Ünardın, yük· ek dtwlet memurları 
ve generaller tarafından uğurlan-

(Ba,tarafı 1 mci sayfada) 
dair haberler gclmege de\'1tm et
mektedıt'. ller yerde alaylar le*
kil edilerek halk: "Ttınlh, Kor;;i -
ka., dire baıf•rarak sokaklıırdan ' 
geçmektedir . 

' 1 
Roma. :,, , .\.A.) - Bu <abahki 

t vahim 

gazeteler, birinci sayf.ılarında bu
yük ba.<lıklarl1t İtah·a alerhinde • .. • 1 

yapılan nümayı~ier doları>iyle Tu- ı 
ııusta vaziyetin ,·chamet ke,;lıetmiş 
olduğunu telıanız ctllrmektcdir
lcr. 

İtalyan konsoloshanesi erki
nınd ıı biri mevkuf 

Tunuz, 9 (AA.) - Dün fa~ist
lerin lehınde ve aleyhinde yap;Jan 
numayişler e"na•ında tevkif edil
miş olan 16 ki~i arasınd1t 1tıılra 
konsoloshane•i erkanından Il. Bi
cın io da vardu-. Bu zatın halkı, Tu
nusu ltal.vayıı vermeli, diye bağırt. 
mağa davet etmi~ olduğu söylen
mektedir. 

Nünıarişçıler kolaylıkla dagıtıl 

mı~Iardır. İtalya kon~oloshane~i. 1 
İtalyan m,\ğazaları polis tarafın -
dan muhafaza edılmektedir. 

Trablu<graptan gelen yahudi -
!er, bu şehirde birçok yahııdi ma
ğazalarının (.aşa tutulmuş ve yahu- ! 
dılcı·c fena muameleler yapılmı.;ı 

olnuğunu •oyll'mcktedirler. 

İngilizleri ınüta)eası 
Tunus, 9 ( A.A.) - Dun f.aşist

zekleri, Fransanın dahili politika
•ının inkişafları büyük aliika ile 
beklenmcktedır. 

Dail.•• Telegraf And Jltorniııı: 
Post, diyor ki: 

"İtalyadaki Frun ' ız ait'yiıtarı, 

tezahurler, Dalatlier için aleyhte 
olmaktan ziyade lehtedir. B. Yon 
Riblıentropun Parisi ziyaretinin te. 
sirini şimd"len kestirmek henüz _m_ı.:.~t_ı_r·-~--------~ ... 
miımkun değildir. Paris deklaras. •• 

yrınu. anla~nıazlıi(ın •ebebini orta- Usku·· darda 
dan kaldırmaktadır. Fakat acaba 
tazyik bir huduttan, öteki hudut ü-1 

zerırde fa7.lalaşmak için mi kalka- 68 Numaranın 
caktır, lıuna intizar liız•nıdır. Her i 
halde , 'karı umumiye. ekenomik Atlattıg"' ı Kaza 
kalkııı n " ı·e milli kalkınma hakkın 
daki gayretlerin devamının liizumu 
nu anlıvacaktır. Ayni zamanda ~u
rıı'lııı da nnlı,racaktır ki Fransız -
Alman deklarasyonunu inızalıyan 

hüklımeli dü~lirmek, bfr hata ola
caktıı'. Zira bu suretle, ynratılmı~ 
olan emniyet haı•ası bozulacaktır. 

Biitün bu sebeplerden dolayı, Da
lad;er hükümelinin mecliste ekseri 
yel alacağı hakkındaki tahminleri 
büyük bir memnuniyetle öğreniyo. 
ruz.,, 

Tra!:ılusta 
Trablusgarp, 9 (A.A.) - Tu

nu~ta İlalyanlar aleyhinde ppılan 
yeni nümayişler ve şiddet hareket

leri, Libya ahali•i arasında büyük 
bir infial tevlit etmiştir. Diln sabah 
Trablusta genç faşi,tlerden mürek

kep bir grup ile faşist ilniver.ite
liler grupları, milli marşlar söyle
mek suretiyle şehrin sokaklarını 

dola~mı~lardır. 

F rnnsa T mı usa yeni kuvvetler 

röudedyor 
Pario, G ( A.A.) - Üç •Pyyar 

muhaftz kıtası, konstantinden Tu

nurn gönderilecek ve ayrıca Fr:ın
•adan da Tunu"ı birkaç ~en•ar mu 
hafız kıta>ı ıLılıa sevkolunacaktır. 

Dünkü fırtına yüzünden Boğazda 
az kalsın müe5;;if bir kaza husule 
gelecekti. Şirketi Hayriyenin 68 
numaralı vapurunu ÜskUdar iskc· 
lesinden kalktıktan sonra dümenin 
de husule gelen bir arıza yüzün
den suların cereyanına kapılarak 

Selimiye btikametinde sürüklen
meğe başlanu~tır. 

Yapurun silvıırisi Yusuf kap
tan bu tehlikeli anlarda •oğuk ka-n 
!ılığını muhafaza ederek v.apuru 
bir müddet el dümeni ile idare et-
mi.~ vapurun iki u>kurlu olmasın

dan istifade ederek herhangi bir ye 
re bindirmesine mani olmuştur. Va 
purun içinde bulunan 400 kişiye 

yakın yolcu ilk dakikalarda bir şey 
hissetmemişlerdir ... F.akat vapu • 
run mütemadi istimdat düdüklerin 

den sonra onlar da heyecana dil.,. 
müş, lakin vapur müretebatının al 
dığı tertibat sayesinde bir panik 
çıkmasının önilne geçilmiştir': 

köylünün terfihi için çok e•a•lı ka- ı parlak uyııalar teı·rih ederek oııla
rarlıırın arefesinde olduğumuzu ih ! rı kama~tıraıılnr muvaffakıyetli 
>as ediyor. ı z.annolunuyur. Bai(ırmıynnları çiğ. 

Reisicumhur İ•met İnönü, Kat- ııeyip gitmi~ ve ölüp çlirümü• telak ========== 
tamonuda ve Daday ile Taşköprü kı ediyoruz. Fakat ya'"'' yaı·aş bu Ko"y Kalkınma~! lnıı'n 1 Af11, fU"'k'u"n 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonrn vaziyet köprüdeki merkez ta 
rafından haber alınarak kazazed& 
vapurun imdadına ~irketin 52, 56 

numaralı \'apurları gönderilmL~ v& 
68 numara bu iki vapurun yede~in 
de köprüye getirilmiştir. 

kazalarında her 'ııııf halk tabaka. na da alışılACÜ. Fran ad" ki gibi :} ı, :J 1 

Si ile bilhassa köylülerle tema• et-ı umumi gre\ hareketlerinin insan- Yenı' Kararlar v~rı'leCP,k Annesı'nı'n M'lkberesı' 
mekte ve her mesele üzerinde u . !ık haklarınd ~ n fe dab'il'lığa lüzum • ~ 

zun uzun durarak notlar almakta-ı 
dır. İsmet İnönü halka köylü ile 
bütün hayatı mevzular etrafında 

temaslar yapmaktadır. 

Bu arada çok enteresan muha
vereler de olmaktadır. hmet İnönti 

Dadaylı bir terzi olan Eşrefe köy
lıye kaç liraya kadar elbise yapa
bildiğini sormuş Ye ondr•n beş lir.a
)'a kadar cevabınuı alınca, bu fiya 
tın pahalı olduğunu ve kendisinin 
vakti,)·le Sumer bankta 5-6 liraya 
kadar köylü ellıise<i yaptırdığını 

f.akat buna rağmen satılmadığın

dan şikayet olunduğunu siJylemiş

tir. 
Köylü Sumer Banka ait elbise

lerin satılmamasını11 hakiki sebebi 
nin elbisenin kumaşının az verilme 
si yiı7.0nden dar yapıldığı ve fena 
dikildiğini, dikişinde fena iplik 
kullanıldrğı ve köylu giyince der -
hal parçalandığını, yoksa kumaşın 
çok iyi olduğunu söylemiştir. 

İsmet İnönü bu meseleler etra -
fında halkı dinledikten sonra sa!A
hiyettar idare adamlarından bu 
mesele ha.kkında malümat ııılmak
tadır. Bütan bu notlar ve malilmat 
Rei~kumhurun Ankaraya dönüşün 
le e.i&Slı kararlara zemin teşkil ede 
ceği zannotonmaktadır. 

gorulmeksizin, holarlıkla, kanuni 
~~kilde izale cdilcbıld;ği rolundaki 

nlfsaller taadılül ellik~e milli ha
kimiret rejimi aleyh ndeki propa

gandalar daha az tesir yapnc .. klar 
dır. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
.......................................... 

Frat taşdı 
Cezirenin şirrali sular 

altında kaldı 
Halep, 9 (A.A.) - Fırat nehri 

nin bazt kollarında suların ~ma"' 
üzerine Ce;,:ircnin şin1al kısn1ın1 su 
ba•mış ve bu ınıntakaıun diğer mın 

takalarla aliika.-ı ke<ilmiştir. Kırk 
kişi kadııı· kayıp vardır. Şimdiye 

kadar dokuz ceset lıuluıımu~tur. 

Bürüksel ekspresinde 
bir kaza 

Brtiksel, 9 (A.A.) - Ekspres 
treni, yoldan çıkmış bir takım va
gonlan kaldırmakta olan bir vin
ce çarpmı~tır. Vincin ateşi, eks
presin birinci vagonuna girmiş ve 
15 yolcuyu yaralamıştır. 

Bunlardan dördü ağır surette 
yanmıştır 

Ankara, 9 (llu<U•İ muhabırı

mizden) - !,met lıı•ıııli Kast:ınto· 
nuda bilha •a ko,l'lıinün •afrlık 1 
mekt{l p, toprak, giy ı nı, ·~alı~n1a !)il • 
ri ile e:-4a.~h ~elı.ildı' nıc'(~ul olmak· 
tadır. 

J;ütlin bu tctkiklcrın, Re ~ıt· ııın 

hururnu.lllll Ankaraya d J r Hl~:dt'"rin 

de vcrc<:eğı diJ"ekliflerın esaslaı . 

olacağı ı·e köylü k:d!onnı.,.;ı 1ı ık 

kında yeni ve e•11.<lı ~ekilde duru· 
lacnğı tahmin olunmaktadır. 

Japonya; Yahudilerle 
dosttur! 

Tokyo, 9 (A.A.) - Maliye n ... I 
zın lkcda, o~ak.ıda toplanan ban-1 
kacılar ve iş adamları konferan,;ın 

da "Japon>·ada yahudileri umumi 
hayattan ihr.aç için hiç bir sebep 

yoktur,. demiştir. 
Bu beyanat. Japoıı ihracatçıla. 

n federa•yonu reisinin bir nutkuna 
cevaben yapılnıı<tır. Filhakika, 

Japon ih ·ar.ıt r d ı rı federasyonu 
reisi dün. kD ı, · ' la, Japonyada 
yahud al~)·ht.m Lir po)litika takip 
edildiği takdirde lıunun muhtemel 
aksülamell eri hakkında endışeleri., 
ni izhar etmiştir. 

İzmir, 9 (Hu,usi) - Ebedi Şef 
.Hatürkümüzu düııyaya getiren A

ziz Ulu Baran Zübeydenin Kanı

•·akada Soğukkuyudaki yeni mak-
tı·e,;niıı in.ıaatına pek yakında 

l>a~1anacaktır. 

nı•lf'diye fen heyeti, makbere • 
~iıı etrafındaki parkın ve bahçe kıs 

nurıın planları hazırlanmıııtır. Vi

'iıyet nıııkanıı da makbere yerinin 

"liın!ıik ni ikmal etmek üzeredir. 

Orad<lk• camiin i•tımlıik muamele 
•İııe ba~lanılmıştır ... 

