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811 haritada Bozcaada ve Ça~ bol~ görülmektedir •• 

Bozcaada civarında 
ikinci bir lıô.dise 

Asi tahtelbahir buğday yüklü bir 
İspanyol vapurunu dal1a batırdı 

(Ya.:uı 5 incide). 

Biiyiik Önder harekatı takip ediyor ı·<' (altta) 
ilerleyi§ .. 

mmıct'ra sahasında bir 

Manevralarda 
Kat 'i netice 

bugün alınacak 
Kırmızı ordu Mavi ordunun tah
liye etıiği Saray~ girdi ve ilerledi 

Atatürk ve /ıegetler tetkikatta 
bulundular (}'a:ı.n 4 iincü sayıfanıızdaJ 

Atatürk Ecnebi l1!lkeri heyet azalari yle görİİ§İİrkt>n ı•e marn>l'rayı ıal.·ip "J P.rken .. • 

Ecnebigenerallar 
Manevrayı çok muvaf f akigetli bu
luyorlar, orduyu takdir ediyorlar 

----· 
Genel kurmay bışkaolarının ve ataşemllf

terlt>rln mubarrlrlmlze beyaoal ları 
Çorlu, 19 (Hus!.lsi) - B~ s~bahki f ~yır hattında ~ulun~n ileri mev~ile. 

harekatta kırmızı ordu mavılerm Sa.J r;ne taarruz etti. Bağlar sırtına ıl~r-
ray cenubundaki Bağlar sırtı ve Orta· (Sonu Sa. 4 Sil. 1) 

•• 
Usküdar adliyesini 

yakan bulundu 
Kundakçı Beylerbeyinden Reşit 
oğlu Nur:ettin isminde bir mahkum 

Üsküdar adliye hina~ının yanması yanpnda kalan kaı.aların içindeki pa· 
üzerine başlayan tahkikler, nihavet ralarla kıyrn<'tli eHak 'e pulların ta· 
yangının kimin tarafından ,.e n~sıl manıiyle çrktrğrnır bunlarda hiç bir 
yapıldrğrnı meydana çıkanm~tır. Dün zayiatları olnıadığmı 'e yangının pa· 

16 akıarp Üııküdar rumhuriyet mücJdeiu ra İ!:İn ~·apılmathgrnın anla~ıldığmı 
tle 17 Q .. J J 1.. " A mumisi Bay Tahııin Ertem kemliı!iy· sciyle<likten tonra <lenıi~tir ki: 

Yiırınki i/Qvemiz 
--------..:...::........!~~Si.tJ baş/ayan '08 aevam eaen nQ16 aiın le konuıan bir mnharririmize..: - Yapılan ke~iflere gifre yangm 

~~-~-=-=:.::......::::.=~.:::~:..._:_~_._~"'-~..!: .. ~..,.ml:c.i:Z,ıiz...__~~~_J~~,~·~~Ştim~diiye~k~ad~a:r~g~eç~e~n:h~u~"=l~m~h:m:an~m~şi:m~al~çe:p!h~~in~d~en~çıkmq~~o:~_J tahkiUıı ile npılu areıtrrmalarda (Sonu: Ba. 4 s;ı. 4>. 
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Bozcaada civarında ikinCi Is il Portekizli Rahibe: 
bir hadise 

Genç zabitin Portekizde kendi
sini bekli yen aşk macerasından 

ne kadar da haberi yok? 

C. 3 markalı F rankocu denizaltı 
gemisi Çanakkale Boğazı dışında faa 
]iyetine devam ediyor. Birkaç gün 
evvelki torpilleme hadisesinden son 
ra (Armuro) isminde bir İspanyol 
gemisinin daha batırıldığı bildirili 
yor. 

1'a 
tı 

misini batırması f ngilterede harp 1 Denizaltı gemileri daha· e~ 
usullerine muhalif bir hareket olarak haber vermeksizin ve yolcula!' ~ 
telakki edilmektedir. Bunun için ha 1 rettebatım kurtarmak için ıca~ ç. 
dise üzerine lngiliz kabinesi toplan tedbirler alınmaksızın t ica:et ~ !eri 
mış ve icabeden kararları almıştır. rine hücum etmiyeceklerdır. (J ~· lld 

Bu hususta Londradan evvelki ki Bozcaada civarında Bau_r1~ ,~d 
-2- -· gün gelen maluma! yeni bir telgraf dad de Cadiz gemisi torpıll lı f 

ile teyit ediliyor ; bu telgraf şudur : bu tedbirler alınmamıştır. . .;J 1\ 
A ~ının lıir lıa~ ları~wı ol ahi 1 i rıl i : l'ıı· 

katı 01111 olııııyaı·aklı . U l!İllİ~İnıh · n · 
beri ııılılıati IH>zu lımı;; t 11. ) cgaııf' ıc' -
ki evdi~inin i ıııini ı;ünıle hiıı kn·· 
tekrar etmekti. Bu ı,..tıraha 'akıf olaıı 
arka<la:Jarı ekseri) n mla:-ınıı gı·lir ' ., 
ondan hah ederlerdi: 

"Odamdan nıiimkün olduğu katla.
az çıkryonım, diyor; 'e valnız. hana 
lıayatnndan daha kınnetİ i geleu re -
miniıe bakıyorum. Bu hana oldukça 
lıii) iik hir haz ,·eriyor amma. ı;i:r.i bir 
daha göremiyeceğimi diişiiniinr.e d11 • 

ha ziyade mustarip oluyorum. AC'a
ha lıeni ebediyen mi terkettiniz? Ü
mitsizlik içindeyim. Zavallı Marianna, 
artık dayanamıyor. Son satırları ya
zarken hangmhkJar geçiriyor. A<liyo ! 
~\diyo ! Bana acıyınız ... ,, 

Şimdi onun ismini biliyoruz: l\f:ı. 
riannı! 

j\§Jim tahlili, aşliın JCendisinden 
daha ııkıcıdır, diyen bedbin ruhlu 
~~ Ro§löko'ya inanmak lazım mı? 
!~ge~ 8 §k bahsi dinlemekten bıkmı2 
ısenız, portekizce mektupları kat'iy
yen açmaman~ lazımdır. Çiinkü on-
lar aşkla doludurlar. · .. 

KbI BU RAHİBE? • 

m11.ik . .. c,iıııli ,,. koııu~kan 

11wl' h1t ti ı rlar .. : 
~ıulrnlıır. ıııoııd lıaHılıııııı İl"alıaır 

nı lıii~ ük lıir iıiıııacl ile. kalml edcıı 'e. 
kt•ııılilniııe iııaıı:ııı Üı-ıklanhııı korkuıa 
lıdrrlar~ .. •· • 

Kadın a~ıkı nazarın.ta aııla~ılınaz 
bir ınnlı 1 iık olarak. ka lılı~ı nıiina~e
lıN lcrıle. lın~gii,ıtf'rt'ıı elf':ııılcr, gii!;liik
ler : İt~ık ııı k ı:-karıçlıkları ı-;ııalleri, ha
zan sualden daha acı olan hükiıtları 
bundan daha giizel 'e doğru bir §e
kilıle anlatılabilir mi? 

Eğer miinasehet harir hir kadın 
kapri--inden ibaret ise hu şeylere ko
laylıkla tahammül edilir Ye moncl lıa
yatımla daha ha, döndüriicii :r.e,·kler 
aranır. Fakat hakiki bir aşk eaikajyle 
olur da ıınıhafaza etmek i tenin.e, i~
te o 7.arnan, iztirnplar, §iiphel~r, ,.e 
yalanJar1a aile hayatının içinden çr 
kılmaz dirlikııizleri başgösterir. ~tüt
lıi§ bir zehir teıirini icra ctmeğe baş
lar. 

Bazan öliim 'aki olur. Hazan ,ıa 
hu mahvedici kunı-.t a§k ile birJe
~İr \ 'e Tristan Yseult'un kara aşk ~er 
beti hirleıemeyen Ye ayrılamayan bu 
me\ cudiyetleri büyüsü altına alır .. 

Bozcaada, 18 - Dün akşam saat 
18 de Bozcaadanın cenubunda meç 
hul bir deniwltı gemisi Armuro is 
mindeki İspanyol gemisini torpille 
miştir . Armuro buğdap yüklii olarak 
Rusyadan ispanyaya dönmekte idi. 
Armuro iptida yan taraftan yaralan 
mış. bir müddet sonra batmıştır. 

Limanda bulunan (Kemal) vapu 
ru ile gümri.ik idaresine ait olan mo 
törler ve tahlisiye vasıtaları derhal 
batan geminin imdadına koşmuşlar 
dır. Hüviyeti meçhl.\l denizaltı gemi 
sinin hangi devlete ait olduğu anla 
şılmak üzere tahkikata bşlanmıştır. 

Dün hadise hakkında lstanbulda 
bulunan ispanya konıiolosluğuna da 
malumat gelmiştir. Fakat hadisenin 
cereyanı hakkında tafsilat verilme 
miştir. Ancak Armuro vapurunun 
batmadığı, yalnız sahilde karaya otur 
duğu zannedilmektedir. 

ltalyan denlzaltı gemllerl 
itham ediliyor 

Londra, 19 (Hususi) - Valamı 
hükumetinin milli müdafaa nazırı 
neşrettiği bir tebliğde son torpilleme 
hadiselerinden dolayı İtalyan denizal 
tı gemileri ile torpito muhriplerini 

Londra, 18 {A. A .) - lngiliz ka Herhalde İngiliz tebliği ıle JJ ~et, 
binesi dün toplanarak Akdenizde ti len talimat Akdenizde seyaha~ . 1 ~ ~ 
c:aret gemilerinin serbestisi meselesi lngiliz gemilerinin emniyetle~~ i l 

ni tetkik etmiştir. Kabinenin müza tıracaktır ve sonbahara kada:t ; ı.~-
~~ratm~~ so~ra neşredilen bir teb nizde g:zec~k olan lngil.iz fıl~J ·~ 
lıgde hukumetın evvelden Laber ver bu emnıyetı ayrıca takvıye ı.ııı:er 
meksizin ticaret ~emilerine t~cavüz. tir. ~ 
eden denizaltı gemilerine f ngiliz harp Adalar denizinde battt" ~ 
g.emil~ri ~a~afmdan ateş edilmesi em lan ikinci gernl (J ~ii 
rı verılmıştır . ., Bozcaada civarında batmlan ti' • 

.. ( 18) tarih~i olan bu w telgraf t~n bir dad de Cadiz gemisinden başka 
1
, )j 

gun sonra dıkkate dcger mahıyette Nero isminde diğer bir lspanY°,,..
olan şu haber alınıyor: puronun Adalardenizinde to~ 

Londra. 19 (Hususi) - ltalya · miş olduğu drı şayia olarak ka~ 
işgüderi Foring - Offis'e mi.iracaat mişti. fakat bu haberin ne der-_ttl 
etmiş ve lngiliz tebliğinin delalet et kadar doğru olduğu tesbit olııı>Y 
t~ği mana hakkında izahat istemiş mıştı . . . ~ 
tır. V alanstan resmen bildınl~ 

lngiliz siyasi mehafilinde denildiği göre Mar Nero vapuru da 300 ~ 
ne göre denizaltı harplerini tanzim mesafesinde zuhur eden bir dı:;...-.J 
eden protokolu İmza etmİ§ olan dev tı gemisi tarafından torpiJl~;J 

h ·~r 
letler şu ususta mutabık kalmışlar batmıştır. i\'1ar Nere geınisı ~ 
dır: yük top ile miicehhez bulun~ 

itham etmektedir. ' 
Portekiz:, meınlelietini daima iıstila Tunusla Cezalr araaında- Rekor aahlbl b"r ğını, iyi bir izdivaçta biraz ideal 

tehdidi altında lmlunduran hpan- ki bogazda abluka var karı koca şiir de bulunduğunu hatırla& 
Bu rahihe Marianna kimdi? Her yollar ile harp lıalinde idi. Londra, 19 (Hususi) - ispanya Bir boks şampiyonu olan (Corc ı •ıt 

~eyıJen C\\'el :ı; llllU süyleınelivim ki ou Fransa hu muharebeye bitaraf ka- nm Cezair konsolosu <Deyli Tel Koks) geçen hafta Londrada evlen ngı ere 
) edinci aı; ırda, mana tırlanla nizarıı laınazdı, binaenaleyh birçok ecnebi graf) gazetesi muhabirine beyanatta_ di . . Kendisi nasıl rekor kıran (veya k b• • de 
çok gcv~ckti. Ralıihc valde Angelique aı;kerlt-ri ile ku"'·etl~ndirilnıiş hir or- bulunarak şöyle demiştir: çene kıran) bir adamsa, kansı da a ınesın 
ı~lahatmdan c' vel nıana~tır müdiresi dm.unu Portekize yolladı. Hu kuvvete - Son zamanlarda Akdenizde ba rekor kıran bir kadındır: .J 
ralıiheleri eğlendirmek için hir sürii 1663 de bir alay daha ila\e euilrr. tan lspanyol gemilerinin kaptanları Beatrice ismindeki bu kadın iki 1 afi/de SO a o/at'. 
jantiyom <Ja,ct ederdi. Bu hale de Bu alayın harbe , .e şöhrete smaını' verdikleri raporlarda ltalyanm Tu metreden fazla bir boydadır ve 800 n nr 
nanıuskiir hir lılirriyet ismi ta1'ılmı~· genç zabitleri arasında Shamilly jı;- nus ile Sicilya arasındaki boğazlan metre kotu fampiyonudur. değişiklik/er 
tı. nıinde hir tane~i ,·ardı ki Portekizde abluka ettiği, bu maksatla ltalyan ro Boksör bir apartımanda asansör . . peJ, 

Portckizde hu kahil mana~tırlur kenılisini bekleyen hiiyük a§k mace- morkörlerinin karakol gezdiğini ve memurudur, karısı da bir ceel hizmet ' 1ngıl.ız~·c dil.ı 
pek çoktu. bir melce, hir ikametiilı ra .. mdan pek haberi yoktu. bütün geçen gemileri haber verdiği çisidir. j ~azc.tk~sının ıh•tf'~ 
telakki edilen hu yerlerde Ye inziv.a 1~te he.. Portekizce mf'ktup hu ni, netekim batırılan lspanyol gemi Karıma yafadıihmı u~nll nn ,.,.·t"" 
lıayatınm icahıııına uymayan bir ii- zahit i<;in yazılnıı§tı. Bu yazıların 0 • lerinin bu suretle tahrip edilmiş oldu aöylemeyln ~;~; .. :zı::~~~e !1 
miir üriilürclü. na ai<l olduğu. mektupların ne:rin- ğu bil~nrilmbiUşt~U.,.k tehlike Con Smit isminde bir İngiliz Avus liz Ha~~ ckıl~~( 

Birçok kadınlar ya, dini temayiil- tlcn biraz sonra anla~ıldı. , turalyaya giderken karısı lehinde herla''TI ın ~ f._ 
lerindm ziya<lc aile tazyiki altmcb E" ela genç a<lanıı, emniyeti ı- ui- Londra, 18 (Hususi) - Mançes 1 5.000 İngiliz liralık bir hayat ,igor !iİnde. tan if it 1~ 
''cya, çok güç bir vaziyette sükun bul- istimal cürıniinılen tenzih etmemiz la- ter Gardiyan gazetesi yazıyor: tası yaptırmı§tır. Yani eğer kendisi cağından, bıı ~ t· 
mak için oralara giinclerilirdi. znııtlır. Çiiııkü nıctre~ini halka leşlıir Adalar denizinde bir denizaltı ge bir kazaya kurban gidecek olursa, Hııriı·i) e n,- 1~JI 

Ora<la cfi.•iplfo yok gibi jeli. Rahi- c<lcn kcndi_i değildir. Portekizden misi tarafından batırılmış olan Ciud sigorta kumpanyası bu parayı karısı dt•n' i miistc
111

1,d( 
beler. e' Ji kaılınlardnn daha fazla hir a\ det eder etmez t<'krar ıef ere ~ıknu~ da de Cadis vapurunun torpillenme na verecekti. Yolda gemi bir kazaya neznretine na~ ,ı-
enhe tiye maliktiler. tı. :Mektupla-. onun haberi \ ' C dahli si bütün lspanyol gemilerini gizlice uğradı ve battı. Kimse kurtaramadı Uyod Corç rek ) erine l:". 51' 

Çok ~1k Jıatta liiJC giyinebiliyor- olmadan inti~ar ctrni':tir. batırmak mümkün oldukça torpil1en ğı haber verildi. Fakat Con Smit bir lir ak i getirf•ı·eğinılı·n halı etnu~rı: ,( 
Jardr. Genç , c güzel olanları dekolt~ D~ rimizıle olduğu gilıi ı; ... ı;ıniş mesi hakkında ltalyan harp gemileri tahta parçasına tutunmuş oradan ge .A nupa po .. taı-; mda hu lıusuc:ıı d•

