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orduya · teşekkiii-, selim 

(Sonu Sa. 6 Sü. ,,). 

Büyük Trakya ılıanevra- /lzmir fuarı 
1 d.. İ 15 d b•tt• Dün .Ekonomi arı un saa e 1 1 bakanı tarafından 

Ordumuz geceli 
eden bu 

Yüksek ,,. 
kudret 

gündüzlü devam 
manevrada 

ka&ili9et 
gösterdi 

oe 

Çorlu 20 (Telef.onla) - Trakya m0ı 

evralarmdaki nihai harekat buıün ya 
ddı ve saat on bette bltti. Sabahleyin 

rludan erkenden hareket ettim. B.1 
kil hareklt saı:ıı ..... ., gidiyorum. Yoı 

reli hiç görülmeyecek derece saklan 
ı Kırmı.ır kuvvetlere mensup bir tank 

Jburu ile zırhlr otomobil müfrezeleri. 
ac>törlil krtalar görüyorum 

On saflara doiru her tarah kaplamıı 
lan JCınnııı \uvvetlerin efradı arasın 

dan otomobilimiz güçlükle yol bulabil 

dL. 

merasimle açıldı 
İzmir, 20 (A.A.) - Yedinci en• 

ternaıyonal lzmir Fuarı bucrün sa• 
at 18 de Ekonomi Bakanı Bay Ce
lil Bayar tarafından oıı binlerce 
halkın huzuru ile açılmııtır. Tö· 
ren Lozan meycTanmda yapdmq. 
lır. Belediye re:ıi ve fuar komite• 
leri bqkanı Dr. Behçet Uz tehir 
adına bir söylev vermittir. Mütea
kıben Bay Celal Bayar bir söyle• 
vermit ve kurdeleyi açmıftır. 

Törende ilbay Fazlı Gülenç ile 
komutanlar, ıehrimizdeki saylav
lar, daire müdürleri, matbuat mü• 
me11illeri ve gazetecilerle tüccar 
lar bulunmuılardır. 

Ekonomi Bakaqı Bay Celil Ba
yann, fuann açılmaar meraıimiu· 
de söylediği nutuk aıağıdadır: 

Sayın ,·atanclaşlarım. 
Hükıinıı>t rf"iııi hüyiik fl!lmt>t f nönü 

f zmir fııarma lnıı;w'i hir t"lıemmiyet 
atf etrnektedirlt>r. Bizzat aranızda bu· 
lunmaıhklarınılan fuarın açılmasını 
hu §ercfli ,.e k•,-metli ,·azif r, i hıande-