-·-Japonya fngiltereye 
tazminat veriyor 

Şanghay, 9 (AA.) - Çindekl 

Japon denizkuvv etleri ~efi, Çin su 

larındaki İngiliz kumandanı Sir 

Percy Nolıle'a bir mektup göndere

rek geçen ilkteşrinde Chang<ha ya. 

kanında Sandpiper :ıJındaki İngi

liz ganbotuııun bombardıman edil 

miş olma~ıııJan dolayı teessürleri· 

ni bildirmiş ve bu bombardıman yü 

ziiııden vukun gelen zarar ve ziya 

nın tazmin edileceti vaadinde bu
lunmuştur. 

Deniz ticaret müdürlüğü hadis& 
hakkında tahkikata başlamıştır. 

Büyükderedeki 
Deniz Faciası 

(Battaralı 1 mci sayfamızda) 
Bunun ilzerine gemi kaptanı vazi

yetin tehlikeli olduğunu görerek 
makineyi derhal harekete getirmif 

ve gemiyi civardaki tuğLa harmaıı 
ları iskele civarında baştan kara 
etmiştir. 

Kazayı müt~akip Bene vapuru 
acentesi derhal müddeiumumiliğe 
b·aşrnrmuşsa da hemen mahkeme
den bir karar almak mümkün ola
madığı için kazaya sebep olan 

Ciorcia vaı>uru hiç durmadan li
manımızd.an transit oiarak geçmiş 

ve sabaha karşı da Çanakkaleden 
çıkarak kaçmaii'a muvaffak olmuş
tur. 

Deniz ticaret müdürlüğü dün 
bu husu•ta tahkikata başlamış ve 
yaralı gemi dün •abalı bir heyet 
marifetile · muayeneden geçiril
miştir. 

Milsadcn"ı e r1 r n ~onrn Bene \ra.. 

purunun yüklii olduğu gazlar ki
milen denize d öküldüğünden Bene 
vapur acente;i bir istida il& adliye 
ye müracaat ederek Ciorcia vapu
ru acentesi aleyhine 60.000 İngiliz 
liralık zarar ziyan taleo ...tıuistir_ 
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Osman Hamdi ve 
Ha lil Et·em 

12000 Çocuğa j Kızılay 
yardım Edilecek 1\llaske Satıyor 1 .L~&-,~~I 

Halil Etem, Ölümü ile Telafi 
Edilmez Bir Boşluk Bıraktı 

yaza n : Müzeler Mimarı Kemal A LT A l\ 

Yeni kurulacak barın
dırma odaları nasıl 

çalışacak 
lraarü Vekaleti şimdiye kadar 

ıstanbulda 7200 çocuğa yalnız öğ
leleri yiyecek vermekte idi. Vekalet 
işçi ve amele çocuklarını c~ddt su· 
rette himayeye karar vermış oldu· 
ğundan Barındırma odaları açıla
caktır. Bu suretle himaye edilen ço· 
eukLarın miktarı 12 bine çıkarıla

caktır. 
Yeni hazırlanan Barındırma Oda· 

lan programını hül.!isaten neşredi· 

yonız: 

Banndırma Odalarının gayesi: 

Yarınki Maçlarda Hangi 
Takımlar Kazanabilir 

---c==---
Beykoz • V afa 

Stad: Fenerbahçe ... 
JUkem: İzzet Muhiddin /\pak. 

(G. S.) 
Bu haftanın en mülıim ka,·~ıaş 

ması hiç şüphesiz Vefa - Beykoz 
maçıdır. 

Vefa takımının halihazırda lik 
te üçüncü, Beykoziin beşinci. olma-
61 maçın ehemmiyetini bılhaS'a 

arttırmaktadır. 

ta aralarında yapacakları ma? k;~ 
di bakımlarından çok ehemmıye 
<lir Galibiyeti kendi tarafına çe· 
vir~eğe muvaffak olan takım so
·nuııculuktan kurtulmuş olacaktır. 

Süleymaniyelileriıı geçen hafta 
mağlı'.lp olmalarına en mühim ~e • 
beıı Şişli takımında oynadıkl:ıtl 
maçta iiç oyuncuya kendi safları n 

l ·d· Bu hoftn rasıncla yer verme crı ır. " . 

1 _ tik okul zamanı haricinde 
barınacak uygun bir yeri olmıyan 
işçi çocuklarının okul içinde y~·
dım görmeleri, sokağın muzır ~-ı~
lerinden kurtularak mütehasslB og· 
retmenlerin nazareti altında yetişe
bilmeleri ve günün vazifelerini ha· 1 \ 

zırlıyabilmeleri için (llk Okul Ba· ' 
rındırma Odaları açılmıştır. 

h l' ; Beykozluların kazanma•ı a.ııı 
1 de ise, dördüncülük bu iki takımıu 

ileride alacağı neticelerle lıcilı ol:ı-

da arııi h:ıtaya düşmedikleri t"ıkdit 
de .;~rı kazanabilirler. Bu maçın 

. I· Siil<·vmaniye tarafından kazanı 

2 _ Barındırma odalan bilha' Kızılay cemiyeti tarafırıdaı 
.sa işçi ailelerinin kesif bulunduğ .· .k için imal olunarak ve tecrtibe-

h G h d Eskihisar sahilindeki mez~., semtlerde ilk okullarda veya diğer ıeri çok iyi netice veren "halk gaz 
Osman H amdi mer umun e ze e müsait binalar da kurulacaktır. maskeleri., 1.ııtanbul ve Ankarada 

Türk müzelerini Y.enginleştire
rek en yüksek dereceye eriştiren 

ve güı.el San'aUar Akademisini 
kuran bu iki kardeşin hatıralarını 
uıwt'Tııyalım 

O•man Hamdinin arkasından 

garplı profesör Jr,adar İngilizce,' 3 _ Barındırma Odalarına gele· satışa çıkarılmıştır. Maskeler u~ 
Fransızca, Almanca lisan ları üze· cek çocuklar: boy üzerindedir. Bütün boyların fı 
rinde kuvvetli bilgiııi olan Halil Sabahleyin baba ve annesınm yatları 6 liradır. TaşradJın gelecek 
Etem ayni zamanda 'l>ir miltefen- işe gitmesi yüzünden evinde yalnız talepler İstanbul ve Ankara Kızıl· 
nin, tabakatülarz mühendisi, yük- kalmağa veya sokakta çıkmağa ay merkezlerine yapılacaktır. Kı
sek bir tarihçi, YMi teşekkül e- mecbur olan çocuklar ile akşam zılay merkezi bu imalatına bıitün 

1 den tarıh kurumu ba.,kanı, smırıı üzeri okul tatilinden sonra vakit· vJıtandaşlar maske sahibi oluncıya uful eden Halil Etem için Güze 

Arkeoloğ, mütehassıs, muallim ve !erini sokakta geçirmek zorunda kadar devam edecektir. 
San'atlur Akademisi bilhassa 1 ı ,,;;;;;=============::= bir çok kıymetli eaerleri o an mu· kalan işçi çocukları alınacaktır. ı: 
genç mimar talebesi onuıı mezarı harrir ve müellifti. Bu büyük a- latanhul 5 inci icra memurlu-
i~i·ı sanatkarane bir proje düşün- Aama ı·1·ım du··nya•. ı ııasıl mütees- 4 - Barındırma odalarının ida- ğundan ·. 

u ·' resi ile ilçe kültür memuru ile baş ı'1eli ve hazırlamalıdır. sir olarak ağlamaz. öğretmenler meşgul olacaklardır. Yorgaki Effimianidisin Jlüse-
Osman Hamdi, 1881 de Müze- "En büyük ibadet, ebnayi c;n. 

1 
yı'nden olan alacag-ından dolayı 

· 5 - Barındırma Odasında ça ı· li!r Umun: müdürlüğüne tayın e- sine hizmet., olduğunu bilen vilk- haczedilip satışına karar verilmiş 
'ht b' son aacakların vazifesi: 

dilmi• ve bu tarı en ır sene · - sek akideli bu büyük Türk insan- " olan Fındıklıda Molla Çelebi nıa-
. lk d f l k Talebenin iyi gıda almasına, ça-

ra da Türkiyede i c a O ara Jık için çalışan daima iyilik ve ha- hallesı'nde camiişerif meydanında 
· · · t lışme malzemesinin temini bunla· Gü/.el San'atlar Akademısını e· yırseven tam manaRiyle bir in • e•. kı' 6 yeni 12 numaralı evvelce 

rm vazifesindendir. " 
sis etmi~ti. saııdı. sahilhane elyevm arsanın 12 'T J '1" d ·· a 6 - Ilarındırma Odalarını çalış· 18~0 da " iize er " u ur mu • Garp terhiy•'i aldığı halde an•. hisse itibariyle 5 hissesi açık art-
vinliğine de Halil Etem gelmişti. a11P.•ine ncrin •bir gönül ile aşık· ma zamanlan: tırmaya konmuştur. 

· J ~I · l re Sabahları 6,45 den 8,30 a kadar . Jfor ik:si aynı zamam a ' uze e tı. Ôliimtiııu rlnydıı, bildi va<iye- Bunun tamamına 20670 lıra l G · ı ~ • ti Akademi Akşam üzerleri 3,30 dan 6,30 a 
6 

bağı ,üze .~ana ar · ., tini de yaptı. Jlaıtfı bu va•iyetin- kıymet takdir edilmiştir. E•ki ye. 
· tı · "k h' 1 · altına al kadar faalıyette bulunurlar. sıni iıvu ımaye en ' • de cenazesine hiçbir çelenk geti- ni 12 numaralı mahal elyevm arsa, 

mısl;ırdı. rilmc"1e!tini istemişti. zemini tahta döşeli yazıhane ve 7 - Çocuklara sabah ve ikindi 
kahvaltıları verilecektir. 1 f o~man TTonıd'. Gaı·plı iki T:ılııılu ortaya konulduğu za. yan duvarları kagir kömür ( eposu 

8 - Barndırma Odaları ve ~o· •bıiy k rcs. am ~I. Ilolcng~r ile M., man etrafında bütüıı dostları, ev- halinde müstamel mahal ile yanın 
· 1. B ··h 1 cuk bahçeleri: k- . Geromcnin sakirdı ic ı. a are Jiitlıırı arkadaşları halka o • da iki odadan mürekkep agır ve h bT b' d f f Her Barındırma Odası bulunan h h kendisi de ci anca ı ıııen ır sa- mu~lu. l\fczarııııla ken i ye ış ır- zemini tahta döşeli azrı ane ve 1 D ··h t' h k.k. ı'lk olculda tatil ayları için de bir k natkfır o muştu. u şu re ı mıı· diği yetim yavruları ve a ı ı sahil tarafından odun deposu şe • 

nasebctiyle Oxford fahri doktorlu- yetim olan talebe•i bütün Dariiş- çocuk bahçesi açılacaktır. !inde iki ciheti duvarlı bahçe var-
ğuna kabul edilmişti. Halil Etcnı ı şafakalılar goınıilürken toprağını !J - Barındırma Odalarında ça- dır. Harice çıkıntılı ve tek kanat-
de Viyana Üniversitesini ikmal örtmiiştü. lışma programı: lı demir parmaklıklı kapı vardır. 
eden kıymetli bir alimdi. 1 Bir genç talebe şu hazin sözle- Gilnünün vazifelerini yapmala- Ve bir bilezikli kuyu mevcuttur: 

