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~lmanya ile lngiltere arasında bir hidise 
•• 
Uç Alman gazetecisi casus- Manevralarda 

lokla ittiham olunuyor bulunacak mebus-
~•rnanıar da birın9iliz gazetedSinl larımız seçildi 

hudut haricine çıkaracaklar Pazartesi sabahı sekiz buçukta 

londrada 400 kişilik bir Alman Çorluya hareket edecekler 

~gizli polis teşkilafl bulundu 
OkUll d . lng-iltere hükumet nin üç Alman{ ar a sev l- gazetecisini hüdut harkine çıkar~ak 

Y • ıvıı ar mı vermesi gi.ınün mühim. hadı-e meselesı sesidir. Bu hadisede bHhassa dı~kate 
llir ırı·· değen nokta Alman hükümetinın ve 

rırı~~~;t evvel KUR~N ıutunJa Alman matbuatının aldığı n sbe~P.n sa-
' ~-•nıc • i<UIJ~rı!11ızı alakalanJırdr. kin vaziyettir İngilizler A ıman gaz.e- ı 

oı et neıredıldı. Bu ankette eğitim tecile · . · 1 k .1 'Lham edıyor-
'lt tan L-ll'b rını casus u ı e ı 

it ....... '"111.\t uc ı aşlı öğretmen. lar Bun k Almanlar nasyonal ( 
~ ~ı.ı.ı rnüdü l"-· d'kk v •• 1 • a ar§ı 
İF_ hUlc" r vı ı ate deger şoy. sosyalist hükumetinin dini s·yasetini 
~olna~ar~r ~ıldıl~r: tenkit eder mahiyette telakki ettikleri 

le • ıtak•P ~ile~ okutma eski neşriyattan dolayı Taymis'in Ber-
vortaolc"l~r~'? ·~~enı ar•ı lin muhabirini hudut haricine çıkar-
,""'"'· .J'ınnc11ınde osretmen mak . t 1 . ıs eyor &r. 
~ çocuk ıle meurul ()fu Eğer Almanlar Tayrnis muhabiri 
fit mevzular üzerinde ıw.ller Narman EJbertt'i hudut harici çıkara

çocuklann bulut ve dü .. .. 
•• 

0

1etlttini h ek • • tun~t cak olurlarsa lngil'z gazetesi onun ye-
:'"de deral tar 

1 
•:..:tiriy~. ikin rine diğer bir muhabir göndenniyece-

ile "erili er op u •• takrir 1Nu. ğini ilan etmi§tir. Bu itibarla lngiliz-

it' N._. ~:Uı ~un açı~ ortaokulla leriB Alman gazetecilerini hudut ha- Alı• 
..;.~İn dersi eh =· tatıny~r. rici çıkarması, buna kareı Almanların Çe 1 in kaya 

l~ _..,.
1 

•; n 1 1 de 0 nas mukabelei bilmisil yapması siyasi bir 
!l ;~ ~)'or. h"d' ki' . ,,, 1~L/'L h il ı. 11 Qe-,_ a ıse şe ını alacaktır ı 8 M « •ena 8 11 

'1•1'\tlr :q teçelerde Univeraite imti ' .. 0 
11' 

"tfflJc ırıın neticesi alındığı sırada mu. (Sonu Sa. 6 Su 4) den diJndll 
ltr •ra. olan talebe ile olmıyan taleb" M ı · • k • • 
ı.-,.lcU1t •:n~akj _niıtpetsizlik göze çarptı. uso ını Ve ı I seyaha tın-
h1>t i .' erın hır •kısmında yüzle-rce ta. 

~iıtta.ç;;depuruzsüzmuvaffakotantarın ıSegahala ve nutuklar den çok memnun 
k~ldığı .~nca~ _beş on kişiye rrı:irhasır siJglemeg"" e "' k .., .. .. 

. Ylendı. Resmi mehafil bu tür. yl IUOT oldugun U soyluyor 
ASIM US Roma 10 (A. A.) - Musolini öğ 

'------ (Sonu: Sa. 7 Sfi.. !j leden sonra Sicilyaya gitmek üzere fıveç ve Almanyada bir aya yakın 
---------- 9aeteden har~et etmiştir. Duçe, a - süren tetkik seyahatinden sonra Na 

gustosun 1 2 sınden 18 ine kadar de- fia vekilimiz B. Ali Çetinkaya refika 
vam edecek olan manevralar esnasın ıı,.kızı ve maiyeti ile birlikte dün 
~a burasını ziyaret edecektir. 20 a • sabahki ekspresle tehrimize dönmüı 
gustosta Cacatofimde 1859 seneain tür. 