(Snnu: .~. 4 Sii . . 1 J 

Atatürk yanında 1amet İnönil, mareJ&l 
ve biltiln vekillerle Bayan Afet ve baıı 
aefirlerimiz bulunduğu halde tepeye biz 
den evvel saat sekizde t~Jril etmitlerdir 

~~~~~~~~~~~~~ 

Kendisi yere çemenler üzerine otur 
mu9, önüne 'açtıfı bir harita üzerinde 
tetkikat yapıyor ve yanında oturan I.cm 
d,.. sefiri Fettıi, Bayan Afet, Bozoyıik 

aaylavı Salih ve Kavalalr İsmail Hakkr 
De göriifilyor, zaman zaman Orgeneral 
Fahrettin Altaydan sualler soruyordu 

B~lunduğumuz tepenin sağı. solu arka 
ar ~vzi almıı piyade ve makineli tü'ei< 
kıtalan ile tamamen dola idi. Bu sıra.fa 
gece tayyare ile Kırmızı kuvvetler hcaa 
bma bir keşif yapmıf olan Sabiha Gole 
çenin kqif raporunu getirdiler. 

Rapor aynen şöyle idi: 
._ Bayan Sabiha Gökçaüa npora 
• " Sut 2 de Lülel.urpz - Uzunhacı 

- Büyiilcmanika - Saray yola ile lce 
ıil mmbııblanna uçtam n kolordudan 
emrecliJmit olan yollar üzerinde rör 

Usküdar Adli
yesini yakan 

suçlu 
MOddeiumumllik la
ıafından nasıl mey

dana çıkaı ıldı? 

dülderimi ve düpnan durumlanıu •tağı 

Buaünku·· ı'/tivemiz / c1a=~~~~~yoluncladüıman 
• ' . hareketlen •orunmuıtur. Sarayın dört 
.. • kilometre prlanc:laki ıırtlarcla durup du 

larına tahsis ediln1iştir [€..g~ 
•Griilmüt ve bura,.a ablan ta.& ltomba 

·. '(Sonu: Sa. il Sü. 1) 
Sıu;lu Nuret/Jirı 
~(.Y 4llA 3 iıneü .,..,tdJ aınız. 
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il Portekizli Rahibe .. 
Akdenizde gemileri torpil- 1 

• 
- 1e/ıiha;3-

Manastırın taraçasında askerlerin 
geçişini seyir edeu rahibeler ara

sında biri vardı ki ... 

liyen tahtelbahir 
hangi devletin? 

Bozc:ıada civarında arka arka
ya iki lspanyol ıemiıini batı -
ran C. 3 markalı .t'rankocu deni
zaltı gemiıi meaeleıi efkirnımumi 
yeyi tiddetle itıal ediyor. Hadi -
ıenin mühim olan bir tarafı ı .. · 
panyamn Ankara elçisi o!an ( Ri -
cardo Begona) nın sözleridir. Ri· 
cardo Begona) hadiseyi yapan 
denizaltı gemisinin öyle denildiği 
gibi aıi general Frankoya ait ol • 
madığmı söylüyor: 

motörler bunları denizden topla ·ı 
m19tır. 

telgrafla malllınat 1ereceİUO:~ 
muro gemisinin uğllldığı ~ 
gösteriyor ki hadiseler !-°,.· 
sonra da devam edecektir•_ •• ~ 
nun ıçın vaziyet aydınl~ 
kadar lıtanbulda olan Ja~:. 
gemilerinin Akdenize çı.-, 
m menedeceğim. Şimdiki . -...._, 
hükWnetimden .. talimat . .,...-

Olan olıııuıı;lu ~ iikiıt drııeğt> ıııcc·
lınr oldu. Onu bü lıiitiin lıatal'ız ı;:ii-· 
terıııek istemiyorum. İllıuııı t•ttiği hü· 
~ ük a~kı öğüomek nıak adiyle arka· 
daşlarına açmaııı hüyiik hir haıadır .. 
Y nlnız halka teşhir etlen kencfüi cl~
~iJdir. Fransız mulınrrirlerini, heşcr 
kalbinin tahliline ve hakiki p ikolo· 
jinin tetkikine sevketmi hir Radne·i 
hir Madam Laf ayette'i te,.iri altıncla 
hırakmıı olan bu mektupların ner 
riy)e yapılmış olan uygı ızlığı kaba· 
Jıatli çıkarmak lüzumlu mudur? 

Portekiz mektuplarını ilham eden 
in.:ana talih çok acı bir çehre göstere· 
cekti. ~leşlıur olmuştu, hatta l\lare· 
şal .Marki ele Chamilly llile oldu. 

Fakat en tehlikeli tarihçiler tara· 
f mdan tenkit edilen şöhreti o derece 
lıırpalanmııtı ki, miietakbel nesil onu 
ancak gülünç bir sima ile gi>recekti .. 
Dük Saint - Simon diyor ki: -"Chamilly'nin asıl ismi Bouton 
idi. Burgonya asılzadelerindendi. O· 
nu gören ve sesini İ§İten bir insan, 
me§hur Portekiz mcktııplanm ilham 
eden adam olduğuna iruırumuu;dı. Ga· 
yet ~İ§mandı, belki diin·mnın en dii· 
ri.i.st ve iyi adanu idi ama, harekatı 
çok bati fikren pek basitti. S<>neler t'e 

'ü~üntüler onrı ')1pratmı~ budalala§
tırmı§tt. Mııharcbelcrde gö.~tcrdiği bii. 
,·ük mrıvalfakiyetlere inMnın inarur 
mayacağı gcliyordıı. Çok zengindi ço· 
cuğu olmamı§tı.'' 

Dahi bir mulıarrirle ltar§ı1agıpta 
ona kendişini beğendirememek. meş· 
~ıuı;- hiı: .adam için hudutsuz bir ta· 
Jihsizliktir. Çünkii öldükten sonra da 
gaddar düşmanın kurbanı olmak mu· 
kadderdir, hatta hiç tannnadıkları 
ressamların, tarihe göre yaptıkları 
çirkin resimler bile onları gülünç 
'aziyete (1üşürür. 

}'akat hiı pek ula hiHyoruz ki 
Saint - Simon "un hükümleri ekseri· 
ya ta lıilıe değer, onun taraftarlığı 
l>illıahsa protokol ve unvan meselesi 
me\Zuubalıs olunca haddi aşar. Ze· 
kası malıdud olınakla l>eral>er ku"
vetli hir sanatkardı; bu olabilir bir 
şey<lir .. Hatta sık tesadüf edilen bir 
§eydir de. Runu ispat etmek için baş· 
ka meşhur misaller de gUstcrilebi1ir. 
Zeki ile deha daima beraber yürü· 
rnez. Zeka hiiyiik hir meziyettir. İn· 
8anları ''e hayatı anlamak, çehrelere, 
ve vak'alara, mana ve aydınlık , ·eren. 
hakikat ışıgınr tutmak. ıliinya vakayii 
namına yapılııcak en büyük lıizmct 
ueğil midir? 

Hakiki Chemilly, ~aint - Simon' 
un tarifinclen ~ok haşkacJır. O Vanban 
ile beraber on yeılinci asnn en km:· 
'etli harp adaııııılır. Frornl nınhare· 
l>eleri zamanında, lıalıaı-ı ve kardeşi 
Prenıı Conde taraf ma geçtikleri halde 
kendi i. kral taraftarı olarak kalmış· 
tr. i mi Flander muharebe inde me~
Jıur olmağa lıa ·ladr. Sonra Portekiu 
gitti. Oradan diindükten sonra yaptı
ğı hizmetleri anlatmağa lüzum ,·ar 
mı? Candi de Türklerle harp etti. 
Mareşalin asasını alıncıya kadar yir 
mi beş muharebe yapını§ bulunuyor 
du. 

Y aptı~ı büyük işler aruında en 
methur bir tanesi vardır ki o da Gra· 
ve mulıasarasıdır. 

Hollanda harbinde mağlup o~an 
asker ,.e ahali Grave şehrine iltica 
etmi~\. 'Meydanda dört hin asker, üç 
yüz el1i top ,·ardı. Ve şehir Raben 
lıaupt knvvet1eri taraf mdan muhua· 
ra edilmitti. Kısa kat'i bir muharebe
den sonra, ınUtlıiş bir top ateşiyle 
şehri bombardıman etmeğe haşladı
lar. Şate atetler içinde idi. Y angm 
bütün §ehri istila edecek kadar büyii· 
dft. Chami11y bir heyet göndererek ka 
dmlarm ,.e çoculdarın §t!hirdcn çrka· 
rılmumı talep etti Rabenhaupt bu 

taldti rt'ıltlctti: 'e Ccııcraliu çirkin, 
i!.ıti~ ar lıir adanı olthı~unıı bilen Cha· 
milly oııa tanı Frantıızlara layık bir 
ceup yolladı: · 

.. Kabul etıımli~iniz kadınları al· 
ılıııı 'e lnıııa lıit· lıaınd etmedim. 
Çünkü izin ,·a,n;mıa' bir adam har 
ka tiirlii lıar.-ket eclemezdi.'' 

Gazehe ıı;elen Alınan. lıır mı honı
harcJınıanr artırmakla aldı. Chamilly 
cesur bir adamdı ,.e cesaretini mai· 
yetine de aıılamıştı. Muku·emet etti. 
Teslim olmak emri Vereaydan geldi. 
Kral: 

,'Sizi muhafaza elmeği. cesur as· 
kerlerin devamlı muknemetivle elde 
erlere~irn i tif adeye tercih ;.elerim." 
diyordu. 

Kraldan hi>yle hir mektup almak, 
hiitün bir hayata değecek hir §erel· 
tir. 

Portekizde, Beja ~f!hrinde rahibe 
Marianna ile karsılaıııığı zanıan Clıa· 
milly otuz yaşmıla idi. Görünüşü gü· 
zeldi, kunetli cesur ' 'e alicenaptı .• 
Giizel ata biniyordu. Portf'kiz "·e Fin· 
laııdiya harplerinde olduk~a şöhret 
kazanmı~tı. Arkada~lan kendi:-ini ae· 
, ·iyor amirleri takdir ediyordu. o 
lıarhi ,.e şöhreti a~ktan fazla 
seviyordu. F.cnehi memleketlerin • 
de Jıarp eden bu zahitler eJleri· 
ne geçen fırsatları recldederek kahi· 
liyette değildiler. Ancak. hu münaıoe
betleri yorucu harp saatlerinin bir 
eğlence~i diye telekki ediyorlardı. 
Çoğu ,·atana a,·cJeti, orada hıraktıkla· 
rı se,·gililere kuuınıağı düfUnüyor 
du ... 

Ueja onlar itin bir iı;tiralıat rn rğ· 
lence ~ehri olmuştu. Kaılınlar kıl'
kanç kocaların nezareti altında idi· 
ler, geriye askerler için pek kolay 
bir av olan wnumi kadınlar kalıyor 
du. Likin manastırın taraçasından as 
kerlerin geçişini seyreden güzel ra· 
hibeler ele geçmez malılfıklar mıyclı? 
Belki iki yüz kadar, ''ardılar. Çoğu 
dini bir arzudan ziyade, aileleri ta· 
rafından sözde iyice muhafaza edil· 
meleri için manastıra verilıni§lerdi .. 
Fakat arkasında yaşadıkları ince par 