1931 den itibaren htanbul ri söylemişti: _rını, muzik, iş, resim; terbiyevi ida Mesahası 2067 metr e murabbaıdır. 
saylavı olan Halil Etem hatt.1 dü- " Batıabmız .. babasız!ığı bize re ve bilhassa oyunları. Yazıhane olarak kullanılan ma-
ne kadar eski abideler koruma hiç bildirmedin sen ey büyük ölü. Küçüklere şiir ve temsiller. hallin müstecire ait olduğu beyan 
encümeni azası sıfatiyle lllüzcle- Şimdi boynumuz ikı kere bükül • 10 - Barındırma Odalarında edilmiştir 
rimizin bugünkü te~kilatına karşı müştür. Buradan nasıl ayrılaca. müfettişlerin vazifeleri: Arttırma peşindir. Arttırmaya 
candan olan alakasını d3lıa kat- 1 ğız düşünüyoruz. Sen sağ iken Müfettişler burada, teftiş ve mü- istirak için müşterilerin kıym!'ti 
merli olarak göstermişti. bizim başımızdan bir dakika ay- şavir rolünü oynıyacaklardır. · ~uhammenenin yüzde 7,5 ni8betirı 

Halil Etem Müzeler Ekolü i- rılmazd•n. Seve seve bizi bağrınaı ... ---'------..--.--- ı de pey akçesi veya milli bir banka
çinde yine kendilerinin ycti~tirdi- ba•ardın. O ulvi ruhun yine bize B ""n nın teminat mektubunu hamil ol-

!~::~~~lu e~:~~~~n ar~~;ı:~~:;;:~~] ~:kba;ri~~;~:; y~~'.lmaz. Rahmeti- •sa-karya SUı' gnuemasında• mal:;:iti:ı~:k7~e~~rgi tanzifat ve 
sonra gözlerini dünyasına müste- 1şt0 yetim kalplerinde yıkan- tenvir.at ve vakıf borçları borçluya 
rihane yummuştu. nıış şu tertemiz masum seda, Halil Jean Gabin ve aittir. Arttırma şartnamesi !l-12· 

Halil Etem öldü .. Fakat onun Etemiıı Biiyük insanlığını duyu- M• il B } n !l38 tarihine mü•adif cuma günü 
öliimil daha ziyade ilim ve Arke- ran en doğru bir sestiT ve onun ıre e a 1 dairede mahalli mahsusuna talik 
oloji aleminde en acı, en hazin rahmetle yadedilmesine katidir. tarafından emsalsiz bir tarzda edilecektir. Birinci arttırma !l-1-
bir boşluk bıraktı. Bütün sanat l\f f lif A R oyaanmış 939 tarihine müsadif pazartesi gü-

4ve kültür hayatı ona ağladı. Bir Kemal ALTAN Yanık Co"n·u·ııer nü dairemizde saat 14 ten 16 ya 

- kadar icra edilecek birinci arttır -
KARADENIZDE Ve mada bedel, kıymeti muhammene. Ölüm 

Beykoz deri ve kundura fahri 
kası baş mühendisi Doktor kim

yager Nuri Duranın cenazesi 
10-12-938 cumartesi günii saat 12 

de Beyazıt camiinden kaldırıla
rak Edirnekapı mezarlığına gömü 
lecektir. (9026) 

Başıboş şamandıra var 

Karadenizde bulunan Yunan ban
diralı Salaniko gemisi kaptanı taN. 
fından Deniz Ticaret Müdürlüğ~
ne gelen bir telsizde Bulgar sahille
rinin 45 mil şarkında bir şamandıra 
görülmüş vu bu şamandıranın her 
dört saniyede bir şimşek gösterip 
takriben 6 milden görülmesi milm
kün olduğu bildjrilmiştir. 

DOLÖRES DEL RİO ve nin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
GEORGES SANDERS üstte bırakılır. Aksi takdirde son 

tarafından 

Şangay . 
Ateşler lçinde 

Fransızca sözlü filmi ve yeni 
Paramunt Jurnal havadisleri 

1 Buglln saat 1 ve 2,30 da 1 
il- Tenzilatlı matina ... 

İPEK 
Sinem aşı 

On binlerce halkın müraceati üzerine IST ANBULDA DOLMABAHÇE • 

SARA YBURNU • İZMIT ve ANKARADA yapılan ve Ha~iki surette 6 
Si ıema ma 

1
rinesiyle alınan Filmlerin T A M A M 1 

B U G ÜN MA TINELERDEN iTiBAREN HER SEANSTA GÖSTERiLECEKTİR 
Ayrıca : ATATÜRK'ün sesli sinemanın ilk keşfinde irad buyurduğu bir HİTABES) • 
Programa ilave olarak : HAFTANIN YENi FiLMi 

DÜŞMAN MASKESi AL TINDA 

caktır. 

Bunun için Vcfalılarııı tatlı hül 
yalarına ve senelerden lıeri aı dın_

koştukları şampiyonluk ideallen
rine yaklo~malıırı için maçı kazan
mağa çok gayret edeceklerini tah
min ediyoruz. Beykozlıılarır ıse ı 

besincilik vaziyetinden kurtularak 
daha yukarılarda derece almak 
i~in, Vefadan daha az çalışmıya

caklarını nazarı dikkate alır<ak · 
maçın berabere bitmesi en normal 1 

bir neticedir. 
Vefanın geçen haf_t" '.' l:ılc.karl 

şı son dakikada yaptıgı b_ır mu.ıma ı 

yı kuvvetle galip gelmes'., Bey~o .~ • 
zun da dört haftadanberı kendı ko ı 
Relerinde sessiz •adasız çalı~ması 

beraberlik için başlıca sebeptir Her 
iki takıma güzel ve zevkli bir oyun 
oynamllarını Vefalıların lüzumsuz 
sertliklerden ictinap etmelerini te
menni ederiz. 

Galatasaray • 'fop\apı 
Stad: Taksim: 
Hakem: Adnan Akın (İ. S.) 
Taksim stadında yapılacak kar 

şılaşmaların birincisi olan Galata
saray - Topkapı mçının yüz.tc sek 
sen ihtimal ile sarı kırmızılılar ta
rafından kazanılacağını tahmin 
etmek pek güç olmasa gerek. 

Topkapılıların geçen hafta kuv 
vetH ra k:plcri Si.ilcymaniy,-~·i yen 
mi• olmalarına rağmen henüz Ga. 
lat~saray i~in kuvvetli bir rakip 
def.illerdir. FJkat kendilerinden 
kuvvetli takımlara karşı sıkı ve top 
lu bir müdafaa oyunu çıkaran Top. 
kapılıların bu sefer de gcçenkiler 
gibi az biı· sayı farkiyle yenilmesi 
beklenebilir. 

Gıılata-araylılar, geçen hafta 
lstanbulspora kar~ı bilhassa ikinci 
devrede oynadıkları oyunu tekrar
lıyabildikleri takdirde bu hafta da 
geçen haftaki gibi farklı bir galibi
yeti ümit edebilirler. Yalnız sarı 

kırmızılılara yegıine tavsiyemiz ga
libiyet gollerini attıktan sonra: 
"Artık bize bu kadar ycti~ir., zih-
niyetini tak1nnn bir oyun oynan1a
maları \'e fşı·<attan istifade etme
sini bilen bir maç çıkarmalıdır. 

Be5ikta~ - lst a nbul sp or 
Stnd: Şrref 

Hakem: Tarık ôzenengin. (Sü) 
Bu haftanın mühim maçlarııı

dan biri de hiç şüphesiz İstanbul
•ııor - Beşikta~ karşılaşmasıdır. 

Sarı - siyahlıların, geçen haf

ma'1· yuzde otuz ihtimal dnhiliııde· 
dir. 

Şi<li - Pe·a 
'Bu haftanın en mühim karşıla~ 

mal:ırından biri gayri federe ta· 
kımlar arasında yapılan lik maçı • 
nın en heyecanlıeı olan Pera - Şiş· 
li oyunudur. 

Ferede olmıyan klüpler ar2.ın· 

da en kuvvetli bir halde bulnnan 
bu iki klüp senelerden beri yapt'.k· 
!arı karşılaşmalar daima en mühıJtl 
maçlarımızda görmeğe alı~tığımıı 
~eyirci kalabalığı toplamağa mu· 
vaffak olmustur. 

Sisli ta k~ı iki senedenberi şnm 
piy~n · vaı.iyetindedir. Vahap sen 
defa Şi 8li takımında oynıyacaktıf· 

Bu maç; yaptıktan •onra AnkaraYJI 
gidecek olan bu '°vimli futbolcu· 
muzun htanbulda yaı ağı bu s?n 

k Şı<maç çok entcre,an ol'a gere . ' 
li takımında buııdan başka Rulga~ 
oyuncu da yer alacaktır. Pcralıla 
i'e bu maçı kazanmak için e•ki ve 
kuvvetli takımlarını ~ıkaracaklaf 

• .1 .. er mili takımında yer almış bır v'g 
ve Şi•li ile olan kozlarını halletme· 
ıı:• e u<Trasacaklardır. Bizce marı~ 

h ' 'btı 
Şişli tarafından kazanılma'1 ı • 
mali fazladır. , 

nu maç pazar sabahı saat ıı.o 
ta Tak•im stadında yapılacaktır. 

Gençler turnonsı bugün 
b:t~lıyor 

Evnlce genç takımlar arasında 
• d • "Gençler yapılacagıııı yaz ıgımız 

turnuvasına,, bugün Taksim sta<l ı.11 
da başlanacaktır. 

Vefa - Beykoz 
müsabakası ... il 

Beden Terhiye•i Direk törlug 
latanhul Bölge•i Futbol AjanlığıJl• 
dan: 

Görülen lüzum üzerine ll. 12• 
1938 pazar günü saat 14,45 ~e 
Taksim Stadında yapılacağı ilan 
edilen Vefa . Beykoz müsabak8 '

1 

ayni gün saat 14,45 FenerbaM~ 
stadında, ve Süleymaniye stadın 
da saat 14,45 de yapılacağı ilan e· 
dilen Galata - Ka81mpaşa müsab3• 

kası ayni gün saat 14,45 te T:ık· 
sim stadında icra edilecektir 

Tashih . .,. 
3-12-!138 tarihli gazetemııı 

b. . . "t ıııı<l~ son sayfasının ırıncı su un 
1 Mardin hukuk hakimliğinin 21zz. 

dosyasına ait ilanda mahkeme gu·, 
h -eıı nü 30-1-939 olacak yerde se 'f'· 

ta Galatasaraya karşı çıkardıkları yet olunur. 
takımların aksıyan yerlerini takvi- :-------------J 
ye ettikleri takdırde Beşiktaş için 1 Halkev leri _ 

30-1-!l38 çıkmıştır. Tashihi ke)' · 

tehlikeli bir rakip olabiilrler. L--------------
Siyah beyazlılara gelince geçen Beyoğlu halkevinde kış 

hafla kuvetli rakipleri Fenerbah- temsilleri 
çeyi güzel bir oyundan sonra ya- Beyoğlu . H~lkevinden: . Ii· 
pacakları bu ilk karşılaşmada dik Tatil edılmış olan temsıl fıııı 
katli oynamaları icap edecektir. yetine 11-12-938 pazar günü baı· 
Birinci devrede hiç ilmit etmedikle ]anı l acaktır 

~e b~:1:~a~:ş~~1~;~:~:.i:;ib:~:i~: ,~ .... rlvi:rR'OiAR'" ,.,·i 
aldıkları mOhim maçlardan sonra 
bir ademi muvaffakıyete uğrama -
] arı Adet hükmilne girmiştir. 

İstanbulsporlular takımlarını 
düzelttikleri, Beşiktaşlılar da dik
katli bir maç çıkardıkları takdirde 
maçın çok zevkli ve az bir sayı far 
kiyle Be~iktaşın kazanacağını tah
min ediyoruz. · 

Süleymaniye • Hilal 
Stad: Şeref. 