' de Garibaldi taraftarları ile Napoli Kendisini istasyonda İstanbul vali 
kralının kıtaları arasında vukubulaıı ve belediye reisi vekili B. Şükrü 
~~~~re~enin cereyan ettiği sahada Sö~mensücr,. Emniyet . d.irektörü 8. 
buyuK hır geçit resmi Y"oıbcak ve Salıh Kılıç, Vali muavını B. Hiidai 
rapor okunacaktır. Karataban, Parti merkez heyetinden 

Musolini, 1 5 §ehirde durarak nu- B. ~ydet Kerim Jncedayı Alman 
h~.kl~r söyliyecektir, Re.oımi geçit ve büyük elçisi 8. Fon ~eller, İsveç el· 
buyuk manevraların sonunda Duçe çisi 8. Vinter ve refıkalan ve bir 
ni~ söylemes!i itiyat edindiği nutuk cok diğer zevatlar ka'lılamışlardır. 
alaka ile beklenmektedir. (Sa. 6 Sü. 3) 

General Ali Hikmet Ayerdem, Cevdet Kerim lncedayı, 
Reisi Fuad Bulca. 

Büyük Millet Meclisi namına Trak·ı Sevüktekin, Sinop mebusu Cevdet Kc
ya manevralarında bulunacak olan rim lncedayı, Erzurum mebusu Ge
mebuslar heyeti seçilmiştir. Bu me- neral Pertev Demirhan, Konya mebu· 
buslar §unlardır: su General Ali Fôad Cebesoy, Gazıan-
Çonıh mebusu Fuat Bulca, Erzu. tep mebusu General Ali Hikmet Ayer

rum mebusu General 7.eki Soydemir, demdir. 
Erzurum mebusu Şilkrü Koçak, Gire· Bu mebuslar önümilzdeki pazartesi 
sun mebusu General thsan Sökmen. r~ gilnil sabahleyin sekiz buçukta Sir
rnir mebusu General, Kizim İnanç, keclden kalkacak hususi trenle Çorlu
Seyhan mebusu General Naci Eldeniz, ya giderek Genel Kurmaylığın misafi
Diyarbekir mebusu General Kazım ri olacaklardır. 

ltalyan filosu 
Otuz bin tonluk 

Yeni zırhhlarla tak
ediliyor • 

vıye 
SReyahatin hedefleri sulhperver Adlı· ye vekı·ı,·m·,z 22 ağustosla bil Zil hl~ daha denize indirilecek 

. . oma 1 O (A. A.) - Jtalya maha 
ı, Bele . · - fılı B. Musolinin Sicilyaya seyHhatı -~Ü • S 

1 
dıye Rei.si Doktor Bay Beh- nın sulpervcr ve yapıcı hedefleri ve y k I Ü a I a coğ I u 

~ • ret Salih uz. rsrmrl s,.. 6 su. SJ lzmlrden akşam geldi 

'llır belediye reisi şehrimizde 

Atat ürkten fuarı şe-
reflendirmelerini 

Öo"ı 
dileyecek 

"' Belı(,·et !.Jz n:uhleli/ meseleler hak· 
t •~Qı· ~ıntta gazetemize beyanat veı dı 
fl~,.~ron eJtıiye reiıi ve İzmir En- Junan İzmir Ticaret Odası umu.mi 
~ 1 il. Dok: Bear komitesi batkL,. katibi Mehmet Ali ve birçok dost
"a~J"le or . h~et Uz dün lz::•ir la,., 1- ıl~ ı:ılardır. . . . 
it beJed' tehrıınıze ıelmiıtir. lr Behçet Uz vapurda kend11ını 

ıye reiıini lıtanbulda bu- (Sonu: S.. 8 Sü. 1) 

Bir müddet· 
tenbcri Ege m111 
takasında bulun -
makta olan adliye 
vekilimiz 8. Şük 
rü Saracoğlu dün 
lzmır vapuru ile 
ıchrimize dön • 
müttür. 

Adliye vekili · 
ni rıbtımda latan· 
bul müddeiumu -
misi Hikmet O -
nat, tefti§ heyeti Şiikril Saracoğlu 
reisi Sezai, hukuk ışleri müdüri.i Si· 
nasi kalem mahsus müdürü Şakir 
lstanbul icra reisi Hamdi ve dostları 
karşılamıtlardır. 

Adliye vekili Şükrü Saracoğlu Vll 

purda bir müddet kalmış, kendisini 
(Sonu. &ı. 6 Sü. S). 

Bir lngili:: zırlıl·sınm toplan arasında Cebclüttank'ın glmlnüfiL 

Roma, 10 (Hususi) - Cenovaı zırhlısı denize indirilecektir. Bu 
limanında 22 Ağustos tarihinde harp gemisinin inıa11na 19 ay ev-
"Littoro'' ismindeki büyük İtalyan (Sonu aa. 6 ı11iL. 1), 
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Bursa mektupları 

Yalova dan Bursa ya 
Bursayag-iden dağ yolu üzerinde 

Gemlik körfezine karşı çok 
g·üzel manzaralar var 

Yalova ile Bursa arasındaki yoi - Bursa yolu gelecek sene böyle 
memleketimizin en işlek şoseleriu ko ny .a ıp .cısu .• ııasına karşı lstan 
den biridir. Buradan her gün oto uuı - a a•.>Va - Lursa yolu bu
mobil yolcuları eksik olm;ıdığı günkü vP.zıyctte kauıcal< o.un.3 
gibi otobüs- servisleri de vardır. bütün yolcular Mudanya taı a ıoa 
Köprüden her sabah sekizi kırk gıaecegı 1ç n ı aıo-. a oundan iktı· 
geçe hareket eden Akay vapurla sadi surelle zarar gv•-cekllr. 
rı Bursa yolcularının bir kısmını YaJo,·a - Bursa yoiu üzeriadP. 
Yalova iskelesine çıkarıyor, oto Gemlik mesafenin hemen yarm 
büsler bu yolcuları saat on bir bu l demek olduğundan otobüsler bu
çukta alarak öğleden sonra saat ' rada yirmi dakika kadar mola ve
jki buçuk ile üç arasında Bursaya riyorlar; bu müddet zarfında yol 
götürüyor. Buna mukabil Bursa cular Gemlikte yemek yiyorlar. 
dan her gün Yalova banyolarına, Gemliğin karşı sahilinde yapıl
yahut Yalova yolu ile lstanbula makta olan sun'i ipek fabrikası ta
gelen yolcular da eksik olmayor. mamlanmak üzeredir; uzaktan 

Cumartesi günü Yalovadan çık bakınca inşaatın yakında biteceği 
tım; Gemlik yolu ile Bursaya git anlaşılıyor. Yalova - Bursa yol
tim. cuları sun'i İpek fabrikasını sağ-

Bu yol üstündeki Güney dağla da bırakarak sahilden dağ yoluna 
rmda heyelan varmış. Onun için çıkıyor. Otobüsler sahilden sür' -
;mütemadi tamiratı ihtiyaç görünü- atle dağyoluna tırmandığı için bu
yormuş. Fakat ben yol üstünde rada Gemlik körfezinin ve Mar
birkaç ameleden başka tamir isi maramn manzarası fevkalade bir 
ile metgul olan kimse görmedim: mavi tablo seklini alıyor. O zaman 

Yalova - Bursa yolunun üç se insanın gönİünde Yalova - Buna 
ne sonra aafalta çevrileceği söyle yolunun vakit geçirilmeksizin as
niyor. Hakikaten bu yolun asfalt falta çevrilmesi ve yolun hu nok
olarak yapılması turizm bakımın tasında bütün yolcuların bir öğle 
dan en esaslı bir ihtiyaçtır. Yine yemeği yiyecek ve istirahat ede
denildiği gibi önümüzdeki sene i cek bir küçük otel ve bir lokanta 
çinde Mudanya - Bursa arasın bulmaları arzusu uyanıyor. 
daki fOSe de asfalt yapıldığı tak ASIM US 
tirde lstanbul - Adalar - Yalo Yugoslavyada 
va - Gemlik - Bursa - Mudan 
ya sahası memleketimizin birinci Bir n ti ı n a v iş ve 
turizm mıntakası haline gelmiş • · 

olacaktır. ca rp 1şma1 ar 
Bununla beraber Yalova - Bur ~ 

ıa şosesinin asfalt haline getiril B~lgrac;l 1 O (Hususi) - Dün öğ 
meıine başlanmadan evvel yapıla- le~e':. sonra Drina B~novi~asında 
cak şey vardır ki bu da yol üzerin- Bı1el1ına k~~basında hır_ ~adıse ol. -
de bekçi amele teskilatı ıvücuda muştur. Polıs ıle mebus Vı1ıslav Janıç 
getirmektir. Her b~ on kilometre tarafından sevk ve idare edilen nüma 
mesafe başına bir~ bekçi koy yişçiler arasında müsademe vukubul 
ımaktır. muştur. 

M l k t" • · b" k l . Mahalli hükumet mebus Viji~la 
de em. e e ı~ızı~ ırçol ye[d er~n Janiçin saat on dörtte toplanmak ü-
"b"ybe~ı kyalpı an yer

1
Y0 

•. oh uldgu zere yapmak istediği bir içtimaa mü 
ıgı ı ıra ı ıyor. o u ıyı a c d · t" h f d k .. .. saa e vermemış ı. 
m~ ~ :ı~a e ~e ve mutemadı l~ Buna rağmen içtima yapılmış ve 
.ıı;•r 1!1 ıle ugr~~acak am~le t~fk~ ismi geçen mebus bu ictimada hüku
Jatı yapma~ . luzu~u hıs.s~dılmı met aleyhinde şiddetli bir nutuk söy 
yor: Onun ıçın yol ınşaıı ıçın sar }emiştir. Bundan sonra nümayişçiler 
fedılen emekler pek az zaman için• sokaklara dağılmı~. büyük caddeler -
d~ kaybolu!'~r, yeni yo~lar nih:'-yet den geçerken polislere hiicum etmiş 
bırkaç yıl ıçınde adeta yemden lerdir. Bu sırada jandarmalardan biri 
yapılmıya ihtiyaç gösterecek de- ni ağır surette yaralamışlardır. 
recede bozuluyor. Bilmukabele polis nümayişçiler ii-

Denizyolları postaları İstanbul- zerine ateş etmiş; içlerinden biri öl· 
dan Mudanyaya (4) saatte varı- müş, diğer biri de yaralanmıştır. 
yorlar. Mudanyadan Bursaya oto- Neticede sükunet iade olunmuş -
büsle bir saatte gidiliyor. tur. 

lstanbuldan Akay vapurları ile _a_o_m_ll_le_t_l_n_a_o_o __ tU~r.,....k_U_s_U_ 

Sovyet Rusya musiki akademi
sinin gayretiyle Rusya dahilinde 
yaşıyan milletlerden 60 mın ayn, 
ayrr lisanları ile söylenmiş halk 
şarkılarından 800 tanesi bir araya 
toplanmıt ve üç cilt halinde neş
redilmiştir. Bu türkülerin hangi ı 
musiki aletleriyle çalınmakta ol-' 

lngiliz Italyan anlaşması 
lngiltere ıtalyan Habeşistanını 

tanınıak için hazırlanıyor 

yaşıyanlar 
h· 

edinıneği bilmeyenlerin, hasılı re&.!'I 
teden kaçanlann yeridir. Orada f'ıı 

Otellerde yaşayanlara dair - her de:lik sıkıntılarını, şifa bulmaz yacl~. 
halde istatistik meraklısı bir otelci sa il lıklarmı avutacak bir hava, te ıJ3 tarafından hazırlanmış olan - şu f ün bahşettiği ahbablar bulurlar·.~. 
rakamlara bakınız: B h 1 ·b· gor ya ileri i !er: irer aya et gı 1 d·ı-rı· 

Otellerde 100 mii~tcridt•n on dör h 1 d k n ı" dükleri o çe re er arasın a ·e der 
dü ht:r ve.c~ile ile mi.idüre qikayet et· ı.e bambaşka bir hayat tasavvur e 

3 mek i~ter; yirmisi hiç durmadan pos l · • ı 1 · · b" h·nı ,,e) er: ıç a em erının ırer ve ı I 
1
j 

tanın (Tclip ~elmediğini sorar; yirmi b d "b l k Jer '-
eo irer hatıra an ı aret o an e. ker 

ikisi musluğu kapamağa unutur; yir ni, sevinclerini birer tesbih gibı çe rB 
mi beşi oteli terkederken peşkirleri lcr. 1 lcr kahvehane . afyona. esra .. 
de beraber götürür: otuzu odaların - miisaad~ etsin etmesin _bir af~'" b 
da güri.\ltii eder; ktrk üçü s!gara ta hane, bir esrarl, nedir. Geniş, call'\ 
haklarını kullanmak !iiz~ımunu unu- I b ) dı stı cephelerinden sokağın ka a a ıı;·h , 
tup sigaralMıntn klihinü verlere sil rr.dilenleri bile: Çünkü onlar da 1.\ 

kf'r: gcnr kırk iiçiı mutfak kapandık b h l ·b· 1 
lnn -onrıı sıcnk yemek ister·, kırk ye yatı ir aya gı 1 gösterir er. ··rıı 

B. Grandi edim: "Meyhane mukassi go h 
disi giderken odalarının anahtarını niir taşradan amma_ Bir başka fera

11 
Roma, 10 (Hususi) - Mezuni da alıp gider; altmış biri kunduraları başk~ letafet var içinde,, diyor. Dı~lı 

yet almak suretiyle Romaya gel nı perdelerin eteklerile parlatır: alt - -rıdan dumana boğulmuş, ka~ 
miş olan İtalyanın Londra büyük mış ikisi otelin mektup ka~ıt ve zarf güriinen kahvehanelerde de o f h~ 

larını aşırmayı bir kazanç sayar: al l f d z f 1 n " elrisi. Grandi İngiliz ba«-vekili o eta et var ır· ayı insan arı ı. 
:r 'Y mış sekizi de uyurken lamba · ~ dı.ı~ Çeır.berlayn ile yaptığı mülakat yattan kaçabildikleri zaman du.r 

d..rken odalarının anahtarım da alıp 1 f ı 
hakkındaki raporunu vermiştir. d k arı era l... • hıJ 
Graadi İngiltere ile ltalya arasın yakar~ ytiz e ~edizi uyurken lamba Kahvehaneye bir düşen b1r da t• 

da cereyan edecek olan müzakere larını ~~kar; yüz : s.ek~eni de ~ütün oradan kurtulabilir mi? Hiç zanrıtııl 
1 h kk d 

. d l otel mustahdemlerını bırden çagmr.. mivorum Avutan ~eylerden kurt 
er a ın a ıcap e en ma umat J • :. 

ve Tesaikin ihzarına da yardım ~e söyler, ne dUşUnUr- 1 ~ak istenilir mi? __....,,, 

edecektir. • .. .. ıerm•• ı . Fon Noyrat 
Londra, 9 (Hususı) - Dunku Çok görmüş, çok yaşamış hır a; 

~azar günii çıka~ gazeteler !ng~ dam anlatıyor: (Karı ko~a .arasmd~ A vu stu ryaya 
lız - İtalyan munasebatmın ınk1 ki konuşmalara kulak verınız, ve du 
ıafı hakkında uzun uzadıya neıri .!!Ününiiz: Scırih göriinen hemen her 
yatta bulunmaktadır. "Sunday Ti ;özün altında bir ma'ksat gizli olduğu 
mes", "Sunday Telegraphe'', "Oh nu anlaml\kta gecikmezsiniz. Mese -
server", "Sunday Dispatche" ga la erkek karısına: 
zeteleri aynı istikamette beyam - Neden siyah şapkam giymiyor 
fikir ederek lngiltere taraf ında.ı sun. Sana çok yaraşıyor. dediği za -
Habeşistan fethinin derhal tanın man bunun manası şaduf: ''Aman 
masını ve Akdenizde olan müşte şu ye.~il şapkasını sokağa bensiz çıktı 
rek menfaatlerini ve mesuliyetleri ğı 7aınnna bıraksın,, dır. 
ni nazarı dikkate almak şartiyle Kadm kocasına: 
her iki memleket arasında dostane - Bu mevsimde sen de herkes gi 
bir anlaıma planının tahakkuk et bi şapkRsız gezsen f ,.na mı olur? De 
tirilmesini müdafaa etmektedir.. eliği vakit anlayınız ki kocasının şap 

"Sunday Times" gazetesine gö ka ~iyişini beğenmemektedir. 
re Habeş is tanın tanınması husu Erkeğin: "Biraz yürüsen hava 
~unda atılacak ilk adım birgün bir alırdık,. demesi "zorla yedirdi~i pas 
Habeş hükumeti mevcut olma· tayı ha:zınedebilmern için kendisi de 

yi.irümek zahmetine katlansın .. fik . 
dığı esasına istinat ederek Cenev· · 1 

d M "ll ti C · t• A h' rıy e bir nevi intikam almıştır., ilh. re e ı e er emıye ı sam .e B d 
· H ·· l · · d"I un an sonra karınızın veya ko 

sıne abeş ulke erının kabul e ı - canızt't ·· 1 · d b .. 1 · ı· k t · h kk d L h' t d l n soz erın e oy e gı7. ı ma ·sa 
memesı a m a e ıs an e e lar k f" k Ik b d d · f d ·ı · t kl'f eş me a .ısınıımız un rın a 
gesı "bt~ralm akn veyrı mk ışd e 1 ı '~1 beni mesul tutm~yın. 
tasvı ı o aca tır. a m a ngı I 
tere ile İtalya arasında cereyan _!.Panyol "Troçkicileri" 
edeceği sövlenen müzakerelere qe Ba t"lonadan Fransızca Journal ga 
lince, mezkur gazete artık lnı?ilte zetesine bildirildiğine göre, Katalon 
re hükumetinin Garp paktına ya hükumetinde de (Trorkicilt:re) 
Sovyet Rusvayı d;t alakadar ede karşı !1ir mücadele baı'!lamrştır. Hii -
rek şark paktını, bağlamak husu kumet erkanı ara~nnd; T rockicilik 
sun~a~i eski fikril"~en . v_az J{eç_e t~ra~t~n olanlar, Sovyetler birİiğinde 
cektır jJJu gazete ltaly~ ile lng\l kı gıbı, ( temizlenmekt•dir). Ru a . 
tÜ;-ataaı~a-~bulacak bir an damlar, haklarında ~izli ~ek;}de karar 
)umanın İngiliz - '.AJınan müna verildikten ~onra, idam ;dilmekte ve 
sebetlerini de aydınlatacağı müta sonra evvelce feshediimiş olan P. O. 
leasında bulunır.akt-..d•r. U. 1\1. fırkasının F ranko, Hitler v~ 

~ d "k l Musolini ile casugh~ k ınıinasebctinde 
dugu da bu eser e zı ro unmuş- bulunm;ıkla itham olunmaktadır. 
tur. Akbabaların hücumuna 

gidecek b 
Daily TelcgraP 

kUJl' 
gazetesinde 0 ıı 
duğuna göre }.IJJ19 

Hariciye Nazırı !:W 
s'" ron Fon Noftat, 

lanmak maksııdiYıe 
"dC' 

Avusturyaya gı 
cektir. ııı~ 

Bu ziyarete, t· 
bir siyasi ınan8 3 

f edilmemektedir. tıı 
Diğer taraftall 

Fon Noyrat gilizce Ncwo .o:ı: 
nicle gazetesı, 

man Hariciye Nazırının yakında ~ıı· 
draya gideceğinden bahsetmektcdır· t1 

Malum olduğu üzere Alman nnı1•11 
bundan ev\'cl yine bir defa Lond8f8) 

gitmcğe karar vermişken, bazT scbC~ 
ler dolayısiylc bu kararından vaıgeÇıı 
mişti. Söylendığıne göre, son 1t.al)

19
, 

- İngiliz yakınlığı Almanyadıı chcıtl. 
miyeUi bir alaka uyandırmıştır. 13!1'1. 
netice Alman hükümeti Hariciye ?\3'1 
zırını, İngiltere hükumetinin k8~ıı
edebilcccği münasip bir ?.amanda go~. 
derrneğe hazır olduğunu LondraY8 bl 

direeckmiş . ;..ı· 
Eğer bu havadisler doğru jse, ,11 

man Hariciye Nazırının AvusturYB)·r 
gitmesini. Londraya gitmek uzerc bl 
hazırlık da farzctmek mümkündilr· 

1 Geçoıiş l{urunıaf'/ 
---J9.J 
11 Ağustos 

ismet Paşa lsta~bul · 'cıı 

,Y alovaya, Oradan otobüsle Bur· 
saya gitmek ise yine 5,5 saatlik bir 
mesafedir. Görülüyor ki, iki yol 
arasında zaman itibariyle bir fark 
yoktur. Yalnız deniz yolu Yalova 
taraf mda iki buçuk saat sürdüğü 
halde Mudanya cihetinde dört sa
attir; tabii olarak kış günlerinde 
daha ziyade deniz dalgalı oldu
ğundan yolcular Yalova taraf mı 
tercih ederler. lstanbuldan Y alo
va yolu ile Bursaya gidip gelenle
rin eksik olmaması bundandır. 
Yalnız İstanbul - Yalova - Bu;o
.sa yolu İstanbul - Mudanya -
Bursa yoluna ni&betle biraz daha 

/(·ki ve .ftevgi tesiı ile başlaı ı döne11lt ı: uğrayan çocuk 
Salı giinii Lozandan harcJ;ct cd .• 

h 1 rı ırı•· cycti mttralıhasamı.: dün şc ı 

pahalıya malolmaktadır. 

Eğer Mudanya - Bursa yolu 
bu sene içinde asfalt yapılırsa, 
§İmdi otobüs ile Mudanyadan Bur 
saya bir saatte varan yolcular o 
zaman yarım saatte gideceklerdir. 
Denizyollarmın sür'atli vapurları 
da yine gelecek sene işlemeğe bat 
lıyacağı için lstanhuldan Mudan
yaya kadar olan mes:!lfe de dört 
~aatten iki buçuk üç saate inecek
tir. Bu suretle htanbuldan Bur
saya gidip gelmek nihayet üç ıa· 
atlik bir yolculuk derecP-'ine ine
cektir. işte İstanbul - Mudanya 

l 

t -
- f)ijıı l 'lb'l dön! Beni bir 1~ule11iıı 1 - Pek mi hızlı dnniiyorımı, sov-

içiııc hapsettiler 9a'ibo! gilinı' Çılg111oas111a seviyorum d.a se
tıil 

Beyşehirde garip bir vaka olmuş -
tur: 17 yaşında '"ehbi isminde bir 
genç su yüzi.inde, Akbaba ve diğer 
bazı ku !arın hücum ve savletine ına 
ru7., knlmıs, üç dört saat kadar müc.a 
del eden sonra 6 kilometre mesafede 
ki Yılnnhadaya sığınmıştır. Çocuğun 
u7.un miiddet gör:.:.:memcsinden endi 
şeve düşülmiiş, motörli.i bir kayık 
gölde rocuğu aramağa cıkmıstır· Ka 
yıkln gidenler, Yılanlı adnda Vehbiyi 
bulınuşlnr ve getirmişlerdir. Çocuk 
ba~mdan geçen h :di:;t!vİ an!atmış: 

- Bir iki saat dinlendikten sonra 
tekrar dönecektim!. demiştir. 

Kahve· er 

Nurnllah Ataç (Kahvehaneler) 
mevzuu etrnfında Haberde yazıyor: 

Köhve hayatlarını, evlerini tan -
zim etmeği, kendilerine dost, ahbab 

muvasalat et nıi§tır. f'I" 
/Jiln sa1>alı erkcndcıı sclıı in Jı f 

1 
.. 

• -f1{ jı•I 
ra/ıncl':ın lmşıtı> gelen binl!Jrcc 1' .,/· 
çocul~ t'c: crl•ck Sirkecide sıı71ı 11ı1J" 
fcıi ismet l'aşrıı;ı bckleyordıt. g' 

'I'chaliiklc bc1.-Jc11cn trcıı oıı lJııf'~ • 
il;i lhıl.i.ka geçer k gelmiştir. ı;ıı 8 

0r1 

drı n111z1ka i tıl•l{ıl nı<1f§t>'1 çaı'~rr 
Canla resmi 'L'C gayri resmi istif>lJtl 

lcritı atkı§ tııf anı yii.kscliyord~ 

Ku!upla ra gidecel< 
artist kadın 

d'ı1 
Holivutta sinema yıldızlarırı .. ıe 

Elisa Landi bir film çevirıne1' ~ bi' 
re Kutublara gidecektir. Güıebtı<' 
halyan ikızı olan artist J(utıJ bİ' 
da çevrilecek filmde Eski111olıı eıı 
genç kadın rolünü yapacakt~ 
lmdın, Avrupalı bir ka,ifi ıe 

tedir. 

F 

~ 

a. 
ti 
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l!JTT de Baron Roçild'in tahakkuk 
ettirdiği lıagal 

Filistinde Yahudi hare· 
keti nasıl in~işaf etti? 

HiR HABERLERi 
Japon sefiri diln 

aerglgi gezdi J 
Kapanan hamamlar 
7 eıkos sugu almazsa 

Aıı maageneleıine 

baılandı 

Sıvonist kongresın
Clen neıer bekleniyor? 

Diın Dokuuncu Yerli Mallar ser
gisini Japon"seiiri B. Taketomi gez· 
mit bilhassa ipek paviyonları ile ala 
kadar olmu§tur. 

Belediye halk ha
mamları açacak 

Dün altı tifo vakası teabit eclilmi§ 
tir. 

Bu ayın nihayetine doğru tifo va 
kalarmm çok azalacağı tahmin celil • 
mektedir. 

!_ 
Dün sergi komitesi de bir toplan 

tı yaparak, gelectk sene için inpaı 
düıünülen daimi lcrgi binasını tayin 
edecek komiteyi seçmeğe karar ver • 
miştir. 

Belediye Kırkçeıme suyunu ver · 