1
' ,1 

- 1 d 1 k 1 ·1 c d . . . b ·ı r ·ı . .. ı ırtı1' ' gezmekten hile çekinmiyordu. aınr genç erin e < e sık sı tesa< üf ne verı en ve ampea or gemısının çen ir başka vapur tarafından alın rı en ta ı ata gurc rn tac:an ı . 111;ıı 
l\lükileme odasındaki zinretlerin edilen bir ho~oğazhk 'e saygısızlık batınlması ile aabit olan malumatı mı§tı. lngiliz bu vapurla Sidneye gel hik ıne' kiinr konıııa~ı tatil nıe''91 

d k .1 J • eııeri olarak macera mı yakın arka· teyit etmektedir. Asilerin elinde bir di ve oradan kain biraderı'ne •u tel den oııra 'ukuhulaı~aktır. t( 
ar ı arası esı mez ıatti, ha7.ı :r.ha- d ~ l b d · 1 3' de 

.1 '"k"J d .1 . da~larma anlatım• olma ı \'ariddir. tane egi ir çok enıza tı . gemiıi o grafı çektı··. lıwiliT. B11 to\ekiliııi11 kahiııc. 
retçı er mu a eme o aer ı e de kanaat ~ c • 
etmezlerdi. Arkadafları arasında ecnebi lisanla- labilir. . • • . Hayattayım. Fakat karıma birden dil at ) apmaktan nıak,adı ~uılıır· ild 

E ]. k d 
1 1

. rına vakıf olan iki kişi yardı ki, Cha- Fakat bu denzaltı gemılennın Ak bire söylemeyin. J _ lnl!iliz kahinc,inc daha J1l~-
v ı a m ara ge ınce, onlar hita- d · · k k d ·· l · d " " wro·. 

k . k k 
1 

. k k 
1 

v milly mf'ktnpların asıllarını onlara enızın §ar ma a ar uı erın en u Normandl , auvarlal hi r malı j, et , f'l"ı•rı•k iınnarator,. a.if 
ıs or unç ur ı anç ıgrn esareti kl 1 t d b'' "k hl' ı· ı V' 

lt d 1 d 
gij· tf'.!nnek gafletinde bulunmuştu. Bu za a§mı§ 0 ma arın a uyu te ı N di 111iiılafan ,·1 i ı;iıı lngiltcrenin 1'81 wıııl 

a m a yaşayor ar '· iki hainden birisi mektupları tercu··- keler vardır.,. orman · tranaat~ntiği kendi re clııeı-B k dı ıızinı 'e karar ... ;ılıilıi hulun 
ir muharrire gcfre "Portekiz ko· me etmiı sonra da hir zabite götüre- C. a Denlzallı gemllerlne korunu ır . K&ZJlndığı mavi korde cihana giitennek, . ıiJIİ 

calan, kıskançlık.lan darhimesel lıa- rek isim yazmadan neı0retmesini i te- maha· a harp uaullerlnl la gittikçe uzunlatıyor. Fransaya bü 1·.-al'e ı• 
1 ı '.ı k f k d 2 - Kahinenin harici ı 
ine gelmi§ olan spanyol koralarmı mişti. Sahihi rnt"çhiıJ kalan bu kitap ta· ımıyor yü tere azandıran ünyanm en ı.0pıt0 
h ·ı "d b b k T <lo~rııılan doğruya kendi • ı e gen e ırakryorlardı. En ufak o zaman hfüıhiitiin merak ,.e tece!!!!Üs Çanakkale Bog~azı dı•arısmda ve üyü vapurunun süvarisi orö ar / 
b. il h d 1 ... k k "t l k'' ed' altına almak. ı• ır 1 P eye üşen koca, karısını ıan· celhebni•ti ChamilJy dü"tii~ü tuzag .. ın Bozcaada yakınında C. 3 mar'--1• tı te au .. 0 ma uzer ır. 1 ı k. dıtl _,ı 

" cı auw K d ngi iz Ba~' ekili im ma sa, birv 
çerlemekten çekinmezdi.,, farkma vardı. Ne yapmah idi? Frankocu denizaltı g~misinin Rusya en ısın.~ sorrnuılar: min için Çur!:il ile Lo) d Corc s .,,it• 

Bu müthi• Yaziyet karrıısmda e\·li (Sanıt oor.) dan ispanyaya giden bir fıtnanyol ge - T ekaut olduiunuz zaman ne · k'' erect ,...,,_ ~ ~ -1'"'" yapacaksınız> nezaret8ız nazırlık mc' ıı , . ·c-"8 ,.. 
kadınlar bir taraftan göriinii~ü miiın· ------------------·--------------- H" · · J d }f ah P.1(1 
k ld v k su··v .. rı' gu"" lerek •u c~v·abı vermı'ş ·. arıcıye nezaretine ~or .. diıı iin o ugu adar narnm:karane idare a "S , _ n .P' 1 

d 
- Her iyi bahriyelı' gı'bı", yu"zme ~ctirilmeı:i ar:r.mnı (Ja Eden J 91' 

~ İ) or, cliğer taraftım da çı•ktiklcı i M ı· · ·ı · · ) 11art1• ·• .... ---- öğreneceğim ı. Ye uıı:o ım ı c araı;r ıyı o ı f ,ıy,.. 
lıu c aretin intikamım almak ,.e on- İngiliz _ \iman, İngiliz - dt rtttf 
ları aldatmak iı;in ince zekalarmı iş- Saadetin bet farta ınünn ehatını tanzim husu•tırı 'ıı:ı•'( 
Jetiyor1anh. Evlenme ve boıanma meseleleri YaHakiyet göı:oterememi§ bııl~:90J~ 

Marianna hir ıııcktuhunda. isLifo- bir genç kızlar mektebinde mükafat clır. t;erl'k Hitler 'c gerek 1\ Jf•li' 
,)esini hilen lıir erkek ralıibelcr i- ile meşgul olan yabancı bir hakim, ile iyi ınünasehette olan f~o~e J1lrl 
le ıniina--ehctc giri ;:ıııeli«lir, demiyor dağıtma töreninde bulunmuş ve tö fak 0

m hu makamda ılalıa zıy•1~1 ınn? ren bittikten sonra genç kızlara ha YaH akivet kazanacağı ümit ~ fll~~ 
Bu dii ~iinre .. ini hüyiik hir . af' etle yatta mesud olmak için §U hf..§ nasi ıs ıdır. Çarnherlnvn hirinri Jor ·~ 

izah edcr<'k: hati vermiıtir. mırın ir Jon . Siman'u gt:li flor' 
"Se,·gilerioi i~tedikleri kadar dü- 1- Evlenmeden evvel iyice düşü Jnal iye n.azaretini de Sir Sarrt•ll'~ _/ 

şünmckten onları ınenctle('ck bir km·- nünüz. Anla§ma ve saadet §ant!arı \'erer.ektır. ~ 
\'et yoktur~ mond hayatının inııam nızı hesaba katınız! -----------
,,al ayan ıne::gnl eden icahatı onlar için ' " 

1 
2 - Fikir hürriyeti isteyiniz ve Avcılar bayralfll 

ınen·nd değildir: diyor. 1n an eC\ gi- rnaıiraf listelerinizi birleştiriniz. lıtanbul avcılar kurumundal':ıı Ç' 
]isinin hir siirü mana l7. ·cylcrle rnc,.- 3 - Mütekabil samimiyet prensi 22.8.1937 pazar günü Anb'~ 
gul oldıığunu ~önnck i~teml'z ~ sade bini kurunuz. bançeımedc avc!lar bayramı ··ret'' ı' 
.,\iı:ten tğlenreılen halı~ettiklerini gi>r- 4 - Alışveriş yapmayı ve yemek caktır. Bütün avcı1ann bu to ili fi 
ınek a7!ap verir. Daima k1 kanı;lık Misafirler - Şeker tüccan Ahmetle kamı geldi, deyin. pifirmesini biliniz. terek <>nur vermelerini a&Yı' 
tahrik edilmi bir haldedir. Çünkü: Eskiden ıanonluk etmit olan Hizmetçi - Şekerli iki!.. Okkalı olaun! 5 - Maddi konforun kafi olmadı ederim. 



lstanbul havalarında r. 
1'ag,. . 
tı ~arenın otomobil kadar lıaga-

ŞEHiR HABERLERi 
llııza karışması için elden gelen Tabanca ile 
ta her şeyi yapmalıyız oynarken 
·~d~ı~; Yenilikte anaçizıi·/ kayeae yapmııtım. Qrada Türk Çıkan kurtunlardan yara-

30 Ağustos zafer 
BAYRAMI 

~•n .1•rı hızdır. Uzağı zaman yapııı bir cami ile BizaDI yapı•ı lanarak öldU 
.....::·11.1 •• 11ıek \'_._t. d" · · · b O ti C k v ela ~p lcü .. ' 9l& ı ınamıt g1bı ir kiliH kartı karııyadır.. ı • Akbıyıkta ankurtaran so agm 
t:..._~ çulterek kuvvetini ar- rinde üç kere döndük. Türk itinin 22 numaralı evde oturan Fuad ismin 
~ ~ bu hızla elde edildi. tailamlığı kadar cana 1aJmı bit de birisi dün akşam üzeri evinde ta 
~'il i:.. ...-ından, timendifere inçeliii pek üıtün olarak yüze ıü· bancasını karıştırırken ateş almış, 

15 nci gıldömümü bügük 
merasimle kutlanacak 

i11a~ll lon ~~ık: birçok yıllar ze- lüyordu. Fuat göksünden yaralanarak ölmüş 30 ağustos Zafer bayramının 1 5 
ı..-..ııttı ybıukafatını bulduğuna Ayaaofyadaki anbar bantallıjı, tür. Zabıta tahkikata başlamıştır. inci yıldönümü bu yıl çok büyük 
~d&ıı · unıu,ak de\'e taban- kaba çizıiler bizim kubbeden ka· Heybelide bir kadın merasimle kutlanacaktır. Şimdiden ha 
)~lele~ bal ıeılerine, katranlı viılerle inen\' eaerlerimizde aıl:l d zırlanmış bulunan merasim progra 
~ teçit ıcırtı!arından ağır vagon göze batmayor. Mimarimizle cesedi bu lan U mına göre merasime askeri kıta ve 
~:"fll. JlU' ıenıı bir ııçrama aayıl· ne kadar övünaek yeridir. Bunda Dün Heybeliadada Şafak ve ~na bir hava filosu iştirak edecektir. Ba 
~ det· 11.ÇrayıtlarJa dünyanın ne "gotik Jerin mızrak çatılarlll· toryom arasında bir kadın cesedı bu kanlar ve Parti adına birer , .,uazzarn 
~ .... ıttı H . 1 " ı·•-•-· . )f vıdQ. ,,

8
• a!:1ta ar allak bul- daki gönül yonacu keskin JJUCJI, lunmuştur., çelenk konacak, Afyon, Kütahya, 

~~Cilcij duhar ın ketfi her fe· ne Yunan eaerlerinin ya)'Vanlıiı Cesedi görenler zabıtaya .. hd~":r Manisa, Balıkesir vilayetlerinden teş 
~~ n en •antı. \'ar. Bizimkilerde ~ve keı. vermişler, az sonra nahiye ~u ~ru, kil edilecek atlı halk kıtaları gelecek 
~hl11 .,;; .Çe\'r~ pualaıının pek kin çizgiler, biribiriyle anlaf&r~, tıbbı adli vaka yerine gelmışlerdır. Jerdir. Afyon, Manisa, İzmir izcile 
~ ttt ~ 

1 
•breııne benzeyen e- yukandan apiıya bir laf çajla- Ceset sahibi 25 - 30 yaş ar~sm rinden mürekkep birer kıta, Ankara 

1ı...-.• Iİl>i : e durıun, ilim ve fe!- yan ıibi dökülüyorlar. da tahmin edilmektedir. parmak an Ye lstanbuldaki Üniversite ve yük 
~cı_b .!ırbatlr va~lıklariyle, "Taksim de IOD 1apılan apar- manikürlü ve yüzük vardır. b" sek mektepleri temsil edecek talebe 

--vıır ~ •-~ '' .ıı·~ · aöy y da b. kka ekmekle ır .. . B I ~ ~ • ''R a yepyenı yollara tımanaann hendeaf ,Uz 1••01 anın ır o ler, Afyon, Kutahya, Manısa, a ı 
:.'""'lld 0 • ı .~ntizm'' in bütün lemeden ıeçemiyecefim· "':al~z karpuz bulunmuştur. k . 1 · A d 1 B d 
~. ~tüıt etti. Hayalin ka- meydanla ibide aruında hıç bır Ceset morga kaldırılmış, tahkika Desı~, 1.zmKır, y Seın, hspartaEs. k~r h~r, 
"" o k d dah b"" enız ı, onya, y an, ışe ır, 
\',ı~l '

1 
ır ı. Çırçıplak gerçe- niıbet yok. O genitlik a u- ta başlanmıştır. • Bilecik, Kocaeli, Ankara, Bursa, ls 

....... :111 ''te:ır'u,, onunla bqlar. yük,ddaha alımlı bihrftunç veoi:~- Usküdar adligesınden tanbu1 vilayetlerinden biri umumi 
~ zrn onun kızgın bo- mer ünyaıının ma azaıı • k ,ait ~ fıtkırdı. lıydı. Marmara, Boiaziçi, K~ra- kurları/an evra 

....._~Iar rıhtım kenannda deniz, Haliç •ünef pınltılanyle Yanan Üsküdar adliye binasına 
~ tllJai ~e~iyi ~ağa ui- yakamozlanıyor. Gömüt ~r: ait evrı\k tasnif edilmekte idi, tasnif 
~ "NJ::, 1•.n~ fU 1111anlık, bat- larla biribirine hailan&D ~u ı:• işi sona ermiş ve asliye hukuk mahke 

Yarın akşamki 
çetin güreşler 

meclisi, biri vilayet belediyesini, biri 
de parti ve Halkevini temsil etmek 
üzere seçecekleri üçer kişilik heyet 
gelecektir. 

Bu heyetin her biri birer çelenk 
ı ·eceklerdir. 
Dumlupınara gelip bir günde yer 

lerine dönebilecek kasaba ve köylü 
ler de merasime ittirak edeceklerdir. 

30 Ağustos akpmı, Ankara ve la 
tanbul radyolannda konferanslar ve 
rilecek, ayni gece Halkevlerinde top 
lantıla.r yapılarak zaferin tarihi anla 
hlacaktır. 

Merasim günü, Afyon ve İzmirle 
Dumlupınar araamcla gidit geliı tren 
leri tertip edilecek, Dumlupınar istu 
yonu ile merasim yeri arasında na 
kil vasıtalan bulunacaktır. 

Kasımpaşalı 
Mehmed 

ııbı alaya almıı, ka- denizi ben, böyle birden hıç • mcleri, icra dairesi, müddeiumumi 
t..._ ..... l ~1!'da ter döken büyük caklamamııtım.. . lik ilamatı dosyalarının tamamen 

i ~Çok elı,, diye alay etmiıti. JConaluldar ve ormanlar, çımen- noksansız olarak kurtarıldığı tesbit 
~~ ele ~eçmeden medeniyet likler kadar k11a ve düzgün. Mi· edilmiştir. "'·ttd·, dın tarihinin neticesi- nareler f&llldanlan andırıyor. E- Vail vazife bs~ında 

GOreşçllerlmlz dUn-
1 
Başkasına alt bir ce

yanın en meşhur gU- keti çalmaktan 
reşçllerl karşısında mabkdm oldu 

lııl.a ,..._• •• • Jfer dalga, üıtüne yeni fer yüzümü yumruklayan ~ bo~-
"'ltl. .._.. oturan bir "C di D i IÖr rüzıir da olmua lteyfıme dı- Evvelki gün Viyanadan dönen 
Cı.:.._ • , u a ı,, yecek yok dofruau. vali ve belediye reisi Bay Muhittin 

Yarın akpm saat yirmi birde Fes 
tival komitesi tarafından tertip cdi 
len büyük güreı müsabakaları başla 

Kasımpaıalı gemici Mehmet dün A 

bah saat 7 sulannda Sirkecide Gülil 
tan otelinin önünden geçerken vak 
tin erken olmasından istifade ederek, 
otelin kapısını açmıf, içeriye dalm11 

l.~n lllak" k d Yübelit ve alçalrılarda bir ıa· Üstündag dünden itibaren vazifesine 
L.._ -..ı 1 ıneye, ervan an ti · ı_ı b ı t 
~ eçınek İçi • I k b. lıncak uçuıunun o ta ı ıç rıcı ... an· aş amış ır. 