NVV".l"~V'('W'VVVVW"" I"> 

Turan Tiyatrosu 
Sanatkar Naşit, Cemal Sahir 

'vucu Semiha ve nezey 
Varyetesi 

BABALARI KİM 

* Tepebaşı Dra m kısmı .. 
"nU 10 • 12 • 938 cumartesi gıı 

Franıııca sözlü büyük ve HEYECANLI ŞAHESER 
Bugün saat l ve 2,30 tenzilatlı matineler 

Hakem: Şazi Tezcan (G. ) ]aşmasından hariç kalırlar. Müte- Süleymanile ile Hila lin bu haf. 
rakim vergi, tenviriye ve tanzifiye !=============== 
den ibaret olan belediye rüsumu numaralı dosyada mevcut •Yl'ak 

arttıı·anın taahhüdü baki kalarak 
arttırma on beş gün dalıa temdit e
dilerek 23-1-939 tarihine miisadif 
pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 

kadar dairede yapılacak ikinci art 
tırma neticesinde en çok arttıra

nııı üstünde bırakılacaktır. 2004 
numaralı icra ve iflA$ kanununun 
126 ıncı madde.sine tevfikan hakla 
n tapu sicilleriy le sabit o l mıyan 

ipotekli alacaklar da diğer a laka
darlarının ve irtifak hakkı sahip
l~rinin bu hakların ı ve hususiyle 
faiz ve masarife dair olan iddiala
rını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile bir
likte dairemize bildirmeleri lazım. 
dır. Aksi takdirde tapu sicillerile 
sabit olmyanlar satış bedelinin pay ak~amı saat 20,30 d a 

Vindsor'uıı Şen Kadın l arı • 

* DİKKAT : Bugün saat 11 
Fiatlaria Matin eler. Yarın sa a t 9,30 da sair günler 1aat 12,30 da Çok ucuz 

ve vakıf icaresi bedeli müzayade 
den tenzil olunur. Daha fazla ma 
lOmat almak i>tiyenlerin 937 /3758 

ve "'"lı~llen haciz ve takdiri kıy
met ıınu görüp aı.ı hya.cakları 
ilan olunur. 

istiklal Caddesinde 
Komedi kısmı 

ı ~-938 Cumartesi günü 
akşamı saat 20,30 da 

Dama Çıkmış Bir Güzel 

( 

i 
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Dünya Çocukları 1 ·········································································~······~ ::·················································································· 
~i BÜYÜK İHTİRALAR ii 

Uğ 

" Yılmaz bu :rene yaz <atilini gct " 
lllek üzere tzınir civarında oturaı. 

büyük annesine misafir gitmişti. 
Burası tzmirden uzak olmakla be· 
raber gü?.el bir köydü. Etrafı yeşil 
ağaçlarla süslü güzel bir dere kö
Yün yakınından geçıyordu. Yılmaz 
günün bir çok saatlerinde bu dere
de balık avlardı. Bu avcılık onun 
Çok hoşuna gidiyordu. 
Bazı sabahlar ctrafdaki yüksek 

dağlara çikar, orada hem temiz ha· \ 
'Va alır, hem de sanki bir tayyare 
iıniş gibi yük$ekten köyü seyreder 
di. 
Şimdi Yılınazın en büyiik merakı 

köyün şimal tarafında sarp dağııı 
tepesindeki eski bir kale harabesi 
idi. Göğe doğru yükselen yarı y1-
ltık kulelPrin i~ini görmeği, çok ar
zu ediyordu. Bir gün büyük anne
sine: 

Bth 'ık anneciğim, bu kaleyı 
kirn ynptırnı ı. Ben orayı gezmek 
isterim deıli. 

Büyiik anncsiııın birdenbire yü
zü bııru•tu, kaşları çatıldı. üzün· 
lülü bir sesle: 

- Evladım sakın oraya çıkma. 
Orası uğursuz bir yerdir. Köydeu 
hiç kimse oraya gitmez. 

- Gidilirse ne olur? 
- Ne olacak insan biiyiik baban 

1 

gibi ölür. 
- Aman annı>dğim büyük ba- , 

Yılmaz çok mütessir olmuştu. 

Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. 
Sikıntılı bir gece geçirdi. 

Sabah gezin tisi ve temiz ha va 
tesirini oldukça geçirmişti. Şimdi 

kendi kendine söyleniyordu: 
- Büyük annem yanlış düşünü 

yor. Kalede uğursuzluk olamaz. 
Bunda mutlaka bir sır var. Kim 
1e. ~erse desin ben bu kaleyi geze- \ 
cegım .... 

Bu fikrini kimseye açmadı. Dört 1 

beş gün sonra bir cuma sabahı eli-
ne kalınca bir baston alarak kimse· 
ye haber vermeden kalenin yolunu 
tuttu. Dik tepeye ancak bir saatte 
tırmanabildi. 

(Devamı ve sonu gelecek haftaya) 

Talili 
Okuyuru....-ıuz 

Birinci t~in 
qilmecern'iı:'i çö
züp çekilen kur'a 
da birinci müka
fat olan cep saatı-

~ _,,..,,.,. 

t 

Daha şimdiden ağır başlı duran yumuk yumuk bir Japon bebeği 

OYUN 

MAKARADAN OYUNCAK 
nı kazanmış olan r 
Gazi Osman 
Paşa orta okulu 

.'ın santim uzunluğunda ok lasti

ğini yukarıdaki resimde gördüğü

nüz gibi iki uçlarından makaranın 
yan tarafına resim çivileri ile tut
turunuz. İşte şimdi topunuz hazır· 

dır. Bundan sonra mermi yerine 
kullanacağımız kürdanları alarak 
makaranın aksi tarafından içeri so
kunuz. Kürdanın ucunu Ia.stiğin or-

Tu·han Ön!ı:a 

1 1. B sınıfından 

774 No. lı Turhan 
Önkaya hediyesi. 
ni almak üzere 
matbaamıza gel
'1iği zaman bize 
bir resmini de ar-

mağan etti. Biz de bu talili küçük 
okuyucumuzun resmini memnuni
yetle basıyoruz. 

Bugün size masrafsız bir oyur 
Lak tarif edeceğiz. Bu oyuncak 
(Toptur) ama futbol oynadığımız 
top değil, muharebe topu. Bunu 

yapmak gayet kolaydır: Bunun iç;n 
bir boş iplik makarası, bir parça 

ok lastiği, iki resim çivisi bir kaç 
kürdan kafidir. 

ta.sına tutturarak lastiği kendinize 
doğru çekiniz birdenbire bırakınca 

kürdan kuvvetle ileri doğru fırlar. 

Biraz talim yaparsanız kısa bir 
zamanda mükemmel bir nişancı o
lursunuz. 

ı• •• 
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LOKOMOTI 
1804 de, Trevişik ve Vivyan is· ı 

minde iki tngiliz o zamanlar maden. 

deıniryollarında müstamel, at va-

sıtasile cer usulü yerine buharlı 

lokomotif ikame etmek istediler. 

Netice tatmin edici oldu. Bu ma
kine, saatte o.ltı kilometre gibi bir 
süratle maden kömürü taşıyan bir 

kaç vagonu çekebiliyordu. Maden 

kumpanyaları bu yeni cer usulünü 
kabul ettiler. 

Bundan sonra bir İngiliz mühen

disi Blaket mühim bir müşahede de 
bulundu: 

Bu lokomotif ağırlığı ne kadar 
fazla olursa, raylara o kadar iyi 
iltisak ederek yüksek bir cer kuv

veti temin ediyotdu. Jorj Stefes'in 
bu keşiften istifade ederek, kendi· 

•inden evvelkilere nazaran bir çok 

faideler gösteren bir makine yaptı. 
Sonra Segen isminde bir Fraııısız 

mühendisi, ilk borulu kazanı orta
ya ~ıkardJ. Bu şekil sayesiude, tes
hin sathı fazlalaşıyor, muayyen bir 

zaman içinde ehemmiyetli bir buh,u· 
kudreti elde ediliyor. Bu ~11retk 

makinenin kudreti çok yülcseliyor· 
du. 

İşte o vakit, Stefens'in (Füze) 

ismindeki ve borulu kazan prensi
bine dayanan lokomotifi inşa ede

rek dünyanın ilk demiryolu üzerin

de Liverpol'dan mançester arasın
da muntazam yolcu ve eşya nakli
ni temin etti. 

Artık bu vaziyetten sonra demir 
yolu yalnız tngiltercde değil, fakat 
Belçika, Almanya ve Fransada < 

sUratle inkişaf etti ve yayıldı. 

ıkinci T e~rin Bilmecemizi Çözenlerden Mükafat 
Kazanan Küçük Okuyucularımız 

Birinci ( numaralı tayyare 
bam orada mı öldü? 1 

- Elbette. O zamanlar ben İS· ' 
tanbulda idim. Çünkü buralar iş
ga) altında idi. Şimdiki gibi fakir 
değil, çok zengin idik. 

Her ay koyduğumuz bilmece 
ve bulmacaları çözen küçük oku
yucularımız mektuplarının içine 
reıimlerini koyacak olurla~ her ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

piyango _bileti) - Gerede kazası, 
Misakı milli ilk mektebi sınıf 5, No. 
63 ihsan Halim Erçağ. 

. Bir aralık büyük baban gezmek 
için bir kaç defa kuleye gitmiş. Bu 
uğursuz yerde dola~tığı için bir sa

bah onu yüksek kulelerin dibinde 
huımuşlar. Yirmi metro kadar yük
Sekten düŞ<'rck ölmüştü. 

İhtiyar kadı~ sustu. Yaşaran göz· 
!erin; kuruladı. Biraz sonra tekrar 
Söze başladı. 

:::-.=:- !şte yavrum. Ben İstanbı..ı-1 

ay ıoııunda çektiğimiz kur'ada 
hediye kazafömlar, kazanmasınlar 
resimlerini Jıa,acağız Tabii resim 
göndermede bir mecburiyet yok
tur. Anc.ak arzu eden küçük oku
yucumuz reHmini gönderir ve res
mi de "Yeni Sabah" ın çocuk say
faıında çıkmış olur. 

Anr:ık bilmrcelerinizi gön • 
derirken bu satırların altındaki 

(Bilmece kopunu) nu kesip çözme 
kağıdına yapıştırmayı veya iğne
lemeyi unutmayın. Unutanlar kur'. 
aya giremezler. 

İl Ali, Ayşe ve Yıldız kukla seyrederek eğleniyorlardı. Küçük Ahmet 
/

1 
kardeşi de kukla oyununu seyretmek istediler. Fakat bir türlü 

k~ u bulamıyorlar. Halbuki bu yol gayet kolaydır. Yolun gidiş ve çı
~tış lloktıaları birer okla işaret edilmiştir. Nereden gidileceğini bir kuı·. 

!.,_kalemi ile çiziniz. 

----------------------------, Küçük Karilerimize Hediyelerimiz 
hı Bu kolay bulmaca dört hafta aıruiyle çıkacaktır. Doğru bu
•. ~ ta bir zarf içinde gönderenlerden 50 kariimize, derecelerine 
~ore ·· 1 f d 1 h d• ' ıu.ze ve ay a ı e ıyeler vereceğiz. 

• 

İkinci (kendi mektebine ait ol· 
mak şartile arzu ettiği mektep ki
tabı l - Bo"tancı, ilk okul sınıf 5. 
No. 56 Şiıkran Tarcn1'. 

Bir~r kutu bo}"a kazan nlar 
- Topkapı, Maltepe Suel lL~esi 

S. 9 · 4 den No. 2774 Faruk Oktay. 
- Ankara, Tarih - Dil coğrafya 

Fakiiltcsi No. 27 M. Kendi. 
- Laleli, T. H . K Apartıma.nı 

birinci daire No. 32 Mürşide Kırelli. 
- Konya, Piri Mehmet paşa ma

hallesi No. 6 evde orta okul talebe
sinden Aysel Kozan. 

- Üsküdar, Gülfem mahallesi 
Hüdai caddc~i No. 68 Gülsevil öz
çin. 

Birer cep defteri kazananlar 
- Urfa, orta okul A. 2 den No. 

359 Sabahat kürkçüoğlu. 
- Bayazıt, Mithat paşa caddesi, 

küçük Haydar efendi sokak No. 6 
Hamdi Bedel. 