makhklar onları, kıskanç kocaların 
derecesinde bir emniyetle uıuhaf aza 
edemiyordu. 

- Gemiıi batırılan kaptan 
Tranceıko ile görü,tüm. ikimiz 
beraber bütün ! spanyol donanma· 
11nı gösteren Kataloğlara baktık. 
Süvari bunlar ara11nda kendi ge
miıini batıran denizaltı gemisinin 
bir benzerini bulamadı. Bu hadi· 
seyi yapan denizaltı gemisi n" 
aıi F rankoya, ne de Valens' de o· 
turan cumhuriyetçi İspanyol hü
kUınetine ait olabileceğini aöyli
yemem." 

Diyor. Fakat lıpanyo] ltgüde
rinin torpilleme hidiıesinin kah· 
ra'manı olan denizaltı gemisi biri· 
birlerile harp halindeki iki İspan
yol hükfunetinden hiç birine ait 
olmadığını söylemekle beraber 
hangi devlete mensup olabileceği
ni de tasrih etnıiyor. Ancak Ya
lans hükUınetinin neşrettiği tebliğ 
ler torpilleme hadiselerinden doğ
rudan doğruya İtalyayı mesul tu
tuyor, bu hadiseleri yapan deniz· 
altı gemilerinin ltalyan gemileri 

C. 3 markalı olan denizaltı ıe
miıi torpili attıktan ıonra F ranko 
bayrağını çekmittir. Bir müddet 
torpilin yapacağı neticeyi anlamak 
üzere gemi etraında dolqmııtır . 
Sonra suların içerisine gömüle • 
rek gözden kaybolmuttur. 

Armuro ıemiıinin mürettebatı 
ve yolcuları timdi Bozcaadada bu-
lunmaktadır. ilk ıidecek vapur i
le Çanakkaleye, oradan lıtanbu · 
la geleceklerdir. 

İıpanyol ıeneral konsolosu hü· 
kiimetin hadiıeyi yapan den:zaıtı 
gemisinin hüviyetini tayin ıçın 
bir anket açtığını söylemiştir. 

İspanyanın Ankara elçisi Bego
na bu hadiıe hakkında verdiği 
maliimat arasında .fÖyle de:nittir: 

- İkinci torpilleme hadisesi 
Türk kara suları içerisinde vuku 
bulmuştur. Herhalde itin bu cihe· 
ti ile Türk hükumeti alakadar o • 
lacaktır. Hükumet azaları Trak • 
yada manevra ile metgul olduk -
lan için bu mesele hakkında le • 
masta bulunamadım. Avdetlerin • 
de konuşacağım ve hükUmetime 

mekteyim.,, 

V alan• hülrUmeti protulo 
göm/erecek 1 

Yalana, 20 (Huıuıi) - ~ 
met kendi ticaret ıemilerioe~ • 
fi ıon günlerde birbirini Dl~ 
kip vukubulan hücumlan t , 
ettikten sonra bu caniyane ~ 
sanlık hareketlerinden dola).r; 
Jetlere protesto göndermeje 

1 

vermi,tir. 

Bir l•panyol gemi.i Cez.ait' 
iltica etti . ~ 

Londra, 20 (Hususi) - B~ 
panyol gemiıi meçhul bir 1ijdJ 
muhribi tarafından takip ed ~· 
ni görerek lngiliz bandırası itti" 
mit ve Cezaire iltica etıO • 
Harp gemilerinin denize açı~ 
ları için müsait bir vaziyet;,· 
edinceye kadar burada kal 
tır.. ~ 

I 

olduğunu iddia ediyor. J 
it bununla da kalmıyor. Yalanı Bir Bu yasak medeni memlek~tl if. 

Gün ün AR.isler> 
hükumetinin idd;.ıına biı ~ hepsinde resmen tatbik ~~~ ... J 
lngiliz gazeteleri de i,tirak ederek to ~lngeıter hl e· Fakat bir Fransız muharnrı ~i 
Qarkl Akdenizde bir takım haA dı" ·e· J'l 1 e mq ur • ı· 1~-""' ket"' ~ • olan Amerika • rağmen §U sua ı &0rmaA'UILI• 
ler yapan gemilerin İspanyadan sini alamamı,tır: 11 
gelmit olmaıı ihtimaline inanmak da, bu memle - d P":"u-

kete · · - Peki, dayak yasak a !'~111 
İstemiyor. yme aynı .,,-.:· 

derecede ıöh • ler niçin apaçık bir surette rf 
İtalyanın bu türlü iddialar kar ret temin eden rinde kauçuk matrak ta,ıyorl•;I 

tııında kat'i bir red ve tekzip ile artistler de bu Gene bir Fransız gazetef 
kartı duracağı fÜpheaizdir. hal- haydutların e - okuduk: . ~ 
yanlann iddiasına ıöre Cebelüt- linden kurtula • "Her ıeye rağmen tnıılt~, 
tank boğazı ile ç.nakkale boğazı mıyor: kırbaç cezası tatbik edibnelc ,p_l 
arasındaki meıafe 1661 milden i- Geçen gün Hatta çocuklara bile. D~yakeri 4' 
barettir; halbuki General Franko· Ketti Gallian iı· dığı zaman çocukların ailel d•1' 
nun elinde buluaan denizaltı gemi mindeki artist, bu 'J:eza,, da bulunmağa ~ 
lerinin faaliyet sabası 8000, batta haydutlann bir baskınına uğra • olunmaktadır. Fakat dayakd~ 
9000 mile kadar çıkmaktadır. Bu mıı ve iki üç milyon değfl!rindeki lar ekseriya eli yumupk a 
kadar uzun ve ıenit bir faaliyet bütün elmaılarını mücevherleri • değildir. ~ 
kabiliyetine malik olan bu denizal ni çaldırmıtbr ' Şurasını da gözönüne al!~1• 
tr ıemilerinin Jıpanyadan ıelip · ı k h blP"'" 8eddl.-•n ngilterede birço ayvan 

'
, kt. 1 ı · R ·· ı·k · Adalardenizinde fU veya bu ıe· y· d d a ıy e ur oma mnstrnı ı esı - cemiyetleri e var ır.,, 

olan Bf"ja on '\·edinci asırda bir müs· miyi torpillemesi fÖyle dunun, Franaanın Alman hududunds Bir havacllık kurballl 
tahkem me,·kf haline getirilmişti. bundan çok daha uzak mesafeler ıon ıiatem iıtibkimlar vardır. Bu d h ? -

1~te Cainte - Claire rahiht'leri ta· de hu türlü radiıeleri yapabilir; iıtihkimlar, betondan ve çelikten 8 a mı 1,~ rafından tesiıı e<lilmi~ olan Notre _ hatti bu denizaltı ıemileri Çana\c- yapılllllttır. Toplara ve tyyare Tayyaresiyle dünyayı ~~;,ti' 
dame manastırı burada idi. kale ve Karadeniz boğazlarından bombardımanlarına bile mukave - ğa çıkan kadın tayyarecı tJP". 

Üç kö!t'li kemerleri, güzd ta,·an· ileriye ıeçerek Karadeniz İçerisin met edecek kuvvettedir... Bu İ.I· Earhart'm kaybolması datı- ;rf" 
ları, tatlı ~ırıltılarla lı8' uza tlökiilen de bile bir takım itler görebilir • tihkimlar, Majino hattı namı ile tulmamıtken bir Sovyet t•f 
sulariyle manastırın içi çok gi;Jg~li ler.. maruftur. Fransa bunu herhangi de Şimal Kutbunda ka7bol ~· ; 
ve ııerindi. Batınlan gemiler haklnntla yeni bir ilerleyİfİ önlemek için vücuda Sovyetler Birliği ile Aırıeril"~ 

Büyiik salonun arap tarzı tf'zyinatı. malumat ıetirmiıtir. raaında sefere çıkan Levaoe J,İf 
kiliıocnin florantin mozayikleri. d,r B d d b Çinde de böyle bir iıtihk&.m nı"n tayyaresinden bncrün t,sO ~J 

1 ı ozcaa a civarın a atırılmıt - 1" ~,,.-
, ·ar arı ı;ıüsleyf"n par ak fre11klt>r - vardır. O da herhan°İ bir iıtili.yı haftadır k'ı haber yok.. a1ı Al' 

k "I" olan Armuro gemiıi 2,762 ton - • ' ı-11 . 
pe a a gösteriyordu ki, manastır te· önlemek için kunılmuttur .. Yalnız cı· kadını oldug"u gibi, RUI A' 
· · d h · d luk olup Odeaadan buğday yük- ,, ı-11 t. 

sısın en erı. aima ıııaraym ve hiiviik· I bu. nun inp tar.ih.i ~ ıen.e e.vve recı'sı·ni de aramagv a birÇO~ ~d• 1 · ı · · ı ı · · lü olarak ıpanyaya gidiyordu, _ 
erın ıımayesı a tım a kalmışrr. Hal· hne çıkar. Bu ııtihkimın ı.amı de recı·ler çıktılar. Bunların at .. ı,r 

k 1 .:ı b 1 Bozcaada yanından ıeçecex..: ıı • y ITJ 
ID yar( ımı ua una i a\'e rdilinre •• "Seddiçin,, dir. Fakat itin gııribi· Amerikan tayyarecisi Jiırıdl 

) > t k. · ı k h rada bir denizaltı gemiıi görün • or c ızın en par a ir mües11eı.;t'ı;İ ne bakın ki 2500 aene evvel yapr tern de var. e( 
lıaJinP gf'lmi>:ti. müttür. Bunun üzerine kaptan ge- I bu d bu .. d J ,eoC ıJ 

1, ı b ı 1. minin bütün ıürati ile sabile docr an m~azza~ ~e gun e •· Mattem, bundan dört ~ -• 
'a ıi e ere en hir tanP.ı;İnin adı • ponlann ılerleyıtı.ne kar. fi koy • vel Sı.beryada bir kazaY. a ui~ftı.• 

Marianna icli. 161-0 da doğımı~ ,.~ en ru ıitmeie batlamııtır. Sahile iki ktad J 1 l d 1 . ·-~ 
mil meaafeye yaklqınca denizal- ma 1~· apon 1 er eyıf a ga~ı. hayatını Levaneski .kuJ?"-;.t'' 

kiiçük ya,mda mana@tıra n~rilmişti.. bu aeddın arkasında yer.ala.n. Ç .. ın Şı"md·ı 
0 

da onu kurtar!l1ak 
O devirc1e kızlar va evlendirirler , .... tı gemisi bir torpil atmıttrr. Bu I __ ı...,_ kü ,, ·ı · b · • A li ere rarpııuuua ve ıen puı r- ~ · t ·ı· .ı· ç k k" h. torpı ısa et etmııtır. rmuro ıe- :ı. yor ) a nıanas ıra Hrı ıruı. o ee ı ır tülmektedir. · --::::::::::1 
ailt>nin kızı olan l\larianna manastır misinin makine dairesine ıular Bir Fransız muharriri bunlarn~ 1 . ~l8Jlfl I 
da h·i çalr:ryorıln. hücum ettiği için ıuya batmağa mukayeaeeini yaparken ıu sözlerı Geçmış KurUJl•~/,.c 