~4'!1~ Lelcledik~~nh:Jde "b:: ~aaı duyuluyor. Bi~, ~ö°.jk~en Kapatılan 2 net DO• 
~ aonra hızın artm k Ankara hava poıtaıı a etı oye t Jf ~ it k 
. 8ir" ~eınedi. aaı, ço gidiyordu. Az ara ile indik. Tay- er e e 8 evra 
~1 t\i lhuıı elektrik b I d E yarenin otomobil kadar hayatımı: Kapatıldığı yazılan lstanbul ikinci 
• ._ il l u un u. rtc- k · · )" · d ıelenı noterlig-ine ait evrak ve muameleler, .. "''' lı ~~dan ağır maddelerld za arı1tmaıı0ı~~n e dımızbuend 
;: ~ ••'1nıiyef d .. ku 

1
' yapma ıyız. unya a n an ra- İstanbul altıncı noterliğine devredil 

'i. Ji~•ne ve :~ ~•tu.~ d'".1!·· hat, çabuk ve $l'Üzel hiç bir vaaıta miş bulunmaktadır. 
"ı~~d .. •- Yoıı.,! ıa ld nAzın ek .. 0~· yoktur. Bu Rezintiye ya .. dnn eden ikinci neterliğe ait işler bundan 

"' il• d "" ~I 1. rtı ODU• • • ) d • 1 l"k t L d .. •• ~ , il "' arların yafç 1=... I 1_ ıevgılı doıt anma can an ıaygı sonra a tıncı noter ı ararın an goru 
~., e Ol'JJı rn. ~ya t?(· 1 ]ecektir. 
tile~ ~Cill~ri:t::ındye!il1 k~ranh- ar. HakJ.ı $iil.., r.~,;,,in Serbest bırakılan ikinci noterin 
~~•ltız t\iın enız erı vtı-; muhakemesine serbest olarak devam 
l~fulcıa:t•~z, ini!ıiz, YO· Oıfa fpttrl11t1l kadıosu olunacaktır. 
ll ildi. a ar renıı cadde- Haber aldıiımıza göre ~~ta tedri, tedaviden kaçan 

~ti ç11>'oru2 H sat kadrosu ancak on he§ gun sonra 1 
~:-·_ıı.,. 'ı em de bütün kı- 1 ktı•r Çünkü bu sene idareme/ eroinman yakalandı 
~ •ıı an · . d b ge ece . . . .. 
• ~·· rerımız e ıra- murları araımda büyük deği§iklık Seyfi ismin~e bir ero'.~uman teda 
~~' Le11 de . yapılmaktadır. vide bulundugu Bakırko~ ~mraz~ak 
~~ ~tunı bır arkad,ımla Emniyet umum mUdUrU Jiye hastahanesin~~~ he§ıncı aslıye 
''C\.:c.•le. Yerd · Hem açı~ bır tay- mezunlrel ahyor mahkemesine getırılırken yolda kaç 
'"ti ... , a·· e berbat bır ağuıtoı ıştır 

,.. Uneti bil k' 1 t bu Emniyeti umumiye müdürü Bay m ·. .. h d d I 
lııı ı "'-td B e ır e en toz - Ş"k .. Sök .. b. ..ddetle Seyfı dun Sultan amamın a o a 
~i;ı_ f,llil.:ı 1

' unun için beni ka- u ru. t ~ens~er. ır1 ~y mu ·ı·rse şırken emniyet ikinci §Ube memurla 
"'t(ih., ... •ra I k mezunıye ıstemıştır. zın ven ı 1 h 

tiıı ~~Otd1ı- •arar ar en, dudak b .. dd t f da . . h t edecek n tarafından yaka an mı§, astahane 
I~ ~l·•---•ı. içi tüylü kalın me- ti.ur mu e zar ın ıstıra 8 ye gönderilmiştir. 

, ~e aac \'e .. k 1 ~~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r~. tib. ıoz enar arını ke-
lt 1~iı ~ ••kan gözlüklerle kıya- ı 
~~dılc hl~rnJandı. Tayyareye E . en rahat en seri 
~ hoın· Pılot rnotöre baıtı. Per· n emtn ' 
~· 'tiiı urdandı. Sarsılarak koı- A k ı' tan bul yolculugv U 
d~tle hınetreden sonra hafif bir n ara - s 
l'~>'•rıııı 0tluğa fırladık. Artık 
$t) ~' •l~n rahat bir yerindeyiz 
~t 0t. ~ev 111ıızdan ıüılenerek k4· 
~t illeri tele~ llleaafeler yalnız ye!
W:~ te" 11r··h1ızleı:nezmİf. Uzakta~ 
"'Q" J •llZel '' 

't'Q)or. 'Parlak ve lekesiz gö· 

!t.. ~eliti . li ..,er tu ~ız artınca, mahalle-

yacaktır. 
Eatonyalı pehlivanlardan Neo da 

dün gelmiıtir. GürctÇilerimiz hali 
kampta bulunmaktadırlar . 

Amatör güreıçilerimizin müaaba 
kalarmı geçen seneclenberi gönnemiı 
tik. Gür~şçiler Berlin olimpiyaclm 
dan döndükten sonra ıimal tümeaine 
çıkmıılar, latanbula dönünce de Bal 
kan kupası müsabakaları yapılmadı 
ğt için gürctememitlerdi. 

Y erıizlik yüzünden geçen sene ya 
pılamayan Balkan milletleri arasında 
ki güreş müsabakaları bu sene on ye 
di eylülde lzmirde yapılacaktır. 

Amatör gürC§çilerimiz bu müaaba 
kalardan evvel dünyanm en mcthur 
güreşçileri ile yarın akfamdan itiba 
ren karıılqmaya bqlayacaklardır. 

Bu müsabakalara bizden Yapr, 
Mustafa, Mersinli Ahmet, Çoban gi 
bi Berlin olimpiyadmda büyük mu 
vafakıyetler kazanmış güreıçilerimiz 
~ireceğinden yarın akpmki gürqler 
hakikaten çok cntereaa nolacaktır. 

Güreıler pazar gecesi ve salı gc 
ceai de devam edecektir. Salı gecesi 
son müsabakalar yapılacak' kazanan 
lara Festival kupalan verilecektir. 

Güreşçilerimize çetin bir imtihan 
olan bu mücadelerde muvaffakıyet 
ler dileriz. 

tır. 

Gemici Mehmet otelin katip ocla 
amda otelci Tarik'a ait ceketi, hemen 
ü.tüne geçirerek kendisine müfteri 
süsü vennek suretile ve sakin bir bal 
de sokağa çıkmıftır. 

Fakat otelin çırağı Hüseyin, gemi 
ci Mehmedin ceketi çaldığını gönnüı 
arkumdan o da sokağa hrlayarak 
Mehmedi yakalaml§tır. 

Gemici Mehmet, Sultanahmet 
üçüncü cezada duruıması sonunda 
suçunu itiraf etmiı: 

·• - Sarhottum, ne yapbğımı 

bilmiyordum.,, demiştir. 
Mehmet 5 ay 1 O gün hapse; o ka 

dar da nezaret altında bulunmağa 
ve 7 lira olan mahkeme masraflannı 
ödemeğe mahkum edilerek, derhal 
tevkif olunmuştur. 

Fen heyetinde lf takip 
edecekler 

Bundan sonra İ§ sahipleri belediye 
fen heyetindeki odalara girip i§ takip 
edemiyeceklerdir. ' 

Müracaat sahipleri kapının yanın 
da bulunaca ktakip memuruna bat 
vuracaklardır. 

Balkan festivali yarın 
akşam başhyor 

\' ırnııiiç kışılık Yugosla\r heyeti 
de diin sabah geldi 1\:.-lıd•Jc · &la Yı~ını halini aldı 

~ beter 
1 ıenııJer hamıile,ti. 

,~~. •lç~~tar gibi. Beyazıt üı
teit ~•tı 1 

• Bütün İıtanbulu 
.... ~~ ._~rrettikten ıonra şunu 
~•ıı ' ıu ·s ··ı 
"'- ~ e11 •• u eyınaniye,, şehri· 
"· "•te ıuzel binasıdır "Süley· 
~ ,, ca .. . 
'rıu •nı:: yerden baktık· 

Balkan Festivali yann akşam baş 
lıyor. O ndördü kadın olan 23 ki§lik 
Yugoslav heyeti dün şeh.rimize gel 
miştir. Odemİf ze~beklerı de Muclan 
ya yolu ile gelmış bulunmaktadır 

Balkan Festival heyetlerini her 
lstanbullunun görebilmesi için pro 
gram ona göre hazrrlanmııtır. 

Pazar günü saat on beşte 'Büyüka 
da Lunaparkta, salı gecesi T epebatı 
bahçesinde. çarşamba gecesi Kadı () ı. ıza imkan buhı· 

>'ırı'" 'rı ,,erden b k 
~~·ı Lirk a mak, bir şiirin 
~ er. 8üt·~ç _ınıaraını okv~ağP. \.. •ra~ Ulfu ku"ll ·· .. 11. v• • "', · -ııaJc i . ' un guze ıgını 

t .. ' ••rıı L .51n bu zeki "H · 1 A. 

' oulij ıma a 
,,ele iterek n. cephelerile birden 

-c dU lir.. Bunu ben de 

N f B 1_ 
1 
ğ na bağlı Hava Yollan Devlet işletme idare&inin yo!cu 

a ıa aAan ı ı .. ı··k · 
ı · 

1
·n Ankara - İst.ın bul - Ankara gun u seferlcrı 

ve: posta tayyare erın 
muntazaman devamdadır. 

Hava Yollarının acenteleri: 
A _ Ankarada . Bankalar caddesinde P. T. T. binasında: (Telef.-•n 

No: 3682). , 
B _ fstanbulda Karaköyı.le P . T. T. binasında (Telefon No: 40374) 

(2339) (4745) ~ 

lar. 
Balkan Festi valinin ilk eğlencesi 

yarın akşam saat yirmi bir buçukta 
Taksim belediye bahçeainde verile 
cektir. 

Buna Bulgar, Romen, Yugoılav, 
Yunan ve Türk ekipleri iıtirak ede 
cek, her ekip milli clanılannı oyna 
yacak, ıarkılar söyleyeceklerdir. Bu 
na ait bütün hazırlıklar tamamlan 
mıştır. 

köyünde Süreyya bahçesinde per 
§Cmbc gecesi Taksim stadyomunda, 
29 ağustos paz.ar günü on bef buçuk 
ta Saraybumunda Balkan Festival 
eğlenceleri yapılacak, her eki pclana 
lannı oy:nayacakbr. 

30 Ağustos geceai de Beylerbeyi 
sarayında Festival beloıu verilecek 
tir. 
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Manevralarda kafi netice bugün 
Çorlu, 19 (Hususi) - Bugiln 

Trakya manevralarında bulunmak. ü· 
zere gelen ve uzun müddet manevra 
eahasmı dola§arak vaziyeti yakından 
gören, esaslı tetkiklerde bulunan ec
nebi askeri misafir heyet azası ile 
yaptığım temaslarda heyet azasından 
muhtelif zevatın manevra ve ordu· 
muz hakkında söylemek lütfünde hu· 
lundukları kiymetli intiba1arc bildi· 
riyorum. 

EN KIDEMLİ GENEL KURMAY 
BAŞKANININ SÖZLERİ 

Heyet içinde bulunan Kurmay 
başkanlarmm en kıdemlisi Yugoslav 
Genel Kurmay Başkam General Ne· 
diç şu sözleri söylemiştir: 

''Türk ordusunu gayet iyi tanıyo· 
ruz. Korımplimana ihtiyacı olmadığı
n biliyoruz. Onu lıer cüıetçe f evkalô.de 
bir ordu olarak bilmekle beraber ttr 
mo.miyle modern olan teşkilatını ve 
hareket sistemlerini görmekle sorı 
derece mütehassis olduk. Türk erkô.
nıharfüyesirİ.in mükemmel bir surette 
i§kmekte olduğunu ve kıtaaıın f ev
kalade §ayanı · kayd hususiyetlerini 
zikretmeliyim. Türk ordusunun gör 
termiş olduğu teceddüt ve terakkileri 
burada mii§aluzde ettik. Yugoslavya 
bu manzaradan mütehassis ve mem
nun o'lacak devletlerin en bQ§ında 
bulunuyor. 
YUNAN GNERALİNİN İHTİSASA TI 

Yunan Genel Kurmay BaJkanı Ge· 
neral Papagos şunları söylemiştir: 

"Seyrettiğimiz manevralar üzerim
de gayet iyj bir intiba bırakmıştır. 
Türk ordusunun talim ve terbiyesin· 
de ve kadrolannı yetiştirmek hwu· 
ıundaki terakkisini takdirle mil§ahe
de ettik. M ot-Orlü birlikler 3ahasında
ki terakkiyi de ha.yranlıkla kaydettik. 
Manevralann ihata ve izah edil~ 
ıekli fevkaladedir. Bilhassa gördüğü
rnfu: muharebenin bir hareket muha
rebesi oluşu şayanı dikkattir ki bu 
muluırebelerde kumanda heyeti kar 
~ına umulmadık vaziyetler çıkacağı 
rçın karar verip harekete gecmek cid
den mii.§küldür. 

Türk kummlda ·heyeti bu liiısusta 

~cnebigenerallar 
(tlst tarafı 1 incide). 

leye~ tümenin taarruzu.na bir tank ta.. 
buru da iştirak etti. Tanklar, piyade 
hatlarının önünde düşman mevzilerini 
geçerken piyadeler de to~u himaye. 
sinde tankları takip · ederek dilşına.nın 
ileri mevzilerine girdiler. 

Kırmızı taraf yarın sabaha kadar 
asıl düşman mevzileri üzerinde keşif 
yapt~ktan so~a esas taarruzu yapa.. 
caktır. Kırmızı süvari livası mavinin 
sağ cenahını kuşatmak Ur.ere sevkP· 
dilmiştir. Mavinin ileri mevzideki kı. 
taları asıl mevzilerine çekilmiştir. Ma
vi Saray mmtakasındaki mevzilerini 
tahkim ile meşguldür, Sabahleyin her 
iki tarafın keşif tayyareleri, kendi av. 
er tayyarelerinin himayesinde keşif 

yapmışlardır. Bu meyanda iki taraf 
avcı tayyareleri arasında Saray üstün. 
de blı: hava muharebesi cereyan etmiş. 
tir. 

Kırmızı ordu kuvetleri Saray kaza. 
eı civarında bulunan mavi ordunun i. 
leri stirülmti§ kıtaatını şiddetli taaı ... 
ruzlarla geriletmiştir. 

Bu vaziyet karşısında mavi ordu 
kıtaatı Saray merkez.ini tahliye ederek 
~ekilmiştir. 

Kırmızı ordu kıtaları Saraya girnıi~ 
ve daha ilerilere doğru yürümüştür. 

Mavi ordu kıtaları 201, 202 rakımlı t~. 
peden ve Kamaratepe garp sırtları ü. 
ze-rinde esas hattına çekilmiş ve bura.
da mevkiini tahkim etmiştir. Mavi 
kuvvetclr Saray cenubunda Bağlar sır. 
tına hafif ileri kıtalar bırakmışlar

dır. Bwrnnla beraber kırmızı ordu kuv 
vetleri de daha fazla yorulmamak ve 
mavilerin, bildirdiğim esas hattı karşı 
sında mevki almak üzere durmuşlar ve 
ycrler'ni tahkim etmişlerdir. Bu va. 
ziyette iki ordu biribirteri karşısında 
c~~s hatlarını tutmuş bulunuyorlar. t . 
ki taraftan da tayyare keşif fa.aliyeti 
cfovaın etmektedir. Asıl şiddetli bli. 
yük tasın-uz yarm (bugün) bu iki esıt!I 
h::ıt aracımda cereyan cderektir. Eövl >· 

cc kc.t't nct~"c:ıin yarın (bugün) alııı

masr bekleniliyor. 

muva/f akiyetler göstermi§lerdir. 
SOVYET DENiZ ATAŞESİNİN 

SÖZLERİ 
SoYyet deniz ata§esi V odyonof 

Şunlarr söylemiştir: 
- Manevralardan çok'. memnun 

oldum. Teşkilat hiçbir suretle mua· 
haza edilemiyecek şekildedir. Bilhas· 
sa hava muharebesinin takip ettiğim 
harekatı gayet enerjikti. Umumiyetle 
kumanda heyetinin kararları isabetli 
görülüyor. Türk halkından ve Türk 
ordusundan gördüğümüz efsanevi 
derecedeki büyük misafirperverliği 
bilhassa kaydetmeliyiın. 
İNGİLİZ ASKERİ RlıESASININ 

İNTİBALARI 
İngiliz hava ataşesi Etmirst şunları 

söylemiştir: 

- Gördüklerim tahminlerimden 
iyidir. Artık sizin için garpten ö;;re· 
nilecek bir şey kalmadc. " 

İngiliz ata§emi1iteri Ross şunları 
söylemiştir: 

- İngilterede hile bir ataşemiliteri 
karşılama ancak bu kadar yapı
labilir. Diğer ataşemiliter arkadaşla· 
rnn da bu fikirdedirler. Dinlediğimiz 
manevra izahatı vazıhtır, harekat isa· 
betli ve iyidir. 