memektedir. Tekrar müracaat eden 
hamamcılara terkos almalarını bildir 
mittir. 

Hamamlar terkos suyu alı; ta açıl 
mazsa belediye tehrin halkı lte1if o· 
lan yerlerinde ucuz halk hamamları 
tesis edecektir. • 

Halkla ah§ veriıceden esnafın ço
ğu qılanmııtır. 

Belediye zabıta memurlan bir kaç 
gündenberi dükkan ve müeas~seleri 
dolaprak Bfl muayenesi yapmakta • 
dırlar. 

ı liirih't ~· . k . . 
llltıl e ıyonııt onıreıı top-
~oııa:•~a .d~~am ed~yor. Siyonist 
b"d" h 11 gıdıtınde bır nevi Ya· 
etı.ı~lcJ a.ıtıiliği misyonu tasavvur 
~d·ı ~ ~eraber bütün dünya Ya
lci~r~nın ne hiılerini, ne de fr 

bir haJ aJdı ki 'l ahudi k<1lonilerİ· 
nin ekonomik nizamım aarıtı. 

Daimi sergi binası iti ile mqgul 
olacak komiteve, \stanbulun imar 
orojesini yapa~ şehir mütehass111 B. 
Prnııtu da almak tasavvuru vardır. 

~ teımil etmektedir. 
~ok n biribirinden farkla bir
)ij lii~~~lliyetlere .dağılmıt ve tür
aı_._ 'l u eko!lo~ik ~rtlara uymut 
~ ii ah~dılerın bır noktada, bir 
lc411 Zerınde toplanmalarına im 
llıiitt'01ctur. Tarihin her devrinde 
f'-t erek tuurdan, müıterek meır 
~"di ~~larından uzak kalan Y •· 
bile ,.1~~ bugün mütterek bir dH 

93eoruur. 
tinci t• Cenevrede toplanan bi
de, l' eh •n. Yahudilifi konıreain
!aliiı. a udıler bet dil üzerinde 
elen lcere Yapabildiler. Bu bet dil, 'ili, e, elene nihayet müıtere.k biı 
ti. tına •aartaıı olarak ıeçilmit-

biJı,~h~di hayatının böyle a-itıide 
ı,., 1!°1~den uzaklatan maku uç
defi~~ı ayrdmuı yeni bir hidiae 

it il'. 

~ıııJ°tn•nın, Aıyanın ıarbinde 
!aleti ı;nu, olan Selöıid hükQ. 
~'ı.ı nı lıktığı, Filiıtini zaptettiii 
h"dia!t . a da •ıağı yukarı bir Ya
"'rd •kdiği, Yahudi parçalanmaaı 

ı. 

h,ıi! ah~di yurdu Roma koloniıi 
~ia e. a~rd iği zaman Yahudi ca· 
'tttı•ı'1 •kı kavracı ırup halini aJ. 

T 1. 

Yahudi ruhunun dar alemini 
Muıa, geni~ ve beteri ıafhaaını ha 
temail eder. 

Bu tezat bir Yahu dinin nazari· 
yeıini yaydıiı hıriıtiyanlık: ~~r 
Yahudi zihniyeti haline ıırdıgı, 
liberal Yahudiler beteri davalann 
mürakabecileri vaziyetini aldık
hrı zaman da bile ayni ıi.d~et!c· 
devam etti. Y ~hudi ve bırııtıyan 
mücadeleıi bir zihniyet mücade
leıi teklinde bqladığı ~alde .. az 
zamanda iki dar zihniyetin muca
deleıi halini aldı. 

Roma lejiyonları, yaktık51~r~1 za· 
man ele ıeçen Yahudileri acı ya
yaya, lıpanyaya, ltalyaya, Yuna· 
niıtana ıürüldü. Kolonide k!md-
danma, mücadele devam e~ı~o':' 
du. Hadriyan zamanı~~·. ıkıncı 
bir tehcir yapıldı. .Fılııtın Ya
hudilerinin mühi:ıı bır kıımı Tu~ 
na Viıtül havzaları araaındakı 
D~ mıntakaaına tehcir edildi. 

Filiıtinden Akdeniz etrafına 
dağrtılmıt olan Yahudiler liberal 
y ahudi zihniyetini inkitaf ettirdi
ler. Süleyman devrinde lıpanya· 
da bqeri tefekküre filozoflar, i· 
lim adamları vermek ıuretile hiz
metler yaptılar. ispanyanın kato· 
likler eline ıeçmeıi üzerine Yahu
diler Türkiyeye ve Afrikaya hic
ret ettiler. 

Şehrin planını o zat çi7diği cihetle 
daimi bir sergi anasının yeri 
hakkında ve herhalde \endisile istİf8 
re ~tmek lazım gelecektir. 

Daimi sergi binası komitesinde, 
Güzel Sanatlar Akademisine men • 
sup mütehassıslar da bulunacaktır. 

Ekmekleı nasıl 
satılacak 

Belediye ekmeklerin torba içinde 
satılmasını mecburi kılmıttı. Ancak 
bu torbalıu yüzünden ekmek fiati 
pahalrlanacağı anlB§ılmq, bundan 
vaz geçilmis';r. 

Yalnız ekmekler her tarafını kap· 
layacak tekilde ince kağıtlara aanla
<:aktrr. 

General Halla ve Hamdul
lah Suphl dUn ge'dHer 
Bir müddet evvel Avrupaya teda 

vi edilmek üzere gitmİf olan lstanbul 
kumandanı general Halis Daçya va
puru ile dün ıehrimize gelmittir. 

Bükreı büyük ıefirimiz Hamdul· 
lah Suphi ile Romanya hükumetin~ 
lstanbul konsolosu da gelmiılerdir. 

oun ıao ••rr•h geldl 
Dün limanımıza gelen Hellas va

puru ile şehrimize 1 50 seyyah çık • 
mııtır. 

\" ,~ - Tevrata sadık Ortodokı 
~diler IJ . 

~.,, 4İc Yu~ani. tefe~üre karı,. 
tttet • denız tıcarebne ve bu ti
tiı,.k ee ••ti.nat eden medeniyete in· 

Yahudi yayılmaaı lıpanyada o'· 
duju ıibi Daı mıntakuında da 
Cermen mücadeleıi ile karııla9t:. 

Seyyahlar, ıehre inmiıler, akpm 
miizeleri, Sultanahmet camini ~~.A 
ge çvakte kadar tehri dol8fmışlar 
rastadaki hafriyatı gezmiılerdir· Sey 
vahlar bu akıam üstü kalkacak olan 
~yni vapurla Atinaya hareket ede . 
ceklerdir. Ayın 26 smda da Kote 
Roza ltalyan vapuru ile bir seyyah 
kafilesi dah4\ ıehrimize gelecektir. ''tına hn~t liberal Yahudiler. 

Demirle gaıalandı 

Diğer taraftan belediye hekimleri 
de lokantaları, fmnlan dolaıarak gör 
dükleri noksanlar hakkında rapor 
vermek teclirler. 

Nuruosmaniye caddesinde Musta· 
fa Remzinin fırınında üçüncü kata is 
tif edilmif olan demirler yuvarlan -
mış, ikinci katta yatan 45 yaşında 
Kahraman altında kalarak yaralan -

1aggaıe plgankosu 
bugiln reklllgor 

Tayyare piyangosunun be,inci ke 
ıideai bugün saat birde Asri ıinema 
smda yapılacaktır. Bu kcti~enin en 
büyük ikramiye1i 50,000 luadır. Çe 
ki]ecek numaralan sıraya konmuş 
bir halde yarınki sayımızda bulacak 

mı!ftır. 

Kahraman hastahaneye kaldırıl • 
mıııtır. 

BAŞINDAN YARALANDI -
Galatada oturan 1 1 yaımcla Hüsnü smız. 
ile 1; va§mda Ester köprü üzerinde va ük ... , l 
kavga 

0

etmitlerdir. n ç ne .. r mecra a-
Ester canta ile Haaanı başından 1 ını halk lemizl/gecelt 

ehemiyetli surette yaralamlf, Hasan Ada d l 
hastahaneye kaldınlmıftır. o Geçen aen~ na .. a o. an ~y-

ALACAK YOZONDEN - Göz· lip üzerine zıraat vekaletı tetkıkat 
tepede o~uran sucu Mehmetle Eren yaptmnlf, bu gibi acylaplarm k~çük 
k.. d t Abdullah eıki bir ala - nehir ve mnak mecralannm temızlen 

oy e o uran . .. ·· d h 1 ld'"" · 
cak yüzünden kavga etmiılerdir. men:ıeaı y~n en uıu e ge ıgını 

Bu arada Abdullah yanmda taııdı teabit ebru!br.. ... ... 
.. ··1 ) M hmedin sağ kulağını kes Bunun uzenne vekalet vılayetlere 
gı. ııt'et e e bir tamim göndemıiıtir. bunda, kü • 
mut ır. ..k hi ak 1 h 

M h t h tahaneye kaldmlmrı çu ne r ve mn mecra annm er e me as • halk ·z1 . .1 . . 
Abdullah yakalanmıthr. ıen~ a .. temı . et~n !11~ının mec 

KALP DURMASINDAN OLOM bun kılındıgını bilclirmııtır. 
_ K t ı t t an Osmanlı ban- Vilayetler, mmtakaJanndaki bu ur u U§ a o ur , "b" h" klann la 
le da k h ·ı·k ya.-n D-.:.01 dün gı ı ne ır ve mna mecra nnm asm a vecı 1 ,.... UU8 • 1 · • • b" h 
sabah tramvayla itine gelirken Be . temız enme1ı ıçın ıre.r program a • 

"I beled' bi ··nu""nde fena zırlayarak dcrlutl tatbıkata geçecek. yog u ıye naıı o I reli . 
]afmış, ölmüıtür. e r. 

Bo~osun kalp sektesinden öldüiü lleledlye fubelerlnln 
anlaıılmıf, gömülmesine izin veril - lhtlyaçları 
mis tir. 

Belec:liye Kırkçeıme ıuyunu ke1in 
ce bu ıuyu ku11anan hamamlar ıika 
vete bulunmuılardı, yeni~n kendile 
rine Kırkçefme suyu verilmesini iıte 
mi§lerdi. 

~=~~-~ 

Unlveral'e lmt"ll•nl•rı 

Belediye ıubelerinin ihtiyaçlan ıe 
neba,ında tesbit edilmit olmaıma 
rağmen bir çok daireler aene ortasın 
ela ve nihayetinde belediyeye müra .. 
caat ederek bir çok ihtiyaçlardan bah 
ıederek karar istemektedirler. Bu 
ihtiyaçlar bilhuaa acele olduiu za -
manlarda daimi encümen miifkül 

~'81 '\' alı Süleyman" ı yazan ze
doı\l l'bnani .ölçüler ve mantık ile 
~o.,.,• eraı, ınaan Yahudi ile "Ya· 
lıitet i~ dar, korkunç, dar bir zih
doJc. y•nde taıavvur eden orto· 
lı lu •hudi ula anl&f&JDıyordu. 
t l' cc:.-r Yahudi ile topraia baf-

Daı mıntakaaına ıiden Yahudi· 
ler Cermenlerin hayatına karqa· 
madılar, daha dofruıu Cermenle,·· 
le Y abuc:liler araaında mülhit mü· 
cadele batladı. 

Yahudiler Getolarına çekildiler. 

Buld•y buhranı yok 
Memleketimizde olduğu gibi bir 

çok memleketlerde de bu yıl buğday 
mahsulü bereketli olmuıtur. 

Üniversitede eylul dcvreai imtihan mevkide kalmaktadır· 
larına yedi eylülden itibaren baflana ihtiyaçların aene ba,mda bildiril • 
caktır. ~•ıi, sene arumda ortay• çıkan ihti 

~t d~ udi araaındaki bu t e· 
tibi unyanın her yerinde olduiu 
b,.,· ;011•u~ kavgalara yol açtı. 
~ lh\ld~h~dı . zihniyeti ile liberal 

1 zıbnıyeti mücadeleıi öyle 

Getolannda el menfaatlerile met
ıul oldular. Ve biriktirdikleri 
para ile ancak f &İzcilik yapbla'"· 
19 uncu aaırda bu Yahudiler bar 
barlıktan kurtuldular. 

Bu hal Çarlık Ruıyuında, Le· 
hiıtanda harp ıonuna kadar d,,_ 
vam etti. Daı mıntakaıında Ya· 
hudi - Cermen mücadeleai çok ti J. 

(Sonu Sa. 7 SU. J) 

Istanbul Belediyesinden: 
8 l -- lstanbol Heledlye ınnırı l('f nde 
\1:tta, omuzda ve baıta her nev'i etY• 

111 R•da maddeleri taşınması ve sattl· 
&sı Yasak edllmlştlr. 

Ilı 2 -- Taşıma işleri ve seyyar satıcıhk 
\1 &zbut ve muntazam el arabalarlyle 
t eya nıotUrlD vasıtalarla· veyahut elde 
. ;••nabllecek kOçUk kaplarla yapıhr. 
lı tıcak elde tıışımak suretiyle satlfan 
b:r nev'i eşya ve gıda maddelerfolo, 
le nlar.ıo nev't ve mablyetlcrlne uygun 

Yapılan tahminlere göre; ltalyada 
bu sene mahsul 295 milyon, Fransa 
da 262 milyon, Birleıik Amerika dev 
letlerinde de 66.5 milyondur. 

Alakadarlara göre dünyada huğ -
day buhranı olmaar pek uzak bir ihti 
malclir. 

ilk imtihan fen ve hukuk fakülte yaçlann da bir ay evve] haber veril· 
lerindedir. Edebiyat fakültesi imti - meai tamim olunmuıtur. 
hanları eylülün onbetinde ba9laya • -------------
caktır. • L 

Eylül imtihanlarına girebilm~k ! · 
cin yedi eylüle kadar ecnebi dil ım 
tihanmı vermiı olmak prttır. Ecne 
bi dilde muvaffak olamayanlar fa • 
külte imtihanına giremiyeceklerdir. 

Kı.. Haberlerl ] 

• Alut09UD ortaıarma dofru Jl'Oandiyada 
yapdac&k dünya llff&D atma pmplyonlufu 
mU..bakaıan tertip edilmlıttr. Bu mU..ba. 
kaıara dünyanın ber taralmdan birçok aport 

Köprü üzerinde geçit yerleri 1 

menler lfUrak edecekleıt cilleU• Tilrklyeden 
&'eçe<:eklete kolaylık &'öaterilmui husuawıda 
&1lmrWc t91kll&tma al&kadarlardan emJr 
Yeıilmiftlr. 

• Htlkdmet ve belediye doktorlarma Tem. 
mus Ye Aj'U.ltoe a.ylannda isin verilmeme!! 
Dahiliye Veklletindell vn&yet ve belediyele 
re btlcUrllmJIUr. tesbit olundu 

* • KOtekabU mukavele teati edilmif ecneb 
deYlet ..ıaret kouoılo.ııuelerinden beledlve 
versf ye reelmlerl almmur Dalı1llye Vekl 
ıetındea belediyelere blldlrilmtıtlr. 

• Vali vekUI ŞUkrU Takılm meyd&rund.&. 
kf baltnm derhal kaldrnlmur için emir \'e'I". 
mittir. 

• HpıcameUmls bu ayın 22 atııde ~llnık 
te açilaC&k olan beynelmilel panayıra işli. 

rake karar vennlıUr. Panayır için hazırla. 
ııu numuneler fe)ırlmlzde Türkotlı tube. 
ilinde toplanmaktadır . 

• Ölçü ve ayarlar umum mUdUrluıu aa. 
rıayi mekteplerinin elektrik ıubelerindtn 

ıııezun olan g-ençlerden elektrik aaatlerln n 
l\y&n itinde kullanılmak üzere ayar fe!I 
ınemuru aımata karar Yermı,ur. Bunda:ı 

IOIU'& bütün ,.ııtrlerdekl elektrik ölçü llet. 
lerl muayene edllececktır. 

• Yeni nüııa kanunu llyibuında tayin o. 
lunan zamanda ntııwıa kaydolwımayanlar 

için 73 lira para cezur konulmUJtur. 

-;r•ar içinde bulundurulmaın ıazımdır. 
~o .. - Hu yasak EmlnBnO, Fatih, Be· 
111 Alu ve Beşlkta, Belediye Şubeleri 
t •ntakalarında i Ulrlnel 1·eırlo ve dl· 
el er Belediye Şubeleri mıntakalarıoda 
b" 1 lktnet tetrln 1987 tarihinden iti· 
•ren tatbik edllecektlr. "8.,, "5tSt.., 

Galata köprUıUnUn EmfnönU ve Ka· 
raköy cihetlerinde iki yer san çiviler
le i§&J'etlenmiştir. Halk köprU üzerin
de karpdan k&l'§IY& buralardan geçe
cektir. 

halkı buralardan geçmeye ahııtırmış

lardır. 
Bütün nakil vasıtaları bu geçityerleri 

ne geldikleri zaman eğer yayalar geçi
yorsa durmakta, yayalar tamamen 
geçtikten sonra da yollarına devam et
mektedirler. 

• Bu mevalmde ecnebi memleketlere ıtt. 
mek için 10.000 kiti müracaat etmıı bunlar 
dan 12 bin klflye 'tlaaade edllıniftlr. 

• Hamamcılar cemiyeti idare heyeti ıe. 
çfm.1tzllk ytlstınden hep birden lıtlfa etmı.,. 
terdir. Yenf aeçfm ayın 18 ımıda yapılacak. 
tır. 

DUn aabah belediye ubıta memur

ları geçit yerlerinin bqında durarak 
• Atat'Jrk köprUııUnUn be' dubuı cuma 

ailDU ,ebriml.ze ıelecektir. 
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Otomobiline binerken 
6 kurşunla vuruldu! 

Co1t DUlingcr çctesiııe Tek-ı 
aa.<Jtaki evinde yataklık eden, 
onları tnı 8ıkı§tıkkırı vaziyet
lerde barındırmı ve kendilerine 
eilah oo mühimmat satan 
.saraç ve müteahhit Leman, 
"Litl Bakcmya Loc'' otelüule 
yakal.anan 'iiç kadmm i/§aatı 
ü~ne tevkif edilerek, dımı§
mad.a 5 .<Jene Jwpse mmıküm olu
yor. Bundan sonrası: 

Lemanın "Litl Bohemye Loc" 
dan kaçıımdan ıonra evinde sak
ladığı Tommi Karrol da, o aıralaı-' 
da yakalandı. Fakat, tecil auretiy-1 

le af dan, yahut da dostlarının kur
tarıt teıebbüıünden medet unı
mak vaziyetinin derhal önüne ge
çildi. 

7 H~ziran 1934 tarihinde, Ayo
vadakı V oterlu ıehri zabıtası ta
kip edilen T ommi KarroJa b~nzi
y~~ birinin tehrin lokantalarından 
bırınde görüldüğüne dair bir hct
ber aldı. Refakatinde bir kadın 
bulunduğu da ayrıca bildiriliyor
du. 

. 4?,000 .nüfuslu olan bu fehrin 
ıamı, te~b~t edilen Jc.kantaaı, poHs 
me~ft:c._.nın gayet yakınındaydı. 
Polıs memurları Volker ve Stef
fen, bu i~in ehli kendileri bulun
d~~lar.ından, bu işin kendileri için 
bıçılmıı kaftan o!duğundan b·· • 
c v 1 d ' u un oter u a batka hiç kimsenin 
bu işin üstesinden gelemiyeceğin
den bahis açtılar. 

Sonra ~erkezden çıktılar, lo
k.anlaya gırdiler. Kendilerine ve
rılen eşkaJJe orada, yanındaki ka
rl:nla beraber mermer bir masaya 
dırsek dayamıf oturan ve rahat 
r~h~t. kahvesini höpürdetenin ~!
kahnı uzun boylu mukayese etm,... 
I~rin'! hacet kalmadı. Lokantad~-
kı ,,.rJam Tommi Karroldü ! · 

Memurlar, kadını da derhal ta
nıdılar. İsmi, Cin Deleni olan bu 
kadın, bu anda bir kokteyl içiyo;
du. Kadın da, Amerika birleşik 
hüku.~etleri zabıta tetkilitınca 
P~k oyle tanınmamı§ denilemez _ 
dı. 

caddenin gürültü, palırdm ara -
unda pek oyle işıtıJır.emitti bile! 

Cin Deleni! 
Nasıl olmuttu da, bu İrlanda 

gÜzef;, metresi olduğu erkekle tek 
rar bir araya gelmitti? 

Bu kadın, bir müddet önce 
"Litl Bohemye Loc" da yakala -
nan üç kadından biri değil miy -
d·? 1 l. 

Öyle ya; onlardan biri de bu 
Cin Deleniydi ! 

Bu kadının timdi hürriyetine 
ka VU!muş bulunmasının ve T om -
mi Karrolle birlikte ya!amasınm 
nasıl mümkiin olduğunu, kolay -
lıkla izah etmek mümkündür. Bu -
nun sebebi, Amerikada her :::ı -
man olduğu gibi, gayet baıittır. 
Otelde yakalanan o üç kadına, o 
zaman "Con Dillinger çeteıinıa 
muzaharet ettikleri" kaydiyle c~· 
za keailmif, üçünün de 18 er ay 
hapislerine karar verilmişti. V '! 
bermutat, hemencecik tecil kararı 
almıflar, serbest bırakılmıflardı ~ 
Ve gene bermutat, üçü de, serbest 
bırakılır bırakılmaz dostlarının 
yanına dönmütlerdi. Gayet zarar
sız bir işe devam etmek, çete}e 
"müzaharet etmek" üzere ! yeni
den eski vaziyetin boyuna deva
mı! 

Lester Giliıin lcarıaı, alelacel~ 
Sent Pavl civarında "Leyk Komo" 
oteline, karısının yanına gitmişti. 
Cin Deleni de, dostu T ommi Kar
rolün yanına yollanmakta geci!-c
memitti ! 

"Merhametsizce av" birçok mu
vaffakıyetaizliklere rağmen, ıey
rini takip etmekle beraber, neti
cenin ne olacağı henüz belli de. 
v•}d' 1 gı ı. 

T ommi Karrol Voterluda oto · 
mobilinin kapısı önünde can vet' -
mezden önce de, batka bir yerde 
Con Hamilton canından olmuttu. 
Evvelce tJ.e anlattığı gibi, bu a
dam da, çetenin en ziyade kor~
lan azaıındandı. O, tam manasıy
le Con Dillingerin arzu ettiği tipte 
bir adamdı ve bu ıebeple, kentli
leri pek nadir obrak biribirlerin· 
den ayrı görülüyorlardı. İkisinin 
tabiati tamamiyle biribirlerink\·· 
ne uy

1

gundu. Öldürmek husu· 
sunda Con Hamilton yektaydı. Bir 
can omm indinde hiç hükmün
deydi. Hele atılgan. bir zabrta me· 
murunun hayatı, hıçt'!n daha az 
ehemmivet atf m:ı değer bir şey 
mahiyetindeydi! 

( Det:nmı uar) 

iki memur, yapılacak şeyin ne 
olduğu huıuıunda biribirleriyle 
uzun boylu konufup, bir kararda 
birle~mek üzere vakit geçirmedi . 
l•r. Onların tasavvuru, Tommi 
Karrolü tevkif etmek değil, öldü .. -
mekti. Tevkifle iktifa etmek, a -
kıllarından bile geçmiyordu.- Kar 
rol, hem Con Dillingerin yetiat;r
diği "en usta bir şakirt" ti, hem 
de bir katildi. Daha yakında po)İ3 
hafiyesi Purovu bir kuf!unda ye 
re '""rmiııti. · 

Memu~rlar. sabırla drsarıda b~k· v ef 3 t l 
lcw.e~i terr.ih ettiler. Tommi bıh· · l 

· · k d Düyunu Umumiye miimey~.ız ~. -
v•.,mı. a 1111 da koktevlini ı~·p rinden mütekait Tevfik Sefalı olmuş 
~itirer::k yer1erind~n kalkıp lokan d ı tür. Cenazesi dün Kadtköyiin e.;.i e· 
tadan çrkıncaya kadar.. Sonra, h 
K I k vinden kaldırılarak Karacaa mette 

ar•·c . ya ·m' duran oto1:1obilı- ail"! kahristanma defnedilmiştir. 
n~ doğru yürüc!ü. Mt!vla rahmet eyleye. 

Gar.g3ter, ctcmo!Jilinin kaırsmı ------------
açtığı s:rada, h~r iki memur da C'· Er1:raada ça1rsma siu·ferl 
nun yanıb3.rında, gayet yakmc-'a Erba=ı. (H"s·•si) _ Sıcakların de· 
cl· ·rnycr~ardı. Rovelverlerinin ko· 

vamı d::ılaymiyle memurhı r:n mesai 
Y'-1 maı.+·e çalar kara ağızları da, 1 tnrzla'"ı değismi<;tir: sabah saat 7 den 
c~cmobiline binmek üzere olan 2 ye kadar devam etmek suretiyle se-
&a:-g~~ere İftahla açıktı! 

1 
k=z saat mesaiden sonra tatil yapıl-

G:ıngstcr, bir ~ey söyliyecek \"e 
yah-:Jt ta hcrh.:.ngi bir harekele mııktadır. ı 

ıı k bahar selleri C.:avranacak vakit bulamadı. 1, 2, 
3. 4, 5 . 6 kere patlıyan ailahhrdan 
çıkan kurtunların isabetiyle, oto- Türgenyef · Samiz"de S. 
mobilinin basi'lma;ı üstüne yıkıl- Ru güıel romanı mutlııkıı oku\ un:ı1 

d D h 1 alnı .. 1 VAKIT Kitabevi. 75 kuıuş ı. er a uttü. ...._...., __________ _. 

.Ve üatüıte ilkılan kurşunlar, 

CJLKEMiZDE 

Torbahda bir 
arı hücumu 

Biı kadın ağ11 lıasta, 
biı hayvan öıü 

Torbalıda ilçenin Arslanlar kö -
yü bulunup kurutmcı ameliyesi ya -
pılan Akel mıntakc-sında çalışan işçi 
ler arıların hiicumun uğramı~larclır. 

Kanal açılacak yerde ııazlan biçen 
beş amele ve bunlarn yemek getiren 
bir kadrn ile civarların..:li'\ bulunan iki 
at. nercd~n ~e}diği bt>lli olrPayan bir 
yığın arının hi.icıımuna uğramıq. ne 
yapacaklarını şa ırnrak köre doğru 