- Büyük nda, ilk okul talebe
sjnden Güney Yener. 

- Fcneryolu, No. 42 M. G. 
- Sarıkamış, topçu hesap memu-

ru kızı Neriman Çakar: 
- üsküdnr, No. 19 ilk mektep, 

sınıf 3 de No. 386 Dirahş:ın Akcan
daş. 

- Çanakkale, Halkevi kahvecisi 
Niyazi oğlu Muzaffer Yurdagül. 

- Ankara, Türk Maarif Cemi
yeti ılk okulu sınıf 1, No. 130 Gü
meli pekin. 

- No. 60 ilk okul talebesinden 
No. 337 Enise Çalbaş. 

- Afyonkaralıisar. Hacı Mah· 
mut mahallesinde No. 31 de Mah
mure. 

1 
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SUÇLU 
1 Çanakkale Halkevinin 
1 

Kışlık Programı 
-2-

Çünkü, .Gtil, kelimer.in 
tam manaaiyle namuslu ve 
o .ana kadar kimseye bir fenalık 
yapmamış bir kimse ise, ve yine 

tanınmış meclislere girip çıkarsa, 
refah içinde ya.ı:ıadığı lıelli olursa 
bu adamın 'bizza.t kendi elleriyle 
birisin n boğazını ~ıkarak öldürdU
ifuıe kim5e inanmaz. Zira bu fiil, 
o zamana kadar bu adam hakkın
da blinenlerle tamamen zıddır. 

- Bana kalırııa, tasvir etti
ğiniz bu adam hiç bir zaman böy
le bir katil irtikap edemez. 

- Öyle mi zannediyorsunuz ? 
Tezimi tamamiyle isbat edecek bir 
misal göstermeme müsaade eder 
misiniz 1 Bu bir parça uzun ola
caktır. Acaba canınızı ~ıkacak mı-

• 
ı"Derbal hııiıeroar edilen zr.

bıta, cinayet mahalline gelerek .... 
arkadaşımın okumasını kestim. 

- Şimdi bu çok eski hikayeyi 
hatırlı.yorum, dedim. Znnneder~em 
bu cinayetin faili bulunamadı. de· 
ğil mi? 

- Bıarkınız da tarih sırasiyle 
anlatayını. Tahkik.at başladı. Bu
rada nazara alınacak unsurlar ma
lumdu. Pol Delover mücadeleye 
vakit bulamadan boğulmll.\'tu. Ci
nayet saatini tesbit etmek imkan
sızdı. Fakat fabrikatörün kıya
feti ve Tıbbi Adlinin rııporuna gö
re katil keyfiyetinin gecenin geç 
saatinde icra edildiği tahmin edi
lebilir. Zaten Pol Delover otele 
akşam saat dokuzda gelerek odası. 
nın kapı anahtarını iııtemi~ti. Ya

yim dersiniz? 
- Rica ederim, bilakis çok 

lakadar oluyorum, dedim. 

a- nında, kapıcının hüviyeti hakkın-

• •• 
Arkadaşım, camekanlı ve gü

zel, bir kütüphaneye giderek .alt 
tarafındaki bir gözden oldukça ka. 
im bir gaı-:ete paketi aldı. Ve bir 
kaç gazete parçasını ayırdıktan 

sonra: 
- 17 Şubat 1934 .. Tamam işte 

aradığım havadis, deıli. Bakınız, 

ilk sayfada iri harflerle "Sentet
yenli zengin bir f.abrikatör, Pol De
lover, Pariııte bir otelin odasında 
boğulmuş bir halde bulnnmu('tur.,, 
Sonra ince harfli iki sütunluk ha-
vadis geliyor. Bazı esassız parça
lan . atlıyar.ak okuyorum: 

"Yünlü dokuma sahasında ta-
nınmış bir sima olan M. Pol De
lover Parise bir iş zımnında gel
miş ve lılorso caddesinde büyük 
bir otele inmişti. Bu akşam Sen
teyene dönecekti. Bunu bilen dort
ları ve iş arkadaşları garda bek
Uyorlardı. 

da malümat veremediği bir adam 
vardı. Bu adamın tekrar otelden 
çıktığı görillmemiııtir. Bundan baş
ka havanın soğu.k olmasına 

rağmen pencere açık idi. Bu vazi
yetten zabıta, katilin turadan 
kaçtığı kanaatini edinerek bu is
tikamette yürümüştü. 

Cinayet •aikinın hırsızlık oldu
ğu fikri de ortaya atılmiiitı Fabri
katörün cüzdanı caketinin cebin
de duruyor, hüviyet varakaları ve 
diğer bazı kağıtlara da dokunul
ma.ınuı olduğu ve fakat her h.alde 
fazla miktarda bulunması lazımıte
len paralann mevcut olmadığı gö
rülüyordu. Odanın her tarafı ara
nıldı Pardesünün cebinde bulu
nan ufak paralard.an ba~ka bir şe
ye ra•tlanamadı. Fakat Sentetyen 
de yapılan araııtırmalardan f.abri
katör··n üzerinde çok kıymetli bir 
saat taşıdığı ve her zaman kırava
tı üzerinde taşıdığı hakiki inciden 
iğneyi de beraberinde getirdiği 

.a.nla~lıyordu. Halbuki ne ~aat ve 
ne de inci düğmeler ortada yoktu. 

Her şey, bu cinayetin ildi bir 
hırgızlık yüzünden yapıldığını gös
teriyordu. Zabıta bu yoldan iler
ledi Tahkikat çok ağır gitti. Otel 
mü:rtahdemlere ve o gece bulunan 
mU~teriler tabiatiyle i•ticYap edil

Çok Zengin Olan Bu Seneki Prog-
1 

ramın Esasını Neler Teşkil Ediyor 
Çanakkale Halkevinin çalışma 

programı geçen senelere nisbetle 
bu sene daha fazla zengindir. 

Pr-0gramın en çoğunu konfe -
rans teşkil etmektedir. Çanakka
lede bir kehir ve memur klilbü 
olmadığından ba.~ memurlar oJ.. 
mak üzere gece Halkevlerinde 
toplantılar yapacaktır. Ve Kon -
feranslar •erilecektir. 

Verilecek olan konferanslar 
oparlörlerle bütün halkın dinliye
bilme~i te'min edilecek ve her on 
beş günde bir defa evin ar kolu ta. 
rafından konser ve temsil kolu ta
rafından da ayda bir defa temsil 
verilecektir. 

Şimdideu seçilmiş olan "Palav
ra - Mavi yıldırım,, piyeslerinin 
provalarına ba.,ıanmıştır. 

Lazkiye 
Yolunda Bir 
Meb'usa Kurşun 
Attılar 

(Hatay) ıtazeteıinden okuyo
ruz: 

Lazki~·e mıntakasında asayişin 

bozulduğunu ve Ralepten giden bir 
otomobilin soyulduğunu yazmıştık. 

(Elifba) gazeteainde okuduğumu

za göre Humus meb'usu ve Suriye 
Cumhurreisi Haııim Atasinin bira

der zadesi Mükerrem Atasi bazı 
işleri için gitmiş olduğu Lazkiye
nin Telkelah kasabasından dö -
nerken yolunu e~kiyalar kesmiş 

ve otomobilin üzerine bir hayli 
knrşun atmışlardır. 

Suriye meb'u~u bu taarruzdan 

güçbe!R yakasını yakasını kurtar
mıştır. 

Sosyal yardım şubesiyle kÖ~'cU
lük "şubesi birleşerek köylerde kış 
gezileri yapmağı ve köylüleri kış 
sporlarına alıştırmağı v& hastaları 
tedavi ederek kinin ve sair ilaçla
rını ayaklarında te'min etmeği ve 
bikes kalmış . yoksullara yardım -
!arda buluıımağı kararlaştırmış -
tır. 

Halen bir okuma odası gençli
ğin istifadesine arzedilmiıttir. Ka
nun on 'beşlerinde de yalıancı dil 
dersleriyle bayanlara biç.ki ve el 
işi kursu açılacaktır. 

Ötedenberi nişan, düğün ve 
silnnet cemiyetleri Halkeviııin hal
ka açtığı ılık salonunda yapılmak
ta olduğu gibi bu sene de ayni şe· 
kilde Halkevinde yapılacaktır. 

Kadir AYTAÇ 

aı 

lzmitte Yangın 
5 dükkan 
Temamen yandı 

lzmit (Huıuıi muhabirimizden) 
- Ev,·elki akşam gece yarısından 
sonra sabaha karşı 3,50 de Yeme
niciler çarşısında aşçı Yahya usta
nın lokantasından bir yagm çıkmış 
ve lahzada koca bir semt lnzıl ve 
korkunç ateşler içinde kal.arak bü
yük bir feliıket geçirmiştir. Yangın 
Bekçi Ali Osman tarafından gö
rülmüş ve hemen itfaiyeye haber 
verilmiş bir saat soııra gelen it
feiye su bulamamış ve yangın 
muslukları kapalı olduğu için yan
gın tevessü etmiıı. arazöz çocuk 
bahçesinden su alarak dönerken 
geçen marşandize çarparak par
çalanmış. bir itfaire neferi yara
lanmıştır. 

Sırf susuzluk yüzünden bir 

"Bu sabah, saat on bire doğru 
M:. Delover'in işgal ettiği 20 No. 
lı odayı temizlemekle IT'ilkellcf 
kadın kapıya vurarak bir cevap 
alamayınca endi.,'leye dü~müş, otel 
katipliğine hırber vermkjtir. Hiç 
kim'e fabrikatörün otelden çıktı

fını görmem~. Bir saat sonra 
hizmetçi kadın tekrar kapıya vur-

di. Fa brik a lö r 1 e beraber o ı e le ge. 111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

kavafiye, bir kahve, bir aşçı. iki 
tuhafiye dükkaııı yandıktan snora 
yangın güçlükle söııdürülebilmiş
tir. ğı bu adamların yüzlerini o da iyi 

görememişti. Nihayet otel siikinle
l'ine sıra geldi. 20 N o. ya biti~ik 

odalardan biri boş idi. Diğeri ta -

nınmış iki ihtiyara verilmişti. O ge

Yangın hakkında tahkikata uaş 
lanmıştır. Yanan dükkanlardan 
yalnız tuhafiyeye ait olanı •igorta_ 
lıdır. 
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GENÇ Ki.? 
·KAL B ı 

• Nakleden: R. Gülseven No.: 13 

- Hayır, bu binanın pencere -
leı1 geniştir .. Ve herkes içeride ge
çen şeyleri görür ve işitelbilir . 

Yavaş yavaş, istemiyerek Emi
nenin gösterdiği yere gittim. İste
nilyerek dedim. Çünkü kulakları -
mın nahoş seslerle karşılaşacağın
dan korkuyordum. Küçük köşke 
bir kaç adını kadar yaklaştıınış -
tım ki İffein yüksek sesle: 

- Yanılıyorsunuz. Bu parçayı 
mükemmelen biliyorum. Dediğin. 

işittim. 

- Pek zannetmiyorum. Altı 

haftadanberi bu parçayı çaldığınız 
halde bir türlü beceremiyor;unuz. 

Bu ses de herhalde piyano ho
casının sesi olacaktı. 

İffetin cevabını bekliyordum, 
bu da gecikmedi : 

- Hiç de öyle değil! Son no
tıa~ına kadar ezberden biliyorum. 

- Öyley•e neden çalmıyorsu
nuz? 

- Daha başlar başlamaz beni 
durduruyorsunuz. Bu tahammUl e
dilecek bir ~ey değil doğrusu .. 

İngiliz mürebbiyesinin de sesi 
kavgaya kanştı. 

- İffet, sözlerinize dikkat edi
niz. Mektebinizin bu kibar mu.,iki 
muallimine bu şekilde cevap ver
menizi istemem. 