BULGAR ATAŞEMİLİTERİNİN 
SÖZLERİ 

. Bulgar ata§emiliteri de şunları 
söylemiştir: 

- Türk manevralarına iştirak et· 
mekle bahtiyarım. Bu manevralan 
gayet iyi teşk.ilitlandırdmış buldum. 
Modern silahların ku11anıhşı da tam 
bir mükemmeliyettedir. Türk ordusu 
vatanını herhangi bir düşmana karşı 
müdafaa kabiliyetini tamamen haiz 
bulunuyor ve bunun içindir, ki BaJ· 
k~nlardaki diğer devletler gibi Tür 

· kıye de sulhün bir koruyucusudur. 
ATATüRK VE ASKERI 

HEYETLER 
MAN°EvRA SAHASINDA 

Tekirdağr 19 (Hususi muhabirimiz... 
den). - Bugün ecnebi askeri heyetleri 
karşılamak üure ~ehir baştan başa 
bayraklarla donanmıştır. Muhtelif yer. 
le~de üç tane tak yapılmıŞtır, Ü7.erle
rinde ''Hoş geldiniz konuklarımız'' 
cümlesi vardır. 

MiSafirler sabah saat sekizde kara.:. 
ya çıkmışlardır. Vali Vekili ile Beledi. 
ye Reisi kendilerini iskelede karşıla
mıştır. Mareşal Fevzi Çakmakla. ma
nevra. umum kumandanı Orgeneral 
Fahreddin Altay, misafirlerle berabe:· 
vapurdan çıkmışlardır. 

Trakyada sivil otoriten.in en yükselt 
mümessili bulunan umumi müfettii 
General Kazım Dirik bu sırada beled.!. 
ye dairesinde btılunuyordu. . 

Ecnebi heyetler kendisini ziyaret 
etmişler. ve genel · kurmay asbaşkanı 
General Asım Gündüz tarafından Ka
znn Diriğe birer birer takdim edilmi ~. 
lerdir. 

Bı,ınun üzerine hep birlikte Tekir. 
dağmdan hareket edilerek Muratlı v~ 
Büyükmanika yolu üzerinden Çatal~ 
tepeye giclilmiştir. Burası harekat s:ı
hasınm ehemmiyetli noktalarından bi. 
ridir. Manevra başhakemi Korgeneral 
Salih Omurtağ ve müdüri harekat 
karargahında General Ekrem Baydaı· 
burada bulunuyorlardı. Kısa bir za
man sonra Milli Müdafaa Vekili Ki. 
zım Özalp, Dahiliye Vekili Şükrü Kıı. 
ya, Maarif Vekili Safvet Arıkan, Adli~ 
ye Vekili Şükrü Saracoğlu, Hariciv~ 

Vekili Tevfik Rüştü Aras, Nafia Ve. 
kili Ali Çetinkaya, Gümrük ve 1nhisa1·. 
lar Vekili Rana Tarhan ve Ziraat Ve
kili Şakir, Londra Sefiri Fethi, Prat; 
Sefiri Ferit, Moskova Sefiri Zekai, A.. 
tina Sef'.ri Rüşen Eşref, Tahran ElçL 
miz Enis, Çerkesköy istikametinden 
otomobillerle gelmi~lerdir. Burada ktl'· 
mızılarm 61 inci fJrka komutanı harp 
vazivetini harita üstünde izah etmiş, 
~erek bu izahat, gerek bundan sonra 
dolaşılan yerlerde komutanların ver • 
cii~leri diğer izahat, Kurmay Yarbav 
thsan tarafından yüksek sesle fransız.. 
caya. c:evrilmistir. 

ATATÜRK VE F-CNEBl 
HEYETLER 

Saat 10.20 de Atatürk beraberindC" 
Baı:ıvekil İsmet İnönü bulunduğu halJe 
~"rkPsknY isfk~l"""'lind<>rı otomobil ile 
{!'Clmi::ı. Ma!'eşal FeYzi Ca1'1"""' 1ç t:ır~
fmdan karşılanmış ve ecnebi gen~l 

kurmay heyetleri ve ataşem.iliterler 

Atatürke birer birer takdim edilmiş. 
tir. Atatürk misafirlerin hepsinin ay
rı ayrı elini sıkmış, bundan sonra ko-
mutan tarafından verilen izahata de. 
vam edilmiştir. 

Çataltepeden sonra Kasımegre mev. 
kiine gidilmiş, kırmızıların birinci fır
ka. komutanı tarafından verilen izah$1.l 
ayni suretle dinlenilmiştir. Burada..ı 

Bozata'ya gidildiği zaman orada kırmı 
zı kuvvetlerin kolordu kumandanı o. 
larak General Abdurrahman Nafiz ha. 
rekat hakkında bizzat izahat vermiş
tir. 

öGLE YEMEGt VE İSTİRAHAT 
Öğle yemeği Boğata korusunda ka 

yemeği şeklinde me~ ağaçlarınm al. 
tında ve yerde oturularak yenilmiştir. 
Misafirlerin ve diğer hazır bulunanla. 
rm her biri için evvelden ha.zırlanmış 
olan yemeği muhtevi muntazam paket 
ler sabahtan tevzi edilmiş bulunuyor· 
du. Bozata korusunda bir müddet isti. 
rahat edildikten sonra Kasaplı mevki.. 
inde bulunan kırmızı kuvvetlere ait 
iki yüz yataklı tam tesisatlı sey. 
yar hastahane gezilmiş, görülmüş, 

sıhhiye reisi General Doktor Mazlum 
burada misafirlere fransızca olarak ı. 
zahat vermiştir. 

Bundan sonra. mavi taraf kuvvetle. 
rinin bulunduğu araziye gidilerek ön; 
ce bekleme mevkiinde fırka komutanı 
General İshak Avni tarafından verilen 
jzahat dinlenilmiştir. 

ATATÜRK'ÜN TETKİKLERİ 
Bu sırada AtatUrk'ün, Başvekil ı~~ 

met İnönü, vekiller, sefirler ve berabe
rinde bulunan diğer zevatla birlikte 
tekrar geldiği görülmüştür. Brekleme 
mevkiinde bilhassa kazılı siperlerde 
ateşe hazır vaziyette bekleyen erler 
görülmüş, tayyarelere karşı müdafaa. 
da. kullanılan ehemmiyetli bir ma· 
kineli tüfek tetkik edilmiş, muhtelif 
tecrübeleri yapılmıştır. 

Bu sırada Atatürk bizz.a.t siperlere 
girerek harp vaziyetini bir müddet 
siperden dürbinle tetkik ve takip et · 
miştir. Gezilip göril1en yerlerde ma -
kaslı batarya. dürbinleri hazırlanmış 

bulunuyordu. Misafirler bu dürbinler. 
le karşı sahalarda.ki ha.rekatı takip et·· 
mişlerdir. Buradan Saray kazasına 
gidilerek bir müddet istirahat edilmiş-
tir. ., 

Misafir heyetler Saraydaki klUp bi. 
nasında bir zaman istirahat etmişlf'r, 
bu sırada Atatürk, Başvekil, vekiller 
ve sefirlerimiz de Saraya gelmişler, 
klüpte oturmuşlardır. Burada misafir
lere ayra.ıi ve suda pişirilmiş ve kızar
tılmış mısır ikram. edilmiştir, 

KARATEPE'DE 
Ecnebi heyetler Saraydan aynldı~·. 

tan sonra Kamaratepede bulunan mav.i 
ordular kumandanı General Sabit NtL· 

yun'u ziyaret etmişler ve kendisinden 
vaziyet hakkında. verdiği izahatı din~ 
}emişlerdir. Bundan sonra. o civardaki 
mavi kuvvetlerin mevkilerinde dolaşıt. 
mış ve Tumkomutanların verdiği iza
hat dinlenilmiştir. 

Misafirler heyeti 17.30 dan sonra. 
Tekirdağına avdet etmişler ve geceyi 
İzmir vapurunda geçirmişlerdir. 

ATATÜRKüN HALKA 1LT1FATT 
Sarayda, klüpte istirahat eden Ata. 

türk etrafına toplanan halk ve köylü. 
lerle hasbihallerde bulunmuş ve h'lk· 
kında samimi tezahürat ~österen ha1

-

ka iltifatta bulunmuşlardır. 
Atatürk akşam üstü mavi kuvetler 

mevkilerini teftiş buyurduktan sonrı 
Başvekil ve diğer zevatla birlikte Çer. 
ke~ köyüne avdet etmişlerdir. 
Yarın sabahlevin erkenden Tekirda· 

ğında ve Çorludan hareket ed~
cck olan hevetler Sarav kazası dah:. 
lindP Hl4 r:ıknnh teuede bulunacakhr 
VP biitiin <Tiin r"'rPkatı oradan takip 
Pdeceklerdir. Eıı he,•ecanlt vazivetin 
btır?dıın müF~ hadc edileceği anlaşıl. 

MTC\br. 

lT .c\L y AN ., rr. l ' Di"'"'l ~ T ASEMl 
J .frı;'.OLJ:.RI 

Tao,..n atacı,.""'i\ite'ri seya~ ... te isti 
r~k if'1kamnı bulamamış ve İstanbul 
dl" 'k.cı lmıştır. 

ft,,. 1,,an ab•ıa,.mil; t,.,.j dt> Si"""' ~~t .. 
;~tirak etr~ .. 1,. ;;~,. .. - h;>~•,.l:-..,.J.~, l-,, l 
,.t.. son ~" l-;1,,.1.,. ..• l.., rahatsızlandığı 

için geri dönmüştür. 

Usküdar adliyesini· yakan ,,1,. 
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·ı lzmirdeki yara-
~ ,..~ ~ _ ıama hadisesi Hayvan sergisi 

Me ZHE p -~ A" ;G•,. . AL_.A... "I öm~r leoklf edildi? D .. B h k .. .. d 
SCJ • • ~V . ~ K diğeı suçlu mahkum Un OZ ane Oyun e açıldı 
t~. NILIK VE SJILfK MÜCADELE.Sİ 
-r ka n oldu er • J k .h •• ""' 

" umarası: 4S Yazan: Ziya ~aklr . fzmir~e adl_i~.e binası önünde ?ir "ergıae azanan ayvan/ara maka• 
l\I rk b ı· n k ı·ş ı· k 1l1 n·çta n ;:::ıı:;;~t .,ı.ndigı yazılm•ıtr. Had ... fallar verildi, köylüler şenlik gantı 

Ömer adında biri, vaktile kendisi r 
ni vurmak suretile sakat bırakan Sü 

g e Ç 
• • ı d • leymanı yaralamıf tı. Süleyman, altı 1 r 1 1 ay evvel Ömerin kardeşi Mehmedi ı 

~ bahçesine girdiği için tokatlamıf, buj 
~ l'İ•a hiilrUmet taraftan tarihle Bu katiline ıiyuet; .eııelerce ael nun üzerine Mehmetle Ömer silahla 
~~etine nazaran - bu bet- ıiz aadaaız devam ettikten .• ~nSera narak Süleymanı vurmak için bağa 
~ •ndanı (kazığa vurmak) (Yavuz) unvanı verilen (Buıncı gitmi,lerdi. Fakat Ômerin attığı kur 
~.\rtdc :- tehit etmiıti. lim) İn zamanında, en korkuDÇ ve şun Süleymana isabet etmemif, Sü 
b:_~ rrıeaeJ~! -:hemmiyet kes- en ıeni bir facıa halini abnıt~·. S.: leyman Ômeri yaralamağa muvaffak 
~IQd HukUmet ve ülemal ımı, kardeılerini, yejenle~· ~ olmuştu. S kn (Şeytankulu) teımiye 1 hatta, memleketin en deierli ~ İ§te bu hadisenin muhakemesi de 
L"ttılrrı &ra~ırıkoğlunun ortadan ı yellerini merhametsizce öklü~e.. vam ederken Ömer mevkuf olarak 
"'CIJt 1İri,i~1 • ıç~n çok ciddi tedbir-! ıuretile tarihin en zalim ve vahtı iki~~ mahkemeye getirilen Siileymanın 
\'~ llııttı. ! kıimdarlan arumda aaydan bu .. i.izerine öldürmek maksadile ateş et 

~~.anı Hadun Ali paf8, bul yüzlü Oamanh padj.-Jıı; en bb yu miştir. Fakat kul'§un Süleymanın 
~ )eaıı:..~!&nı baabnnak için dört! rekli cellitlan bile gölgede bll'almııt omuzuna saplanmış, ölmemittir. Suç 
.. ~.ve. dört bin bölük halkı h. • lu funları söylemİftir: 
~ ktinUZenn~ hareket etmiıti. ı Bir taraftan (Şii) ~ı ka - Beni böyle koltuk de~eklerine 
~ teraıt altmc;ia. kanlı mü bul ettiğini iyma etmek iÇiP kulaim~ muhtaç hal~ koyan odur Mahkeme 
~~e it. ~reyan ey!emıtti. Nihayet (men!cü~) ı.kan bu hüJcUmdar; .~ deki vaziyeti lehine görüyordum. Be 
L_~ tih~~e, ~I~ pqa asiler ta ğer taraft!'n. ıii ı:rezhebÜlİn ~1 raet kararı alması Çok muhtemeldi. 
~, er ıt edilmıtti. Fakat ayni olduğunu iddia eden (Şah ~il) · Bunu düıünerek. beni sakat hale ge 
r...._. İleri &bJa ~~ ~lu) da ceıura ile harbe giri~ğİ ,aman; bir -~~ tiren bu adamı öldürmeyi kararla§tır 
~ha n bır Y.enıçeri neferi tara merhamet daman 0 ynamadan, yuzu dım ve tabancamı alarak sabahleyin 
~~~lenmıı, ~nun hara~ da niin bir lalı bile lnprrdama~· ~ erkenden onun şreçeceii _yc~e.. o!ur 
~~ ~betle neticele?D1ıf~· 40 bin Türk evlidmm katli açan emar dum. Tabancadaki merı:nılerı uzerıne 
~' Oflunun katledilmeıı üze vermiıti. sıkarak onu ö1dürecektım. F akı:ıt ne ~ 
~ A toplananl•r etrafa dağıl Osmanlı .,.m.aJJannm meddah c,are ki. emelime muvaffak olanı · 

ele hüJn l'bk hem hükU.met, ve lan, bu kanlı pam.alu ma:r.ur pö"?ek dım. Jandarma kalJıma çıkmaM"c· 
le, al ;:e•e yardon.edcn (ıun iatemifler· _ Sultan Selim bu ııte ~iğer kurıunlan da ate§ edecektim, 

tineet__, de dehtetlı intikam mazur idi~ Kızılbaflarm hükUmdan Jandarmayı yaralamak veya öldür 
"-._~l'JJı ~tlardı.. olan Şılh Jmıail ile harbe Kiritirken, mekten korktum. 

'ergi /ştanbul mebusu Ziya Knramiir ·el ınrnfuulau a~ılıyor. Boz.hane köy
liilerinden bir grııp .... 

~~tiUZenne, yenı kuvvetler Anadoludaki Şiderin Şah famaile ta Ömer Süleymanı yaraladıktan aon 
'-aL..~lc · · Asi.l~r, ~~ça ""~•ele raftarlık etmleri, ve bir iıyan vukua ra ağırcezada mahkemeye devam e 

Her yıl İstanbul vilayet merkczindiı istenilen kanda hayvan yeti§tirerek 
açılan ehli bay\·anlar sergisi bu yıl da. mUkifatlandırılmııtır . ~ L ~ edi~ı,tı. N. İ~ '"\yet; oetinnelen' __ .J:•••ile. bu kırk bin ki dilerek, Süleymanm altı ay evv. elki ._-.e de bö 1 h ,.. eııuar- ral h di d J ki ha fazla geni§letilmi§, lstanbulln muh. 

Y ece ıtama er tiyi kesmek mecburiyetini hiaetmit ya ama a ·aeainden o ayr ı ıe 

' 

d··rt .. ha · Om be telif kazalarında da bu kabil sergile. 
SERGlLERtN EHEMMİYET! 

VE ROLÜ 
ti. Bu da, askerlik ve hükUmea..:a:ı.. ne o ay agır psme ve ere f 

~r Pab ~~nnm meddahı o ~-- yüz li~a tazminat vennesine karar rin açllmuı kararJqtırılmııtır. 
' u muhun vakayı bu ıu ~c;'ktasmclan, pyet tabii bir dütünce verilmı•tir. Dün ilk olarak Beyko.zun 20 kilo-

Ye-~ lar ~ Y • ~yor •• Ve bunun ne ıcr. -------------- metre uzağında bulunan Bozbane kö. 

Nimet 'l'UzilırUn söylevinden amıra, 

Beykoz kaymakamı 1hsan Kortan btr. 
nutuk söylemi§, bu gür.el eserin teme
lini tstanbulun kıymetli valiıli Muhicl; 
din VstUndağm kurduğunu, bundan 
sonra !Kartal, Bilyükdere, Silivri, Ça:. 

lıııı.. .'1cli :;_ ehemmiyet vermiyorlar. Diye, bu einlalaiz tarihi cinayeti G ı t yünde 21 köyün iıtirakile kwı.llmtı§ o. 
~ "• e~bıyık oilunun katledil t~"Yil etmek İltemitlerdi. aıa asarag Jan aengin bir ehJt ha,YVatilir ~ 
~ ~~· daiıJan perakende asi Büyük tarihi cinayet; her ne te açılıııııtır. Bu münasebetle dün Boz.. 
~ ~nnıeai ile, bu büyük tarihi l.ilde tevil ediline edilain, hiç bir Bu sene de su topu hane köyü bir bayram gUnu yqam11, 

~· k.~ •• ~. ~~İf ribi görünmekte Türkün ebediyen unu•·---acacn, ve aamplyoou oldu yüzlerce köylü Ye gehirli hayvan sergi-

talca, Bakırköy, Krlıçlı ve Polenez k~ 
Jerinde bir ay .zarfmda birer ehH hay. 
vanlar sergisi vücuda getirilecefint. 
bu ııuretJe köylünün gelirine varidat 
menbaı teşkil ettiğinJ, açılan bu aerrl• 
Jerin. onların çalrşmaJarma mileuir oL 
duğunu ve böylelikle temh ır)[, temf9 
kan tqıyan hayvanlar meydanır ptJe 
rildiğini belirtmiştir. 