karmaqa ba~lamıq\ardır. 

Vnka mahallinde haRlt olan hav -
vanlardan biri ölmiiş. kadın da a~ır 
surette h<>st<"'lanmı v~ lıi.ikumet dok 
toru tarafından tedavi altına alınmış 
tır. 

Diğerleri yüzleri ve viicutları 11iş 
bir halde yatmakt--. \"e tedavi edil -
mektr.rlirler. 

Kuyı uh!u Jltldız 
Fin~Ier kuyruldu Y!ldızı 4 ağus -

tostanberi fzmir ufuklarında görül • 
mektedir. R"lhasıın son iki gece, Ya· 
manlar da~ı İstikametinden daha ha 
riz görünen bu kuyruklu yıldız 
arzımı7.a 83,000.000 kilometre ya • 
kınla§acaktır. 

Haley kuyruklu yıldızı miladın 240 
mcı senesindenberi 28 defa arzımıza 
göriinmüstiir. Son göriinüşü 191 O 
drı olmuştur. 29 uncu defa olarak 
1986 da görünecektir. 

Haleyin 191 O daki görünüsü, bir 
alimin yanlış tahmini yüzünden yer 
yüzündeki insanlar arasında bü 
yük bir korku husule getir • 
mişti: o zaman Haley yıldızının arzı 
parc:.'\layacağı söylenmiş ve buna ina 
nanlar arasında çıldıranlar da olmuş 
tU· 

Finsler kuyruklu yıldızı arz üzerin 
de hiç bir endişe uyandırmamıştır. 
9 • 1 O ağustosta bu yıldız en fazla 
görünecektir. 

Bandırmada bir 
çobanı boğdular 

Bir kaç gün evel Bandırmanın Ka 
yacık köyünden Hasan kahyanın ço 
hanı Ahmet her zamanki gibi sabah 1 
leyin koyunlarını otlatmağa çıkmış
tır. 

Akşam üzeri dönmediği için aran 
mışsa da Kayacık köyü ile Erikli kö 
yü arasında Kuruçeşme mevkiinde 
ve koyunlarından ayrı bir çukur için 
de ölü olarak görülmüştür. 

Keyfiyet hemen j-:lndarrna ve 
müddeiumumiliğie bildirilmiştir. 

Bandırma müddeiumumisi ve hü
kumet doktoru v- jandarma kuman 
danı vaka mahalline gitmşlerdr. 

Yapılan muayenede coban Ahme· 
din, belli olmaya:ı birisi tarafından 
~ece yansı kendi belindeki kayışı ile 
bo?-ularak nldiiriildiiğü anlaşılmıştır. 

Ahmedin kimin tarafından ve ni . 
~in boğulduğu hakkında tahkikat ya 

1 ·-- ~!.;t-;dır. 

Erbaada odun kö
mür buhranı var 

Erba:ı. (Hu~usi) - Şthirde beş on 
gündiir devamlı bir odun ve kömür 
buhranı vardır, son bir iki gün içinde 
c>km~kçiler, lokantacılar bu yÜ7.d"'n fa. 
aliy:?tlerini tatil etmişler, dükkanları
m kapam1Rlardır. 

Memleket ormanlarında mevcut ku
ru ağaç enkazları yığınlar halinde du
rurk0n halkın odunsuzhık ve kômür
sü1.lük yiizünden sıkıntı <;ekmesi ek
m~kcıiz ve yemeksiz kalması garip de 
ğil rr.idir? Alakadarların buna acele 
çare bulacaklarını ümit ediyoruz. 

Nlksardakl maç 
Niksar. {Hususi) - Nıksarlılar ta

rafından davet edilen Turhal Şeker 
F. Sporcuları ile Niksar idman yur<lu 
arasında, yeni futbol sahasında bir 
futbol ma<;ı yapılmıstır; ahenkli bir 
oyundan sonra 2 ye karşı 3 ile Turhal 
Şeker takımı galip gelmiştir. 

B2led:ye taı;:af-ı1c1an sporcular şere
fine ziyafet vcrilnıış ve misafil'ler u
ğurlanmıştır. 

Qkono;nl 1 

işçi ücretlerini beledi
ye teshil edecek 

İşçileı le patronlaı aıa.flında belediye hatıl" 
ıunda mukavele yapılması düşünülügol 

Alınan hnberlere göre bütiin küçük Çorap fabrikaları, şimdiki . ha~ 
çiik sanat erbabı ile esnaflar hakkın muhtaç bulundukları suni !pe edi. 
da bir kanun projesi hazırlanmakta- İtalya ve Almanyadan tedarık 
dır. Bu proje küçiik sanat erbabı ile 7orlar. ~· 
esnafların daha miisait bir ~erait için Yerli Bursa İpeğinden, bugii~f· İP 
c:nhşmalarını temin edeceği cihetle dar kadın çorabı imaline elve~f 'ı,rı 
biitiin alakadarhr tarafından sabır . lik yapılmadığı için çorap fa?rıkll fı8 
sızlıkla beklenmektedir. bu nevi tabii ipek ipliklerinı de ur 

Projeye ~öre: kü~ iik oıanal erbabı riçten ve tahsisen Amerikadan ge 
bd~diyderin. mi~rak~besi~e ~~rakı! •

1 

mektedirler. 
ma ·t"dır. l,çılerın alacagı ucretler K d il rfl t a•ıya' 
beled;y,..cr tesbit olunacak, patron . or e sa ya 1 az ı.li 
lm·la b"ledi.ve huzurunda mukavele lstanbulda dört fabrikada ko~ 
yaoacaklcu~_ır. Ki.~ ;iik esnafa ait işle yapılmaktadır. Memleket ihtı:rde 
re .?~~~-i'\k u~ere b:lediyele!de ikti.s~t hu fabrikalar tarafm~an tamaınerı ~ 
mudurluklerıne baglı yenı teşkılat necek derecede temın olunuyor: 1 
ynp·lnıaqı da ayrıca di.işünülmektedir ricten ithalat ehemmiyetsiz rrııkll 

DUnrada rss z"er:n lara münhasır kalmııtır. • 
zaedl azahyor Türkiyede kordela sarfiyatı scl1e. 

c~ren vıldan itibaren d "" n . k den seneye azalmaktadır. 929 şeJ1fl. 
, • u ya e o . d l l k . . . ,erıe 

nomisinde büyük bir canlılık göri.il ııl.ıkn ken devl~e mf~m e eltı2m00ızın ı 5o0 
me<ie başlamıstır. ı · or e a sar ıyatı - ~ 

k·ı d "k d . 3)şr1 Birinci sınıf sanay· l k ti · ı o arasın a ı en te rıcen aı .. ..,. 
ı mcm e e erın b .. 600 k"l k d d.. u•ııfıJ 

de umumi buhrandan .. • uuun ı oya a ar U§nl ~,,\ıl 
onceye naza s· d'k" h ld . d AJUID" 

rnn daha fazla istihsal vardır. istihsal .. ım 1 1 a ~ en zıya e arfö" 
ve cal-sma derecesi baz ı k t mal cekmekte::Jır. lstanbulun s .it 

' . ı mem e e . b"lh l K 1110'"" 
)erde 1919 senesindek" · t" t • tı ' assa aza mı§tJr. ısa aaÇ • 

ı vazıye ı a d d··ı· tJ 
mamen geride bırakacak k d ·ı I sının evamı ve on u asyonun d ~ a ar ı er e .. .. d la .. 1 la d kor e mistir. ammumu o yısı e tıa'" r l'l ~ıl 

Zirnıtte fazlC\ ehemmiyet veren istimali~e liizum kalmam~§tır. ecJell 
memleketler arasında memleketimiz hal sarfıyatın .azalmasını ıntaÇ 

B ık h .. k • l . b" . . d ba•lıca sebeptır. ı. ve a an •ı umet erı ırıncı ere F b . .. · ,erı~ 
cede o-elmektedir. ·a rıkalar, altmışı mutecavıı ,e 

3? t~emlekette ya 1 b" . t t" üzerine kordela yapıyorlar. Uıutt 11 - pı an ır ıs a ıs· I . d" ... ..b 1 zari 
tiğe göre: 1 Q36 yılı başından 193 7 ne enn \'~r ~gı tecru e ere na ı ı,e 
r•lı ortasın k d · · l · d d" ,. memleketımızde en fazla kırıntı,'.ı:di , a a ar ışsız :!rın a e ı ., . · 'h J:IO"' 
· ·· -~,, kad""r 1 t yaz ve yesıl renklerın tercı eoı " aza mıs ır. 

B } k ti d - b" d'I anlaşılmi\ktadır. , . . u meme e er e tes ıt e ı en K d V da f at1'1' 
ışsızlcrin mevcudu bugün yine 16 or e a. satı§ın toptan ~ dl' 
mihronıı J-ı.ı-~1-~P ... ırr. Tafta cm!'ller demode oldugun ~ 

Yine bu istatisti~e gÖrf": l 920 talep y~k 5Zibi~ir. Bunların 9 ,.-Nle(lll 
yılında issizlerin adedi 8 milyon, j • ~zunlugundakı 3 numarası 3t,:lfl1 
ken 1932 de bu miktar 30 milyona ur. " . . . 
yükselmiq, J 936 yılında ise 20 milyo Fay kordela b~ıncı mal: 

d .. ·· ·· B . <7 metre uzunlugunda) na uşmuştur. u vazıyete göre: 
diinya i~sizlerinin adedi azalmakta No. Ağırlık Kuru~ 
ve nisbl bir refaha doğru temayiil 2 11 .5 M. 16 
göri.ilmektedir. 5 17 18 

Çorap f~br;ka'arı ara- .:: 23 ' 27. 7 
v sr~da reka.~et 1 i ~~ 42.

5 

Aşagı cın~ malzeme ıle ucuz ima .,dl 
l ~t f b ·k 1 1 Kordela taleoleri '-'az aylE'rı. , yapan a rı ·a Ye ate ye er arasın J • 111 
d k ı· b" k b roğaldr~ndan fabrikalar Öu ce§ıt 1 

-• a uvvet ı ırer re ·a et vardır. ı,.,. 
. Evlerinde calışan i~çilerin düşük lat ile daha ziynde marttan hsııı"IJ 

fıyatlı s'-'••şları da bu rekabeti tezyit kadar meşgul olurlar. 
ctnıektedir. Llst'kll mensucat . t• 

Satışlarda diizine başına 5 - 1 O ku Ferıköyünde bir fabrıka, la5tı\. 
rusluk bir kar bile çok defa kafi gij. mi.iretep pamuklu mensucatın f11, ~~ 
rülliyor. f'OI'' u telif nevilerini yapmakt'\aıı. r'y 

cuz <'Orap iınalatmın bu vaziyeti ,.e jartiyelerde kullanılan bütli0 ~lf 
0.rt·a· \'f! iyi kalite malların süri.imle • "k · 1 1 k f J d ve ,. tı şerıt rr e çe me otin er e rf' 
rı uzerine de biiyük tesir etmiş bu · lık (mest) lerde istimal olunarı ' 
luıı.-.;:ıktadır. ı d n· tik er hu çeşitler meyanında ı:. .,rı 

ı~e.r taraftan mevaddı İptidaiye Mest giyenler azaldığından ~bir 
t.ed.Arık.ındeki müşkiilat ve merserı"ze ı· "ki · · l. h · t · ... 1 k f astı erı ıma atı e emmıye sı... 011 ıp 1 ıyatlarmın yiikselıniş bulunma mil:tara dü~miiştür. Bir kaç sere 9 ::1 
51 da İyi cins corapların pahalıya mal ra bu Çf"~İt imalatın bi;sbütiin do~cfe 
ol~a~•nı i_ntaç ettiğinden bu 'lebeple ğı tahmin olunuyor. Şimdiki ~3 lı 
de ıyı kalıtelerin aüri.imleri azalmı§ • yan lastikleri en zivade Bahkesır. pı' 
trr.B mir ve Karadeniz havalisi için Y' 
. ununla beraber biiyük corap fab n'aktadır· 
rıkalarmda. nıi.it,.hassıs ecnebi usta· c'" 
lcmn yanında calışarak yeti§en Tiiık Yunan·stan n~hut ala 11;~ 
ıı ı:;t::-l~r. llıi\kİT'•leri k,ıJl~nm~kta ve a Alınan nıalümata ;ıüre: Y0';ı',tı• 
lel\ınııım in,E' l; t işl .. ri.,dc tamamilc tand" hu yıl nohut mahsulü aı" rıh~· 
r.ım·-.ffak <'1ma 1 : ·..,dırlar. tur. Bu vüzden Atina tüccarl3 ff f , 

Ya1nrz . .Ytıva r l<>k nıı:1kiııelcre rıaw riçtl"n n~hut alma2;ı karar ve..r~~~ 
ran dah m•;~kül çerait 8 .. zdt>n ko _ ler, Bunun i ' İn te; .. bbüslerc gırtf f.~ 
ton nıakinelerinin n'ı:mtaj ve kırılan lerdir. Atina tiiccarları bu ar21d3 wi~ 
rarç.-l~rmın tamiri iFbrin.-Je bir ml··1d· r"mi7 ,:,.are t '"'dasma mürarpat e ·.,§ 
d d 1 B

. cı 

r.t "'a ça1'11ar"\k ihtitıasl~rını arttır ler, bilhass3 Çanakkale ve 1~3 
0

) • 

malan l~z1m ~cldif,i an!~ş:lmf!ktadır· !erinden nohut almak isteğinde 
Kaıhn ç ... rap"arı dul:l:uını bildirmişlerdir. JJ1 

Ticaret odası keyfi •etten atak• 
Pamukla karı~ık İpek kadın çorap ları haberdar etmiştir. 

larrnm Anadoludaki .sarfiyatı devam 
lı surette rtrtmaktadır. A dan-ıda et ucuz "r'; 

Yaz münasebetile tabii ipekten Adanadan alınan bir habere~' 
yapılan ince <'oraoların sarfiyatı da temmuz ayı içind~ belediye 111 .,ti' 
azami rlerec .. de çoğalmıştır. hasında 4675 hayvan kesilrr1' AJ 

Suni ipek ve vual çorap imalatı Hunlardan 3 77 2 si erkek haY"3"'Jif' 
normal ~ckilde §ekilde devam edi - dişi koyun. 621 erkek keçi. 18 'tJ.(JS 
yor. keçi, 1 kuzu. 22 dişi manda, 1 ~ 

J\1füılin roraplar, k•şın daha ziya· l 35 İnek , 50 dana, 1 malaktıf· ·tf 
de sarfohınduğundan son aylarda bu Adanada et fiyat'3rı da ~~h~lk f' 
\'!Şitler iizerine fabrikalarda imalat den daha ucuz satılmakta ve ili"'" 
azalmıştır. l halı et yememektedir • 

-.... 
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Cesur kaptanlar 
Ankaıa haberleri: 

5 - KURUN 1 ACUSTOS 1937 

~E ~HEP .KAVGA~·A~ı 
l~ı~ILIK VE SllLiK MÜCADELESİ 

KUçUk bir arft:tin muvaf. 
faklyettle çevr.llyor 

Ankarada yeni bir 
yaz hırsızllğı Bir zamanlar 

numarası: 38 Yazan: Zıya .; aklr 
Holivuttaki kU -___ ..,_.. ...... _,,_ 

/(atı ·· ·· d r usfune vurulan Bedretfin 
<ırağacı gerine şeriat meclisinde 

o·~ 

çük artistlerin en 
tanınmışı Caki 
Kuğaııdr. Caki 
büyüdü. meslek o 
)arak kendisine 

inen bed~ger nıezheplerin tamd j 
k
ti icra d~Jt oJan ayin ve i

1

badctle· 
. b e ı mi k. H ı ı ttnu h" ~yece tır. er kim 

klt'iYy n ı]afın.ı hareket edeı·se 
haı öJ··en aman verilmiyerek, der: 
Diy~':!e ~ceza görecektir. 

~.harnrnul~allar ~a~ırtmıştı. Halk, 1 
Çırıde k 1 eraa bır azap ve ıstırap 
~il oldu~ mııtı. Asilerin hükünı · / 
1"ler S~u Yerlerde; camiler, ki . 
lıtllr '1c~ın~golar. tekkeler, rnanasi 
O Re~· ~mılen kapanmıftı. Bütün 
'l'tık b~ ~s~an ve felaket sahaaını; 
tııı.. · 1.rıbırlerinin bütün varlıkl!!· 
!aıııtı'.fhrak eden bir zümre kapla 

Vi§i tarafından ayni tarik ve mez
hebe aüluk ettiri!mifti. Senele: 
geçtikçe, onun halifeleri de bu j· 

tikatJarı tamamiyle köklettfrm~ş: 
!erdi ... f şte bu suretle, Batıni '.~·
katlarına salik oları bu halkı; (Su:ı 
ni) lik esasına miistenit bir siya
set takip eden Osmanlı hükumeti
r.in al"1•hine hareket ettirmek.; 
B~dredrJ;n gihi son dere<:ede z~kt, 
alim ve ikr.l'. kuvvetine tama -r. ıvlc 
m" lik bir adam için; itden bile de· 
ğildi. 

başka bir iş ıntı 
hap etti, sinema 
dan çekildi . 

Ondan sonra si 
nemada çalısan 
bir r·ok çocuklar 
geldi geçti. Fabt 
içlerinde yine yal 
nız biri rrıeşhıır ol mer 
du: Shirlev Temple (.şörli Templ) 

Ceki erkı-kti, Şörli ise kız O halde 
erkek <;ocuklardan da bir biiyiik ar -
tist ister. 

8 
)ln :~da bu kan'• hadiseler cere 
tı trıah erken; İznik kalesinde, ya 
reddin Pua bir halde bulunan Bed. 
i'lft. de, bof durmamıştı. Bir ta
lif etn en Yüksek ilim eserleri te
di11. kekle mefgul olan Bedred 
d, i •taburun ve Aydın civarın
hlre~:n P_atlar patlamaz; büttin 
tı. h dıkkatle takibe baılam1~· 

t""ela· b . k . d k e\'\lel .
1
, ' u ısyan va tan en ço 

le b 1
• an edilmişti. Eldeki kuvvet 

hük ~ 1'Yanı devam ettirmek, ve 
lerrı 'k1et .. kuvvetlerini mağlup ey· 
ce he ınunıkün değildi. Bunu, iyi· 
(De~sap eden Bedreddin, halifesi 
lteti e Sultan) ın bu hatalı hare· 
erıd~den. dolayı, acı bir teessür ve 
l&t •te hıssetmişti. Çünkü bu ihfr 
lira ltlh-aff akıyetaizlikle netice ve· 
-a., e, kıç fiiphesiz ki kendi hayatı 
~:k . büyük bir tehlike içine gi-

h. 

d. Söyle 1 
ırı . 0 rnakla her"' ı.. ... ,.. Bedre d-

"aııy r b" etıneı. . e ın traz daha inkişaf 

Bedreddin Deliormana 1Zider 
gitmez, derh~l ite giritmişti. JICer 
disine sadık olan eski adamlarım 
buraya top'.ıyarak büyük bir mec: 
lis aktetmiş.. Yapacağı mezhebı 
inkılabı, makul şekillerde onlara 
izah eylemi,ti. dd" 

Mecliste bulunanlar, Bedre .'" 
nin izahatını büyük bir dikkat c 
dinlemisler • onun fikirlerine ta 

mamen ·işti;ak etmitlerdi. h I 
Bedreddin bunlardan der a 

bir te,kilat vÜcuda getirmiş .. Hal
kı, ayni maksat etrafına toplıya
rak ayaklandırmak için, adanılan· 
m nıuhtelif istikametlere gönder· 
mişti. . 

Bu teşebbüs, kolayca _netıce vet· 
mişti. Binlerce ıaf, ~hıl, ~~taas
aıp halk, Bedreddi~ın ~ç~ıgı ısyan 
bayrağının altına gırmıştı. . 

Bedreddin, bu mühim kuvvetı 
ele geçirir geçirm.ez; A~adoluda· 
ki isyan kuvvetlerıyle bırleşe~e~, 
ihtilali bir elden idare etmek ıçın 
(Dede Sultan) a gizlice adamlar 
ıöndermitti. 

Dede Sultan, artık iayan saha · 
sında hakimiyetini iyiden iyiye 
kökleştrimişti. Aydın, Sarohan ve 
Teke aancakları tamamiyle nii
fuz ve kudreti altına girmişti. 

Bu bn~luğu dolduran bilhassa en • 
cuk Fre-1die Rcırthn!mev (Fredi Bar 
tol'1mev ). 

On, on iki yaşlarında olan 
bu çocuk. şinıdive kadar tek başı· 
na bir c:ok filimlerde çalrşmış, hatta 
hazan haş roll~r alarak, kendisini gös 
termiştir. 

Fakat. şimdi bu kü rük kahraman 
biiyiik bir artistle beraber sahaya çı· 
kıyor. 

Spencer T racy ile beraber görüyo 
ruz: Her çocuğun yaşamal: isteyece 
ği büyük bir macera romanını sine 
maya çevirecek. s ·iyiik lngiliz edibi 
Rudyard Kipling'in me,hur şaheseri 

<Cesur kaptanlar) şimdi bu kü· 
çüğün elle,·inci"! bulunuyor. 

(Ceı;ur kaptanlar) m mevzuunu 
kısaca hi.ilasa edelim: 

Harvey, anıız, terbiyesiz biiyümüş 
bir çocuktur. Babası, işleri kendisini 
fazla meşgul ettiği için, cocuğuna 
bakamamışı onu kendi haline bırak· 
mıştır. Başı boş kalan Hanıey yalan 
er, inatcı, mağrur bir çocuk olmuş -
tur, ne arkadaşı vardır, ne ahbabı . 

hirini 
1~ .. beklemişti. Asilerin biri· 

ltfer uteakıp kazandıkları iki 
klt, S hna biraz ümit verınitti. Fa
~"";;1 ıade Muradın, mühim bir 
tırıi h he Anıasyadan hareket etfr 
llıll\laf ~ r alır almaz; artık kat'i 
tlirıd ~kıy etten ümidini kesmiş .. 
fed, e ulunan bütün ıervetini 
l~nik ~rnek mukabilinde, bir gece 

İtte bu sırada Amasyadan ha
reket eden (Şehzade Murat) m, 
mühim bir kuvvetle, iayan sahası
na yaklaştığı ititilmitti. 

Fakat deniz onu adam edecektir. 
Bir gi.in babası ile beraber Ameri 

kaya giderlerken Atlas okyanusun • 
da vapurdan denize düşüyor. Çocu -
ğu denizden bir balıkçı kurtarıvor ve 
Harve~ burada ne inatçılığı, ~e ya • 
lancıhgı, ne de gururunu tatbik ede 
cek bir saha bulamıyor. Bum\ muka 
bil balıkçı ona calışmayr, daima doğ 
ru söylemeyi öğretiyor. 

Bir gün balıkçı denize diişiip bo 
ğuluyor. Harvey, gemisi ile Londra 
ya dönüyor ve babasrnı buluyor ... J:'· alesinden firar etmiıti. 

t •rari B d 
~onu e reddin, doğruca Kaa-

1 J11~sızlar. pencerelerıne o-azt)te ·k<iğıdi 
tt~Hrak yazlığ·a ~·ıkıııı~ ev "olluyurlar 

Ankara, (Hu · 
~_,..._._. ausi muhabiri 

lındıkt.ın sonra içeri giren me
ı.ıurlar, her taı af altüst edildiği 
l'alde içeride "'imseyi göre- ıemiı
lerdir. Fakat köşe bucak İyice a
randıktan sonra Lir kanapenin ~ı
• ında.ı nefes almağa bile kor!:an 
bir kadın çıkarılmıştır. Kadın: 

" - Ben Kütahya hususi idare 

mizden ) - Yazı 
geçirmek üzere 
Ankaradan ayrı • 
lanJar ev ve apart 
rr.anlarının peıı • 
cerelerine mobil • 
yalarını güneşi n 
teairinden mu .1 

J ~af aza etmek ü -

,uh~sebe müdür muaviniyim. Sui 
:~ti :r.aJden dola~'ı hapse mahkum 
oldum. Cezamı çektim, Ankaraya 
ıreldim. İs aradım. Bulamadım. 
Mecbur oldum, hırsızlık yapıyor
dum." demiştir. 

zere gazete ki -
ğıtları koymak -

tadırlar. Ankarada boş bir vakit 
bulup ta cadde ve sokak araların· 
da gezenler pencerelerine böyle 
gazete kağıtlarından perde yapıl
mış yüzlerce ev göreceklerdh. Bu 
manzara sıcaktan kaçanların sayı· 
sını göstermek itibariyle entere · 
sandır. 

Bu ga.tete kağıtlı pencereler ay
ni zanıanda kötü makıath insanla
rın da dikkat nazarlarını üzerlerı· 
ne çekmektedir. Şehrimizde çoıc 
seyrek görülen hırsızlık teşebbüs
leri hep bu nevi ev ve apartman 
lara karşı yapılmaktadır. 

Çok uyanık olar. Ankara polisi 
bunu bildiği için mevcut kontro
lünü sakinleri Ankaradan ayrılan 
evler üzerine teksif etmektedir. 
Bunun faydası görülmekte ve ka
zancını baıkaaınrn ziyanında arı· 
yan gafiller tuzağa düşmektedir
ler. 

Cuma günü devriye gezen polis 
- .1ur~Z'4T. Merkez Bank~Jı r.e ... -

lisi idare azasından Hakkı Saf fc· 
tin y enitehirdeki evinin böyle va
kitsiz bir ziyaretçi tarafından ı 1e~ 
gul bulunduğundan şüphe etmiş
ler ve karakola haber vererek ev:n r 
etrafını aarmııılardır. Tertibat a-

Ka• .• ., hal ve tavrı, konuşma.
sn kendisinin mürekkep yalamıf 
bir İnsan olduğunu göstermiy Jı
du. Polis kısa bir tahkikattan ıon
.. "\ kadının hüviyetini tesbit etmia· 
tir: 

Mahmure Hikmet adındaki hu 
kadın Afyonludur. Eskitehirde 
hırsızlık etmit ve üç seneye mah· 
kum olmu,tur. Ankara hapishane· 
ıinde mahkfuniyet müddetini ge• 
çirirken münasebetsiz halJerde bu 
!unmuf ve Diyarbekir hapishane
sine nakledilmittir. 

Birkaç zamandanberi Ankara • 
da işsiz, güçsüz dolatan ve hırsı?..
lık yapacak yer arıyan Mahmure, 
hadiseden iki gün evvel de tüc
cardan Halil Y ağcıoğlunun evine 
de hizmetçilik için müracaat et
mittir. 

Kendisini hırsızlığa Abidin a· 
dında birinin sevkettiğini sfvli