llahaı'ı miraınnı yalnız iiı: o~lu 8 • ba,lamıştır. Biraz sonra gemi bat- .. 
1
.. • ______. t9)' 

rasmda takı'\im P.tmeği claha muvafık mıştır.. IO~~::İdiçin, antikacılar için Ma 21 Ağıı11•t
0~..al 

bularak üç kızını da rahibe yapmıştı. Bazı rivayetlere göre gemi sa • , Tr'kopl aly8 ...... il 
dördüncü kız bu f elikett•n na•ılsa hilden 200 metre mesafede bat - jino hattı... • • ve m ~" 

.. .. Fakat bu antikayı müreye veya · Gel' .ır6 
kurttılmu~, fakat. cihazına. kıvmetli mıtıır. Fakat İıpıınyol Ceneral kon k il k . k k 1° ·n Japon- hıııi r - Ynnanhlarm esır . ,~'' 
l 1. 1 . 1 'f d . .. A o e ııyona oyma çı T .k . ·ı k~ 1 l. ·feı 
ıec ıye ere. , .P. eşyalara. rağmen ma· ıo oıunun ı a esıne gore nnu • l h 1. ... ... b • lar rı opı" ı c er anı ıar H~ lı , 

h 'ld 9 fed ar av ı ugratacaga enzıyor · . . 11 11111 _,, 
nastırclaki karcl~lerinden fazla bir H ro sa ı en 29 metre mesa e D k zahııı diirt hıı!,;nkta uu· keti,,. 
adete erişememi~ti. Bahaları Porte· denizin dibine inmi9tir. eye gelmi~lc.rdir. Şereflerine ~ &ft• 
teki7. istiklilinin şampiyonlarından· .~7 kitiden i~ret .olan. ıem~nin Day~ her yerde yasa~: ç:ocuk: f elcle hir c;ay :1.iyaf eti 'f'rilın1~ii~1' 
dı: harn rcliyor, İı;lihat yapıyordu: murettebatı tehlikeyı h111edınce ları dovmek yasak. Mucrımlerı Crneral '\apnra binerken ~ 
üstelik lıatip ve edipti. derhal denize atlamıılardır. Sa - dövmek yasak. Hattiı hayvanları ,ıen giirıliilrii yükı:ek insani 111° 

.(Arkan var.) ::t hilden imdada gelen kayıklar ve bile dövmek yasak. lere te~ekktir etmi~tir. 
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l IVJEMLE K E -r-j 
ı . . 

1 
ŞEHiR HABERLERi 

.., 

lişak şehir stad: 
açıldı 

usk~d.ar Adli- Romen mektep gemisi 
yesını yakan d .. ld. yomu 

lJ 
ti §ak Olu · . 
~ ~lJı tııilsabak~ı::.ıJ - Beş şeJıır atle-ı ra 6 şehirden 150 ;porcunun iştirakiy 
l llrı açıııı t•· al arı 'e stadyoıııunıu- le yapılan bü,·ük resmi geçit fevkfa· 
>aht orcni · 1 O 1 / ld 1 an it'h ) apı uıı~tır. a ıa .... a- iade mutantan ,.e heyecanlı o u. -

ı~.ocı.ık, k 'ı aren ı-.tadyorıı i>nü çoluk, ı;ehay önünden geçen sporcular ııt>rl 
cı d aı ın erk k .. 1 1 olıı111 e yuz erce vatandaş 'e cliizıriin adımlarla halkı ~lam ayor 
eıın , Şhı. Hu .. l.ı k 1 . . "' f\u eıt ii~""te l\J n.lU!ia a · a ara ıı:ıtırak ,-e Tiirk gen~l'ğinio büyük banşısmın 
. lalıya 1 ··ı anısa, Dt>nizli. Afyon. 'c Kemal Atalu""rk çocug~unun haslet 

tını· h gel · ı rd 1~" o 1 erı at et kafilt>lcti ,.eJ,- 'e faziletlerini terennüm ediyo u. 
" ,.,e ııı is 1 1 • k ,,,.ediz " >tı uuuyorlarclı. Halk iter şehrin sporcuları ge~r en 

' ~lltlı.ı ve ?or klühii <I~ Uşak'm hu rıiddetle alkıı;layor ,.e seliın layordu .. 
1
" lafile .;uru günü için otuz ki~iJik Ge<;it resmi s~n bulduktan eoorı özel 

~Çtlrş tö 
1
.e ~elmi~tir. Yeni stadyom programı mucibince (Beyoehir} ade· 

1 fa.ı renı b'" ··k · D""rt saat d qe ed k uyu \'e engin manalar tızm yarışlarına haşlandı. 0 

\ 111 her ~e mahiyette idi. Yeni sta- dc,·am eclen yarışlar tok heye<"anh ve 
"e gönon a~ırndan çok güzel. utgun alakalı oldu. Bu varıılarda Uşak 9 r dikkaterı ok~ar bir dununda oldu· numara içinden 6 °birindlik. 1 ikinci· 
\·llYguıar~ !.:arpıyor. Ye umumi takdir lik, :J üdinciilük almak suretiyle \'e 
k~ ~Q töre~ ~~kiyordu. Yine yarışlar 20 pm·a~lar hirinri oldu. Afy_?n. 2 bi~ 
tj §ı laıry h~ın Afyondan yüzlerre . rinC'İlik. 4 ikincilik. 2 uçünculiik ol 
k · lıtuııa:n ır 1ıususi tren de gelmiş· mak iizer«> J 6 punola ikind oldu .. 

)'!l'unııar :~~ında .seç~in ı::inıalar ve Manisa l hirinc·ilik. 2 ikinrilik. \'e .3 
ı>.~ dtt. ş .. 1 . ımessıllerı ıle hu1unu· ii<-ündiHikl .. 1 O nn\•an olmak suretıy 
ı:ı1111.. ... ıır h h h" h . ' ,. . . ·1·k ı. U YıtA11,. aştan aşa ır ayram it• iiriindi oldu Denözli 1 ıkıncı 1 • 
JOtd ~;Of" \' k • • b" 1 °. . • ro·· - 1 u. e ço ıyı ır ıava esı- 1 fü;ürwülük. :\ ınıvanla dö uncu o -

Stad,·
0 

d ıı. Kiitalıva 1 ikinrilik olmak sure· 
ntıın açılış töreninden son· tiyle ve 2 °pm·anla beşinci oldu. 

Alanyada senede 
ay çalışı lıyor 

altı 

Yaz vaktini atalet /rinde geçlımek-
.-tı ten halkı kuı taı m ak /azım 

~~ .. ~:; ( liusu~i) . -. Bu seneye J haşlanmamış olma1md~ hoş? gitm~ş· 
~I .\J Yo malıallı bıle olmayan tir. Bir müddet e\"'\'el tesıs edıJnıek ıs
O::tl'.11ı ~Ya?Iızın yeni kaymakamı tcnen dektrik te akamete uğrıİmrı hu 
~ı~ h~ h" nıhnıetleriyle AJanyada on lunrııaktatfır. Bu yüztlen saat 18 den 
''<ili" ır an d · · d ılil.~§ \·e yo aıresı vucude geti· sonra Alanyada hayat tamamen unır 
lil:~tt ıssız Alanyanrn bekçileri ,.e derin bir sükut orathğı kaplar. 

suclu un ge 1 
Müddeiuoıumilik ıa
ı afından nasıl nıeu

dana çıkaı ıldı? 

vali tarafından Al~şarn (l<trapalnsta 
sereflerine · bir zivafet 
's • verıld i 

Üsküdar adliye binasını yakan Nu· 
d 1. . k k Duınitrc:,ko adlı Hoıııen nıckll'I) ııc Perııpal:ı~ra aO ki .. ilik bir zi~afrt re c mın tev if edildiğini dün ii sa· 1 " -

yrm.ızda yazmıştık. Maznun bir ay 25 geııı!si diirı ı;abalı linıııııımıza ı;elıııi~ 'l'rıııi~tir. ı\) rlt'a 32 kişiden ibaret 

l tir. Gemi kumandam Kriı;tc.sko kı.nı- olaıı talchclt•re de Tepebaşı balıre • gün ıapis ve 41 lira para rezasma .,. 
mahkum edilmiş buJumnakta idi. ya çıkarak. 'ilayet ve f1'tanhul ko- :-inclc hir ak~am yemeği ,·erilmiştir. 

Dün tevkif ecl:len Nuri bugünden mutanmı ziyaret etmiş. üğleclen son - Talelı<'ler bu sabah De-niz harp oku· . 
itibaren eski mahkunıivetini doldur· ra ,·ali Üı;tümlağ ile kunıanclanJık atlı lır talchclı·ri 'e muzikasmın i~tiraki 
mak üzere Jıapishaney~ sevkedilmi~- .na lıinhaşı Saim vapura giderek ia - ile 'fakc;inıe ı;iılerek abideye çelenk 
tir. Tapu ve kadastro mcktelıi me- dei ziyarette bulunmuşlardır. kornf'nklanlır. 
zunu, aym zamanda tlarülfüniin tıa- Uoınen zahit Ye talebeleri diin lforııcn gemisi hunclan ımnra 1\k • 
hiyat fakültesine clevam etmiş olan müzeleri gezmişler ve şclıir<le avrıca tl<!;.,İ7.C çıkarak, Pire Dubrornik, f • 
N U .. k'" hir gezinti ynprm~larthr. Yali Üstiin k<'nderire. He,·rut ·e Rodosu ziyaret ureddinin hazırlık tahkikatı ı< u- - ' 
dar müddeinmumiliği taraf mdan ik- _d_a_i; __ dün a_kş_a_ıı_ı _k_u_n_ıa_n_d_a_n_Ia_r_şe_r_ef_j_· _c_<l_ec_e_k_ıc_r_<l_ir_. --------
mal olunmuştur. 

Tahkikalt idare eden ,.e suçluyu 
meydana çıkaran Üskfülar 1\liiddeiır 
mumi mu8'ıini Bav Orhao·kendisiyle 
görüşen bir mulıa;,.irimize Jıadiseniıı 
bütün tafailitmr ,·ermi~tir. Çok ente· 
resan olan bu tafsilatı aynen yazıyo· 
ruz: 

"1 '.'! - 8 - 937 ge 
ce:oi yanan Üsküdar 
adliye bina~mm hr 
tu,.nıava ha::-laınasr 

:ı. • ~ 

nr ıniileakip. hiiliin 
c·irnrda . lnılunan 
aclliy~ memur ,.e 
ıııfü•talırliıninleri -
nin y.ın~m mahal· 
)imle lıazır huluna· 
rak, tahta binanın 
iiı-te bir kısmının 
y;nmasiyle yangı-

123 kişi Agasofga 
mozagıkları Dün muhtelif suç/ar

Mlhraplu li t mozayık .. dan para cezası veıdi 
Jer birer birer mey
d~na çıkarılıyor 

ı\ vasofra müzesinde çal ı~aıı pro
fcsö~ v1ıtıtl'lllnre 'e maiyeti 1113) ıstan 
beri mihrabın altın kuhbeı>inin tf'mİz 
lennıe ,.e sa~lamlaı:tırılına~iyle uğraş
maktaclır. 

:Milırah dıı\'arlarını <liisf'nıedcn 
kuhhcve katlar iirten 'e mozaik nakıc; 
lıırla ~fülennıiş olan kıymetli nıe~ 
nıerleri lc'nı "zlcmc~ 'c korumak içiıı 
nıilıruhılaki hiiYiik iskelc•,·c il;i' eler 
uzalı lnıak taıl ı;.. . 

Dii belediye nizanıatına aykırı ha· 
reket cclcnlerden Eıııinöniinde tram· 
rnyclan atlaclrklarınılan 7, Yapnrdan 
aılaılıklarmdaıı l. sırt hamallığı kalk· 
tı~ı halde f.Irl lıamallığı yaptıkların· 
tlan ::!, lc'mİ7.Iİ~e riayet etnıetliklrrin· 
tJ,.n 48 ki~iyr. para r.Pzası krsilnıi~tir. 
Rundan ha~ka Beyoğlu nımtakasınıla 