~~~•• uun ka dan ..--.....:1 •· .,- sini görmege~ .... ı.,,.;..+ı ... 
4 ~ ha~ L--un _v ·~ . . kor affedemiyeceği bir denaetti. 6~ ... "4A 

t~~ hUclu ._. rosterm11ti. Bu kırk bin masum Türk; yalnız Dün akıam Moda hnuzunda İstan· Sergiye davetli bulunan r.evat Bey. 
~ =-~ iı.dadla!""1~n Adana ve ve yalnız, füpheye kurban edilmİftİ. bul bölgesi ımtopu ıampiyonluğu fi- kozdan huauaf surette kalkan otobüs 
'-il~. 8.,1_~_ unvtidad eden 0 re Halbu ki Birinci Selimin makHdr, nal ınaçı yapdmı§tır· ve talmi}erle Bozbane köyü.ne götürUJ· 

bL!- "QU"CB e -nele _J la zu1·· _ ... __ im • De1.·koz ,.e Galatasarav. takımlan mnalerdir. Sergiye gelenler arasında L._.., rrı·;f . .... rce co um ve v ... .,-vt o aaayc:L· • tin. "' l&9 
U rezelen· (Şe tan kul ' maıye araımda yapılan maçta her sene oldu· lstanbul Saylavı Ziya Karamil.rael, 

~ ~ .. llleııaUp) di;e b~ u deki büyük kuvvetten bir lalllUllJ ğu gibi bu ıene de Galatasaray (1-2) Villyet Şehir Meclisi uaamdan lıleh.. 
~' ~ e~drnm bfalarmr;=e = ~yuvak, kendisine füpheli rördü galip gelerek ötedenberi elinde hu- met Ali, Vilayet Daim! Encümen ua. 
~ .;::f'f:e köyü haksız yere a ıü mmtakaJara yerlettirir.. Bu ıu lundurduğu §aınpiyonluğu yenilemiı· sından Fuat Akgün, Kaymakam thaan 

Kaymakam İhMn Kortan: Her gthl 
bir gün evvelkinden daha faydalı ft 
bilha.ssa köylilmüz için çok hayırlı it
lerin yapılmasmda Atatürk rejimlnla 
birer tezahürü olduğunu ve her rrur. 
kUn memlekette yeryer yapılan mı ya. 
niliklerden bilyUk bir haz ve gurur 
duyduğunu söyliyerek sözlerine nJb. 
yet vermiş, çok alkııianmıfbr. 

ekten çekiıunemitlercfi. retle, tevehhüm ettiği bir (Şii iaya tir. Kortan, Jandarma Kumandanı Tevf& 
m) nm önüne geçebilirdi. l\laç çok ze,·kli ve heyecanlı olmu§ öner, A.ekerlik ŞubeeJ Reiai, 

Fakat o, bövle hareket etmemifti. ,·e her iki taknn da güzel bir oyun Jüri Heyetini f.eakil eden viJl.. 
Kendi evlerinde, keneli yurdlarmda, gö~tenniştir. BilhaHa Galata11aray ta· yet baytar müdUrll Ethem Elevli, 7'eo
ıüçleri ile meıgul olan belli batlı Şif kımmdı f e, kalade bir siirat, tam bir teknik baytarı Nimet 'llliUıı, ziraat 
ferin rizlice bir defterini yaptmmf.• beraberlik ve ince bir teknik ~öze memuru Fahri Taran hazır bulunınuı-
büyük bir ıül-'!._ t . inde :..ı-: ç.arpmııtır. l\fa(m birinci haftavun Jardır. 

•une iÇ -t-' ve (O - O) berabere bitmi§ 'e goİler SeJ'giye i§tirak eden at ve boğalar 
Bir anda bunların katlin; ferman ikinci haftaymda olmuştur. Bunlar köyün meydanmda muntuam çubuk
vennek ıuretiJe, emaaJaiz bir vahfet 1 

dan birinciıi üçüncü dakikada Gala· ıar çakılmak suretiyle yapllDU§ porta. 

Kaymakamın nutkundan aonra 
köyün meydanında kunılan aergl. kur. 
deli.sı, sergide hazır buuln&n lstanbul 
a&yl&VI Ziya KaramUrsel tarafmdq 
kesllmi§, derece al&n atlar ve boğa1aı 
görülerek, alakadarlar tarafından iza• 
hat veril.mittir. 

g&termi9ti. tasaray Kemal vaıtasiyle kaydetmiş· tif açık bava ahırlarında bulunuyor. 
{ A r/uuı ı·ar.) tir. Rir dakika ıonra Beykoz korner du. 

(1 J Beltta§i tarikatında. {Mücer
red Baba} lnr, im/aklarına birer lıal.Jca 
takarlar. Buna ( mt>nglıı) denilir. Ya
t•ıu '" elim dP. bt'kt"§i tarikini? meruup 
old11ğ11n11 iddia etmiı: kulağına böy
lece bir halka geçirnıiıtir ..• Halbuki 
bu hükümdann, b11 ami-rône hareke
ti, adi bir ~rlatanlıktan ~ka bir ~· 
değildir. Kayıılan çok mazbut olan 
bP.kta~i tek/;e/t>rindt>, bu atlamuı bt>lr 
taıi tarikine (lİrdiğine dair hiçbir kay
de te.'lldii/ edilmemi~ıir. 

dt-n bir gol kaydetmi§ ,.e bunu milte· Serginin küşat resmi yapılmadan 
akip Galatasaray Orhan'm hir şütiyJe evvel Bozhane köyü ilkmektebi talebe. 
galibiyet goJilnü ltmıştır. Maç bu su· Jerinden bir grup, halkın da i§tlrakile 
retle Galataıııaraym (2 - l) galebe- bir ağızdan istiklal marşını söylemiş, 
siyle bitmi,tir. bundan sonra Zeoteknik baytan Nimet 
Maçı bahriyeden yüzhaşı Srtkı bü· Tilzün bir söylev vermiştir. 

yük bir doğruluk r: nıkuf ile idare HAYV ANLAmMIZIN ISLA.HI 
etmit \'e hiçbir itiraza ,·eva münaka- YOLUNDA 
şaya mahal \'t-rmemiştir. Mt!mleketin Nimet TUziln söylevinde Cumhuri· 
tek ııutopu hakemi olan Bay Sıtkı yet hllktimetinin köyJUye verdiği bU
tebrıke şayandır. yük alakaya işaret etmiş, Türk köy

Galatısaray , .e Beykoz küçükleri lüsünün uyanık bir köylü olduğunu, 
arasında oynana<"ak final maçı vak· eli her işe yatan becerikli ve çalışkan 
tin geç oldu~undan cumartesiye hırı· insanlar olduğundan verilen emek ve 

Vaid• hanı c'nayell durUf kılmı~trr. yaprJan fedakirlrğm bop gitmediğini 
ması devam edlllyor 11----------..... söylemff. bunu isbat için bu yıl yapı. 

Valide hanında dostu irfanı öldür FESTiVAL T AKVIMI lan iıteri anıatmıfta. 
Bu yıl Bulagristandan 202 bo~ ge.. 

mekten sudu Nedimenin durutması 20 Ağuıtoı : Cuma tirilmiş. bunlar sırayla Kartal, Büvük. 
na dün de ;ğırcezada devam edilmİf, dere. Silivri. Çatalca. Yalova. Bakır-
müdafaa şahitleri dinlenmittir. BoAazlçlnde 

f( lJ Nahit, Seher, Cevat ve Demir isim 111 köy ve 18 boğa olmak Ur.ere Bozhane 

iti R U N ----. Ji müdafaa ıahitlerinin hemen Büyük köyüne ver!lmiştir. Bu on sekiz bo.;ıı 
' ._ Zıneı kuponu hepsi şu ifadede buJunmutlardır: ile yerli İngiliz çiftleştirilmiş ve yibdJ 
l ... -:.POtıu laztıte d k m eh t a p a • e m 1 sekaen nisbetinde randman alınmış • 
a ~u~lr ldareatne Retırenter - Odalarımızda bulunuyor u ' 
1t..' I(~ tı&oıarnu Pllruız birden Haticenin irfan kendi kendini br. 
-~. n beldın.ıertne pe,:;tı:aı yaraladı, diye bağırarak koridor& Bebekte Sa. 2 ı de Sergiye iştirak eden 21 köy irindP'l 

KAZANAN HAYVANLAR 
Sergiye iştirak eden boğalardan, 

Bakırköyden Hilsnü Ti.izUn, Anadoluhi, 
sanndan Mehmet Ali, Hüseyinli köyUn 
den Aile! endi'nin boğaları birinci gel. 
miş ve on beşer lira mUkif at kazan. 
mışlardır. 

Bakırköyden Şerif, Yazla köyünden 
Hasan, Göllü köyünden Mustafa Ah· 
met, Hüseyinli köyünden Zeki Sev. 
türk, Cumhuriyet köyünden Mehmet 
Tunalı ikinciliği kazanarak onar lira 
milkifat almışlardır. 

Halis kan at sergisine iştirak edip 
birinciliği kazananlardan Cumhuriyet 
köyünden Feyzi Tunalı, Beykoz • 
dan Şeref, Hüseyinli köyünden MUL 
Wa Cumhuriyet köyünden Hasan. 

' . Beyko:r.dan Tahlisiye, Polonez köyUıı. 
den Yanoşun atları derece kaummrş 
ve beşer lira mükifat almışlardır. 

Mükafatlar. sergi gezildikten IOllr& 

jüri heyeti tarafından sahiplerine ve. 
rilmiş. serg'ye iştirak eden köyllllerfn 
mr<ıaisi t.akdir edilmiştir. -ı:......ıw......ı'--.L.--~~---==--===-==]_j k b. Paşamandıra, Mehmet Sevkct. Yulıı 

ko tuğunu duyduk. Bat a ır fey t hlT Bandosu Omerli. Hil~y·nli, Cumhuriv('t. r.nlhi. 
Sırapmar, Kılıçlı, Öğünce ''E' P<'lon<>z 

·· bilhassa 

'Run-'<tn bıı~ka iiçüncü ve dördünctf 
derecede mu\'affnk olan hayvan nhlp

( LtU/cn tJa,Y/Ollfl ~l 
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Bogazların emniyeti G •• •• ki d • 
kocu deniza~~·:;..ıu;;{~;! ~C:.acla u m r u er e yen 1 n Manevra intibaları 

Oeğerli bir şahitlik 
Trakya manevralarının en heyecaıı. 

h günlerinden birini yaşadık. 

b~;,~n~; ı:~=b~~k:~:ıc~~\·:ı:~~::{ ki 1 tay i n ve t e rf i 1 e r 
kes, elindeki malzemeden en biiyü'{ t" ır. ;-

Fakat general Frankonun keneli nkara. (Hu .. usi :\lulıahirimiz- idnre ıncıııunı Yahya Galip \!.ç~dl 1ıı1g 
1lk günün bazı küçük büyük kıt:ı 

komutanlarının görülen hafif tutuh
Iuğu tamamen geçmiş. herkes işine ve 
yerine alı§mış bulunuyor, dimağlar 
büyük bir isabetle hayat ve hareket}~ 
işlemekte, acele vaziyetlerde alınmrun 

l&zımgelcn kararlar süralle ittihaz e. 
Clilmekte ve hemen tatbikma geçile. 
rek iyi neticelere varılmaktadır. !ki 
taraf orduları arasındaki harp vaziye. 
ti de tamamen aydınlanıru§ bulunu. 
yor. 

Gerek kırmızı tarafta, gerek mavi 
tarafta top sesleri ve mitralyöz patır. 
dılan arasında, başımızın üstünde do. 
Iaşan tayyarelerin boğuk, heybetli uğul 

tusunu işiterek yaptığımız dolaşmalar. 
öa. yerinde, işbaşında gözlerimizle gör 
öilğümü.z vaziyet şudur, ki Tilrk ordu· 

verimi almanın yolunu biliyor.. Türk 
subayları, baş olarak asla ihmal edi .. 
lcmcz bir kıymettir, 

Türk erleri her zaman güvenile1'L 
lir ve her zaman en fazla faydayı ve
receğine asla §Üphe olunamaz bir kud· 

rettir. ' 
Üç günlük geceli gündüzlü harekıi. 

ta rağmen iki tarafta da hiç kimsed~ 
yorgunluk izi görülmüyordu ve muh 
telü rütbedeki komutanlar sahada d1-

ima büyüyüp değişen ve yeni şekiller 
alan harekatı hemen dakikası daki. 
kasma harita üzerinde tesbit ve izah 
etmekte hiç bir güçlilk çekmiyorlar. 
dı. 

Misafir genel kurmay ~kanları. 
nın ve ataşemiliterlerin, gazetenin ba~. 
ka bir sütununda okuyacağınız müta. 
leaları, herkes inanabilir ki sadece bi:
nezaket ifadesi taşımaktan çok uzak 
samimi ve hakikate uygun kıymett~ 

birer şahadettir. 

sunda kilçUk büyük herkes ne olduğu. 
nu ve ne olması lazımgeldiğini tam bir 
:vuzuh ile biliyor; bu 'uurlu çalı§Illantn 
:verimleri elbette büyük olacaktır. Ecnebi Qtaşemilierler dol~tılar, 

Uzak, yakın dünya devletlerinin as. gezdiler, gördüler ve inandılar. lngilı~ 
Jierl mümessilleri bugün manevra sa. subayı ordumuzun artık garptan öğr~
h.asmr dolaşırken. hayret ve takdirle neceği bir şey kalmadığını söylüyor: 
§U manzarayı gördüler: Türk ordusta kısa fekat kuvetli, çok kuvvetli ve M. 

en yeni ve en son silihlarla mücehhez. kerl kat'iyeti haiz bir söz. 
Qir. En küçilk erlere kadar vazifeli her Relik Ahmet Sevengil - . Çinde Japonlar lınç 

ediliyor 
Japongaga göre harp geni başlamış 

hesabına doğru ve makul gördüğü elen) - Giinırüklcr Genel Dird.-t<ir- giimriik ıııenı11rhı~11nn. }{i.-arii~il ~- tt 
bu hes~p Akdeniz emniyetini altüst Hiğü Cünıriik memurlan ara .. ında ~ ı·- re meınunı H ii·c~ in 1 foariiııt• ~ırf VeYe 
edecek ve bilhassa her sahada sulh niclen hazı tayin, tebdil 'c trrfilcr dik ıneııııırlıığıına. ,\ltınoluk .. ~ ı<I- Ya. 
siyaseti güden Türkiyenin işlerini ve yapmıı:tır. Bunları ::,ıra~iylc bilclirİ)o" ııwııııırıı Hifnt \ltınoluk giiııırll~,b ıı ... 
keyfini bozacak bir şeydir. Netekim rttııı. • ı - \ r · ı ırtı • <qı ıııur tı~ıırıa . an 11 arc ıtH'llll ,~çı' 
son hadiseler lngiltere hükumetinin 'ff~Rl•'İ l.I·',R·. \ · ··k ı - "' tt . - arı ~ıiıııru memur u;.;un... .lı' 

de dikkatini uyandırmış ve son kabi l~tanhul RaşdirektHrHi~ii 'e7.nt>ıl:ır- ahaıl iıl:ıre ıııı•ıııuru 1hrahi111 .\ç• 11ıt 
ne toplantısında lngiliz ticaret gemi larından hınail, İ:o.tanbu Ba~direktör ı:;ünıriik nwııııırlıı~uııa. Sarp iılııre 111( 
terine taarruz edecek olan F rankocu 1 - l ı ı K A • 1: ıııell ü~ü am >ar memur arın< an azım. rıııırıı \li ır~ızn :"'arp ıııııa\'f'llf •( 
denizaltı gemilerine ateş edilmesi ka İhrahiın. ~lcr::.in clalıili ticart•l ıııer lı1~111t.1. '\ eııilıi·ar iılart> .ııll'l11 ur~ ,~• 
rarlaştmlmı§tır ve bu karar lngiliz kn nma,·ene meınunı 'folınıcd E,nt. ıl•k ) ,-.ııilıi:-ar l!iiıııriik ııırııııırh'~ı:, 
Akdeniz filo kumandanlığına bildiri} İmt ir idİıallit giimrii~ii ambar rııı•ınu- !h n iıl:ırf' nH'ııttırıı ':\J ı•lırııctl ··.ı- t. 