yen kadın cebinde afırabildiği 
saatle yakalandıktan sonra cürmü 
methut kanununa göre hakkındn 
takibatta bulunulmak iizere Cunı
hurivet ır.üddeiumumiliğine gön· 
derilmittir. 

Çekirdeksiz ü
zümlerimiz na
sıl ihraç edilecek? 

t~r be Ya. R'~lmitti. Hakim laf endi 
it te~~ ~ltıca ederek, kendisini 

de1'ıkıeai 1 .ıle. Rumeli sahiline ıön· 
)' ıt-r nı rıca ey lem itti. Ülema
af,n l ~1 •on derecede hürmetkar 
~ll l'İc 1 

endiyar bey, Bedreddinir. 

Filimde Harvey rolüni.i Fredde b·· 
vük bir muvaffakıyetle başarmakt~ 
dır. 

Şehzade Murat, son derecede 
temkin ve ihtiyat ile ilerlemektey· 
di. Evvela doğrudan doğruya, &
siler üzerine atılmamıştı. Yavaş 
yavaş asilerin etrafını aarmıya.. Ankara, (Huauıi muhabirimiz·f indirilmesinde çengel veya kanca 

kullanılması ve betten fazla çuva· 
lın biribiri üzerine iatif edilmesi 
yasak edilmiştir. 

lleb0ı~nı ~eddetmiyerek, onu cv, .. ll u ~n hır gemeiye bindirmiş 
'bu ~) ıle (Köstence) arasında, 
biı- İıt"7 İami bile meçhul kalan--
8~d e eye göndermiıti. 

~ı (Ed?in, buraya çıkar çık -
~.lb 'it• flak beyi) ile diğer bir ta· 
tı. •bııelere haberler yollamıt· 
~ ha.. .llelerdenberi bu büyük mez-

-11 •nlc"l. • 
l'ecfd· 1 ahına hazırlanan Bed-
~llrtıtn, Vaktile çok hesaplı dav-
~ •ttı. 

}~ti :•a Çelebiye Kazaskerlik et
'lde11 '~!1· Eflak hi.kimi ile giz
teıi1 R'•zlıye doatane münasebf.t 
"dık eylerni,ti. Ayni zamanda, 

l
d, 0 h ad~larından bir çoklarını 
ere •Yalıde, mühim memuriyel
~-Y.erlettirm· t " ~ lf ı . 

ledı:;i reddin, vaktile aldığı bu 
~e e~~r~en, timdi epeyce iı.tifa -
''ile h •ttı. Eflak hakimi, kendi -
dlliu er türlü yardıma hazır ol -
d'rnl rıu •öylediği gibi; öteki a -
h. arı da h t•· l·· . . "f .,.~ıt l • er ur u ernrını ı aya 

8ed 
0 duklarını bildirmişlerdi. 

(f)eı· reddin b t . 
1 •or- • u emınatı alınca 
errı. ·••an) t f ' 

t- '!ti ç·· ara ına dog .. ru iler 
........ · unk·· b t -qy"'u ı u u mıntaka, onun 
e)d· r arına . . 
~-ı ı... Bu h u~gun bır vazıyet-

ve asilerin nüfuzu altına girmit o· ZA YI den) - Çekirdekıiz kuru üzüm 
lan köylüleri, kendi tarafına cel· ihracatını kontrol için bir talimat· 
betmek için tesvikata başlamıttı. . fstanbul Niimuııci Terakki rü~tiye. name hazırlandığını ve Devlet Şu-

Fakat llariptir ki, birçok aaf v.e sınden 321 ser.esinde aldığım şahadet- rasından geçtikten sonra Ba~v·?· 
cahil köylüler, yeni mezhebi!1 itı· name ile aynı mektebin idadi ıkinci kalete takdim edildiğini telefon 

İşleme yerleri ve işçiler hakkın· 
da aranacak ıartlaı iktisat ve Sıh· 
hat Vekaletince müıtereken hazır· 
!anacak bir nizamname ile tayin 
edilecektir. 

' l'ler- sınıfından 323 senesinde aldıg~ım tas- 1 k b"ld" · t" E mu kat Rnm carc"'buk benimsem . haberi o ara ı ırmıt ım. n 
hd"tlerı tiknameyi zayi eWm. Yenilerini alaca- dd J • • d ı,· i dı. Hatta bn"'lar, ölüm te 1 him ihracat ma e erımız en ır 

ğrmdan eskilerinin hükmü yoktur. ·· ·· k t ı ·· ·· l kar§ısmda bile: olan kuru üzumun °? ro unu e· 
Arhavi nahiye:Jindmı Fey:i d k ı bu nızamname 

- Biz, Dede Sultanın arkasrn- min e ece 0 an . .. .. . : 
dan ayrılnıayız. Bu ifde ölmek __________ R_·"_r_to_fi_ı_u__ nin eıaslı ve ır.~~~~ hukumlermı 
var, dönmek yok. 11..ıAN hüliıa olarak bi. ırıyorum: 

Dem kt · · · 1 dı" ü k""d A 1· H k "Tu·· rkı"yeden ihraç edilecek çe e e ısrar t-Lmıt er · . . s u ar s ye u uk HakimHöin-
Şehzade Murat, bunları yenı fr den: 0 kirdekaiz kuru üzüm . ha~ırl~nan 

kirlerinden avıramıyacağını an· Şahver Ergüt tarafından Üsküdar- nizamname hükümlerı daıre~ınrlf. 
)ayınca, şiddeÜe hareketi ihtiyar da BülbUJ dcre1!i caddesınde bir No. Jı ko'l"trole tabidir. Yalnız 25 kılo} a 
etmiftİ. . hanede sakin lsmaôJ Hakkı aleyhine kadar nümune olarak ~önde~~ı;-,-

- Erkek, kadın, çocuk, iht~~( açılan fekki haciz davası üzerine müd- cek veya yolcu beraberınde ~otu
tefrik etmiyerek yeni mez ep daaleyh lsmail Hakkı ol baptaki tcb- rülecek kuru üzümlerle gemı ve 
mensuplarını ka~ilen kılıçtan ge· ligata rağmen mahkemeye gelmediğin- vapurlar için 250 kiloya . kad~r 
çırın. den hakkında gıyap kararı ittihazına komlln1ra ol ıua~ ihraç edılecek l~-

Diye, adamlarına emir vermiş- ve ikametgıihr meçhul olduğundan gı- zümler kontrcle tabi tutulmryac:ıi<' 
ti. k 1• yap kararının Haren tebliğine karar tır. 

1. b" at ı- · ı 2 .. "h Her tarafta, dehfel ı ır halet- verı erek tahkikat 4 / 8 / 937 salı Çekirdeksiz kuru ü;r.um ı rac::t· 
am ba,Iamıştı. Saflık ve et günü sat 10 a talik edilmis ve bu bap- tının kontrolü lzmirde yapılacak· 
ten başka hiç bir ~ünahı o ~ıyan taki gıyap kflran da mehkeme <iivan- tır. Fak.:.lt lktısat Vekaleti görec~
binlerce, kadın. erkek •. çocK.. I ~~ hanesine talik edilmiş olduğundan 1 ği lüzum üzerine muvakkat koıı
ihtiyarın kafası kesilnııf·· ~y c k müddaaleyhin yevmi mezkurda yine trol merkezleri ihdasına da sali-
rine ve yurtlarına atef verı ere mahke"Tieye gelm0dlği surette tnhkika hiyetli bulunmaktadır. 
cayır cayır yakıhr.ı~tı. tın giyab nia icrasr ve livm"'efnn ka- Nizı~mnaıreye ~öre, çekirdek . 

Bu müthi, siyaset, Dede Sultan rar ittihaz edi'eceği ilan olunur. siz k·ıru üzümlerin esas itibariy -
ile müritlerini bir anda coftunı:~: ı <V. P. 1668). le tahta, ve ra kanıt ii7erine ve nı-
ya kafi gelmişti. Dede Sultan, bu ;;;;;;;;;;;_;__;-:=;::-"..-;-"---:--:::====:- hayet aureti mahsusPd~ hazırlan 
tün kuvvetlerini bir araya toolıv1t- S A F O "'!llŞ tf"~iz h: .. sıva taba!~sıııu üzeri· 
rak, onların maneviyatını yüksel~e A. Dodt> H. Rif.-ı ne serilerek knn•h·l~rısı lıi.zrmdır. 
cek sozler söylemiı .. 0~.;~.cü ~n· Sayfiyede okunara k giizel Çekirdeksiz kuru üzümleri ihti· 

Çekirdeksiz kuru üzümle~: .t -
Standart tipler, 2 - Husuıı tıple
re göre hazırlanmıt olarak ihraç 
edilir. 

Nizamname halen piyasada ta· 
nınmış olan tiplerin adlarını mu
hafllıa etmiş, fak at bu adları Stan 
dard tiplere göre yapılacak ihra· 
cata hasretnıittir. Her ıene Stan· 
dard tip nümuneleri bir heyet ta· 
rafından meydana getirilir. 

Standard tioler~ "öre ihraç edi
' -~ ... 1- r•k ir..t-tuiz kunt üzümlerin 
hu nümnnelere uygunluğu farltır. 
Husl•si tip!Pre göre çekirdeksiz 
kuru üzüm ihraç etmek isteyen ta
r.irler, bu ti.,)ere mahıus olarai< 
kt•lla11ac"kları isim. marka ve 
İ!l.aretl~ri kontr"I memurlarına h;J. 
--'\r ..,..ekl- mükelll'!f tutulmutlardır. 
B·• ... lar s•.,,ndard tio1•re rr.o.hsuı 
"d!"'rı k .. llanamıvacaklardır . 

Yai)n-ur devam ediyor 

lstanbula dôrt gündenberi sabah • 
)arı bir saat kadar yağmur yağıyor. 

\> lk, tak .b avalıde aakin olan 
e O rı en b. k t k • rta A ır asır adar ev· 1 

) İa11ıi d •ya.~n gelen (Sarı Sai
n e hır (Batıni - Şii) der-

z~fer k"7.anm"k için, u un v- bır roman va eden çuvallerm gayri ıafi ıik· 
vetiyle Sehmde M--radın ordusu \'AKIT Kitabe\'! . 100 kurn" !etleri 100 kiloyu geçmiyecektir. 

üzerine yüklenmit;bcı.anıı uar) --------------. ÇuvaUarın kaldırılmasında veya 

Dün sabah yağmur yağarken 4.5 
numaralı Yedikule tramvayının ikin 
ci vagonuna yıldırım diişınü~. fakat 
nüfusca bir kaza olmamıştır. 



Memleketimize gelen bir çınn pro·esör diyor ki s 

"Türki_ye Çin için bit 
. örnek olmalıdır,,_. 

lngiltere Fran koya lra~ askerı h_e- "Türkiyenin en büyük bahtı büytık 
• . • yetı Erzurumda bir şele salıip olmasıdır,, b) r o 0 ta daha Ver d) . E~zurum I O l(A. A.) d- ~~alkya Adana 1 O (A.' A.) - l\:lilletler 1 şefin arkasında yürümiiş olan.~~ 

Bombardıman edilen 
buyuk man~vra arına a~ct.ı ran Cemiyeti Sıhhat işlerinde Çinin mii medeniyet ve nur yolunda a.vnı i.lit 
as~e~i heyetı bu akşam ~chrımızc gel messiii olan doktor profesar C. Pen, takip etmiş bulunan Türkiyeyi tJV 

mıştır. yanında C§İ ve vekaletimizden kendi etmesi prttır vapur 
için zarar ziyan istiyor 

l\lisafirlerimize, Kar~ kapısında, sine mihmandar olarak verilen hy - T" k' d .. d''kl . . emle , 
b"r askeri kıta ile kolordu muzikası ur ıye c gor u erımı m e 1 

' metli doktorlarımızdan Re'Tlz! oldu · k · · ıı · 1 k ' ·andarma ve polis müfrezeleri tara - 1 ·ctıme ve mı ctıme an ataca bıJ 
J gwu halde, bugiin şehrimize gelmiştir.! b'k 1 - J ıle fından selam resmi ifa edilmiş ve tct 1 ·a ça <ı<ıcagım. aponyA l 11 

l Z l k l Doktor C. Pen Hüklımetimizin mi 1 " nL" he~abı ne şel-'lde olursa~ fl orada genera ihni ile va i ve i i ve gu "u " .ı ~ 
safiri olarak MiJletler Cemiyeti na f' d b"I' k kk ' yolurı 

Londra, 10 (A. A.) - İyi haber a- SOVYB-:'l'LER B1RL1Ci VE FRANKO 
lan mahfellere göre, 1ngiltere hükıime· NUN MUHARİP TANINMASI 
ti Franko'ya yeni bir nota göndererek Belgrad, 10 (A. A.) - Gazeteler, memurlar ve halk tarafından karşı - t~s. ıye. ~ e ı ır~e tcra ı_ · ..... ı • 

mına ve Çinin talebi iizerine m,..mlc b k 1 - a .... . 
lanmıcıtır. . ı.zım ıç .. ın_.man.ı a mıyac .. a~~n , _ı.ıı Molton yük vapurunun serbest bırakıl- 1spanya vakayii hakkında uzun müta

masını zarar ve ziyan verilmesini iste- lealar dermeyan etmektedirler. Pra
miştir. vada gazetesi, bu meseleden bahseden 

:-ı ketimizde sıhhi ve içtimni ~eşkiliıtı T k b k Dl"' Heyet ı::erefıne bu aksam ordu e - nını· ur ıyenın en uyu , 
~ " tetkik etmektedir. Profesör C. Pcn J 1 · b · ·ı~ d n kıır \'İnde bir ziyafet vcrilrnistir. İran as mem e <etı ya ancı ıstı asın a f ~ 

:ı: czciimle şu beyanatta buhırımtıştur. ) d k" .. d ) d ae 0 
keri heyeti yarın T rabzona hareket tarmn yo un a ·ı muca e c e 'J • ki 

Molton'un 14 temmuzda İspanya bir yaz.ısında General Franko'nun ta
karasularında Santanter'de Almiran- nınmasına mütemadiyen ve kat'i su

edecektir. ''Türkiye hakkında fazl<1 ımıluma duktan sonra medeni ve sosyal. ~~re 
tım yoktu . Ri.itiin malumatım gnzetc J:ihında det şef olan biiyi.ik bir lıor-

te Cervcra kı·uvazörü tarafından tev
kif edildiği hatırlardadır. Vapurda 
kontrol bUrosuna mensup ·İrlandalı 
bir miişa.hitle bir doktor ve 4 hastaba
kıcı vardı. Vapur, mültecileri almak 
üzere gitmekte idi. 

Molton'un serbest bırakılması için 
gönderilen ilk notaya Salamanca ma
kamatı geçen cuma günü cevap ver· 
:miştir. Notada sadece vapurun ne su
retle müsadere edildiği anlatılmakta 
ve 32 kişiden ibaret olan müretteba
tının kızıllara karşı sempati besledik
lerinin ma!Um olduğu ilave edilmek
tedir. 
İSPANYOTj BAŞVEKİLİ KATA -

LONYADAN DôNDÜ 

Valansiya, 10 (A. A.) - Birkaç gün 
Barselona'da kaldıktan sonra buraya 
dönen başvekilin beraberinde dahiliye 
Ye adliye nazırları bulunmaktaydı. 

Başvekil, seyahatinden ve Katalon
ya'nm içtimai vaziyetinin pek mü
kenırncl olduğunu görmekten memnu
niyet izhar etmiştir. 

rette miimanaat eden Sovyetler Birli
ğinin bu hattı hareketinin halihazırda 
büyük devletler arasında ccrey:ı.n et
mekte olan müzakereleri pek ziyade 
ihlal etmekte olduğunu yazmaktadır. 

ASKERİ HAREKAT 
Toruel, 10 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Hükumetçiler, dün sosyalistlerin hat 

!arına karşı ufak mikyasta bir takım 
taarru.7.Anr icra etmişlerdir. 

.Maksatları. onların mevzileri arasın
aaki münakale noktalarmı ele g~ir
mek idi. Bu taarruzların kaffesi tar
dcdilmiştir. 

Nasyonalistler, Yl'niden bir takım 
mevziler ele geçirmişler ve cepheleri· 
ni tevsi etmişlerdir. 

YARALANAN PRENS 
San Sebestian, 10 (A. A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Biscayc cephesinde yaralanmış ve 

nekahat de\Tesini Penplune' de . geçir
miş olan Prens Gactan dün San Scbas
tian valisini ziyaret etmiştir. Prens, 
hemen Fransaya hareket edecektir. 

Jlılisaı vekilı 

Madenler. teftış ediyor 
Ankara, 10 (Hususi) - İktisat Ve

klii B. Celal Bayar, cenubi Anadolu 
seyahatine devam ederek, Fcthiyeyc 
varmıştır. 

B. Celili Bayar Fclhiycdeki krom 
madenlerini teftiş edecek ve o civarda 
bazı tetkiklerde bulunacaktır. 

Muğla, 10 {Hususi) - İktisat Vekili 
ve maiyetindeki zevat bugün Muğlaya 
geldiler. Şehir dışında askeri bando, 
kıta ve jandarma müfrezeleri, teşek
küller ve halk tarafından hararetli 
teı.:ı.hüraUa karşılandılar. Bakan gelen 
lcrle görüştiiklcn sonra doğru beledi
yeye inmiştir. Bu gece Muğlanm misa
firi olacaklar, yarın Miliisı da gördük· 
ten sonra Bodruma gidecektir. 
-

Musolini 
( Ba~ tarafı 1 incide) 

bu seyahat etrafında arzedilen bütün 
endişeli tefsirlerin mahiyeti hakkın 
daki beyanatının ehemmiyeti bilhas 

1 • b l d. sa tebarüz ettirilmektedir. Sicilyad.a 
zmır e e ıge reisi şehrimizde vukua gelecek manevralara taarruzi 

bir mahiyet vermenin g~ilimç bulun 
(Üst tarafı 1 incide) lerin iktisadi, smai ve kültürel ha- Cluğu ve esasen manevraların tama· 

gören bir muharririmize Fuar İ§· reketlerile bütün vilayetlerin mah- mile tP.dafüi bir şey olcfoğu aynca 
leri etrafında tunları aöylemiıtir: suJleri teıhir edilecektir. kaydolunmaktadır. 

"- Bir yıldanberi üzerinde ça- Fuarda ikinci olarak göze çar Mcsine 1 O (A. A.) - Musolini 
lııtığımız İzmir Enternasyonal pacak diğer milli bir pavyon da saat 9 da Mesinede karaya çıkmıştır. 
~uarı hazırlıkları tamamen bitmiş lzmirin tarihi, zirai, sınai ve diğer Sicilyalıları selamlayan Musolini 
tır. Bu Yıl Fuara büyük mikyasta bütün eserlerinin teıhir edildiği bilhassa şu sözleri söylemİ§tir: 
rağbet gösterildiği için Fuar da en pavyondur. "Ufku daha ziyade karartan mev 

mükemmel ıekli i1e ortaya çıkını, lzmir belediye reisi Doktor Beh· simsiz veya saçma bazı ıayİalan iza 
oluyor. lıtanbula geliıim doğru- çel Uz ayrıca §Unları söylemiş- le etmek isterim. Sicilya seyahatim 
dan•doğnıya Büyük Şefimiz Ata- tir: sulhcu ve yapıcı gayelerle yapılmak 
türke lzmirlilerin tazimlerini ve tadır.,, 
haaretlerinin giderilmesi için Fuar "- lzmirde umum refah doğru Musolini, büyük manevralardan 
günlerinde İzmiri şereflendir- hi11edilir vaziyette bir temayül sonra büyiik siyasi nutuklar söyle -
melerini istirham içindir. Ayrıc'1 vardır. İzmir mahsulatı bu yıl çok mesi ihtimali olduğunu ilave etmi§ 
Başvekil 1ımet lnönüne de 937 iz- bereketli olmut ve bütün halkın tir. 
mir Enternasyonal Fuarının ıon yüzü gülmüştür. Bilhaaıa üzüm ----------

1
----

hazulıkları hakkında izahat vere- . ve incir mahsulümüz pek bereket- A l ı ( ~ t, t i 11 , ava 
rek kendilerini Fuara davet edece- lidir. İzmirde ıu derdi diye bir ıey -' 
jim." yoktur. Yamanlardan evveli Kar-

Vst yani birinciM 

Behçel Uz bundan sonra Fuar şıyakaya, ıonra da lzmire indiri
hazırlık1arı etrafında izahatine len su her tarafta büyük bir sev:nç 
devam ederek enternasyonal Fua· ile karıılanmıttır. Bu teıkilat bir 
rın gerek içten, gerekse dıştan çok memleketler yanında belki en 
hayret ve takdirle karşılanacağı- moderndir. Bundan batka bu yıl 
nı, ziyaretçilerin her türlü istira· biraz kuraklık olduğundan Vizer 
hatlarını lemin için tedbirler alın- ve Osmanağa ıulannın yerine 
dığını söylemiştir. Bu cümleden Tahtalı köyünden mikyu maaın 
olarak bütün lzmire giden her tür· 12 ile olan bir suyun şehre indi
lü vesaiti nakliyede azami tenzi- rilmesi için tesisat yapılmaktadır. 
lat yapılmıştır. Fuarda bu yıl in- Bundan batka en son ve modern 
!a edilen pavyonlar geçen yıllara techizatı havi olmak üzere Kültür
nisbetle iki miıli denecek derece- park civarında bir çocuk hastaha
de artmıştır. Yapılan iyi propa - nesi de yapılacaktır. Ayrıca hal 
ganda sayesinde birçok uzak mem santralın münakasuı yapılmıttır. 
leketlerden yabancıların gelme ıi Bunun da pek yakında intaatrna 
temin edilmi!, Triyeste, Yunanis- başlanacaktır. Yine Kültürparkta 
tan ve Kıbrıstan Fuar i!tin hususi olmak üzere bütün asri techizah 
surette vapur tahrik edileceği h:ı· ihtiva eden bir sağlık yurdu kurul 
ber alınmıştır. maktadır, Kızılay tarafından ku-

lzmir Fuarını gezmeğe gelenler ru~makta olan bu yurtta verem, ve
için mükemmel bir program hazır- ba ve daha birçok sari hastahkla
lanmıştır. Ziyaretçilere Fuar, Bcr- rın zararları canh denecek bir şe· 
gama, Ayasaloğ ve Efes harabe- kilde teşhir edilecektir. 

B . ... \li Çetinkaya. Alman ve lsveç 
elçilerine iltifat ettikten sonra her 
iki memlekette de gcirdiiği.i fevkala 
de misafirperverlikten memnun ve 
müteşekkir kaldığını ve her iki mem 
leketin yiiksek hasletini takdir ettiği 
ni söylemiş ve istasyonun merasim 
salonunda g<'nlrcileri kabul ederek 
fU beyanatta bulunmuştur: 

''- Yaptığım seyahatten görüyor 
sun uz ki memnu nen dönüyorurı .. 
Çok ikram ve büyük misafirperverlik 
gördük. Nafia vekaletinin alakadar1 

olduğu resmi ve hususi müesseseler 
de tetkikatta bulunduk. Her şeyi bize 
acık bulundurdular. Cumhuriyet hü
kumetinin şeref ve itibarına layık 
hiisnii kabul gördük. 

Bilhassa S. M. lsveç Kralı ve yeni 
Almanyanm Lideri tarafından kabu 
lüme ait intibalardan her zaman mü 
tehassis olacağım. Gerek S. M. Kral. 
gerek Alman devlet reisinden, bü 
yük şefim Atatürke selam ve halisa 
nt- temenniyat geirmekteyim. 

Ankaraya ne zaman avdet edece 
~im henüz malum değildir. lstanbul 
da da meşgul olacağım bir çok işler 
vardır.,, 

lerini gezdirmek üzere bir heyet Benzin depolarının infilakı lz
rılmıştır. Bu itibarla zivare~çile\· n:iri heyecan içinde bırakmı§ttr. 
ile hususi sttrette otobüsler de ay- Esasen bunların kaldırılması için 
rılmııtır. Bu itibarla ziyarc~ciler bir hayli çalıtmıştık. Şimdi bu 
her gün lzrnirde neşeli günleT ya- kazadan sonra artık bu i~i kökün
ftyacaklardır. . den halletmeğe karar verdik. Bu-

fzmiT bel ... dive reisinin söyledt- ---------------
nun icin 400 bin liralık bir tahsi· bir tepenin üzerinde büyük, asri 

Nafia vekilimi7. bundan sonra oto 
mobille Harbiyedeki evine gitmiştir· 

ğine göre, Fue"'da en p-Üzel pav- sat ayırdık. Bu tahsisat ile Bay- ve emniyet tertibatını haiz benzin 
vonlardan biri Türkive Ticaret O ki k B · 
· tan arı uracag~ ız. u it üzerrn-cll\1 n nnmına kurulan pavyon· 
dur. Bu pavyondcJ. bütün vilayet- raklıda ıehirden uzak bir yerde, de çalıııyoruz." 

ve mecmualarda okuduklnnındım ı- ~ 
sahip olnwsıdır. Bizim şefimiz , Çinin. kendisini kurtal'ması ıçm e 

kurtuluş davasında bütiin millet ve: le ef askeri i~lerini henüz bitiret11 
baretti. 1 mi tir. Tiırki.ye Çin için tek bir Ot' 

kuvvet menhalarını birle~tinniş bir' nektir ,. ~ 
~~~~~~~~~----