tnırnv:ıya atlııyan 1 l kişi, köpriidr.n 
aykırı şekilde geı;en J O kişi, sırt ha· 
mallığı ) apan llkişi, temizliğe ur 
gmı hareket etmeyen 24 kişi ,·e ılile· 

_nen iiç kişi rcza giirıniiş. 273 kedi. :Jl 

;de ~:rnurları hu banyodan is- Alanya zulmetten nure kavuşacağı 
~ . ahiılt kge haşlanuşlardır. günleri yepi kaymakamı Fazıl'm faa-

ve müteakiben 
nın söndürüldüğü 

talıkikata ha~lan<lığr Profe:,iir Vlıiitc:ııorc im ) ıl ilk ka
nunun ilk lıafta .... rn:ı katlar ~alı~mala 
rrna clcvaııı ('tlec·cktir. 

ki;pck yakalanarak imha edilmiştir .• 
Dün ayrıca Brşiktaşta 45, Kadık(iyde 
15 kedi yakalanmış, 11 kişiye <le tram 
vaydan atladıkları için para cezası ke 
silmi~tir. ~· htt tu :kanmadan her güzelli- liyetler:nden hekleyor.. • 

& 1li hi h a verdiği halde memleket Tekin 
g .. ltııuıı dt ... arahe lıalinde bulunuyor. Kllla haberi eri 
.~ e<letek amili halkın yazın yayiaya 
~ ııtıı h· altı ay pylada işsiz güç- Halkevi köycüler şubesi faaliyeti· 
· !"hildeırhhayat geçirmeleri ,.e altı ne devahı e}liemektedir. Civar köylere 

\·:.~' aı111 } ulunmalarıdır. giden ziraat mütehassısları köylüye 
-«İı. Re ıird d 1 fenni surette üzüm kurutma u~uJlefr liğj Jl!ftedi e a eti ıayat ölmiiş 

liıı·ıı hayat rh Memlekette narenciye· ni öğretmektedirler. 
il) 

1ıı a11t ttlrnası '\'e '\'erim kabiliye· Burada kültfir hareketleri çok can· 
il) ~ilf ede rhrılrııasr noktasmdan bir saat hdır. 'Mf"kteplere müracaat ller yıl 

esi • . ulun o· . . •ı d rt k 1 b yıl "b t'~r ıçirı an ım <;avınm getırıl artıvor. J' e\·cu o ao u u ı • 
"" ' 8tt " 1"apılan 40 hin liralık mas- tiyacı karşılamayacağı gibi iki ltef, 
···~· .10 u l . 

malfımdur. 
Bp husnsta, Üskii<lar müdtlciumu

rnisi .Bay Talısin ve İııtanbul 1\f üddei· 
umumiııi Bay Hikmetin emirleri üze· 
rine tahkikata hen nziyet ettim: 

Tahkik!ftımrz, yangın devanı eder 
ken haşlayıp f :ısılasrz diin ak~ama 
kadar sürmüştür. 

Tahkikatta ilk gözettiğimiz nokta 
§U idi: . 
· 1 - Bina dahilen mi yanmaya baş· 
Jamıştır? .. 

2 - Hariçten mi tutuşturulmuş· 
?' tur .... 

Roman) a mısır ~hracını 
meneHJ Üçüncü giJçmen va

Ronıaııya hiikumeti gördüğii lii- puı U Uı laya gitti 
zum üzerine yenj hir kararname neş- Bulgarsitanm Varna limanından 
rederek Rorııanyadan mısır ilı~acmı 1600 ırkda~nnrzı memleketimize nak 
menetmiştir. Yalnız 22 • 7 • 937 tari leılcn (Nazrm) vapuru dün öğfcden 
hine kadar ihracat beyannamesi kay sonrn şehrimizden geçmiş ve Urlaya 
dettim1iş bu_lıınanJarm angajmanlarr gitnıiştir. 
nm yerine getirilmesine müsaade olun Giiçmenler, BuJgaristanm Şumnu, 
muştur. Ruııçuk. Razgrad \'C Yarna köylerin· 

Öğrenildiğine güre; Romanya Jıü- dendir. İzmir vilayeti dahilinde iskan 
kumctinin bu karan almasına sebep: cclileceklerdir. 

Fakat binanın sulh mahkemeleri- mmr mahsulünün ancak memleketin • Cö;ır.enlerfn aeUr ecek-
nin müşterek kaleminin haricine rast dahili istihlakini karşılayacak kadar lerl keresteler 
isyan zemin kapJamasınm, zemine az olmasıdır. 

t \'e es laf rıyatınm terkedil· üç iiç smını be, mektep de çocuklarr 
asen bir proje dahilinde işe mızı almağa kifi gelmiyecektir. 

lzml•tte ruam m u••CQ -'e 18'Sİ yamn metre irtifaındaki bir yerinden Romanvanm senelik vasati mmr istilı Hoıııanya vesair yerlerden gelerelC 
a~ ı~ tutuşarak yanmaya başladığını teshit sali 5 mÜyon ton iken, son mahsulün göçmenlerin ev ve müştemilatında 

b l k •• ettikten sonra failin hariçten aran· 2,5 - 3 milyon ton arasında olduğu kullahılmak iizere getirilmi§ 'e geti· t»,L,,·,,. aş ama uzere mak zarureti belirdi. anlaşılmıştır. Romanyanın senelik rilecek kerestelerin gümrük resmin-
" 200 000 d den istisnası İ!;in Gümrükler Umuın "•ldll Uk · h lk b k"ld b" · • ek Şu nziyet üzerine gecenin saat ihtiyacı ise 3. , ton ur. 

J fte f ran yesı 8 a U §e 1 e 1 f8U 1Çlrn1 , '(2,5) ğunda, kimsenin sokaklarda - ------------ - - nıiicJiirlüğünden aJakadarJara bir ta· 
Ş·· %it ınazbataaı tedir. de kendisi de mahkıimiyetindt'n mü· rnhıı yapılmıştır. 
i~~ ı.:<J..fususi) Dahiliye• vekili B. Ruam mUcadeleaJ INlf.IJOr gezmediği ''e uyumakta bulunduğu teessir olduğunu ,.e kurtulmak için l!J36 mali yılı iptidasından itiba· 
~v'fta '"'Cl:t bir anda binayı yakanı bulmak tok k' T 
tıı~l ~de t:y~- Belediye meclisi son İzmit mülhakatında büyük bir ~Ü ağır bir işti. Lak.in Üsküdar müddei- tok talıştığmı ,.e ,·a a gecesi unus· ren 19·!5 mali pir sonuna kadar ge-
ltqt~ta.sı tapk~tı~mda bir şükran cadele başlam:ık üzeredir. Bu muca umumisi Ray Tahsinin emirleri ve bağında aşçı CC\'·lıerin dükkinmda tirilmiş ve getirilecek mamul kereete· 
"- ~ v dun Ik la 1 k _ı 1 ı· d 1 R L--ta do""rt aiae (yirmi ikilik) rakı irtigvini, ler, muhacirler için yaptmhcak evler "'•İt l erll'ı· . ıne a rş r a arar :ıe e at nes m e görü en uam ,...., çok yakın alakası sayesinde faili diio :ı :ı ~ 
~.ı ~l....ı1·"e'f~ır .. Dahiliye vekilimiz iz lıgv ı ile yapılacaktır. Sı"•temli ve metocl b" d · sat 12 ~.·e kadar sokaklarda dolaştıgr ,.e müftemilitı ile diğer tesisatta kul ~ ~ .r s .. k tes ıt ''e elilJerı tamamen elde etme- )anılacak keresteler gümrük resmin• 
tıj i'ti\'e Bel :;;ın borçlannm ödenme lu bir yalışma ile iki ay devam edece ğe muvaffak oldum. nr ve daha evvelden ctbinde hulun· den muaf olacaktır. 
ttıit. ~ta~ Ye Yeler Bankasından ye olan mücadelede bir çok baytarla:r va Bu arada gizlice yaptrğımız tetkik- durduğu şişelerin ambalaj kasıtlarını KUie ile e,ya lafımak 
~l)J~1tı fete~Pıl~cwı~da. değ~rli ~e iz zife A al~ışlardır. Bu maksatla .. Zıraat ler neticesinde, bilhassa müddeiumu· Cevherin dükkanında gördüğü gaz ve Lb 
1.:~ına telakkı edilen ışlerın ba vekaletı salgın hastalıklar mutehauı rniJik katibi İhsan ve icra kitihi (İfa- f 1 k k . h d w h kA Ha er aldığımıza beldiye eylül 
~k- Yardım 1 d d k C kk Ankara ~i it arıA~ı. mayıe atır ıgım •. u a· sonlarına dogvru sırtta kü"fe ı"le ec-•ı.e tif etmiş er ir. sı o tor evat A ennan . kat) ve odacı Osmanm ınemuriyeti· - b :r 

o Yok d h . . I • Val' Parti gıtları hamı len saat yarım '\'e ır sıra- ya tafınınasınr yaıak edecektir. 
1 ·~ : an şe rımıze ge mıf, ı ve mize rnüracaatleriyle: bir c:alısm yan· ü k d • 

·ı 8•- l'llltle flf L '- Ba HA • Osk bafkanb ~ Jarında s üdar a liyesi cıvarma ge· Şimdi elli kiloya kadar olan -•ya ı ~ '<ltıb 1 O yok • l'.Jaşxan Y amıt ayın gm ak~amı adliye civarında bili icap -s 
l) ~eva.~ da tifo vakalan olanca hızı ğrnda toplanarak yapılaca1c itler etra dölaştrğını ve hu şahsın hü,·iyetinio ]ip elimle yanmakta olan sigara ile tafınmaktadır. 
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"~ İet~l'lunun P:·< meşhur olan Çe -.vrılmış ve birer ekip teşkil ediJmittir. bunun herkesle olan münasebetinde edildikten sonra suçunun (ağır ceza· Yüzme müaabakaıı (iv.acar ta• 
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tı\ı~h.ı·t •uyu bedava ~ifası mümkün olmayan ır as ı isinin Jdtas_ı ı arark),·o una g.ıtm.e a&a _ 

"'' L - ran ,·erilmiştir. 30 da. er ~ı d' tır üzere o ugunu \'e \'a a gecesı evın· 
~~~ tırıir ;0~Yesi meşhur Çene suyu -·------------- de yattığım ı1öflecliği halde evine git- Celhedilen «>bc,·eyni dahi kendisi· Balkan feıtivali: Tabinı Bele-
Vtıl··~de halk ıunda Yaptırdığı hususi Tr amvay aahanllldarında meyip ı,?eceyi sokakta getirdiğini ıes· nin , ·aka gecesi e,·e gelmediğini, esa- diye bahçeıinde saat 21,30 da. 
~t 1.ı 8\.ıYu a Parasız içinnektedir. durmak ya .. k bit ettik. Fen lıalindP.n ötedenberi şikayetti hır (Bulgar, Romen, Yuıoılav, Yunan 
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in- söylemi§lerdir." te itfaiye bandosu. 
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Büyük Trakya manevra
ları dün saat 15 de bitti 