. f 1 h 1 v - •• •• 1 - . Of ı "'r mı§ ır. nı rahim. Mersin itllıa at ~iiıııriigii \ l!' :ı ~nnırıık ıııeın.ur ıı:rnn.1. 111( p.,-;_ 
General F rankonun denizaltı ı ı '' ı ı ,. · , . · \ · Of ·· ··k 111'

11 
.. '"'il nıenmr arınc an r ıııwı ., ıırı. ' '111'1 rf• nwııııırıı zını !!Ullltll ~ ,d le 

gemileri bugi.in Bozcaada civarında Bayrak. M.-hmecl Nuri Dı·ıı•:rıı~. Şiik- lu~mıa. :-'ıtrı u iılnrı• ııwııı~ırıı "~· 
göründüği.i ve lspanyol gemilerini ha rii. Rt'ılia. Nermi~·e. Emin· Fı•tlıi. lln· . :ır1 .. 11 ~iiıııriik ııırııııırln~ıın 11 • ı~P' 
tırdığr gibi yarın Boğazlardan içeriye !'lan Tugay. Celal. Onlıı Giinırii'< ııııı- kıııı j,l:ır<' ıııl"nııırıı Gıılip J{ıı 

11
,, 

girerek !'v1.-t'marada ve Karadenizde lta~t>he ııwınuru Hcı'""P· t 'zuııl..iiprii "İi·ı 1 r"i~t ııı<'ıııııdıı~ıına. Erı·~li 117,~ 
dahi dola~mak istetyebilir; buralarda ın"Tll·re~to lll"'lllllTll ~- A(•,·ıtı'. r 1 w 1 .~ tll 

p .~ .. "' ,. tn l!'f'lllllf ll~IHH illi ;11; ·rr:t' 
da bir takım hadiseler çıkarabilir. 1 Terfian llo.~lw l'<'rt' N,,/do1111111111lrır: lzıııir iıllınl:iı !!İİıııriii!ii '11111• ıi 

Şüphesiz hükumet bu gibi ihtima (' 1) 1 w ı• ·· ··ı.ı· iıl·ııt ı Pa~ :ı.- .. iiınriik aıııhar nıt•ııııırıı •a· ııwııııır 11 11''8 ıU\ 11" ııııaıı • rı•• 
leri gözönüne alarak icabeden karar ·· .. ·· ··ı_ı· •iİ111 kanlık ılin•ktiil'lii~ii lt't~ik 1111•111nrlıı- ııııını flıı,1111. Bıı' 11" 11111.ırı ı:: • ,,rt 
lan ve tedbirleri almakta gecikmiye ğuna. l ıotanlnıl Ra~clirf"ktiirlii~ii kt1ti- 1111"ıtıırl11~11ıııı. Dı·~irnıemlen' 11

•"' 

cektir. hi İhralıinı an11 ha ..... ıiiıliirliik ııııııı' c •"•--·mırıı J 1 1-nn De~iruıc•nılerr ~( 
Boğazlar mukavelesi mucibince ne nıeınurlu~una, lzmir manif cslo riik nıemurlu~ıına. \,·a ... iılarr ıı~ ıı" 

harp halinde beynelmilel emniyeti memuru Raha İ?:mir nmayenc memur ru Saiıl '"" ~hııriik meınıırl.ıı~~ 
muhafaza için Bogw azlan acık tut • k • J ) 1 T ·· ı (ı fi luğıına. h~ııi °(' idari' menınru 'eh ıi R<\llC İ\'C ic are nwr111ır11 .ıı ar 
mak, yahut kapamak Türkiyenin Karahiik merkt>z nıeınurlui!una. \1· clivr n;nııwne m<'nıtırhı~unıı. ~.~~v· 
hakkıdır. Fakat general F ranko he sanı· ak nıuayt>n~ memuru \ hııwd K 11 • k,;,.11 iılarf' nıemıırn r er ati K iif;11 

nuz beynelmilel muharip sıfatını ha l k 1 - , 1.. · 1 .. ··k ı - Hefırııt11rtl ra lİi mcıııur Ut.'1ına. ı• ur:;u pmar ~ ıı ;.:ııınru meımır ıı;.:una. l 
iz bulunmadığı için F rankocu denizal ı 1 ~ k" }le 1 

merkez ıııeıııuru \hcliilka<lir 'Miirşiıl- <larc nH'ıııtn·n \ ııııel ~P.\ 1 rııl 
tı gemilerine karşı hükumetin daha ı ı w -·ı · ıarr pınar ha~ nıcınurlıığmıa, Kıı;ıula,, giiınrii' ıııı·ınııı· ı·~ıına· ::'ı f' ıı • rtıı' 
geni!l bir takdir salahiyeti vardır. Bu K il · 1 ·ı ·· ··k eııt11 :: mf'rk<'z ıınuıyrnP. ııwınuru Ekreııı u- 11mnı ıır~u :;ıı , .. :,!tımru ııı c",6 
itibarla Türkiye gerek Bog-azların, ge - t.- k · l ti r,, şa<la;;ı ha::mt·ıı>ıırlıı~ıına. Dcrinc•e mcr ı;ıııın. ~:ır:ı ıımı:; 11 :ıre nımmır ,, ıtı'° 
rek karasularının emniyeti için icabe 'f -..- k k lı•~1 

kf'7. ıııenıunı ,, ıı,,tafa Df'rinec lıa~ıııc· "ara nıııı~ ciiınrii nwmıır \fi 
den tedbirleri almakta serbesttir. \l fıı murluğuna. Onlu nıerkf'z mcmıını :\Jnpa' ri iclıırc 1111•ıı111r11 ıı,tıı ,.!'f 

Yalnız Boğazların ağzı demek o R'f ( 1 l 1 - t 1 1 · ·· ··k ı w n 'fll ı al )rı n ıa~nıf'lnnr tı:!llllıt• ne ıo ıı P'" rı ~ııııırıı meııınr ll!! "lll • • 1, 
lan Bo?.caada yanında birbirini müte 1 '1 r 1 11 

mcrkc7. meımırıı Haf'aıı Ft>lımi ncho· itt:ıre 11ıı•ııı11rıı Hii ... nti " an ıı. ·" 
akip iki torpilleme hadisesi vuku bul l w (;ırP'".. hı ha)ııırınurlnğnna. Dcrhc;;İ, e iıhıre cın !!"iınriik ıı·cıımr uhıma. ' ~ 
ması bizi ayrı bir mülahazaya sevke ~ \ ' 1 1 - ·r H" · 'fıı mr:mnnı "ı aşar an \l'ZllC< rır ıgına nıall' r,,to lll<'murıı ıı,..cnn .N 

9 (A A) S. il çını· ı nan 150 ()()(} çın· askeri Changhaı'dt\ diyor: Bog"' azlar prensip itibarile ser t · 'r ı .. t · · · ı ·lal f .. , Şanghay, 1 . • - lV 1. U • '. zmİr id\ıa\at ~iimr\İ~Ü am\ıar lllP.lllW 018"1 C',\O 111. llSUl\n. zımr ıt lcl ı/ 

k 1 1. k' J v ·1erı·ne taarruza hazır best bir deniz yoludur. Bu serbesti f ,_ - k \k ı.. le fi' (er tarafından birço Japon arın ın~- ı apon me zı · nı \hmr:ıl zıııir iıllıalat ~iimrii~ii rii:;iinılen ıırı·dn :Sıl 1 ·ça..,a •1 
edilmesi üzer1ne, Fransız polisi emni. lanmaktadırlar. Montrö mukavelesi ile teyid edilmit memur ~efli~ine. Fethi~ f' merkez me· y('~f' ın"ım•rlıı~tına. Marclin kg; 
yet altında olmadıkları kanaatile, 250 Çantung'da. Ckneral Hanguçu'nun tir. Halbuki F rankocu bir denizaltı ge murn. 1 met Fethi,·e başınemurlu- ş,., kt•t 1 qlfıl• ;, c 'nılf'clarlı~ııııl· ti. 
Koreliyi imtiyaz bölgesinden çıkart.. Mareşal Çang ·Kay • Şek'in emriyl~ misinin ta Boğazların ağzına gelerek ğuna. Mcrıoiıı haş müdürlüğü miiıney· rııın k:it'hi fh a,. Hoclrııııı ınu"~,, 
mış ve Japon polisine teslim etmiştir. şimal cephesine göndermek üzere bir. pusuya yatması muharip sıfatını ha yizi Sernı.-cl Mt>r,..in nıiiıHirli.i~ii 1111•· nıc•ıımrhı~mrn: fzmir ilırac~at ~~ 

BATIRILAN JAPON çok fırkalan seferber etmiş olduğu ha. iz olmayan ve alelade bir korsan va mur efliğine. Gemlik idare nıeıııunı Celiil Zu•1 ... n1clak memurluğuna~) 
GEM!IJERİNE MUKABtı; .. , ber verilmektedir. ı;İyetinde bulunan bir gemi tarafın T.-, fik: Gt•ııılik ~iiıııriik memurlu~ıına fdlınlfiı k:iıiLi Sc7.aİ MPr~İn 11111~ 

Tokyo, 19 (A.A.) _Dün Çinliler ta· DUn Japon müfrezelerine mühitıı dan abluka edilmesinden, böylelikle Krnarhcl idare memuru Ya~ar Ki'· mrnııırlıı~ıına. Uzunkiiprii ııııH'' t'I~ 
rafından batırılmış olan altı .Japon va. miktarda takviye kıtaatı gönderilıni,.. beynelmilel münakalata serbets bir nnrhd giinıriik ıneıımrhı~mrn. A laır nıcııııırn ~cl'ali C'zunkiiprü nır.ıııllr 
purunun bu suretle imha edilmelerine tir deniz yolunun kapahlmasmdan baş ya idare ıııt>ıııurıı Sıtkı Alanya giiııı- ğuıı:ı. 
mukabcleibilmisil olmak ilıere Japon. $anghay, 19 (A.A .. ) - Bugün fecir kabir ıeymidir~ . • riik memıırluğuna. ~uta i<lare ıneıını Nuhi/ r<' Tavi11lt•r·: , 11,l 
lar, Çinin en büyük ve en eski seyrise- vakti tayyare ve topçu faaliyeti yen:- Öyle zannedıyoruz kı bu vazıyet nı Tc, fik \frr,in giimrii~ii ıınılıa,;clıı• \kı:nv ıınıaHne nH·ıııııru 

11
.t 

. . . • d b, 1 t Montrö mukavelesine imza koymuş 1 I 1 v ı ar 
.fam trnmnanyası olan "Çın tıcan sey. en aş amış ır. l d l l h 11. . bed .. memurlıı~una Giimii,)ük i(lan• nıc- ıolanlınl B:Mnfü iir iigii nnı • rld' 

o an ev et erce a ı ıca en mua Ö 1 - 1 · 11111 
rl· ..... c.., n kumpan\•ası'' nın ~ark rıhtı k nnp·•ı n1t''r Marmari" ı?:Üııtriik l'lf'" ımır tıı?:tına. zmır mııa'. ene ınr 11# 

· .... . rdv . ~ ·General Fran 0 taceı bir mesele mahiyetini almıştır. •• · ~ •. fll 
'11 .. 11 zapletmışle ır • ~ • mıırhığuna. ç,.~me itlarf' ıııeııııırıı lh- ğunılnn açıktn Cemal f .. lalıi,·e t" 

B3.tırılan altı geminin sahibi olan So d k"k d M d b' y l'ahim Giiınii~liik ıriimriik nıennırhı· p•ıw meımırluğuna, :\fer .. in 11111~ısıt 
. . . n a ı a =ı, armara a ır a .... C kk 1 1 ı - ı "' ) kt \:\ f"k " I ·uan kumpanyasının Çınlılenn aske b d l t t ht lb h' . . . ... 1d.. ~una. .. ana a e am •ar nıemıır ııgurr nıemıır ııgııııl nn açı· a -. e ı I•' 

• h k"t ... d .. w • Haı bin bu kadar uzun ancı eve a e a ırının goru u dan aı·ıkta Siirena Mı> .. din ;?iiıııriik clrrl' nıııtnf'll(' llH'lllUrlu~ınııı. ~1~·~ .. ,.~ 
1 are a 1 yuzün en duçar oldugu zı · gw Ü haberi alınmıştır. (Bu haberi gR ~t (iP 

k f"< ıoo · •• ecegvlni bilmemif:. memurlu~ııırn. C:al idare 11wımıru ·11 ıııcrkl'z nı<'ıınırn Emin " 
11 

.. ( 
r~nın ~e .~ı~u m. ilyon yen ta.h. SUI v zetemizin diğer tarafında bulacaksı k ı ·· mın edıldıgı haver vcrılmektedır· . (R" Melınıe<l Şe\'ki '1erin ~ümrük me· Ba,nıpııııırlıı~ıınıt. \kr;I\' ıııN ·r e' 

Rrükselıle rıkan Renıe Belge o- nız. " . k • . B J11 
T k l9 (AA) "' murhı~ıına. Rodrnııı giiınrük katihi nmrıı ı'alıı:;itı ı\ ça' a~ i' 0 yo, . · - Japon gazete- vii Bl'IJ. •'Belı·ika ~trrmuası '') ~on ı-.a- Bu da, yukarda endiıae He ileri sür R ç kk ı 11ı11tl 

1 · ş· aJ~ ç· d ;; v e~it Cc>':ıııe µ:iiıııriik ıııt>nıurlıı~una, mcıımrlıı~ııııa· .ana· a c ,,· 
erı, ım ' ın e Japonyanm imar fa.. vı~ında General .Franco (Franko)nun düğümüz ihtimali kuvvetlendiriyor. kt 

al. t• · b l ld w J Geru iılarc memurıı Ahdülkaclir Ger fe in ıııeıııurlıı~untlan :u;ı 3
1 ~ıı· ıye mın aş amış o ugunu, merkezi bir makale~ini nc,.retmektedir. ASIM US r 11r 

Ç. d · b" k t ~ l h 1 ze ,:?iinıriik nıemnrlıı~ıına. \kı.;akal(! nıi Kıı,.ntln,ı mııııH to nıt•ııııt .. 1ıı' 
ın e ıse ırço ayyare meydanları. Geernl Franko bu makalesine e i - 'I' k. l w rh•F' na. " ıı-c ıu: ınuayc>ne mennı eııt 

nın ve 150 Çin tayyaresinin tahribi Ü- llassa diyor ki: Devlet ()emir yolları ve l.lmanları 9 lJ0('0 dıııı il'''"''" l'ikrl'I Fı'tlıi~c uıı11' .. ıt' 
zerine Japon hava kuvvetlerinin faiki. ,, /forl>in im fı'(ldnr u::un .~iirf'cegı- MU 1 • e ,. 
yeti elde etmiş olduklarını kaydetmek. nı .•,.nmoYordunı. Simdi de daha ne işletme dUr.lftğOoden : mrıı111rlıı~ıına. zıııır ıııu:1~en ~·" 
tedirler. ~ ~ • b"l . nııırlıığııııtlım nçıkvı Sııkı \kç ,_,.,· 

kadnr dı•ı•am edeceğini ı ml)'Orunı.. b"l· b" • ıııtıa\ cııc "'"mu rluiYıınn. 'l'rahr.0~ ~ .ıl 
Japonlar, Japon tayyarelerinin bir. d l ki l 1tlctmtmizin hasılat ıubcsi için Fra nsızca ı ır ır erkek daktılograf aranıl I" I ,,111""· 

HarPkat biz.im lt>himiz. e oma· a >e· i 1 · har nwımırlıı~mulan ıwrkta ':\ f"·•"'" 
Çok noktalarda Şanghay _ Nankin de. ,__, / b" -· maktadır. isteklilerin vcsiktıları ile birlikte ! etmcmızc müracaatları ilin olunur. " 1 "'"'. raber ·akm bir İ.dikcxu.< e ııecegıne Zcın.,.ulchk ~iiıııriik ıncnııır "" .~· 
miryolunu keserek ç·n takviye kıtaa- h ·· b" J <5350) "' J ,ç dair olon iinıidimin crgun ıra:;< <r Hona ınıın,ı•ıu.• 11wmurlıı~1u1 1111 ,ıı( 
tını kamvonlarda hareketsiz bir hal<l~ ha ld - ·· ·· F 1

· ı MU 1 A l l Dk 11 l K 1 erı " - auı ıgını goruyorum. atıa gt•· ze er f 1 rma Ve D 8 me Om SYODU ta Hr~aıl Kt•ııarhd nnıa~ene 111 
d .. ,~ 

ka İmagav mecbur etmiş olduklarım id- k b k ·ı 1 l 1 J1 .. ~ . - re· t•n. gere mı yon arca o an l<1" ti d lıı ğıııın. <;awıkkall' katipli~inc t ,.Jıl' 
öia etmekteairıer. 