Almanya ile lngiltere . 
(Üst yam ı mcıdeJ 1 matbuat birçok defa Bcrlin 11udı,tJlll' 

BfR ALMAN TEŞKll .. ATI BULUNDU ,·inden aiıp nG§rcttiği tcl.cgrafıar:; 
Londra, 10 ( A. A.) - Evcning Stan- dol.ayı 1'aymis yazctesini şiddetle ~ 

dard gazetesi, hır hususi muhabir im- kit ctm 'şlcrdi. llu suretle tenkide 111 
zasiyle neşrettiği bir makalede. Aı- zu tc§kU eden tcleyraflar Alnıan'l1' 
man gazetccilerınin İngiltercdcn çıka- ki elini ilıtilü/ uıcsclclcrinc ai<ldi. .

11 rılması hakkında Dahiliye Nazırının Londra, 10 (A.A.) - Reu~rı 
mütemmim beyanatta bulunmaktan is·ı öğrendiğine göre, Alman nıa~ 
tinkfı.f etmekte olması keyfiyetini bil-1 lalı! Time.;. gaze~eıinden, b~ ~ S. 
hassa tebariiz. ettir~iğindcn sonra, ln- temn Berlındekı, ba§muha~~rı-" 
gilteredc bulunan bırtak.m1 Almanların Norrnan Ebbrutt u on be§ gun ·r 
bazı siyasi faaliyetlerini durdurmak f ında geri çekmeye karar verd1 r 
iizere bazı yeni tedbirler daha alına- tir. Aksi takdirde, B. EbburtlJO 
cağını bildirmektedir. Dahil ye nazırı. kamet tezkereıi geri alınacakl"~ 
lngiltcrede, bulunan bir Alman te~ki- Alman makamları, Timeı ı•• ,, 
!atı hakkında sarih birtakım malfımat teıinden Berlindeki vazifesini ~~ 
toplamıştır. 400 kişilik kadar bir kad manyadaki rejim tarafından cl•·f• 
ro ile çalı~an bu teşkilatın vazifesi, ziyade kabili kabul bir tarzda 1 

• 

1ngiltcrede sakin Alman tcbaasmı ta- edecek başka bir muhabir yoD•111 

kip ve tecessüs etmek, bunların fikir· ıı rica edilecektir. . • 
lcri \'C hareketleri ha,kkında nasyonal Alman Gazetecilerinden Birı 
sosyalist polis teşkilatına haber ver- Ne Diyor? t• 
mcktir. Londra, 10 (Huıuıi) - Zabı 

1 
Berlin, 10 (Hususi) - İngiltere hü- tarafında? ~emleketten ihrac101' 

kumeti üç Alman gazetecisinin ikamet karar verıl~ı~ olan Lo~ A::,, 
tezkerelerini yenilemediği cihetle Al- ger ga~etesın~n muhabırı C ıi• 
man hükumeti Taymis gaz.tesinin hafta nıhayetınde Londradan r 
1927 senesindenberi Berlinde buiun- deceğini bildirmiı ve şu bey.
makta olan muhabirini (Narman El- ta bulunmuıtur: artrf 
bertt) geri çekmesi için icap eden te- - "Hakkımda verilen k b' 
şebbüste bulunmağa karar vermiştir. geri aldırmak için h~~ bir . te':r 

Taymi.<1 gazetc.~inin Berlin nıuh.a?id b~ıt~ ~ulu~~c~k d~ğılım: Zı!a p1ı
Narman Elbertt 1925 .<ıcncsiıuleııbcrı bıı n•m 1111"' hukumetıme aıt hır 
1ıazifcdc bulunmakta idi. Bu zat Berlin ıeledir.lıJ üJıO· 
matbı44t ve diplom!lsi aleminde büyük Alman gazetecisi Alınan h t( 

bir hiirmet ve itibare mrch.ar olııp metinin Tavmis muhabiri ha~' tf 
Br.rlindc ecnebi gazeteciler cemiyeti- d"' ki teb'it kararından malQırl:.. 
ni>ı reisi idi. Gö11illlii olarak Umumi ,1 olduğunı1 sövlemekle beraber )ıJt( 
harbe ;.ştirak ctnıi.J uc clört sene cep- l husustııt hiç bir mutaleada bu 
hede kalm,ştır. Nasyoııal sosyalist' ıramışhr. ~ 

Adliye Vekili ltalgan filos~ . 
Vat y<ıni birincide (Vat tarafı 1 i~) ,o 

karşılamağa gelenlerle uzunca bir ve) batlanmıttı. B~ g~i .•~ 
hasbihalde bulunduktan sonra şehre gün Trieste'de denıze ınd~rıd,ııı 
çıkmıştır. Şükrü Saracoğluna müste olan "Vittorio Veneto" i11111J1j,P" 
şar Ali Riza da refakat etmektedir. zırhlının e'idir ki 35,000 ton d' 