_ (Üst tarafı 1 incide). 1 
aile ayrıca portatif çadrrlardan mürek 
kep küçük bir ordugah tesbit edİlrni§lİr. 

Bu ke§İf saat 21,45 ile 22.$ aruında 
ki zaman içinde yaprlım§br.,, 

Raporun okunması bittikten beş da'<i 
ka sonra saat tam 2,50 .de birdenbire kuv 
vetli bir topçu ateşi başladı. Mavi kuv 
vetlerin elinde bulunan karşıki tepede du 
man ve alevler yükseliyordu. "Bunlar 
manevra mermisidir. Zarar vermez.,, 

Atatürk ve generaller dürbinlerle va?' 
yeti tetkike başladılar. Topçu ateşini 

tayyae hücumları takip etti. Kırmızı kuv 
vetlerin avcı tayyareleri alçalıp mitral 
yöz ate§i açıyorlardı. 

Tayyare filoları gittikçe artryor ve 
gökyüzil bunJarla kaplanıyordu . Biraz 
sonra bombardıman tayyarelerinin görü 
nüşü de vaziyeti büsbütün azametleştir 
di. 

katlerindeki zevatla Çerkesköyüne dö•: 
düler. Genel kurmay ve ecnebi heyetler 
Saraya gelerek belediye bahçes:nde ye 

mek yediler. 
Harekat hakkında başka tafsilat 

Ç·orlu 20 (A. A.)- Manevraları taki 
be memur muhabirimizden: 

Bu.gün manevra sahasında cereyan e ----------------

den asken harekat şudur: ı z mir fuarı 
Dün mavinin bağlar sırtı 194 orta ( d 

bayır hattında bulunan ileri mevziini i1 d ti 11 açı 1 
gal etmiş kırmrzı kuvvetler bugün için 
mavinin Saray şimalinde Ovacık ve 
Sarayın bir kilometre kadar garbi bekle 
me Küçükmanika ve farka doğru t~mdi 
di hattında bulunan asıl mevziine taar 
ruz etmek üzere dün öğleden itibaren 
keşiflere başlamış ve bu sabah edindiği 
malUmata göre saat sekizden dokuza ka 
dar mavi topçu mevzilerine ve gözetle 
me yerlerine topçu ateşi yapmıştır. 

Mütekabilen dokuzdan 9,35 e ka.dat 
kırmızı piyadesinin hücumunu hazırla 

rnak üzere mavi piyade mevzilerine şicl 
detli topçu bombardımanı yapzlmı-ştır. 

Bilhassa bu ateş çok enteresan olmuş 
tur. Hazırlanan kağıt bombalar temsil 

(Üst tarafı 1 incide). 

nize tenli ettiler. Kendilerinin nam· 
Jarma fual'I ac;makla hususi bir zevk 
ve şeref duyınaktaynn. İzmir enler 
nasyonal fuarı sadece İzmire has ik
tisadi bir eser değildir. Bütün memle· 
ketin her ~uhesini faaliyete sevke<len 
büyük bir amil olarak tanınmıştır. 

İktisadi ele11Janlarnnuı arasında fu
armuzı bizi claima terakkiye götüren 
bir kuvvet olarak kabul ediyoruz. Fu 
arların milli hayattaki rol ve vazife
Jerinj izaha hacet yoktur. 

Top sesleri makineli tüfek ateşi tayya 
re gürültüsü arasında hepimizde büviilr 

bir heyecan uyanmıştı. Kendimizi ade 
ta hakiler bir harp içinde sanıyorduk . 

Tam bu sırada misafir generalleri Tekir 
.dağından getiren otomobiller göründü. 
Biraz sonra hepsi de bu dekor içinde bu 
tepeye geldiler. Biz misafirlerle meşgul 
iken başımız üzerinde demin gördükle 
rimizden 'başka tipte tayyareler uçuşma 
ya başlamıştı. 

edilmiş ve hakikatte insana bir muharebe 
meydanında bulunuyor zannını vermiş 

Fakat, hiz biricik beynelmilel 
fuarımızı gözden geçirdiğimiz zaman 
görüyoruz ki, her yıl bize yeni terak
ki nümunelcri vermektedir. Her sene 
hayat ve milli iktisadryatımıza karışan 
hu nümuneler göğsümüzü kabartacak 
bize §eref verecek şekildedir. İzmir 
fuarının iktisadi cephede temin ettiği ' 
hu nıuvaffakiycti aynı zamanda sos· 
yal cepheden de ehemnıiyetUdir. 

Yanımdaki kurmay ıubay : 
- Bunlar mavi tayyareler. K:ırmızda 

n oombardrman edecekler diye izah et 
ti. Ve biraz evvelkinin aksine bu sefer 
de mavilerin kırmınya taarruzu başladı 

Saat tam 9,40 da kırmızı kuvvetlerin 
piyadesi bir saate yakın bir zamandır 
topçu ateşi altında döğülmekte olan m:ı. 
vi kuvvetlerin ilk saflarına doğru ilerle 
meye başladı. 

Kırmızı askerler sıçrıyor, yere yatr 
yordu. tl ç dakika sonra sağ taraftan Sa 
ray kazasının cenubi şarkisine dü§en kİ 
ımnlada kırmızıların tank ve zırhlı oto 
ma.billeri göründü. Bunlan piyadeler 
takip ediyordu. Topçu makineli tü 
fek ateşi tayyare tank taarruzu içinde 
tam bir mahşer havasını andıran bu va 
ziyct dakikalarca devam etti Kırmızrla 
rm piyadesi mavilerin ak çephesini a'ir:. 
nk tankların peşinden karşıki sırta tır 

mm1~rdu. 
Kırmrzı kuvvetler bir buçuk kilometre 

kadar mavi kuvvetlerin cephesine girin 
ce hakemler taaruzu .durdurdular. Biraz 
sonra harp tekrar başladı. Bu sefer ma 
vi kuvvetler taarruza geçtiler.Bu sırad.ı 
kırmrzr kuvvetler bindirilmiş alayları 

ile garp istikametinden asker sevket 
tiler. ::Su taarruz 12,20 de tam bir inki 
şaf haline geldi. Kırmızılar Saray kasa 
basına girdiler. Mavilerin bir kısmı esir 
edildi, bir kısmı geri çekildi. 

Sokak muharebelerin.den sonra Saray 
iıgal edildi~ Bu aralık hakemler müc?a 
hale ederek harekatı durdurdular. 

Bu suretle Trakya manevraları bit 
miş oldu. Hakemler gece raporlannı ya 
zıp yarın verecekler.dir. 

Saray O (A. A.) - Hususi ı:nuhabiri 
mizden: 

Balkan ve Saadabad paktlarına dahil 
devletlerin manevralara davetli olan as 
kert heyetleri ile ecnebi ateşemiliterler 
heyeti bu sabah saat 6,45 de İzmir va 
purundan Tekir.dağına çıkmışlar ve ora 
dan otombillerle doğruca bugünkü hare 
k!tm tarassut merkezi olan Bağlar sır 

tr mevziindeki 194 rakrmlı tepeye gel 
m.işlerdir. Tepede sabah 7,30 da Çerkes 
köyünden hareket edip gelmiş olan reisi 
cumhur Atatürk, başvekil İsmet İnönü 

bütürı vekillerle Çorludan gelen mare 
,aı Çakmak ve Orgeneral Altay, mebus! 
lar, bir çok büyUk elçi ve elçilerimiz, 
Profesör Af et, matbuat erkanı, daha bir 
çok zevat bulunmakta idiler. Harekat 
çok heyecanlı olmuş ve takip edenlerin 
büyük atikasrnr uyandrmıştı. Ayni tepe 

de bat hakem ve korgeneral Salih Ornuı 
tak v ehakem heyeti erkanı da bulu'1 
makta idiler. Atatürk beraberlerinde v~ 
killerle harekatı muhtelif noktalardan 
takip !buyurdular. Genel kurmay ve bi 

rinci ordu karargahı ile hakemler ve eı: 

nebi misafirler bazan ayrı ayrı. hazan 
bir arada takip ettiler. 12,45 deAtatürk 
-.det etmek ltzere maraşala. orgener:ı 

' le, ge!\et kurmıııya ve ecnebi heyetlere 
veda ettiler baıvekil ve vekiller ve refa 

tir 
Kırmrzı kolordu taarruzu şu suetle yap 
nuştxr. 

Üç piyade tümeni motörlü ve zırh 
lı vasıtalarla takviye edilmiş suvari tu 

gaymdan ibaret olan kımuzt kolordu 
taarruzunu şu suretle tevcih etmiştir. 

Merkez sikleti ile Saray §arktndaki 
mmtakadan taarruz ederken süvari tu 
gayı ile de mavinin Saray şimalinde bu 
lunan sağ kanadına tazyik etmekte de: 
vam etmiştir. Tank ve tayyarelerin işti 

rakile kırrmzı merkezi sikletinin yaptı 
ğx taarruz inkişaf etmif ve bir buçuk 
kilometre kadar mavilerin. mevzilerine 
girnıeğe muvaffak olmuştur. 