/ 1 • k · ıı ·· ı · b. H 1 y ase n en : ...,,,. ra tar arımın su:e atıye e soy ıye r tıt ı\ılnıı•ı \ler,.in ~iinırük n1ew
1 

.. ( 
Gazeteler, umumi mul1asamatın h '· 1 -· b · il 11" ''"n 'd l ·ı 1 ı .. < 11 '' er.Pi{• ır §''Y rnr: ar "J' ı en :>ı c Cinsi ErsCl/L llliktan Mııhammcıı Mımakluıt /Jıalcııiıı ğuııa. Tı·kirılıı~ Hzneı ar ıgın 1,.t 

nüz b:ıı:jlamııı olduğunu yazıyorlar. l>aslmnal,· lfız.ımgcl.~e bir dakilm ıe- bedeli Tcmiat hangi gün <;ıkla )ftı,.t:ıfa 1zmir idhalat ı~111~ill' Halihazırda Nankinde toplanmış o. redtliit t•tmf'yiz. -miktarı hı• meıııurlıı~uııa. Mer,..in kat~~k (fi( 

lan 800 000 kişile takviye cdilmjş bıı · General Franko lıun<lan sonra. f ,,- ve ooat den açıktn E aıl, Payas günırtl f1111( 

pan~ adaki ihtiliil. de' reı<indeıı halı,,e· te ve nerede nrnrln~tına. Kiiıiıııp:ı~a iılare Jllgnlfı'i 
]erine de muhtelif kıymetli eşyalar hı:?. diyor Ye ın.-nılekette komoiznıi koru· yapılacağı. lnğnclan Hkilet rmrintle 1..,,;r 
diye edilmiştir, ınak. i~in ~:>0.000 ki ,inin telef edil- Lira K. Lira K. Kar ıııulın!>clıe meıııurlıığun•· ıı(ll 

ECLENCEJ.,ER, ŞE1'.UKLER <li~ini hatırlatıyor. Palto Sivil 51 adet 730 83 54 82 31 Ağıısto~ ihracat l!İİınrii~ti ç~ki amhar n~~: 111r' 
:\forasim nihayete erdikten sonra i panyanm müstakbel idare şekli •937 tatihin O~nıan Muhami ntcp giinır•• 

Bozdoğan köyünün yeşil meydanınria ne olar.a~ı ıııf'ı:-clt>sİne ge<:en General de sair gii· murlnğuna tayin eclilmi;:lerılir· tl8 
eğlenceıer başlamış. güzeı bir saz h.~- ' hunu 1ıaıkm kararıa~tıraca~mr. -reni nü aaa~ 14 Emniyet kadı ostJP 
yeti köylü havaları çalmış, köyün de. hiikiımelin. So' vctler Birl :ğinclrn ma· de Müzeler ( 
likanhlnrı zeybek ve memleket oyunl~'. ada. hiitiin devletlerle dost geçinece· Genel Di- nah// Ve f ayin/e. e~" 
n oynamışlardır. ~ini ı.i;y liyor. re k t;; r. Ankara (Hususi) - Ernflıy' t<ı"' 

Bu sergiye Polonez köyünden de is. l\J \ORID CEPHESiNDE 1üğünde mum müdürli.iğü birinci §Ube rıt~;,'~1 
tirak edilerek bir mükafat kazanmr~ '1ndricl. I'> ( \. \ .) _ Hütiin ~<'re Elbise Yrlekli ve cakct, larından Hamit ikinci sınıf eıt'ııı"'~ 
olduklarından kadın, erkek Bozdrıl'tarı , e ~nhalıııı ilk aatlcrinıle l\Jadriıl !erin önü açık. 19 takım 382 09 28 66 amirliğine, lstanbul merkez J1l~ ııt" 
köyüne gelmişler, eğlencelere dahil O· ı·eplıeleinin çoğunda ıısahiyet giiriil· Elbise Yeleksiz ve ca- rmdan Zeki Demir üçüncü şıJ j~1~ 
larak onlar da milli oyunlarını oynıt. mii~tiir. Bu a ab"yet hillıaı:-~a Üni\'~r ketlerin önü ka- dür muavinliğine, Zeki Akal~,tı,il' 
mışlardır. . si te mahall<' inci.- fa7.laydı. Tüfek H palı. 68 ,, 1247 80 93 5!> ci sınıf emniyet amirliğine, ·ıı'il' 

Dünkü ehli havvanlar sergisi bütün ınitrnl~4i7. gtirii!ti.ilrri hiitiin gece de· Kasket Siyah sen ku Eren Fatih kazasına, Ali ~Jlll f~~ 
davetliler tarafından, bill:iik bir zevi< \'aııı ,.t111i .. tir. maşından 89 J~ct 111 25 8 35 Salih Niyazi Beyoğlu, T evf•"ır~ 
ve ha~anlıkla seyredilmiştir. Köylü· Sahalıa' kıır~ı toplar. giirlenırğP- ha~ İstanbul Asariatika Müzeleri GenelDireS!örlüğiinc bağlı müzelerin mi\.ıtah- Üsküdar, Şevket Ada,• Arif 

1~ 
nün her Şt-yi olan hayvanlarmm ıslahı la1111,. , " lıcmen arrlr;;ıra ,jdd,.tl i bir 

1 
dmini için imal ettirilecek elbiseı p~lto ve kasketlt:r açık ekıiltmeyc kono:u~ Hulusi Viranşehire, Burdur ~-·~ 

için aı:ılmJfl olan hn EC'r"'""'rin n-em. tiif l"k att>§İ ı~ati f"dilnıi~t\. ~aat 1 O tur. lstekl'lerın şartnameyi görme\c üzeıe her gün ve eksiltmeye girecek ola:ılar memuru Ata Nusavbine, ikİfl,. 
leketc bUyt\k faydalar getireceği mu. a ılcı~rn ı•eplı-:.:ıin her nokta~ında sü- llerile Müzeler Genel Direktörlüğüne müdıklarr vesika ve teminat makbuz acnet emniyet amiri olarak tayin 

-------~-~----------~~---• ~ · • a.. ·u.ıı.ı · x n::ııund::ın ı ,., ::ıt ,.,,,an"> .. t .. ri ı ı;1..._,n\ ,._..fiir._z_ ____ _ 



Di!fl/et Demıryolları ve Limanları iş/t'tme 
Umum idaresi ilanla,, 

~~,--::----;;;;;::::::::::::::::::::::::::::~~~=== 

B ORS A 
19 · 8-~37 

&l&&l&rlDda J'tldD ..... . ~ ,. .... ....,.,, <6" 

tt.de muamele gören.lt:rdiı, Kakaıulıu 
.aı ı.: dtı kapanış utıı 11,yıılla.rı.ıır. 

Jstanbul P. T. T. Vilayet 
Müdürlüğünden: 

~be .. lınınen bed r 9 · ı atia gtluij sa.at 15 e ı 640 lira olan 8 kalem muhtelif cins yağ 9 - 9 - 937 per. 
!ey~oııu tarafınd de Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma ko. • Sterıtıı 
\'eı. 1etin kan an k~palı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işe girmek is. • Dolar 

,,a, ı unun tavın tt -·· 9,. 
<b:_ •• • 7 • 937 . • e gıı vesn!k le ve resmi gazetenin 7 _ 5 • 937 T. 23 ı • Frank 

~ınde alı tarıh ~6·15 No. lu nüsh .ı larında intişar etmiş olan talimatname • ı.tret 
tlini eksı·ıtnnıış vesıka ve 723 liralık muvakkat temin"tlarını muhtevi tek. • BeJçlka ı< ı 
~ . flle gü ·· ... • Drabmf 

PARA L AR 
632 - Pc7.eta 
lt7. 
100 -
11.J -
::i4-
l3 -

Mark 
• Z loU 
• Pengo 
• Ley 

-.-
SL -

Merlyele giren 8222 Sayılı telslz ka nu
nu mucibince radyo sahlple r lnln Ağustos 
sonuna kadar en yakın P. T. T. m erkezle
rine mOracıtat ederek ruhsatnamele rlnl 
almaları JAzımdır. 

11 ıge ait nu saat 14 de kadar komisyona Yermeleri lazımdır. • ısvtcre F'r 

Şartnameler komisyor! dan parasız olarak dağıtılmaktadır. • ı...eva ı?J -

( 5399) • rrıort.o ;o -
ll ~llh • Kron ç~ ::ıt -

• Dloar 
Yen 

• Kroo laveç 
• Altla 

• Rııni< noı 

5:! -

ıro:ı -
:15 lıa... ·~n-ııncn b" ci ı · . .. ·ŞllUıA vu• :!3 -

altııa'"""t 15 d ~ c ı 46400 !ıra olan 00 ton katran yağı 1/ 10 937 cuma gu· 1--------------
ctktır. e kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia Vekaleti binasında satın 

~ llu · 
Yin ı~ girınck . C . 1 . • ~ • 

tilıı ettığj ,. . ış I) en er.n 1 J·t O> lıralık muvakakt teminat ile kanunun 
(Oııı .8aa t 14 d esı:1<alarr ve Nafia müteahhitlik vesikasını ve tekliflerini aynı 

llYonu Re~" ~~~ar Devlet Demiryolları malzeme dairesindeki merkez 

Ç t:. K L E N 
• Loncıra 631 - • Viyana t 1 ı 
• r.·evyurlı o.w • Madrt(! 12 CHH 
• Para :!L 007.1 • Berltn l t~GJ 

1-Atustos-1937 den evvel alınmış olan 
ruhsatnamelerJo bUkmU yoktur. Ağustos 
sonuna kadar ruhsatnamele rlol almıyan
lar evvelce llAn edlldfğl gibi ağır cezala
ra çarptırılacak ve bu müddet hiç bir su
retle uzatılmayacaktır. 

~ Şartna.... 1~lıg ne vermeleri lazım dır. 
ır "•eler ( ?·•2) k lm k 
· (5257) ~.., uruşa Ankara \'e Haydarpaşa veznelerinde satı a • 

~tenk ·· 
oy Kız Lis~si Direktörlüğünden: 

. l 

• MllılDG ı;, 0 11 s • \'areova "lWJ 
• BrtıkMıı 4.G930 • Budapet.:a S !JlilO 
• Atio.a :G j~_, • BOkTq 106 497.) 

• ~De'n'W S 4UO • Belgr&O S4 39 

• Sotya G3 391 ı • Yokobam• 2 722> 
• Amııterdll.m 1 4337 • M08kova .!O 43.'.i 

• Praı .. 2.GG2::ı • Stokholm a Oi3~ 

E SHAM 

937 Ucretlerl Eyllll sonuna kadar verı.: 
leblllr. Ancak RadyG kullanılsın kullanıl
masın beyannamesinin Ağustos içinde P. 
1~.T. Merkezlerine verJlmfş olması beheme
hal JAzımdır. 

ı~· ..... /\ ~ 
llt taıebe ~Ustosun yirmis:nden EyliJ lün yirmisine kadar 937; 938 ders yılı 

lıı 2 ..... O aydına "-ışlandı"ı. 
eJtte kuıa '"' t te Olan t yeıı.~~n kaydolunmak isteğinde bulunanlarla okula devam e • 

41 Bankıu!J 980 :rramnJ 
Anadolu 24 20 • Çlmeııto 
ReJI l GO Ur.yon Del 
Şlr. Havr1y .- $ııırlı Del 

13,- Ruhsatname vermek Jçln eski zamana 
ald hiç bir para lsteollmlyecektlr. (5167) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Olrııl'apı1llıak ~le beler, kayıtlarını yenile mck için Sağlık mua;eneleri de birlik. tlerkea fbuık oo Balya -

fJ. Sigorta ~ark m. 9(7;8 -la lltiira ll?.ere pazartesi ve cuma günleri saat on üçden on yediye kadar 
, 3 caatıarı 
he '- l • O 

"ll.llJııL lSe \'C 0 t k b. . • Ü) 
~a. '<'l" 8111 r a ısım son sınıf hi tinne sınavlarına Eylülün ırıncı, 

Bomonu 9 15 reıetae 
I .. ira KW'Uş 

~lıı~ · a-vıarına E r·ı ·· d · ·· ı sı ••tlkrazl•r rahvlller l\lahmutpaşada Çuhacı hanının alt ha tında kain eski ve yeni 45 
~a t .. .. Y u un okuzun"u. diğer sınıfların engel ve bütun eme ~ • 1833 T.Hor. 1 ı,; 20 a:ıeııt.rtır ve 46 sayılı iki odanın yarı payı: 175 

Ylulun '"ed" · ·· ·· b l J ıncı gunu aşlana cağı bildirilir. (5400) • • • • o 15076 Tram"J Balıkpa.zarmda Ahıçelebi mahallesinin Yağcılar sokağında kaın 
• .. .. .. m u 70 Rıhtım eski 7, 9 yeni 7 No. lı dilkkinın 150/ 16 00 payı : 253 &t._tıbuı • latık.Dahlu OCı 25 d ı ı :ın ar: p T Ana 

0 
., " Hasköyde Kiremitçi Ahmet Çelebi ma ball~indc eski Harap ÇC§.. 

• • T. VllAyet MUdUrlflğUoden: •1::-~~k 96~ :;:;:::.~ ~ 40
•
65 me yeni Sinago-Aziziye sokağında kain eski 23 yeni 51 sayılı 

lA 6 • 8 B. Enurum 00 ıınmeasıı A 3S •~o bahçeli evin tamamı: ~~ • 937 ta "h ' d . k l v 

' llakll" rı ın c ı~alesi icra edilmek üzere eksiltmeye .. onu an -;:=========r===::::! Kadıköyünde Osman ağa mahallesinin lekele sokağında kiin eski 
l'ilı t.ı.HpJerj asıtal~dan bır fort oto mobili tamiri için komisyona muracaat 7 yeni 9 sayılı evin tamamı: 

850 

720 
4/~ sa t n tcklıfatr haddi layık görülmediğinden eksiltme 23 • 8 ~ 937 ta. Takvim Ağustos ıı Ağustc.s Beyoğlunda Pangaltıda Çemen sokağın da kiin eski 103 mükerrer 
ıa et 1.tua~ ~-~ .. da lstanbul Büyük Postahane binası birinci katta P. T. T. Vi. 

13 
g~~ ı~c~~~i yeni 136 sayılı evin yarı payı: '8. 93? ~IJ~n.de mü_t~şekkil alını satını komisyonunda . y~pı~mak üze:-c GUD dotufu 

5 16 
Ortaköyde Hacı Mahmut mahallesinde eski Kahveci yeni San 

~ ~elt ~ arı~ınden ıtıbaren on gü~1 müddetle temdit edılmıştir. Muham. GUıı batlfl ,g,A7 I900 efe sokağında kain eski H yeni 18 &&.yılı evin tamamile ayni 
~· İlli gö 

1 lıra, muvakkat teminat 40 lira 58 kuruştur. lsteklilerin şart· Sabah namazı s.23 3,24 yerde ve bu evin arkasında eski 16 yeni 18 sayılı ve 132 metre 
1
llden rnıek ve muvakkat teminatlarını yatırmak için eksiltme gün \'" oııe nam~ 1217 1217 14 metre murabbaı bahçeli mahallinin 120 hissede 98 hissesi 

8;:'-ıee\'\'eSI B ıneDzk8ürtmü0dükrliıU.k )idllari 8karletmhinermmilraacaatVlareı. (e53k92)silt- ~11= :~rı :~:&5 sesi ile beraber (ikinci tertip tasfiye vesikasilc) : 
~ raıa oamam 20,43 20.41 Tahtakalcde RüstempaBa mahalle.sinin Canbaz hanı caddesinde 

Lıuü 3,23 3.24 eski 11 yeni 36 sayılı dükkanın 38320bissede 7451 hissesi. (İ. 
rıtm ceçen '11nleı1 226 227 kinci tertip milbadil tasfiye vesikasill'): ..._ h Tdrn kal rQnl r1 J 40 J 39 ._.e Ve j ale komİSyODUDd&D aıı e Galatada Yenicami mahallesinin Yenirami caddesinde kain es-

~i TASHlH ki 806 yeni 6 sayılı dükkanın 1600 hissede 21 hiBSesi : 

Mikdarı Fiyatı Eksiltmenin T. G. S. 
K. :::;. ' 3000 K. 3 ) 

400 ,, 7 8ü ) 
1500 ,, 5 10 ) 
600 ,, 12 )' 

3000 " 4 80 ) 
400 .. 6 60 ) 

1lk teminat 
L. K. 