Adliye vekilimizi nlZ'Jllirdeki tet • minde ve 230 metre uzunlu~ll ti' 
kikleri mühim İ§lerle alakadardı bu dır. Littoronun üzerinde on b~ıt· 
cümleden olarak lzmrde modern bir ne 381 santimetrelik top V • dl' 
hapishane meselesi mevzuubahisti· Bundan batka bir takım i.!'~:.ıııa 

Bu modern hapishane için 2j48 recede toplar vardır ki ~ 
numaralı kanun mucibince her yıl bir kıımı da 90 ve 150 aantUl?·~.ıc 
1 50 bin liralık inşaat parası verilmek lik hücumlara kartı kull~ 
tedir. Bu para §İmdiye kadar üç yüz toplardır. . . jod'° 
bin lirayı bulmuştur. Littoronun denıze ınınet ti' 

Hapshanenin şekli te>bit edildik - sonra ltalyanın harp fil0111 ~ 
ten sonra evvela cocuk mahkümları retle tetekkül etmit ola~~~ı,f 
na mahsus bir ce;a evi yapılacaktır. 6 saffıharp zırhlısı ki tJıP"" dV 

Bu müesseseye bilhassa büyük c - dan ikiıi tama~en !e.nidir ~~~· 
hemmiy~t verilecek, tam .bir ıslahha dü de yenilettırılmıftir; 19 . .......-~ 
n.~ .ha~inı almas.ı için. her tür~ü kon~ö zör ki bunlardan yedisi. blJ! ~ 
ru ıhtıva etmesıne dıkkat edılecektır. luktur ve on ikisi 8000 ıle • ~ 
Bund~n başka umu?1i .~e~a ka~unile tonluktur; ıs hafif ve ıüral~ 
hu~usı .. k~nu~l?rdaki _hukumlerı.1:1 her vazör ki ketif itlerinde ~ 3' tot' 
ç~~t curum ıçın ha?ıshaney: ~~nder caktır: 44 torpito muhri~ı; 
digı adamların vekunu ve curumle • •t • 98 denizaltı gemiıı. . ti' 
rin saikleri tesbit edilmiş olduğu ci pı Bo' • d b• .. ka daha bit ... tl 
h 1 k d .1 k b" k . uı '..'l.r an ~ ~ 
ete ya ın a seçı ece ır omısyon k h ff harp gemileri 'T/e 

b~nları ~özöniindhc tut
1
arak milli Ahir v~: Re:ı~ler de vardır. A 

hır ceza kanunu azrr ayacaktTr. y - cıs ~j., 
rıca me§hut cürümler kanununun görülmüştür. En san olarak. e "1' .. 
genişletilm~si de düşiinül~f!ktedir. ~e~m~ ve ~şan"_la m~~l~le1;,i? 
Ciinkü bu kanununun tatbıkatı saye! ıyı hır şekıl verılmesı ıçın 
sinde cürümlerin bir hayli azaldığı tedbirler alınacaktır~ 
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• 
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rsıinde Yahu- Okullarda se~i- ı-RADYÖ-J 
f ~areketi nasıl ye meselesı • il - Programı Değeri Pey!"'""" 

7-KURUN A 

IstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 

1 n k iş af tt• (Ustyanı ı inci~> . . , 377.75 28,32 

( lla~ı . e 1 lü ne.1riyatı. mübalağalı bulmakl.a ~r:~t m!~7sı~~::~~,:::. ~~'.~~ ~:tı:ur 1;:~~ Eski çarşı yeni Beyazit mahallesinde eski Batpazarı yeni Çadırcılar cad-
det1· ~ flta/ı 3 iincii ıayı/ada) her açık hır rakam 11öyle~med~.' Fa . nc~rtyatı. H Son. desinde 147 No. h maa oda ki.gir dükkinm 1 /2 hisaeıi 19 / 7 / 937 pcrşcm-
lrğ 1 

oldu ve Yahudilerin b ba _ bu arada ecnebi profeaörlerın turkç~y~ Akpm nqrlyatı: Saat 18,30 PIAkla dana be günü saat 15 te pazarlık suretiyle utılacaktır. İsteklilerin mahlülat kale-
A 

1 Uıun sürdü B akr b~J bilmemelerinden dolayı talebeye ıyı . musiki&. 19,30 1\:onferans: İnhisarlar ba:. mine gelmeleri (5l11). 
VruP&nrn l'b • una mu a . d l . b' k dersleri:l kı müraklbi Fevzi (Vatanda~n vergi vazlfeslı. ' 

ed~~ ı eral rejimleri kab•ı: en venmemeen, ırço. de ;~e wNeti~ R~kadq~n ta~m~n ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
ana· lnemleketlerinde y ~: ud'l tapsız okutulması yahut hscl.e~ musikili ve halk şarkılan. 20,30 Ömer Rıza 
küJ~atan kültürüne · t ' b kt 

1 ~~'. belerin iyi yetişmemesi gıbı s~bep tarafından arapça söylev. 20,45 Blmen Şen 
~t &öaternı d'l ın 1 a a .m•ış lerle Üniversite talebelerinin dersler. ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 

Yat ıçinde ı . ~ ... e .1 e~ ve .umumı ha- den kafi dre cd . ' fade edemediği an halk §arklları. <Saat ayan). 2t.y5 Orkestra. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Safr : --dılerme l§ b::!dulat. c e ısı 22,ıfi Ajans ve Boraa haberleri ve ertesi gü. 

hud'f OC?lın adını alan bu Ya- laJıldı. . nün programı. 22.30 PIAkla sololar. opera ve 
Seııelik mıılumımc11 

1.."im..!ı 

/il; tc-

le r.! er aıyasi temay"ll 't'b . Bütün bu sözlerin hülasası şu'dur. operet parçaları. 23 Son. Zeyrekte lbad"thane sokag·ında Sa-va u er ı ı arıy- . tale ~-...;,....; __________ .,, " 
f ltkl ı ınıntakası Yahudilerinden tlkokullarlan octaokullara gıren O R s A liha Sultan mektebi, 

rninotı 

tın kı oldukları gibı' ası 1 1 • be arı:u edildiği şekilde istifade edeme. B Beykozda Şahin - Kaya caddesin-
ıl ki r ar on a d'V• 'b' . ~~ . 't ye geçen 

ğj . ı arını kıyaf ti .. d d ıgı gı ı lıselerden vnıversı e . . 7 8 • 937 de 2 No. h dükkan. 60 4,50 

8,25 110 

~l'ınittir. ' e ermı c e- talebe de burada ıene istenilen ıstıfa. Yukarıda ııemti, senelik muhammen kirasiyle ilk teminatları yazılı olan 
ıı 1 dkdeniz •aha• y h d' . 1deyi temin edemiyor. Bunun için h~m 111za1arwc1a 111cın lfıl,..tlı oLudaf, llM 
:ı il 1 D " .. ı a u ısı sarı- ilniversıte ııanılııU mahaller teslim tarföinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar 
"' r . as Yahud· · · A•kı'- orta tahıil okullarında, hem ttade wwunele cö~nUı. .~ ayn ayrı kiraya verı·ımek u··zere arık arttınnava konulmu"'~ur. Şartnamelcı ı •ıctsı· ( ısı, yanı y d . . . b bir takım _, ·~ dı• kllp1U11f utıt fl)·••-n ,., 'S .J 'S 

ı-· 1 Aşkinazi) kara e tedrıs usullerının ısl• ına. .. levazım müdürlüğünde görülebilir. lste killer hizalarında gösterilen ilk teminat 0~liidür. esmer ve noksanların tamamlanmasını lüzum go P A R A R S A L makbuz veya mektubiyle beraber 26 / 8 / 937 perşembe günü saat 14 de Daı-
f llfracalin 'I • ·· rülüyor. '8Lerlln 632 - Pe7~t• mi Encümende bulunmalıdırlar. (5116). ı erın ~oze çarpan vas .. .. • rde •Dolar lıli 50 • Mark 31 -J.i, UYıallıktır . Nitekim Büy"k Bütün bu sözlerde ve .~üJriimı,. 
S f'l>ten evvel Fili~t'nd t u -:?ojru cihetler olabilir. Kültur hayatı~- Franlı ıoo -

l ra. 1. · ı e o uran d . k . "ksek tabsıl • Wret ı 1:1 -
"ık ca ın'ler Araplar) .. "it" a ıl tahsil, orta tahsıl, yu . . . . Belçika Fı :ı4 _ ;\' a- a guru u d' b' b' . 1 t dns ,aılsılesı · •ııadan yaıı.ıyorl d ıye ır ırınden ayrı an e . . . orabmJ 23 _ • Dtnar 

:ı; ar ı . hakikatte bir " bütün" ldür. birbırlerını • lavıçre 1'1 ~. . Yen 

• zıou 
• Penıo 
• 1Ay 

.?3 -
2;) -
14 50 

Şehir tiyatrosu döner aahne.sine ya ptınlacak makine tertibatı açık eksilt. 
meye konulmuştur. Buna 450 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnameııi Leva
zım müdürlüğünde göriilebilir. lstekJile r 2490 NO. U kanunda yazılı \'csika \•e 
33 lira 75 kuru.sluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 23 / 8 93i 
pazartesi günü saat 14 de Daimi Encüınende bulunmalıdırlar. (B) (4964) . -... )' ahudi Av ' . tamamlayan tahsil parçaları ara•ı?.<la1 11 

• Lna ı?3 - • KroD ı..ee 52 -

«Una ·ı ' . rupada en zıyade slil itibariyle muvazene olmalı tabiı 0 
• FloriD iO - • AJım ıOM - Taimr atölyesine lüzumu olan 1 tane 8 tonluk hidrolik kaldırım alıitı arık 

hıriaf 1 
e Vıstül arasındaki sahada duğu gibi bunlann her birinde tedris u. Kron Çek. tK - • Sıınknot l?i>S eksiltmeye konulmuştur. Buna 1900 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi 

bütij~Yan Yahudi kazası şekline sulü haricinde de bir takım noksanlar, ·_ş_t_un_A_vu_ .. __ 23_----------111 Levazım Müdür!üğünde görülebilir. İ!etekliler 2490 NO. lı kanunda yazılı ve-
llirad et-ek feodalitenin hıımma kLısurlar bulunabilir. Bu noksanların ve Ç E K L E R sika ve 142 Jira 50 kunıtluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 

0 11
1d ku kuıurlann 11lüıı ve ikmali ıüphesiz • Loncıra 631- • vı,an• •.li9i 23 / 8 / 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

llıınd 0 
zuncu anın ıon k11- lazımdır. • NeY)'Oraı 0,7896 • lıbdrtO ıs iOM (B.) ( •966). 

lce11,. ~ A \'usturyalı muharrir At· . 'h • Parti 21 oo • BerUa l 9610 ----
... ıı li Ancak memleketimizde kültür er az. • IWl.no t··o·no:. • v..,.,.. f..1700 Keşif bedeli 1536 lira 13 kuruş ol an Belediye merkez binasının üıt katın-

lut)r erzel Yahudileri Avuı- lan ne kaldar ıılah ediline edilıin, •ta- v ...., 

dıkJ a, Almanya ve Rusyada ufra· 'd • BrllUeı U980 • BUd•pefti • .- da yapılacak tamirat ve tadilat a~ık eksiltmeye konulmuştur. Keıif ewakı ve 
bir arı tazyikten kurtarmak için ğıdan yukanya doğru yükaeerek ıı en • Atllla · 6 60tW • B11kn1 I06 ~un; şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 NO. lı kanunda 

l'Utt b 1 1 talebe zümreleri hiç bir vakrt tamamen •O..... 8" • Be.IC""M' 84 39 yazılı vesikadan başka Belediye Fen iı leri :Müdürlilğünden alacakları fen ehli-
Ahd"Jh ar.amaya atadı. kind mu··t-anı'ı olamaz. İJkokullan bitirerek •w,. 633911 •T'olrotıama "17221 
t. u am d .. t tt' F'I' "'"" ·"' 4a:ı vet vesikasiyle 115 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiylc be-trıirı b · ı e muracaa e ı, ı ıı· orta bir okula ıeJen talebenin hepsi ay. • Amatenıam usso • ModOft "v " 
lif •tt' ır kısmını ıatın almayı tek- lii • Pral 22.66t:i .. stokııolm s 0758 rabcr 23 / 8 / 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-

'" ı B nı anlayıı. aynı kabiliyet aynı~ ~m.atıı----=:__---~-------ıı lar. (B, ) (4965). 
lier 1· u teklif kabul olunmadı. seviyesinde bulunanıaı:. Bunun gıbi lı. 
Uıe ıe Yahudi yurdunu kurmak selerden çıkarak t.tniversiteye giren ta. 
tekke Yahudi zenginlerinden mü- !ebeler de öyledir. Meseli muhtelif li1e 
Sia ep bir cemiyet kurdu. Buns !erden çıkan talebelerden hukuk üni 
lliı rı c~~iyeti adı verildi. Siyo- versitesine giren bin talebe bulunursa , 
ti 0~ böylece bir Aşkinazi hareke- bunların hepei aynı anlayııta, aynı ka. 
l9~tak haşladı. biliyette, aynı malumat aeviyesinde far 

ıalll 1 
de Baron Hanri Roçild o zeıdebi1ir miyiz? 

ESHAM 
... BankUl 9 80 
Anadolu 24 20 

"-' ı 60 
$fr. Ravrtv 

Merkez Aluılr 92 
u. Sigorta 

Bomontf 915 

n-am••1 
• ÇblMD'° 

ObJOD Del 
, .. 1r Oel 

Bal,a .,.,.k m. ... .... .,. 

13. -

kaı ana kadar bir hayal halinrlı- Şu halde ınlayııta, kabiliyette, mı. 
c.·1 .. arı emeli tahakkuk ettirmek i-

T•hvlller 

•ı 40o y lümatta biribirlerinden cok farklı olan • ılll T.Jfor. J .- ıa.ırtrtıı 
Yer} . ahudi ailesini Filiıtine bu talebeler arasında hiÇ° bir tasnif ya. • • • • 0 1' 37:> l'ralDTaJ 

Ured~"ıtırdi. 8l.'nlar kııa zamanda prlmaksızın hepsine aynı •ekilde ders • • • m 14 85 RıbtnD 
1 1 er 914 d A k' · k 1 7 • laUk.DallW 9a2:> Aıladohı ı 
~ti 12 ·. e t ınazı 0 onr vcrlmeai doğru olur mu? • .ıı:rreııı latık eö - • Muuıoıo rı 

8" yı buldu. Fikrimize: gerek oıruokullarda. ge ım A M 00 AJIAdoln m 

406;; 
40,65 

leri llYük Harpten sonra Atkimı.ı;i- rek liselerde de ve Üniversite de y:ıpıla & EnwUm 00 ' llilmf'ISO A 

t • 1
11 

t&lihi biraz daha mesut ıaf· "·--·----------· il" ar .. Cak Şeylerden biri yeni giren taJebev; ka I• 
~l iOlterdi. biliyetlerine ve malumat seviyelerine ı ... -----.... ----r----. 

loııy ınanyada, Avuıturyada, Po· ııöre mütecanıı ı(imrelere ayınmk ve bu • · Çarpma. Perpmbe 
ilb,kda, litvanyada, Romanya)'a zümrelerin seviyesine göre tedrisatı i. Takvım il Ağustuı l 2Ağuıtc.ı 
de~ı olunan Tranıilvanyada bıa dare etmektir. Bu yolda hareket edilme. C. Ahır C. Ahır 
darı ~tl~tin liberal programlarm- diği surette ldaima yüksek kabilivete o. 01111 dOttlfll 5 06 5 07 
Canı:•hfade imkanını buldulıu. lan talebelerden bir kısmı aşağı ~eviye. (Jb batlll !9,14 1912 

Jlıiilkİl~rı, üniversiteleri, serbest de olan talebeler arasında kaybolacaktır. •bab DaJDaa 
1 
i·~~ 1 ~·;~ li erı istilaya baıladılar. N(tice itibariyle memeleketin irfan ae. ~ ~ 16,11 16.IO 

bir hlbuki Büyük Harpten harap viyesi bundan zarar görecektir. AlıfUI namaa 19,14 1912 
hu alde çıkan memleketler iıe l'•e.t ..... 20 59 20.58 
tiıı~Y!lerindeki tasfiye hareketle- -------------- &.-. ;~ 8.1~ 
.ı 1·1

1 1 a.hudileri aoymak, Yahu- falJD ıeçea IUDlm 14 ~ 22·l 
Q er.. Ankarad'aan~I 1'ılm kalan ... •nıerı " 142 
la.- " eski usulde ezalar ve cefa· =.!!____) "'u 
~~:t~laınr.akla tahakkuk ettirmeğc Gazetecileı e tenzl- Birinci 11mr Operalar 

o Or.CAFERTAVVAH 

Muhammen bedeli 150 lira olan ve Belediye levazım anbarında bulunan 
bir su motörü satılmak üzere açık arttırmaya. konulmuş ise de belli ihale gü
nünde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilml§tir Şartnamesi levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda ya.zıh vesika ,.c 11 
lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz ve ya mektubiyle beraber 12/ 8/ 937 per-
şembe günü saat 14 de daimi encümen-de bulunmalıdırlar. (B.) (4929). 

Ekmek ve francalaların kağıtlara sarılarak satılması hakkında daimi en
cümen kararı üzerine gazetelerle yapıl an illrun bazı taraflarda yanh6 anlaşıl
dığı görülmüştür. Bu cihetle Daim! Encümenin 4/ 8 937 tarihli ve 5467 No. lı 
1'.ararına tevfikan kayfiyet aşağıdaki 11ekilde tavzih olunur. 

ı - Ekmeklerin l8J'llacağı kiğıt torbalardan maksat, ekmeğin hiçbir ta
rafı açık bırakılmamak suretiyle hiç kullanılmamış ince kağıtlara Barılma
s1 demek olup ekmek sarmak için sureti mahauaada keae kağıdı yapmasına hi
zum yoktur. 

2 - Parça halinde satılacak ekme klerin de ki.ğıda sarılması liı.zımdır. 
3 - Tenbihi beledii, gazetelerle ilin edildiği { / 8 / 937 tarihinden itibaren 

t:ir buçuk ay sonra tatbik edilecektir. (B.) (5131). 

lstanbul Bölge sanat 
okulundan: 

Bölge sanat okulları He Ankara inşaat ust:ı okulu için talebe kayuın:ı 
9 ı g ; 937 de ba~lanıp 27 / 8 / 937 akşamı saat 16 da son verilecektir. 