- Hocamın san'atını inkar et
miyorum ki. İstediğim şey, kendi
~inin o kadar ciddi da\-ranmama•ı
dır. Karde~lerinıe daha iyi mua
mele ediyor. 

- Kardeşleriniz daha iyi çalı
şıyorlar. Elbette ki kendilerine 
memnuniyetimi göstereceğim. 

Bu parçayı tekrar çalar mısı
nız? 

- Hapr ! Yoruldum, bugiin da. 
ha fazla çalışamıyac.ağım. 

- :'fasıl isterseniz! Fakat bu 
meseleyi babanıza bildirmeğe mec
burum. 

Genç kuziııim hiddetli hiddet
li : 

- Buyurua gidip vazifenizi 
yapın diye bağırdı. 

Bunun üzerine kapıdan uzun 
boylu, zayıf, ihtiyaı-ca bir kadın 

çıkarak hızlı hızlı yürudü. Yanım -
daıı, beni görmeden geçerken : 

- Aman yara·bbim, bu çocuk 
ne kadar da fena terbiye görmüş, 
diye söyleniyordu. 

Kızdığı zaman İffetin ne şekil
de bulunduğunu görmek merakı, 

hiddetine hedef olmak endişemi 

yenerek bana içeri girmek cesareti• 
ni verdirdi. 

Genç kız hala açık duran pi· 
yanonun önünde oturmuştu. 

Siyah gözleri daha karannlf• 
yüzü hafifçe sararmış, dudakları 
ve elleri titriyordu. İngiliz müreb
biye odanın bir köşeııine çekilmif 
gözleri önünde, dikiş dikiyordu. 

Gülerek: 
- Dersiniz bitti mi? diye t:a· 

kıldım: 
- Siz burada mıydınız? De• 

mek ki hepsini işittiniz? Bunda 
tahammül edilemiyecek bir hal ol· 
duğunu görüyorsunuz ya? 

- Öyle, zavallı hocanıza çok 
acıyorum. 

lffet, oturduğu i~kemledeıtl 

fırlıyarak: 

zı .• 

- Ne dediniz? diye bağırdı. 
Gözlerinin içine bakarak: 
- Sözlerimden .anladıklarını· 

Gözlerini benden ayırınıya· 

r.ak: 
- Siz de mi beni haksız çıkarı· 

yorsun uz? dedi. 
- Yok öyle bir şey demediP1• 

fakat şüphesiz sizi bu hususta ta· 
mamiyle kusursuz addetıncdiğinıl 
söylemek islemi:;lim. 

Bunun üzerine İffet içini çek&
rek yerine oturdu ve dirseğini pı· 

yunonun kenarına koyarak ba*ınt 
ellerinin ıarasına aldı. Birkaç da· 
kika evvel hocasının oturduğu bel· 
li olan yanındaki iskemleye çök&
rek: 

- Demek bu parça güç b[r 
şey?. diye sordum. 

Galib.a ne dediğimi i~itmeJi, 
çUnkü hir cevap alamadım. 

Gözlerini yere dikmiş, alnı 
kırLimıştı, elini tutarak: 

- Bana d.a mı kızlııırn? de· 
dim. 

Titredi: 
- Buraya beni rahat.<ız et • 

mek için mi geldiniz'! dedi. 
- Ş.ahit olduğum vaziyet i· 

ze hak vermeme müsaade etmez 
se bunda kabahatim var mı? 

Derhal cevap vermedi. 
- Zahire bak.arak bir hükıiıtt 

vermeyiniz. Siz musikiden anlıyor· 
sunuz, size bu par~ayı ~alayını 
mı? Hocamın yerine geçin de beni 
dinleyin. 

- Bilmem, sonra pişma ıı ol· 
mıyayım ... Sizinle bir müddet da· 
ha arkadaşlık etmek istiyorum 
da .. 

muş ve yine cernp •lamamııştır. 

Bu defa otel katibi bizzat gelerek 
o da kuvvetle kapıyı sarsmış ve yi
ne bir ses çıkmamıştır. Neticede 
kapı zorlanarak açılınca, katip yü
zü değL~mi~ bir halde geri çeki
lirken hizmetçi kadın feryat ko
parmağ.:ı ba~lamıştır. Odadaki 
karyolanın başıucunda fabrikatö
rün cesedi uzanmı.' duruyordu. 
Boğazı etrafında sıkılmış bir yün
d~ın fular'ın bu ölüm keyfiyetine 
Amil olduğu anla~ılıyordu. 

len ıı-ahsı bulmak en esaslı bir işti. 
Fakat bidayetten itibaren bu çok 
mUşkülat gö•teriyordu. Hiç şüp
hesiz iki kim>e bu meçhulşahsı ırör. 
mıi~lerı!i. Biri kapıcı diğeri de a
•an•ör had~mesi. Kapıcıdan •bir 
malümat alınamadı ce saat ona doğru odalarma gel-============================== 

dikleri vakit hiç bir şüpheli gürül- - - - • • - - -

- Peki ne demek 
nuz? 

F.abrikatör , her halde pek 
ç.abuk öldürülmüştü. Zira od~da 
hiç bir mücadele eseri yoktu. 

Pol Delover, gri bir pantalon 
la bir caket giymiş idi. Ayakların
da da .a.yakkabıları vardı 

- Eğer paraya ihtiyacınız var 
ise ... 

Den kızardı: 
- Hayır vaziyet böyle değil, 

oteli iki dane Gangstt' Jin nezareti 
altında. bulundurduklannı söyle
mek istiyorum. 

Bil Tornley: 
- Gangsterler mi diye ba • 

fırdı. Ben Nevyorkta doğdum, bü
)'i.l.dttm, e.ı fena ve korkunç eğlen
ce yerlerini dola~tım, gecenin her 
saatinde gezerim. Fakat inanır
m=z ömrllmde ·lıfr Gangstere 
rastlaclım. Ne vakit geldiniz? 

- Diln akşam .• 
- Görüyor musunwı, geleli, 

on iki saat oluyor ve derhal taar
ruza uğnyonıunuz. Ben , heye -
can duymak için dünyanın öbilr 
uclanna btlyük vahşi: hayvanlar 
avlamağa gidiyorum. 

Den gtllerek: 
- Ben de büyUk. bir av pe

şhde koşuyorum. Dedi. Altı ~a

attanberl başımdan birçok sergü
ır:~ geçti. Gözden geçirelim : 
Bir polis baskını ile nihayetlenen 
l>fz kavgaya kavuştum. Bir otıoıno-

Her ik: adam d.a, büronun önün
den kalalıalık saatte siiratle geç
mişlerdi, yalruz verdiği malumat. 
tan fabrikatörün yanındaki şah•ın 
orta boylu, koyu mavi şık bir par
desii giymiş \'e başında açık gri bir 
~ııpka bulunan birisi olduğu anla
şılıyordu. Ve P.ari.-de de bu ~e
kilde giyinen orta boylu binlere& 
kişi vardı. Bu adaınııı cehresi hak
kında bir şey söyliyemiyordu. Asan 
sörcüye gelince fazla 'bir malumat 
venımiyordu. Birinci kata çıkardı-

ı. . : çaldım. Şoför Permisi olma
dan araba kullandım. P...a.,tladığım 
bir katil vak'asını zabıtaya haber 
vermedim. 

- Bunların hepsi de altı saat 
zarfında mı oldu diyerek arkadaşı 
alay etmeğe ıbaşlaymca, Den de
vam etti. 

- Emin olunuz Bil söyledik
lerimin hepsi doirudur ve sarhoş 
oldumda saçmalıyorum zanrıetme
yinlz. 

- Öyleyse inanırım:Faka~ ne 
muazzam iş bu. Bunların tafsila
tını da anlatsaııız fena olmaz. 
Ama yorırunsunuz, uyumanız la -
zım. 

- O kadar acelem yok. Zaten 
Bil, sizin yardımınıza muhtacım. 
NaııSi Oyslevod'uıı Long 1.sinıd 
daki adres ve hakkındaki ma!O -
matı öğrenmeniz lazım. 

- Bunu yapmağı üzerime alı
yorum. Herak etmeyiniz. 

- Öyleyı:;e ~u yastıkı bana ve
rin de yası.anayım, ve başımdan 
geçenleri anlatayım. 

Den: 

tü işitmemişlerdi. Bunların söz-

!erinden cinayetin saat dokuzla on 
arasında i~lenmiş olduğu neticesi 
çıkarılabilirdi 

Hizmetçilere gelince, onlar da 

sıkı bir surette sorguya çekildi. U
zun sür!ln bir isticvaptan sonra bu

radan da bir malüma.t elde edil11 • 
metli. Artık zabıta daha fazla ara
madı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

(Devamı var) 

ncnalji, lurılı:bk Ye 

- - lcabındı 
bütb 
gllnde 
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- İtte şimdi cumartesi diye 
sözünü bitil.'di. Klavnı kurtarmak 
için b14gün yarın bir de pazartesi 
kaldı. 

Tornley: 
- Söylediklerinizin hepsine 

inanıyorum. Fakat Mis Ayslevod 
hakkındaki küçük anketten baş

ka size ne gibi yardımda bulunabi
lirim. Tanınıadığım bir muhitte 
hareket ediyorsunuz, meseli bah
settiğiniz Rontz... Onun tanınmış 
bir Hukukçu olduğunu söyliyorsu
nuz. Halbu.ki Nevyorkta uzun müd 
dettir oturduğum halde bu ismi 

hiç işitmedim. Rokoyu da tanı -
mıyorum. Belki N evyork zabıtası 
bu adamlar hakkında epey malü-

mata sahiptir.Müdür muavinlerin
den bir iyi arkadaşımdır. lster•e
niz sizi tanıştırayım. 

Den: 

- Hayır teşekkür ederim. Şim 
dilik zabıta.~·ı bir kenara bıraka

lım. Klavnı kurtaı:mak için yega
ne çarem aradığım esrarengiz şalı. 
sı bulmamdır. Yani asıl katili. Bu
nun için de bütün gayretimi ~lis 

Ayslevod üzerinde temerküz et
tireceğim .. 

- asıl vaka ile münasebetini 
anlıyamıyorum. 

- Münasebeti var. Size geçen 
vakaları anlatırken bu münasebeti 
gördüm. Deminden size dün ak
şam, vapurda .kendisini korku için 

ağrılarınıu derhal keser. 

3 lı:aıe ahaabilir.m • 

de bırakarak kaçmağ.a mecbur e -
den birisini görmüştü diye bahset
miı;ıtim. Bu adam kimdi acaba? 

- Rontz mu? 
- Zannetmem. Mcgantiç rıh-

tıma geldiğinde Rontz ölmü~til. 

Çünkü cesedi bulduğumda kaskatı 
kesilmL~ti. Öliim hadisesi claha ev 
ve! vaki olmuştu. Demek ki genç 
kızı korkuya düşüren Rontz değil
di. Ayni zamanda, bizzat Rontzu 
aradığını da unutmamalı. Şimdi ge 
rek kendisi ve gerekse Rontz için 
>bir tehlike teşkil edecek bir şahsa 
vapurda rastlamış olduğunu far
zedelim. Rontzun arkasından ko
şup yanlarında dolaşan bu tehlike
yi haber \·ermek için elinden geleni 
yapmıyacak mıydı? 

- F'akat bu adam kim olabl -
lir? 

Den sigarasını tablasnın içinde 
ezdi. l 

- Rokonun, beni Rontzun icra 
adamının yerine koymalarına ne 
dersiniz? 

-Bu vaziyet, o adamı şahsan 
tanımadıklarına bir delil teşkil 9-
der. 

- İşte, hocanıza yapmı., oldu· 
ğunuz muameleyi b.ana da yapar· 
sanız belki bu sefer kızarım .. ve 
sonra da teessür duymam ihtim:ı.Iİ 
var da ondan. 

- Öyleyse, 'bana haksız lfı • 
kırdıl.ar da söylerseniz tahammül 
edeceğimi ve bir şey dimeyeceğiıtti 
vadediyorum. B.a•lıyayım mı? 