MERKEZ BANKASININ: 19 • 8 Beyoğlunda Ta tavlada Rus ve Kostan tin sokağında kain eski 
9.l.7 tarihlı' il h d .1 n s asm a çıkan 59 ili 67 ve 60 ili 68 mükerrer sayılı \"0 4 harita No. lı ve 121 
vaziyet ilanının aktü kısmındaki avans metre 67 santimetre murabbaı arsanın tamamı: 
!ar yekUnu (8.499.523.47) olması !a Budahi ,, ., ,. ,, •• ,, .. 5 harita ,, 
zım gelirken sehven: (6.499.523.47) ,, ,, 6 ,, ,, ,, " ,, ,. ,, o 

olarak yazrlmı.mr. Tashih ederiz. 7 
:ı.... " ., ., "' ,, •• " 

SAFO 
A. Dode • H. Rilat 

.. .. " " ,, f t " .. ,, 
.. ,. .. ,, ,, " .. .. 
.. , . •t .,, ,, ,. ,. " 

8 
9 

10 

.. .. 
,. 

" 
., 

.. ,, llı-

3 2 

390 

446 

243 
243 
243 
243 
243 
243 

7000 A. GrJ ) Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

metre 98 santimetre murabbaı arsanın tamamı : 225 
1300 K. 13 21) ) Budahi .. ,, ,, ,. ., .. .. 11 ,. ,, 112-

6G 

25 

34 
34 
34 
34 
34 
34 

96 

500 ,, 12 ) VAKiT Kitabevi • 100 kunış metre 98 santimetr.-?: 225 96 
1300 ,. 5 71) .> 
600 ., 4 Sl' ) 26 S/ 937 Pcr§embe 14 

1000 " 7 20 ) 
ooo .. 1 20 r 
500 .. 6 ) 
800 .. 11 ın ) 
ıoo .. 4 sn > 
800 A. 16 80 ) 
800 •• 8 4ı) ) 
600 •• 2 4'l ) 

4000 ., 3 6f• ) 
12000 .. :J ) 

133,16 

SEZEN 
TERZiHANESi 
Sa,Jıibi: ihsan Yıvuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip nı!>deller, mevsimlik metlı> Sı~ 01tu1un M . 
eksiltrıı ayıs 918 akşamına kada• yukarda yazılı 21 kalem yaş scbzcsı a. ue şık kumaşlar. 

~a ~lcıiJ t eye konulmuştur. lstanbul Yeni Postahane ko.rfı.11ndo 
~il~ ko?ltis ille Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasında topln· 
'\ ~e ve ~onda Yapılacaktır. Eksiltrıı" ye girecekler 2490 No. lu artırma ve ek. 
\oe .ı.ica.ret lO alc kanununun 2, 3 üncü Madaclerinde yazılı evsafı haiz olmal:ı. 
dı 8eh>.e •. dasın ın 937 belgesini ve her hangi bir devlet müessesesinde ~rz.:ık 

l', lllutcahh"t1·- · ki . . . . t aları !azını · ı ıgı yaptı arına rl::. ır bonscrv.sı ıbraz ve aşım 

ba .. _~klUer . k ı 
-ı1\'\ırnıaı bellı saatte komisyona ve şartnameyi görmek isteyenler 0 u ıı 

arı ·ı· ~olunur. (5094) 

• 

ZAYi 
Bu ıı ıl:ııı on be~ giiıı "' ' el h ir çanta 

<1enıııunda maaş .. eııcdi rı-~nıi ile 
tathik miilıiidim ka~ lıolnı ıı ~t ıır. Yeni 
ka7.ı1 ıracağrm miilıli rü ta thik etti re· 
c·eğiın illin olunu r. 

Dr. Hafız Cemal 

Yukarıda yazılı mallar 31 • 8 - 937 sah günü saat 14 de satılacaktır: Satı~ 
bedeline istikrazı dahili ve yüz.de beş fa izli hazine tah\'illeri kabul olunur. Tn. 
li lerin yüzde yedi buçuk pey akçalarını muayyen vakitten evvel yatırarak mez. 
kKr günde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisy~ 
nWla müracaatları. (M.) (5349) 

Baıvekifet istatistik 
Umum Müdürlüjiinden : 

1 _ istatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdeUcrindc istatistik Umum 
Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere ili mektep mezunu iki kigi üç sene müd
detle A vrupaya tahsile gönderilecektir. 

2 _ Taliplerin yaşlan 20 den küçil!r ve 35 den büyük olmıyacaktır. 
3 _ TaHpler ya hizmeti askeriye!~rini ifa ederek askerlikle İli§ikleri olma. 

dığını milsbit evrak ibraz eyl~ccekler \'eya Uç ~nelik tahsi~ esnasında asker. 
lik himıetlerindcn müeccel bulundukl:ı rını tevsık edeceklerdır. 

4 _ Talipler arasında İstatistik Umum MUdUrlüğil ile 1stanbulda l\ültıır 
Direktörlliğünde aşağıdaki ders zümı'P.lerinden tahriri imtihan yapılacaktır. 

A - Riyaziye (hesap ve cebir) 
B - i ktisat (Umumi malumat> 

C-11mf mali 
Ç - Umumi eoğrafya 
D _ Lisan (Fransızca, İng: lizce. Almanca, İtalyanca lisanlarından 

bininden). 
() ı.oKMAN ff p;fUM 5 _ İmtihan 1 Eylül 1937 Çarşamba günü yapılacaktır. 

e\'let Qemlryollorı ve Limonları 9. Dahiliye Müteha..... 6 - Taliplerin nilfus tezkereleri ile mektep şahadetnamesi resmi bir he. 
f 1 ( MUdU JO,,.U d Pazardan ~ka gtınıeroe ogıerıeıı ııonra yeti sıhhiye tarafından verilm~ş rapor. muhtasar tercümeyi hal vara.~ı •.. f~I 

to 22 ~ Ş e me 1 r ili 0 en: . . eaat ı:ı, :) tan 6 yaı kadar latanbuıda oıve adet vesika fotoğrafile 31Ağustos1937 Salı gününe kadar Umum MUdurlug .. 
ı,· ~ek; ... _ tos 1937 pazar gu··nu··, Çrkezköy civarında yapılacak geçit resmı.nı yolunda 1104> oumaraıı nuau.ı kahlneııtndt.! ·· t •Jemeleri Jbımdır (?292) (46"7) 

\( oqo.e butaıannı kabul eder. Salı, cumarte.ı l11D muracaa e) · - <J 
Cretıe hYen sayın halka bir kolaylıic olmak üzere Sir kec!den ' 0 80 tenzıl- ıert sabah ··9.~ ı 2"' saa uert naklkl tukaraJ8 

~Öt. llusust Ut suai bir tenez.züh katan tahrik olunacaktır. mahsustur. Muayenehane ve ev teıetoıı 
.re ene Uh ~s da Çerkez· 1 r · 21on 1-t 'Ve eaat ZZ katarı Sirkecidco 8,00 de hareketle saat 11,o . _2_2_a9_ıt_K_ış_ıık_t•_•_0_0_· ______ _ 

eQ~ektir l7,45 de Çerkezköyden ha reketlc saat 21,32 de fstanbula mu~asa-
-.3 ~ ~ .. . . . .. . .. .. . da.bil I. sınıf - Dr. Fa'k •.~ Okta i Keşif_ bedel~ 908 lira 72 kuru§ ol~ Kadıköy ha~ b~nası~a y~pılacak yıkan. 

' il. llJı c.erkezkoy gıdiş • gelır, bılct ucretı bu tun resımler 1 Opcrator . ma yerlcrıle belalan açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif e\ rakile !;!&rtnamcsı 
ıırı- ~ ~ 'lf ı71, m. 81nıf 110 kurus tur. Cağaloğlu Nur110smanıye Caddesi levazım mlidürlilğünde görüleb!Iir.1stekliler 2490 N.h kanunda yazılı ve. 

· 5 ~fftnda kadar ebeveynleri bcra.IY.• rinde j!İdecek çocukl:ır meccanen taşı- No. 6 Tel : 21109. . sika ve 68 lira 15 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber l - 9 • 
11 . Jlla~ta 811 .YUknrı olanlar tam ücr .. tP tabidir. . Muayene 1 lıradır. 937 çar§amba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

rtıa banliyö istasyonlarına müracaat edılme. (B.) (5283) 

lstanbul Belediyesi ilanları 



1 

s - KURUN 20 J(CUSTOS 1937. 

s 
20 AOustos Cuma· akşamı 

71 numaralı vapurda saz heyeti 

'ı 

l 

Bayan S Fi ve arkadaşları 
27 numarah vapurda: 

Balkan jeslivlıl heyetleri 
Köprüden kalkacak vapurlar 

71 numara saat 21 de - 65 numra saat 21 de 
Beykozdan kalkacak vapur 

"14 numaıa saat 19,20 de 
Yenlmahalleden kalkacak vapur 

66 numara saat 19,45 le 

FiYATLAR: 71 numaralı vapurda 100 kuruş, diğer vapur1ar 
da 50 kuruş. Vapurlar Beykoz açıklannda ve Sarıyerde 
canhbalık lokantası öoilnde duracaklardır. Saat ikide 

köprilye avdet. Tramvay temin edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalm~ Komisyonundan : 

Bir tanesine yüz on kurut kıymet biçilen sert domuz kılından mamul 

"4226,, tımar fırçuı 31/8/937 salı günü saat onda. eksiltme usulile satın alına· 
caktır. Buna ait prtname parasız komisyondan alınabilir. örneği de vardır. 

Eksiltmesine girmek istiyenlerin (348) lira (65) kuruşluk ilk teminat ve 

§8.rlnamede yazılı belgelerle vaktinde komisyona baş vurmaları (2612) (5070) 

Yükesk Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüjiinden: 

Bu ),1 Ankara YUkeek Ziraat Enstitüsünün ziraat, Baytar fakültesine 

kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnu: erkek parasız yatılı, paralı yatı

lı ve yatısız talebe alınacaktır. Enatitil ye yazılabilmek için ap.ğıdaki tartlara 
uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diploamsmı almamıe olanlar Erusti
tüye alınmaz). 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlar 
orada okudukları sömestirlerden muvaffak olmuşlarsa., ikisi kabul edilerek 

Baytar, Ziraat ve orman Fa.kültesinin üçüncü sömestirlerlne alınırlar. Ancak 

Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestirlerinde 

oJrnnan Anatomi · devresine de · ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine 

girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - EnstitUye girecek talebenin yaşı 17 den 8.§ağı ve, 25 den yukarı ol

maz. Nihart talebe yüksek yq kaydına bağlı değildir. 

4 - Para.sız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabılı
yeti ve sağlamlıkları hakkında. tam teşekküllü bir basta evi kurulunun raporu 
lbmıdır. Bu raporlarda talebenin her tilrlü a:!lkerl hizmete kabiliyetli olduğu 

ll)TJca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden eağlık ve sağlamlık 
muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. · 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman çiftliğin'de 10 
ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince Webeye 30 lira aylık ve
rilir. Yatacak Çiftlik'te parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi 
de EnstitUce sağlandığı takdirde kendi !erine bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne se
beple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tabi.ilini bırakanlardan veya ce
zaen çıkarılanlardan hükfımetçe yapılan ma.srafla.n ödiyecekleri hakkında veri
lecek nümuneye "göre noterlikten tastildi bir kefaletname alınır. 

HAillımıi 
çıu~ 

.... 

j 

·-

·h r venin 
Yarınki orkestralo ve cazlı tenezzüh seferi 

M HT~BA RAS11 LIYOR 
71 ı-umarah vapur mutad gaz:n·ı 
seferini yapmak Uzera 14.15 da Köprüden kalkacaktır. 

Macar orkestra takm=ıı en latif ve kla ik pac_:aları ı;ulal'ak 'c Sarıyt'r den itibaren ıııiib..cnımel bir csS 

takımı kiipriiyc aHll't cdin<"cyı· kaclar da 1111 lıa' al arı ~alaeaktır. 

Büfe lokantacı meşhur Pand..:;li 
tarafından deruhde edllmektedlr-

::::-:::::.:r..:.'!'ı'ı~rnp::::~ ::~~·!~~: ':!'- Köpr üqe avdet edecektir· 

.-KURUN-.l 

Aylık 

a ayblr 

1 aybk 
l'dlı.k 

ABONE TARiFESi .. 

alt-mlt'k"t M_,wJ.:k~I 

lflade dıtmdll 

lM il,. 
l.~$ K.,. 
8:t0 Kl'I 
ıeoo a,.. 

Tartteatno~o Balkan blrlll'f için ayda otuz 
kurut dUfUIUr. Poıta blrliğl.De g1rmlyen 

yerltre ayda retxnl!I 'bqer kUTUf 
zammedilir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci keşide 1i Eylül 937 dedif• 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, lirahİ' 

\ktamiyeierie ( 20.COO ve 10 COO) lirabi' 
8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka nuful! l'ürklyf'nln ber pcMata merkf'zlnd~ 

kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacaklan özgidim, orta ve lise- KURUN• abone yazılır. Dl k k l 
iki adet mükafat vardır. 

lerde görmüş olduklan !Uel dersler hakkındaki ehliyetnımeleri iliştirilerek el 
1 

Adreı delfıtırme ucreU 23 kuruttur. 
8 

: sı:.t~ 
yazılariyle yazacaklan pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte , ... ______ ...., ____ _._. Bilet alan herkes 7 / Eyl0.1/ 937 günü akşamına kadar biletini deı..,-
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğiine ba§vururlar. Talip bulunmalıdır. 
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. Gorio e a t'a Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

H. Balzak .. H. Rifat 
9 - Pulsuz veya usuıu dairesinde pullanmış olan ve 8 inci maddede yazılı Sayfiyeye gitmezden evvel mutla- D 1 et o 1 11 1 1 t 

.kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında ev em ryo arı Ş e me 
ka bir tane tedi.rik edin. BUyük d .. S 

"hiçbir muamele yapılmaz. 
1 

roman Ol rek tUrlUğiln e·~ ~ 
10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvuran- V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 2-8-193 7 ta:-ihinde kapalı zarf us .ırıe satın alınacaiı ilan edill1'

1!rf' ~ 
lar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. __ .. görülen lüzum üzerine bir müddet tehir edilmiş bulunan 8000 meıe trl" 'JI 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine göre se- ,... _____________ ihalenin 28-8-1937 cumartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9. işletaıt . .il 
ilkbahar sellerl alma komisyonunda kapalı zarfusulile yapılacağı ilin olunur. cır .. 

~ilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler ve başvurma sırasına göre urt # 
Bu işe girmek isteyenlerin 1560 l:ralık muvr.kkat teıninatla kanun rff'.ıJ 

tıJınabilirler. Aynı şerait altında liseden fen kısmından çıkanlar tercih olu- Türıenyef . Samizade S. ettiği vesikalan, nafia işlerine ait eksilt melere girmek isteyenlerde~ ~e;;tl':. 
llW" Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz ıca .. · müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alınmıt vesı ~ 

11 - cevap isteyenk.ır aynca pul göndermelidirler. V AKIT Kitabevi - 75 kuruş !erini ayni gün saat 9 ,30 kadar işletme binasındaki komisyon reisliğine ;J 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birinci gününden eylUIUn 30 uncu gü- . . ri lazımdır. Sif.,.. 

nü akp.mına kadardır. Bundan sonraki baıvurmalar kabul edilmez. ( 4643) Sahıbı: >..sun Us istekliler bu işe ait Jartnameyi, An kara malzeme dairesinden ve 
(2298). Neşriyat genel direktörü R. A. Sevengil 9. ftletme satınalma komisyonunldan Lila bedel alabilirler. (5334) 