şartlar: 

ı - Türk olmak 
2 - 13 yaşından aşağı 17 den yukarı olmamak 
3 _ En az beş sınıflı bir ilk okuld an diploma almış olmak 
4 _ Sihhalı san'at tahıilıne elveri şli olmak . 
5 -Parasız yatılılık için Türkçe. H esap, Hendese, Eşya ve Resfm derslerın

den yapılacak müsabaka imtihanında kazanmaktır. 
dili--~ •utetle Siyon hareketi keıı- 18.llı bilet Umumi cerrahi vt? sinir, dimağ 
ofdtınden biraz daha hızlanmıt Ankara 10 (Telefonla) - Dev- cP.rrahiai miltehuaısı 
tıy:· Y ahudiye bJyük bir ıaha a· l~t Demiryolları, razetecilere ve· Pariı Tıp f akülte.i S. Aaistan. 

Paralı veya nehari girmek için )'U ';:arıdaki şartları taşımak yeter. lmti-

han yoktur. . .. 

k111d
11 

Yeni Siyonist hareketi hak- rılecek tenzilitli biletlerin Hay· Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
.. }' a, bu mıntakalan daha birkaç ~arpafa, lzmir, Adana ve Samıun 1 estetik • "Yüz, meme, karın bu
ark:~:el karış karıt gezmİf olakn ıstuyonlarında ıatılmaıını karar-, n11uklu.kları,, Nisaiye ve doğum 
d~ier . !•rnız ~urha~ Belge, ço lattırmıttır. milt.ebaasıaı 
ı..... lı Yaıılarıy le T urk okuy~cu- Anadolu Ajanıı da bir ga~ete 1 Muayene: Sa.bahları M e 'C 1111 11

- anlattı. mahivetinde ıayıldığından a~•!" I 8 den ıo a kadar il 
muhabir ve müdürleri de tenzılat'I öğledeo sonra ücretlidir 

\'e!'._lbdi bu Siyonist konıresin\n tan faydalanacaklardır. Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Hu 
1· -eği k ı b ki b 'l 8 Vesikalar ya Matbuat Umu:n, ... _ No. ı Telefon: 44086 11:e.r, l arar ar e ene ı ir. u et n•• 
~o.,. t ~rın hayali tezler arkasında Müdürlüğü, yahut ta ıaz enı ~;;:::=------------

~ ... c - kt ı k mı tar:ı- ... -. Dr. Ihsan Sami 1 }'on h e.aını aanmıyoruz. Çünkü Si- çı ığı yerin vi ayet ma a 
ı-u~ ayali altın buzağının kuy· fından verilecektir. T/1'0 AŞ/Si 
di ıc:dd~n kesilen parçalarla ken· • Türkiye • Polonya ticaret a~- j Tifo ve paratifo baatalrklarına 
~-la nyıne tahakkuk ediyor. Ge1'İ lasması Vekiller Heyetince tasdı 'I tutulmamak için tesiri kat't, mu-
)j d: ah:ıdi meselesi; Yahudi- edilmistir. afiyeti pek emin tv.e aşıdır. Her 
ı:ılıı:ı1 r Çerçeveden çıkararak insan ° ı;~atiatik konferan~~nB ~dr .. j eczahanede bulunur. Kntuıu: 45 

Bölge sanat okullarından birine veya inş:ıat usta okuluna gırmck ıçın 

bunlardan hangisine ve parasız yatılı mı, paralı mı yoksa yatısız olarak mı 
girilmek isteği tasrih edilerek İstanb u1 San'at Okulu Direktörlüğüne bir di-
lekçe verilir. Dilekçe ile birlikte: . 

Nufus kağıdı, aıı kağıdı, beş yıllık ilk okul diploması ve orta okul t.astık
namesi 4 ve.sika fotoğrafı getirilmelidir. Orta okulda üstüste iki yrl kalıp bel
ge almı§ olanlar hiç bir suretle kabul edilemez. 

Paralı yatılı yıllık ücret: 150 lira dır. (4906). 
~~--------~-~~----..,..~-

Devlet DemJTqolları ue Limanları işlrt.rne 

Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryoltıırı Eıkitehiı Ce. Atelycsi için lüzumu kadar iyi te:h·ıyecı 

ve tornacı almacaktıt. 
Haydarpapda Birinci ,ııetme Mü dürlü&üne ve Sirkeci 9 uncu tıletme Mı:. 

dürlüğüne istida ile müracaat edilmf'~i . <? .'i06) ( 4894) }'ttdy~ davet etmek ve ona her lıtatiıtik Umum Miidüru • e a 
Ilı is~ •nsan ınuamelesi yapılma11· Ankaraya dönmüştür. kuruttur. ___ _., ismi, muhammen bedeli ve mu~.ıı.ı.·ı: teminatı aıağıda yazılı muhtelif cin· 

" eınektir. --~=::::_::::..::::___:_ ____ _ ..... 
i: '':::: .... .. ····==······ 
1
11l ı).~~~·~:~;===::::,u:~:::::::i 
• ~~~~ il !i Ottakö , gUnlerl ıaa.t 2 den :s e kadar R 

lf tıulllar ~ 'l'aşbasamak Palangada 25 i' 
U~rıc:~a Doktor Mümtaz Gürsoy lf! 

"''lll::::n~!.:asız m uaycne eder. ff 
••••• :tt::::n:nnmm::::m::maıt · 

~C§r' Sahibi: Asım Us 
ıyat Dir kt" . R e oru: . A. Sevengn 

Dr.Hafıı Cemal 

l .. OK1'lA ~ RJCK il" 
Dahiliye Mütehaı••" 

e tl~leden ııonrıı 
Pazardan tıqk• etıaterd tıuld8 Olvıcıl 

• , lııtaıı 
~ıtat f2.~ tAn " yeı k•da ~ kebtnealnd .. 
volund4 1104 l numaralı bU martul gtJ..D 

der saıı. cu ı hutalanru kabul • • kiki tukaraye 
r1 ..... ''I • l"" ... tıer1 bil ıe a_,, .,,- • •• telefon IUUlf' .,. 

mabııuıtur. Muayene 
22ôN. K.Jıllk te.ıaton: 210üo 

amyantlar, linoleum!ar 26 - 8 • 1937 perıeinbe günü saat 15 den itibaren ve ayrı 
Saldık arsalar ayrı kapalı zarf uıulü ile Ankarada idaıe binasında aatın alınaca.ktır .. 

Suadiye ile Bostancı arasında, de·ı Bu ite girmek :steyenlerin hizalarnıda yazılı muvakkat tcmınat ıle kanunun 
miryolunun deniz cihetinde kuyulu ve tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 _ S • ı 936 g. ve 3927 veya 1 - 7 • 193., 
beheri 1,5 ili 2 dönümlük ve beher T. 3645 No. lu nüshal.nnda intiıar etmıı olan talimatname d1iresindc alınmış vt. 
dönümü 920 liraya satılık müfrez ar- sika ve tekliflerini ayııi gün saat 14 de kadar komiıyon rei~liğine vermeleri i:.. 
salar. Telefon 52,148 müracaat. ıımdır. 

"' "' * Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. Haydarpaı.ada 

Yıldızda thlamur cadesinde birer ev-ı tesellüm ve ıevk şefliğinden dağıtılmak ·.a dır. ( 4922) 
lik \'e beher metro murabbaı 100 ila ismi Muhammen b~del Muvakkat teminJt 

150 kuruşa müfrez arsalar sltılıktır. Muşamba ve ~in~l.eum 19382,50 Lıra 1453.69 T.ira 
Telefon 52,148 müracaat. Amyant ve Kiınıırıt 9204,7.S ,, 690,36 ,, 



8-KURUN r- ACUSTOS 1937 

ilin 
Cenup Demiryolları işletme 

Müdürlüğünden: 
Çobanbey - Nasibin - ~lardln arasındaki 

bat kısımlarında istihdam edilmek Uzere 
Türkiye vatandaşı iki yol fenmemuruna 
ihtiyacımız vardır. 

Bu iki fenmemorluğundan birini işgal 

etmeğe kendllerlnl muktedir 2Uren nam
zedlerio (Gaziantep vilayeti - Barak nahi
yesinde) Karkttmlş istasyonunda Cenup 
Demiryolları şirketi Mildllrliiğilnc yazı ile 
müracaat ederek tercUmeihallerlnl ve 
yedlerlodekl nilfus ve askerlik evrakının 
suretlerile diploma, hizmet şehadetname· 
si, tasdikname ve saire gibi diğer vesika
lurıoıo birer suretini göndermeJerl rica 
olunur. 

Keyfiyet sayın ahaliye IU\o olunur. 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Adapazannda yapılacak orta okul binası inşaatından 85 bin liralık be. 

deli keşiften 80 bin liralık iş kapah zarf usulile eksiltmeye konmustur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Fennt ve hususi şartname 
E - Keşif, metraj ve hülasai keşfiye defteri 
F-Proje. 

3 - İhale 20 - 8 • 937 cuma giinU Kocaeli Nafia Müdürlüğü dairesinde saat 
15 de toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır .. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu1iledir. 

5 - İsteklilerin bu işe ait dosya muhteviyatını Kocaeli Nafia MüdürlüğUn. 

den 4 lira bedel muk.ıbilinde alabilirler. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5250 liralık muvakkat teminat 
vermesi. 

A - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair vesika ile Nafia Vekaletin. 
den asgari 35 bin liralık bina iıışaatı yaptığına !dair müteahhitlik vesika 
sım hamil olması. 

7 - isteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ihzar edecekleri tekhf 
mektuplarını eksiltme tarihi olan 20 Ağustos 937 günü saat 15 e kadar Nafia 
MüdürlUğilnde toplanacak komisyona makbuz mukabilinde vermesi lazımdu. 

(4904) 

Kapalı zarfla eksiltme llAnı : 

ista tistik Genel DlrektörlHğii Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

1- Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş 74 forma tahmin olunan genel 
nüfus sayımı neticelerini gösteren 12 cilt kitaptır. Beherinden ikişer bin adet 
bastırılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira üzerin
den 2590 liradır. Muvakkat teminat olarak 195 liralık banka mektubu veya 
tahvil verilecektir. 

3 - Teklif zarfları 1937 senesi eylUl ayının 6 ·mcı pazartesi günü saat 
14,30 da genel direktörlil~t binasında toplanacak olan komisyonda açılacak 
tır. 

4 - Muvakkat teminat vesika.siyle teklif mektupları eksiltmenin açıl
masından b:r saat evvel komisyon reisliğine verilmesi 18.zımdır. Bu baptaki 
şartname komisyon katipliğinden istenilebilir. Nümune de dairede görülebilir. 

(4646). 

lstanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

13 Ağustos 1937 Cuma günü saat 15 de İstanbul Talıtakalede Telefon Mü
cfüriyc~inin Eksiltme Komisyonu odasında üç bin dokuz yüz elli dört lira 
ooksan üç kuruş keşif bedelli mezk(ır Müdürlük binasında yapılacak bahçe 
duvarı in~aat ve teferruatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındrrlık işlerJ genel hususi ve fenni şartnameleri 

proje, keşif hülasasiyle buna müteferrik diğer evrak Telefon Müdürlüğü leva
zım kaleminde her gün görülebilir. 

Muvakkat t em'nat 297 liradır. İsteklilerin en az 3000 liralık bu işe benzer 
i ı:ı yapt~ğma dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almıı;ı ol
dukları müteahhidlik ve ticaret odası vesikalarını kamilen mezkur gün ve sa
atten evvel teminatlarını Müdüriyet veznesine yatırmak suretiyle komisyona 
gelmeleri. ( 4614). 

Galatasaray l..ıis~si Sa tına ! ma 
Kom1syonunrtnn: 

Lisemizin Oı taköydeki ilk kısım bhas·n1a şı.rtnam::si mu<'ıbince 2400 lira 
:; J;:uruı;luk keşif il:indeki tamirat 20 / 8 / 937 cuma günü saat on beı:te lstan
b l Kültür Dire k:örltiğü binasında liseler muhasebeciliğinde toplanan okul 
ko·nisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve eksiltme şart
namesi ve keş f evrakı okulda görülüp öğrenilir. 

: ;:;1 ~;ı-"uan ibaret muvakkat tt·minat ihale ~aatından evvel L.iseler Muha
seb~ vezn-:sine .. ·atırılacaktır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe be:Jzcr i15 göreceği vesika! rıı ii:':! i

M a lmtş olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikası veya teminat makbuz-
lariyle belll gün ve saatta komisyona gelmeleri. (1895). 
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Istanbul ikinci icra memurluğundan: 
Birinci derecede ipotekli olup açık arttrrma suretiyle paraya çevrilmea· ne karar verilen ve tamamına. Uç ye· 

ıninli erbabı vukuf tarafından 123,781 lira kıymet taktir olunan Galatada Kemankeş Karamustafa paşa mahalle
sinde atik topçular ve Hamam' cedit Voyvoda caddesinde kain atik 13 ila 19 cedit 19 ila 25 numaralarla mura.l<· 
kam ve sağ tarafı Kasapyan vesaire Değirmen ham ve hazan Goncegülyan Şeref hanım ve Mehmet bey vesıı.i~e 
hanı ve hazan aralık ve hazan müfrez 49 ila 53 atik No. lı emlak sol tarafı sahibi senetlerin 11 ila 17 numaralı ı· 
kinci kısım Kara.köy palas arkası Harikliya ve An.na binti Bedros aynalı lokantası ve bazan Sahak ve Usep J.{_ö
çekyan dükkanı cephesi Voyvoda caddesiyle mahdut olup altında Kommer çiyala İtalyana Bankasının bulunduğtJ 
mahalli mUştemil bulunan birinci kısım Karaköy palas hanı namiyle ma ruf kagir ve cesim hanın C318.240) 
hisse itibariyle (308,080) hissesi 1424numaralı icra ve iflas ve 2280 numaralı kanunlar hükmüne tevfikan açık art· 
tırmağa çıkarılarak 25 / 6 / 937 tarihinde yapılan birinci açtk arttırma st neticesinde işbu gayrimenkule e!l 

fazla 30,000 lira bedel verilmiş ve bu suretle kıymeti muhammeneyi bulrnamad ğmdan dol'lJ, 1424 NO. lı icr a ve 
ülas kanununa tevfikan ikinci açık arttırmağa çıkarılmış ve 26/ 7/ 937 tarihinde yapılması mukarrer ikinci a.çılt 
artırması bazı kanuni esbaptan dolayı tehir edildiğinden bu defa tekrar ikinci açık artırmağa çıkarıınıe.sın• 
karar verilmiştir. 

1) - Bina bir bodrum, bir zemin, bir asrna kativle ayrıca beş kat daha ve bir de taraçayı muhtevidir. tşbıl 
gayri menkulün methali ve merdivenleri ve hanın ı;ift asansörleri ve bunla rm arkasındaki aydınlık mahalli tıet 
iki kısım Kara.köy palas beyninde müşterek olup bu suretle intifa edilegelmektedir. 

2)- Binada ayrıca kalorifer ve elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Birinci kısmın kalorifer tertibatı nıUSW 
kildir. kalorifer ocakları ise birinci ve ikinci kısım arasında bulunan methalve avdmlık mahallerini muhtevi ıniW 
t erek kısımda müesses olup işbu ocak1ar birinci ve ikinci kısım beyninde mil~tereken istimal edilegelmektedil'· 
Elektrik tesisatı her iki kısımda ayrı ayrı müessestir, şu kadar ki kuınpan yanın umumi kontrol saatı yuka.flds 
zikri geçen müşterek mahalle vazedil miş ve her iki kısım için müştereken istimal edilegelmektedir Terkos stJ bO' 
ruları ve tesisatı her iki kısımda müstekilen mevcut olup kumpanyanın kontrol saati yukarıda zik;edilen roUşte' 
rek mahalle vazedilmiş ve her iki kısım için müştereken istimal edilegelmektedir. 

3) - Bodrum katı üç salon ve ayrıca daireleri ve bekçi gezinti mahalleri ve bir de deposu ve zemin katıtldS 
müşterek antre ve Bankanın ayrıca antresi ve bir oda ve tuvalet mahalleri ve banka kısmında hususi asansör ,:e 
kalorifer ve elEktrik tesisatiyle banka ittihazına. elverişli gişeleri müştemil mahal ve asma katında iki oda, saJoP• 
telefon odası, depo. bela, camekaruı salon ve ayrıca daireleri ve ikinci katta beş oda, iki hela ve salonları :ırtiW 
tem il oiu:ı banka Kommerçiyala !tal yana tarafından işgal edilmekte ve bt" nun haricinde kalan üçüncü, dördiiJl' 
cü, b:- şin~i ve alt;ncı katlarında on iki şer oda ve ikişer hela ve taraça katında bir odası mevcuttur. 

4) - Taktiri kıymet raporunda yazılı olduğu üzere bankanın işgal ettiği sahada mevcut olup taktiri kıyırtette1l 
tenzil olunan hususi asansör, kasalar, ve yazılı sair teferruata aid tesisat satıştan hariç olduğu gibi b8Jl)(:IJ 
Kommerçiyala ltalyananın 28 / 2i 945 tarihine kadar peşinen ödenen kira mukavelesi tapuca tescil edilmiştir: 1 

5) - İkinci açık artt•rması 119/ 937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul !)(itle 
!cra dairesinde yapılacaktır. 

6) - İkinci arttırma neticesinde verilecek bedel kıymeti muhamminenin yüzde yetmiş beşi bulduğu takti~.~ 
~ayri menkul en çok arttıranın üstün de bırakılacaktır, aksi halde satış 2280 numaralı kanun hükmüne t ev 

1 

kan geriye bırakrlacaktır. Arttırmağa girmek istiyenlerin mezkur gayri menkulün kıymeti muhamminesinin yiW 
de yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi vermeleri lazımdır. 

7) - Sat· c: pe~in para iledil". • ., 
8) - 1421 numaralı icra ve iflas kanununun 119 uncu maddesine tevfi an ipotekli alacaklılarla diğer s.l•~ıı 

darlarm ve i.-t if2k hakkı sahiplerinin işbu gayri menkul üzerindeki haklarmı ve hususiyle faiz ve masarife dairidd ı 
!arını evrakı miisri'eleriylc birlikte yirmi gün ic;inde bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilllerile sa.bit 

0 

mayanlar satı5. brdeli~in peylaş~asmda? hariç k~hrlar. . . . . . ,.ff 
9) - Mezkur gayrı menkulun nef sınden dogan müterakım vergı. vakıf ıcaresı ve tanzifat ve tenviriye botcl ·r· 

borclulara aid olmak üzere satı~ bedelinden ö:ienecektir. Yirmi senelik vakıf icaresi ~ taviz bedeli müşteriye aidd
1
, 

10) - ~artrıarnE'si herkes tarafın dan göriilebilmek üzere 14 / 8 / 937 tarihine rastlayan cumartesi günU 
011 

irede mah? lli mahsusuna asılacaktır. 9' 
11) - Dıılıa fazla malfımat i ı::ti~'en lerin daireye müracaatııı 934 ı 1~02 != ayılı dosyada mevcud evrak ve .ııJ 

hallen vaziyet ve taktiri kıymet rapa runu görüp anlayabilecekleri ilan olunur, 