!~aretim üze~ine. taburesiıı.İ 
döndürerek çalmağa b:ı.,ladı. Yali· 
dan bakılınca, ufak gör!inüyordU· 

(Devamı var) 

- Radyogramımı ona ıatfetıne
leri nereden ileri geliyor"! 

- Bu adamın geleceğini düşil· 
nüyor ve müteyakkız bulunuyor
lardı. 

- Demek ki fikrinizce burıll 
Avrupada biliyorlardı ve her ali 
Amerikaya gelebileceğini ümit et
mek için esaslı sebepler vardı. . 

- Bu netice bana makul gibi 
görünüyor. 

- Roko ve hemp.aları, Rontzıı 0 

Mandertona yolladığı mektuba va: 
kıf olsalardı, şahsım hakkında1'1 

hatalarına düşerler miydi? 
- Zannetmiyorum. 
- Ayrıca Rontzun ölümirle 

l\Iegantiçin muvas.alatı arasınd• 
gayri kabili münakaşa bir müna5e• 
bet bulunduğu fikrinde mu•ir•iıııt 
değil mi? 

- Filhakika. 
- Hakiki katili ihbar ede•·e1' 

Klavın masumiyetini ortaya çıksr
mağa Rontzun muktedir olabi)rce
ğini de kabul ediyor musunuz? . 

- Bunu yapabilmesi çok ihtı· 
mal dahilinde idi. 

(Devamı var) 
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Telefon Abonelerinin Nazarı dikkatine: İstanbul Valiliğinden: 1 
Maliye hazinesine izafetle İs

tanbul maliye muhakemat müdfir-ı 
lüğü avukatlarından Şinasi Bilik 
tarafından Fenerde Hacı İsa ma
hallesinde mahkeme altı aokağın-
da 9 No. da yorgancı izzet aleyhi
ne kazanç vergisinden dolayı 

936/1273 dosya numaraeile şurayı 
devlet 2 inci deavi dairesinde açı_-ı 
lan davada dava edilenin hali ha
zır ikametgahı meçhul olmasına ı 
binean kendi~ine tebligat yapıla -
matlığından tebliğ makamına ka
im olmak üzere davacı maliye ha
zinesi tarafından şurayı devlete 
verilen arzuhalin İstanbul vilayeti 
divanhanesine talik olunduğu illin 

GRİP SALGINLIGINDA 
~ENA HAVALARDA Is tan bul Telefon Müdüriyetinden : 

~ lstanbuldan aşağ:ıda ismi yazılan f6)ıirlerle yapılaeak .konuşıııa ilcretleri bu gUndcn ltibaren bu 

'ehirlerin isimleri yanlarına yazıl~n mikdara ibliiğ edil~tiı'.Abonelerirnizin maHlmu olmak tızere ilan 
SOGUK GÜNLERDE , 

Her ııabah bir tek kaşe 
ederim. 9097 

3 dakikalık adi 
konuşma ücreti. 

Kuru, 
75 İstanbul - Bur>a (Çekirge Bursa dahli) 

75 

75 
75 
40 
75 

,.- Çorlu 
,,- Değirmendere 

,, - Derince 
,. Gebze 
., - Gemlik.s 

Müdüriyet -- ' ' .. 
8 dakikalık adi 
konu~ma ücreti. 

• Kuruş 
76 İstanbul Gölcük 

rs 
'15 

~ 
{5 

75 

,, - İzmit 

,,- Kaplıca Yal<>.

u - KaramüNel 
,. - Orhangazi 

,, - Yalova olunur. (936 - 1273) 

ı __ ı_N_H_ı_s_A_R_Lıa::ıı;A:;m:ııR __ u_M_U_M_M_U_ .. _o_ü_R_L_u_· d_u_ .. N_D_E_N~_.I 
Cinai \ıiktarı Muhammen B. %7.5 Ekıiltmenin 

beheri Tutarı Teminatı Saati 
Lira K. Lira K. Lira K. 

ii;ktrik motörU 
- -- ---

2 adet 175.- 350.- 26.25 14 
.. motörü (0.5} 

B. K. kudretinde 
3 .. 75.- 225.-

" .. (2) B. K. 8 .. 150.- 450.- 50 62 H.30 -6 675 
I - İdaremizin İzmir Tütün fabrikası kwım makineleri için 2 

adet elektrik motörü ile r._ ket makineleri bandrol kısmı için 3 ve pa
ket kı mı için de 3 adet olmak üzere 6 adet elektrik motôrü şartnameıe 
l"i mucibince ayrı ayrı pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizaların
da gösterilmi.ştir . 

III - Eksiltme 13 - 1 - 939 tarihine ra tlıyaıı cuma gürii. hiza
larında yazılı saatlerde Kabata~ta levazım ,.e lllubayaat ~ubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen şubeden a
lınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni teklif ve 
kataloğlnnnı tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta 
ıvveline kadar İnhisarlar Umum mfdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine 
ICrilmesi ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ve~ika almaları lli
tıındır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve •aatlerde 
%7.5 güvenme parnlariyle birlikteyukarda adı geçen komi•yona gel-
lleleri iliın olunur. (86:!2) 

Cinsi: Eb'adı: 
• 

Jl!ikları Muhammen beddi: 
Beheri Tutarı: 

Lira K. Lira 'K. 

% de 7,5 
Teminatı 

Lira K. 
~-------·-----------------~~ ......_ 
Cıralı tahta ,, ,, 

,, ,, 
400X30X30 18 M3 

400X28X30 8 " 
400X25X3 10 " 
400X28X8 18 " 

54 45 2430 -
Dtız beyaz 400X30X30 10 M3 39 390 -

'l'ahta. 2820 - 211 50 
I - Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 54 metre mikabı ~ıralı tahta 

ile 10 metre mikabı düz beyaz tahta pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hizalarında göstc

l"Oıniştir. 
III - Pazarlık 12, XII, 938 tarihine rasUıyan pazartesi günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komi,yonunda 
Yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün \'e 'aatte yüzde 7,5 
&iivenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komi~yona gelmeleri 
ilan olunur. (8897). 

* 1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı Tuzlaları iç1n memur, a-
7lıele ve IOzumunda hafif yük naklinde kullnnılm:ık üzere satın alı
nacağı ve 26 - X - !)38 de ihale edileceği illin edilen 2 adet kamyone
tin muhammen bedeli tezyit edilerek yeniden ve pazarlık usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
llatı 450 liradır. 

ill - Eksiltme 19 - XII - 938 tarihine rasthyan pazartesi gün11 
saat 14.30 da Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım ko-
7lıisyonunda yapılacaktır. • 

iV - Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçen şubeden 
-1ınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloklariyle karose
~ şekli ve dahili taksimatını gösterir bir pliin ile benzin sarfiyatını 
t6sterir fennt tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhi
llarlar Tuz fen şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 .5 
tüvenme paralariyle birlikte yukarda adı ıreçen komisyona gelmeleri 
!ian olunur. (8835) 

* 1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında yaptırılacağı, 21-11-938 
tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilan e 
dilen betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri ta
dil edildiğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş-
tur. 

II - Heyetl umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve mu
Yaltkat teminatı 1140,18 liradır. 
l llI - Eksiltme 26-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
d. 5 te Kabatafta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonun 

a Japılacaktır. 

hı rv - Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 
hisarlar Umum Müdürlüğü levazım ve Mübayaat şubeleriyle Anka

ta Ye İzmir b8'1Ilüdl1rlöklerinden alınabilir. 

111 
V - Eksiltmeye iştirak etmelristiyenlerin diplomalı yüksek 

tı llhendis veya yilksek ınimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsa
'lııu haiz bir mütehas..qısı inşaatın eonuna kadar daimt olarak İf başında 

lllıduracaklarını noterlikten musadda.k bir t&ahhüt kAiıdı ile ı.. 

min etmeleri ve bundan başka asgari 10.000 liralık bu gibi in~aat y.ap
mış olduklarına dair fenni evrak ve ve.ıaikini ihale günUnden 8 gün 1 

evwlina kadar İnhi8arlar Umum MüdürlüğU İll.j'aat Şubesine ibraz ede 1 

rek ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları Hizımdır. 

VI - Muhilrlli teklıf mektubunu kanuni ves:ıik ile V ci maddede 
yazılı inşaat şubemızden alınacakehliyet ve ikası ve yüzde 7 ,5 gü
venme para. ı makbuzu veya bankateminat mektubunu, ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ek,iltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 

adı geçen alım komi,yonu başkanlığına makbuz muk.abilinde veril-
mesi lazımdır. (8928) 

YAPI İŞLERİ iLANI 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Ek iltmeye konulan iş: Ankarada Mahmut pa~a tıed~$tanı re;;

tora.~yon isidir. Keşif bedeli 44-t76Jira 27 kuruştur. 

2 - Eksilme 22-12-938 perşembe günii saat 16 da Nafıa vekiıleti 

yapı işleri eksil me komi5yonu odasında kHpalı zarf u•ulıyic yapılacak

tir. 

3 - Eksiltme şıırlnamesi ve buııa mılteferri evrak 112 kuru.ş lıedel 

mukabilinde yaııı işkri U. Müdürlüğünden alınabilir. 

@ ..... ....... 

~,-~;ı~:ltl-: ff~ 
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aihhatinizi sigorta etmiş~lur~u;,-NEOKÜRİN 
mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kaş 6 kuruş, altılık ambalaj 30 kuruş. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3335 lira 73 kuruşluk 

muvakkat t.:minat vermeleri ve nafıa vekiilelinden alınmış ehliyet vesi

kası göstermeleri 18zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evvel bir i~tida ile nafıa vekaletine müracaattan ve istida -

)arına bu gibi abidatı tamir etmiş ve bu tamiratı iyi bir suretle başardı ·ı 
ğına dair Maarif Vekaleti antikiteler ve milzeler direktörlüğünden alın 
mış vesika iliştirmeleri ve isteklinin bizzat yüksek mıihendis veya mimar 

olması muktazidir. 

1 - Erzincan sol sahil bataklıklarının kurutma ışleriyle l'<'!Tl.,. 

vik şelale suyunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerindeki köprüler vı 

şiltler insaatı, ke~if bedeli (299926) lira (99) kuruştur . 

2 - Eksiltme 26 - 12 - 938 tarihine rasthyan pazarte•i gilnü saat 
(15) de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komis

yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - htckliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (15) lira muka· 
bilinde Sular umum Müdürlüğünden alabilirler. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günli olan 22-12-938 perşem 
be günll saat 15 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabı
linde teslim edeceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

18804) (4760) 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (15747) lira (08)' 

sekiz kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve ek,iltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte 

Sarıyer Tapu Sicil Muhafızlığın-lstanbul Asliye lkinci Hukuk 
Mahkemesi Reisliğinden: 
Hakkı tarafından müddcaaleyh 

Şehremininde Arpa emini mahalle 
sinde hamam odaları sokağında 

imam Osmanın hanesinde Fatma 
aleyhine 927 senesinde müddeialeyh 
ten istikraz eylediği 378 !ıra muka
bilinde uhdei ta;;arrufunda bulunan 
bostan hisresini teminat göstermiş 
ve mezkür borta mukabil 303 !ıra 

tediye ve bakiyesini de taksit sure
tile vermeyi teklif ve dayin de ka
bul etmiş olduğu halde gayri men
kulü müzayedeye çıkarttığından ba
hi8lc icranın tehiri ve vaki mlida
halcnin mcn'ı talebine dair evvelce 
açılan dava üzerine yapılan mulıa· 
keme neticesinde 303 !ıranın 378 

liradan tenzilile 303 lira hakkındaki 
müdahalenin men'ine karar verilmiş 
ve dosya adliye yangınında yanmı~ 
ve hüküm Büroca yenilenerek mah
kemeye verilmiş olmakla miiddeaa
Jeyhin gıyabında yapılan açık du

ruşması sonunda: Büroca tesbit o
lunan şekle nazaran davacı tarafın
dan 303 liranın evvelce müddeia. -

leyhe tediyesini havi ibraz olııl'lan 

senetlerdeki mühürlerin müddeia· 
Jeyh tarafından huzuru hakimde 
ikrar edilmesine binaen 303 liranın 

borçtan tenziline karar verildiği ve 
ilamın alınma,ından dosyanın yandı 
ğı anlaşıldığından mezkür 303 lira
nın icraen takip olunan asıl borç
tan tenziline ve 1035 kuruş masrafı 

muhakemenin müddeialeyhe tahmi
line 27 /3/936 tarihinde temyizi ka
bil olmak üzere karar verilmiş ve 
müddeialeyh Hakkının ikametgahı 
nın meçhul olması hasebile işbu ka 
rann kendine H. U. M. K. nun 141 
inci maddesile müteakibi madde· 

!erine tevfikan ilanen tebliği ve ilan 

için de bir ay müddet tayini tensip 
kılınmış olduğundan müddeialeyh 

Fatmanın müddeti içinde kanuni 

yollara tevessül eylemediği takdır
de ilamın kat'ileşeceği bildirilir. 