Mavinin buna karşı ihtiyatlannı kay 
dırarak Sarayın en aşağısından yaptığı 
mukabil taarruzda Bağlar sırtına ilerle 
' w mege muvaffak olmuş krrmı:zrmn da bu 
esna.da ihtiyatlarmdan getirdiği kuvvet 
lede mavinin bu mukabil taarruzunu 
durdurmuştur. Mavinin bu mukabil ta 
arruzu esnasında aynca kamyonlara bin 
dirilnUş olan topçu ile takviyeli alay 
da süratla Saray garp mıntakasrna kay 
dınlarak bu istikamette taarruza memur 
edilmiştir. 

Bu alayın da taaarruzu "ilerlerken ma 

nevranın bitim saati gelmiş olduğundan 
harekat saat 1 S de nihayet bulmu§ ve 
verilen emir üzerine kıtalar ordugfilıla 
nna çekilmişlerdir. 

Bu.günkü cereyan eden harekat esna 
sında kırmızı: ve mavi tayyareler av tay 
yareleri himayesinde hasrmlanru bomba 
lamışlar ve yer muharebesine i§tirak d 

mişJerdir. 

Diğer günlerde olduğu gibi bugün de 
Atatürk sabahtan itibaren manevra hare 
katını yüksek bir alaka ve dikkatle ta 
kip buyurmuş ve Atatürkii yanlarrnda 
gören subay ve erlerin heyecan ve şev 
ki bir kat daha artnıışt:rr. 
Ordumuz geceli gündüzlü devam eden b 
bu manenvrada yüksek bir kudret ve ka 
biliyet gösterm!ş ve bu kabiliyet başta 

Atatürk olduğu halde bütü büyüklerimi 
zi ve ecnebi misafirlerimizin kıymetli 

takdirlerini kazanmıştır. 
Atatürk bindirilmiş piyade alayının 

taarruz hareketini tetkik buyurduktan 
sonra veda ederek ayrılmış ve bu avrr 
Jış sırasında orduya teşekkür ve selam 
lannm iblağını mareşala emir buyur 
muşlardrr 

H eyetler bugün Edirneye ~idiyorla.r 
Tekirdağ 20 (A. A.) - Hususi muha 

'birimizden: 

Ecnebi heyetler Saray belediyesinde 
yemkye dikten sonra s~at 14 te oradan 
hareketle kurmay heyeti ile birlikte Or•a 
hayır sırtlarına ıı:eldr ve orada başha 

kem korgeneral Salih Omurtağnı ma 
nevrannı bitiş vaziyeti hakkmda verdi 
ği izahatr dinledi burada mareşal ve or 
genral Altayla korg-eneral Omurta.g f'C 

nebi hevetlere veda ederek ayrıldılar. 

Misafirler korıeneral Asım Gür.düz-ün 
refakatinde 15,10 da Ortabaycrdan hare 
kett .. doğru Tekirdaprı;ı dörtr.lU Vf' 17.20 
de trmir vapuruna geldi. Yann Edinı~ 
ye gideceklerdir. 

KiUtilr parkın terbiyevi tesirlerini de 
ihmal etmek elbette doğru bir §ey de 
ğildir. 

Bu hususları, bize temin eden vali 
FazJr Gülecin kıymetli hizmetlerinin ya 
yambaşmda kıymetli belediye reisi Dr 
Behçet Uzun ve onun faal arkadaşları 
himmetlerini de görüyoruz. Onları talt 
dirle anar ve onlara teekkür etmeği ken 
dime bir vazife sayarım. Fuar muvaffak 
olmuştur ve muvaffakıyeti tevali etmelc 
tedir ve hiç §Üphe etmiyorum ki, bu mu 
vaffakıyet daima iJerliyecek ve temadi 
edecektir. 

İzimr fuarını şimdi hep beraber gör 
düğümüz zamanda takdirle eserlerini mü 
şahede edceğimiz miIJı müesseselerimiz 
ve hususi teşebbüslerile beraber fuara 
gelen kıymetli ecnebilerin teşhir ettik 
leri asar ile de zevk duyacağız. 

Bilhassa bu meydanda üç .dost devle 
tin resmen iştirakinden büyük bir haz 
duymaktayız. Fuarın her sene gösterdi 
ği tekamülü temin eden mahalJi çalrş 

manm yambaşında hükumetin yardımla 
rmr zikreden belediye reisine deyebili 
rim ki, bu yardım İzmir için olduğu k;ı 
dar bütün memlekete şamil menfaat için 
de her vakit devam edecektir. İzmir fu 
arının her sene ilerlediğini kaydettim ve 
bu ilerlemenin devamı mazhar olacağını 
ili:J.ve eyledim. Fakat, fuarın arzumu~ 

veçhile tam ve kamil bir şekle getiri1 

mesi için muhterem belediye r eis\nin 
nutuklarında dediği gibi mükemmel hir 
sergi sarayımrı bir an evvel inşa edilme 
si keyfiyeti vardhr. Yakında bu sary in 
şa edildiği takdirde sergi tam arzumı• 
za muvafık mütekamil bir şekil alacak 
tır. Bu hususta da yakında muvaffak 
olacaklannı ü.mid ederim. İzmirin kıy 
mctlİ ve çalışkan belediye reisi şüphe 
siz vatanperver, temiz İzmirlilerin his 
siyatına terceman olarak bana hükılme~ 
hakkında ve bilhassa Büyük Şefimiz A 
tatürkümüzün yüksek ğahsiyetleri hak 
kında sövlediklninizi kendilerine ay:ıen 
sövlemeği milJi ve vicdanı bir vazif·! 
addedeceğim. Ve bundan yüksek bir şe 
ref duyacağım. 

İsmet İnönü hükilmeti memleketin en 
küçU.k bir ferdi ile en yakından alakaclıır 
olarak en büyük işleri basarmava alts 
m1ş olduğunu bilirsin!z. Büvük Sefimi:ı: 
A tatür1

r .. f"Clitıf'e bu miiırt~" Z şah1'ivet' 

nd,..,. Türkiyede dci'~il bütün cih~nda 

takdir etmey~n b;r fert yC'k'"ur. O, hiı:• 
hrnıfal~rd~n kurtanlmtıı hiir ve IT'Üst~ 

kil. münP.vver hir vat;:ı,ıı 11edive etti. 
Biz, At<ı tiirkün ~alısi kıymetini ancak 

vata11rm1zl;ı. ölcebi1idz At?.türk bhim 
nar.anmrzda vatan kadar k rymet1if ir. 

SerP'i.vi hrp ber"lber 1!'<'-.:rı,eye mitli ve 
bev11e1m=lel eser1ıori 2"""'t-te temaşav~ 

hepinizi ı'lavet en"rim. Bu hbil eser!,. 
rirı muvııf..,1<n•etkri Jı;ıM 'tl rda.htn nı•m 

tek'"++" ;ı,.. ~"":l ~rna vesil .. 01acakt•r. B11 

eserin doğmasma çalı§anlan ve fu:'-tra 

Maneı•rn1arırı diiulı:ii 

i§tirak edenleri bütün kalbimin samimij 
yetiJe tebrik ederim. [ 

l ktısal 11ekili 
Atatürke ve Lsmet Inönüne 

birer telgrdf çekti 
İzmir, 20 (A.A.) - Yedinci b

mir enternaıyonal fuarının açıl
ması münasebetiyle Ekonomi &
kanı Bay Celal Bayar tarafından 
Reisicumhurumu2 'tat ürke ve İa
met lnönüne a9ağ1daki telgraflar 
çekil mittir: 

Atatürk • Reiıicumhur -
l::ımir enternasyonal fuarını 

Başvekilimin emriyle bugün aç
tım. Fuar kudretli idare ve reh
berliğinizle ilerleyen ulusal en
düstrimizin eıerlerini bir araya 
toplamıştır. Ve her sene artan b•r 
hızla teki.mü} etmektedir. Fuar İ· 
çin çalışanların muvaff akryetler! 
sıöze çarpmaktadır. İzmirliler ve 
fuar münasebetiyle lzmirde topla
nan binlerce yurtdat siz büyü~ 
kurtarıc.lmızın yolunda c1111.im!\ VÜ· 
rüyeceklerini ve dünya durdukça 

-=-
~ 

il -·r 
l.f~ 
~ 

s;ıflursına aid intiba~· 
ı:ıd1 

sızı batlarrnda görmenin r;ıııııf)~ 
ri için en büyük ıaadet 0 , ide . 1 

derin minnet tahassürall tÇ·aıe ıb' 
fade ettiler ve zatı devletler ş.t'll 
lağım istediler. Tazimatıt11 a 
der, ellerinizdP11 öperitn•.. saYIJf 
· lktısat Vekili Celal 

lımet lnönü ·r 
Türkiye 8Qf tıekı ' it e~: 

Yükıek emirlerinizle lıU've~c 
ternasyonal fuarını açtı~· 0,,iiııdt1' 
olduğunuz direktifler goı Jştl f 
tutularak fuar geçen yılliJ~ı~1 

ha güzel bir ıekilde batı ...... iı' 
1• ıı· tır. • "" ıt ~· 

Bu münasebetle lzıntr etli ıı1 e: 
ve belediye reisinin ~ııe ,.r"ti' 
sailerini takdiri devl.etl~~ı t\5e~eıı~ 
derim. Açılış törenı. Jllll~ol']ştı ~, 
)e İzmirlilerin ve b.mırde d!)g .. . 
l:!nlerce )'lırtdaşm hakkı~:~/.;~' 
tt :-dikleri ıevgi ve du"l'f'sli bir de~ 
lağ etmek benim için .ze~ ·ııiı 
zifedir. Saysolarımla. ~:J\lıil 
öperek ar:.;edirim Baş .. B~ 