(12767) 

bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
dan. 1 

Buğazi~ınde Sanyerde Nalbant üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etme eri şarttır. 
çeşmesi mcvkiinde eııki 64 No. ıu Bu müddet içind~ vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
281 T. Emin oğlu Ahnıcdin üstünde iştirak edemezler. 
iken 55 sene evvel vefatı ile vera- 5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
seti karısı HaWe ile kızı Ilasibeye bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilin· 
Hasibenin de vefatı ile yeğane va- de vermeleri lazımdır. 
risı kızı Adviye namına intikali icin 1 Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

idaremiztı müracaat eylemiştir. Bu "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİmİİİİİİİlıİİİmmİİİİmmİİİİİİİİİİıimİİıİİİİİİıİİİİİıİİİİİıİİij~ 
(4882) (8577) 

yer sırf mülk ve hücceti şer'iye müs- ı 

tenit olduğundan ait olduğu mat:· ı 
kemesi asliyeden kaydı istenmi~se 
de bulunamamıştır. Senezsit ta
sı<rrufata kıyasen varis na
mına intikalen tapuya tescil edile
ceğinden bu yer hakkında gerek 
eşhası hakikiyeden ve gerekse eş
hası hükmi yeden tasarruf idd ja 
eden varsa ellerindeki tasarruf vc
sikalarile beraber tarihi ilandan bir 
ay zarfında Sultanahrnette tapu da
iresinde Sarıyer tapu sicil muha.· 
fızhğına müracaatları ilan olunur. 

(12766• 

lstanbul asliye 4 üncü hukuk 
mahkemesinden: 

Maliye vekaleti yüksek mektep 
. !er muhasebeciliğine izafeten İstan 

bul maliye muhakcmat mıidürlüğü 
vekili Nüzhet Erk tarafından önce 
Muradiye cadde~i İstanbul kız li
sesi karşısında Haykuhi pansiyo
nunda 3 No. da oturmuş ve inhisar-· 
lar idaresi Ahırkapı ttitün fabrika-! 
sında çalışmış Derviş Altekcan a. 
Jeyhine açılan 703 lira 94 kuruş a
lacak davasının muhakeme,inde: 
İllinen tebligat üzerine mahkeme
ye gelmiyen müddealeyhin gıyabın 
da muhakemesinin icrasına karar 
verildikten sonra davacı vekilinin 
taahhüt senedi ve ma,raf pıısla>J 

ve bir kıta talimatname ibraz etti-! 
ğinçlen bahsi le müddealeyhc gıyap ı 
kararının tebliğine ve bınıııııla es

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 12415 lira olan muhtelü şekil ve e.b'atta. 

20100 adet lii.mba makinesi 29-12-1938 perşembe günü saat U 

on beşte Ilaydarpaşada gar bina.~ı dahilindeki komisyon tarafından 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiycnlerin 931 lira 13 kuruşluk muvakkat temi· 

natla kanunun tayin ettiii vesaiki muhtevi zarflarıuı ayni gün saat 

on dörde k:ıdar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe &it şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmak• 

tadır. (8731) 

Ziraat Vekaleti Sabnalma Komisyonundan : 
Beş ton Sülfür dö Karbon alınacak 
ı. - Açık eksiltme suretiyle beş ton Sillfilr Do Karbon satın alı

nacaktır. 

2. - Hepsinin muhammen bedeli iki bin lira, muvakkat teminat 

yüz elli liradır. 

3. - Münakasa müddeti 10-12-938 den itibaren 45 gUndür. lI!l
nakasa 24 - 1 - 939 tarihine müsadif salı günU saat 15 te Ziraat V&
kiileti binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Şartname, An karada Ziraat V cklileti satın alma 

nundan, Ltanbula Ziraat Müdürlüğilnden, İzmirde Ziraat 

Reisliğinden parasız olarak verilir. 

kClmi•YO• 
Mücadele 

5. - Taliplerin muvakkat temiııatlan Ye makbuzları ve 2490 sa

yılı kanunun 2 ve 3. üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile birlikte 

mezkur tarihte komisyona gelmeleri. (4982) (8856) 
kisi gibı ilanen yapılma,ına ve bu~--------------------~~!"!!~-----~ 
hu<u< için hir ay mühlet verilme<i- ilan tarihinden itibaren bir ay için-j alan kabul etmiş addolunarak da. 
ne ve muhakemenin 1B-l-!l8 çar- de mahkemeye müracaatla gıyap vaya sabit nazarile bakılacağı ve 
şamba günü saat 15 e bırakılması- kararına müddetinde itiraz etmedi işbu gıyap kararının mahkeme du-

k ·ıd··· d k d ı g·ı· '""mahkemeye gelmed·.·g·ı· ,·eya vanna asıldığı ve gelmediği takdir ~~ arar verı_ ıınn en yu ·arı a ·· 
ısım ve adresı geçen müddealeyh vekil göndermediği takdirde vakı de gıyabında hüküm verileceği i • 

lan olunur. (938-2166) 



Sa1faı 1 

S i g a r a da i ~ s e n i z 1 

RADYOLIN'LE 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

fırçaladığınız takdirde d~lerinizin sağlamlıgına ve 
güzelliğine halel gelmez 1 

1 

1 

/ Y_ll'flSABAH 

' 

' 
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10 KANUNUEVVEL: ı931 

~ 

Ditlerdcki leke, pa ve kefekelrri ttmizler, •ğız~a~i mikropları imha 
eder. Di,lerin çürümesini ve dit etlerinin iltihıplanmasını menederek 
ağızda daimi sıhhat, daimi cazibe, daimi güzellik yaratır. 

Fakat sabah, öğle ve akşam ve her yemekten sonra 
fırçalamayı ihmai etmeyiniz. 

rKIŞ GELDİ ...... 
Ellıi•eye Dair İhti~·açlarınızı Şimdiden Galatada i\Ieşhur 
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EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazaaında Her Yerden UCUZ, ŞIK 

Ve Teminatlı Alabilirsini~. 

KADINLARA MAHSUS 

EN' SON MODA ve LÜKS İPEKLİ l\Il'ŞAMBALAR 
YÜNLÜ MANTOLAR, GABARDİN P"'"".n"'"-ftt..ER, 
HER CiNSTE )!UŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS 

HER CİNS İNG!LIZ MUŞAMBALARI, GABARDiN 
PARDESÜLER, IIER CİNS TRANÇKOTLAR. UCUZ 
ŞIK ve DAYANIKLI HE NEVİ HAZIR va I~1"'.AR. 
LAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEVİ KOSTÜM PALTO ve lllUŞA!IIBALAR 

Rekabetsiz fiatlarla 

GALA TADA 

EKSELSYO 
Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksını:ııı 

T ediyatta teshilat 
Telefon: 43503 

KOLİNOS'u 
KULLANMAKLA GÜLÜŞÜNÜZÜN PAR
LAKLIGINI TEZYID EDİNİZ. Güzellik ve ca
zibe, sağlam ve revnak dişlerle kaimdir. KO
LINOS KENDİNiZE cazib ve güzel olduğunuzu 
hissettiren KOLINOS'u TECRÜBE EDİNİZ 

Taze bir ağzın ve sehhar bir gülüşün saade
tini hissedeceğinize mutmain olabilirsiniz. 

MACUN TEK
SİF EDILDl
GİNDEN 1HTl
y ACINIZI UZN 
MÜDDEfTAT-

lııl.1;..::::=:if:::::..•• Mı N EDER. 

Deniz Hastahanesi cilt ve 
ührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 
1 •.... Dr. Hafız Cemal···· . ~ 
• Lokmanhekim • 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada het' cün 3 
den sonra hastalarını kabul 

eder. 
'.Adres: Babıali Cağaloğlu yo. 
~Ufu kiişebap .43 Numara, 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu ı04 

Muayene ~aatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte

si 9.5 - 12 fukaraya 

T. 22398 * ............................................. 

• 

' .... -

' 
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TU GSRAM KRiPTON 
ampulları Avrupanın en modern ve 
en vasi ima ı at hanesi addedilen 
TUNGSRAM fabrikalarının icadıdır. 

% 20 llA 40 cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM-Kripton 
ampullarını kullanırsanız daha güzel ve gündüz ziyasına daha 
yakın bir ışık elde edebilirsiniz. 

BOURLA BİRADERLER 
• • • ISTANBUL 1 Z M 1 A A N K A R A 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : Halis Şekerden 

l 
l 

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden 
Umum müdürlük villagmm bazı kısımları pazarlıkla tefri~ edile

cektir. Bu iş için talipler tarafından yapılacak keşifler 15,000 lira

yı tecavüz etmiyecekti . Talip olanların tefriş edilecek muhtelif ak.a

ma ait plan ve resimlerini bizzat yaparak 1938 kanunuevvelin yirmin
ci gününe kadar umum müdürlüğe tevdi etmeleri lilzımdır. 

TAHiN HELVASI 

Umum müdürlükte teşekkül eden heyet bu resim p!iin ve keşif

leri tetkik ederek muvafık gördüklerinin pazarlığa iştirakini kabul 

eder, k:ılıul edilen talibin pazarlığa girebilmesi için keşif bedeli üze 

rinden kanunen icap eden yüzde 7 ,5 teminat almaacktır. Puzarhk 

Yalnız HACf BEKİR TİCARETHANELERİNDE bulıı.., .. ~ 

• • • 
ALI MUHiDDiN 

• • 
HACI BEKiR 

Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy .. 

Dr. Besim Ruşen Aııkarada hudut ve sahiller ~ıhhat umum müdürlüğünde teşekkül e· , '1 
den husu~i komisyonda ve 24 B. kanun 1938 cumartesi günü saat on- GÜMRÜK.~ERDE İŞLERİ OLAN 
da yapılacaktır. MUESSESELERE ı 

Talip olanların pazarlık şıırtnamelerinl Ankarada umum müdür 

lük ayniyat muhasibi me,ullüğünden ve İstanbul limanı sahil sıhhiye 

merkezi baştabipliğinden alahilirler. Talip olanlar arttırma, eksilt 

me ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve.:ıikaları 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, İthalat Gümrüğü 

Cerrahpaş• Hastanesi Dahi· 
liye Mütehassısı Çarşıkapı 

Tramvay Durak Ahun Ap.~ 

-Sahibi A. Cemalettin ŞaraE?ı~ 
Neşriyat müdürü: Ma~ıt <;:, . ,. 
Basıldıği yer: Matbaaı EbuzııY 

karşıaın<la Muradiye Han. 
Telefon : 35, 95 &'Östermei'e mecburdurlar. (8789) 
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