I ktraat Vekili Celal 

l 

sı 

§ı 

tı 

1: 



---------------------- ,, g - KURUN 21 TEMMUJ Japonyanın 1st11a • • • 
hareketi ne zaman Irak sef ırının beyanatı 

/ Japonr•~~!!~~!ankısabir lrakta hü~UmE!f '!azi~ 
~:ı::::~b:~~~d=ra~::. te tamamlle hakımd 

~ 

letrı lla Numarası : •• Yann: F.Ull• a.wJIMln 

Çam ormanı silô.lı. 
seslerile doldu! 

lrır~:; Dil~inger çeıui rm--rımpf dL Ev~~ onlardı. Bunlar. 11111b.llak 
rıi P a~ ~lny~. ~nrrorl? .Bon- 14 cinayetin faili Kla~·d Barro"la 
1'f" •• arkrrı ya. olu. )'a din Ple:- ı metreıi Bonni Parkerdi· Muhakkak! 
" çı rınrJ..· ı· • / • · ·· · ık ıın, n~ı e.~11ıı uzennP ır , Otomobil. çam ormanının en ! 

t'ari T~lı·Slls '": 1andarm1W ıü· yerinde dunnuştu. Kapı açıldı ,·e a· 
F' bınba~ılıgından miitekait lacakaranlıkta Klayd BarroVUD çelı· 

rank H b h 'ld la b nm~r. azı memurlar resi göründü. Gangster, otonıo 1 
en 

m· leraber bır çam ormanında, ,·u·aşça indi -rindi. Onun arkası 
ar ıldnrrna k · "' '' ' "' · P rk t -k oı ugu posta Eiıra da kızıl sarh Bonnı a er, 

0 
o 

lllll$u" • • • •• • ~ 
kiit '""•· ı~ını !{Oren bir çam mobilden atladı. 

ugu Ptrofında pu&uda: Şimdi ikisi erkekli. dişili çift. yo1 

Otta1rk a"' .. .. . füıtünd~ vanyanayddır! . . ... 
'Uda hekı ga rdı, gunef yükseldi. Po· Jandarma b:nhatf!J• eıperlendı,;1 
~lla hcldeye.nler.? zamana kadar bo· t'rk a~aç ılaHan arasından, seai bi~ tit· 
tl\'e elde enıışlerdı. Daha bili bir ne· remedf'n. eedendi: 
~tin ed~nem itlerdi ! - Eller. "11karı ! y 

h:~Jcyi ş !'11ff.Y18 ~ec~sin_dl!I : aaat süren Daha ~on. kelimenin orta ye~~ey-
b·}~tindeı erhan~ hır ıl_kbahar ti· ken. yol üııtündeki ı;ift. ök~lerı üze· 
ltihir; . 1 uzak hır h~kleyış ! Saatler, rinde ,· ıld ırrm lıızh·le dönerek. mtr 
~ ~,.111 yelrn~k bir tekilde takip kahil ı;arekete ~i§ nziyeti alıyor 
'""'tlcyenf:C~ ~ıtmi~. sabah olmuttu ! lardr, ki ... }~'il bir h.rı hıç mı biç tatmin etme· Klavd Barro,·un ... a~ elini kalça· 

sa ah ı B .. t"" U • J k . k .. l....., · u un mıt er, aran· l'ma d~ru ~iitrıne üıett yaptıgı 
~he sıyrılan ,ı:ünqin doğmuiyle ilk hareket. ııağ elini ,öyle hafifçe 
8'a hi;···· R?şa çık.mı~tı. Bota çıkmıı krpmlah!'• idam kararma verilme· 

ıı. ıeydı ı · · ·1 • · Oeklev ·. l!lıne ve yerine getırı m~ıne ~·ettı .. 
)~e d · elenn. eaatlerce oldukları Hem erkek. hem kadm haklarında 
~. ker.~[a .dnra. vucudleri adeti kar ynnn sanivede hu karar \'t.rilerek .. 
d~ ~:tj· .Serinlik. i~l~rine ir Çam 0~anı. ııilih eesleriyle doldu. 
'"l.lleıt d 

1 
lerı. uy~ımuştu. Güven· Mitralv<Jg, rtl''elnr ... 

~eri a "h ~esılmıı gibi bir hiale, Silah sesleri... Akisler .. Akil!ller.,ı 
• gı ı, ce1aretleri de kmlımı· ı'\ levler ... Ale,·ler ... 
Ar\ad l Ufak ve süreksiz ale,·ler! 
Grbtı 8~ arı, Frank Hamere baka· (Arkası ı•ar.) 

ile htıtı z _kaldırıyorlar, İ§aretle arblı ------------
~ ~ ~ıklerini soruyorlardı. Müte· lai~ ~ ıandarmuı, ıüvari binhatm. y;caret v• zehir• borea-
'-ı, .:li venniyordtL Faka~ ,.daha sında dUnkU muameleler 
lr .. -h"' 1 ~menin manuı yok; haydi, t ~' gıd ı· t" muıbul ticaret 'e zahire bonasma 
~end·'- e ım • de, demivonlu d l:) ı~end" • · ün muhtelif memleketlerden 550 
~ hi ınc, verdiği karar. ıuydu: ton buğday, l 73 ton arpa, 60 ton çav 

~rtıaı h~ saat beklemek! Ne olur, ne dar. 35 ton ketentolıumu, 53 ton un, 
~t, t saat daha! Bu bir saat bek· 21 ton seytin yağı. 30 ton muır, 30 
~.tneğ:flerini memnun edecek· ton yulaf, 3 ton nolıud, 73 ton tiftik 

11 
tJ"denh. ol~~ üzere 1038 ton mahau) gel· 

• ., bir 
1 

ır~, puıuda bekleyen 6 ki· mııtır. 
~•na h~ktrik ıeyyaleaine uğramq· Dün bonada muhtelif mallar ıu 
deıı,.. ,6 ır anda irkildiler. Hepıi bir fiyatlar üaerinden muamele görınüt· 
tq~ ~ da aynı zamanda! Çünkü, tür: 
~ 

1 
ulaklarına bir otomobilin Yum~pk buğday 6,22 _ 6,27, 

'1t,,bni ;.ırıltm, derinden gOriildUil ıert bugday 5.25 _ 6,5, Kısılca 
"l~ § 1• Otomobilin, son ıflratle 6,17 - 6,15, arpa 4,2. 4.1~ bakla 

s .. 1. .. ~nl la§_ ılıyordu!. 3 38 . . il tl()oaıı ' -. 4..12. çavda•.4,30, yulaf 3,39, 
'lan eyin erkenden çam ormanı kuıyemı ~25 _ 8,30 kunıı naerin· 

... ?~il! ji1tat1e gelen meçhOI bir oto· den aatılmı~tır. 
"- İri • ~ de, koYuğu -.potta kutu· 
dn_g.. nı gören ağa~ kfitilğünftn bulun Para Boraacntla 

E .. Yere doğnı ! İatanbul para bonaamda dün mu· 

iliı..ı~~ ~u ıneçhiıl otomobil. belde- ~le yine durgun geçmiı. birinci 
,., helJ çıfti getiren otomobil del;!· temp Türk borcu tahvilleri ıs e ,.. t.li1 ı "Yenler hesabma ne abi l'llt' ırlmrı• ikici tertip Türk bo""' tahvil· 

leri üzerine hiç bir muamele olma· 
)' Gelenle h m11trr. Ergani tahvilleri 95 den sa· 
~!lf talı r . caahma da, öyleya ! Bir tılmıı. aelan t;imento ,-e Sivas Erı:u· 
.::~ .;u~ıe, lethisl~ bir kazıya nım tahvilleri üzerine hiç bir mua· 
~l-.: gı ehılirlerdi. Memurların si· ı t ı· ~ .... Re~ me e olmamıf, bir ngili• ır.,ına 
""'')edikleri:; derh~! atılnlhağa h~r 6.'ll kumı kıymet tesbit edilrniıtir. 

a çıkın ve mer amellızce ııek.ı •ş olduklarına göre! Yilze lilllllrmelıten 
~I •-· eyenl h ll11:ın eı· .. er, oyun1armJ uzattılar. mahlttlm o/da 
?tıoh· 1 tuf ek · H" ltı ı)j ilk .. çı . mton, ~elen oto· _. _ "k •ş. dikk gorendı. Gözlerini dört aç- Kumkapıda oturan Yel'\·ant l'Jtrı 

h. atle ha'· rd İlminde bir kadınla. sokak ortaımda 
u etk .~n o u,. in Çok en h r·r h ka,·gı etmialer, merkcı;e götürü ıüt 
tarı k ' a t ir rslık ~alarak :ı gllt tırdu.. . • )erdir. .. a. ik· 

1 
. gıı nııtralvozunun arka· ı ·d ger 5 1 lfıklil · Karakolda iradeleri alınırken. u 

ki•'ıv· . m, yt"rleşti. Iııhkla. di· l · A ~ J ı ık delini nnemi .. ·en Y t:n arıt polis erın 
t ~nrak az otmitti ,.t".. .. . • a, '-· l ) nrın1 dakı"k ürdü b , c; önünde Aıtrilin } üzüne tükürerek 
..: J O u t at! u . ._on t hk' ••J> aras d a ·r elmi~tir. . 
ı .. .ı er aldı•-ı "Ut e enler. arkasında C 1 k --~:ı ~ arı ..ı il 'ürnıii 01 .. •uıt nıa 1 emeeıne 
h._ ~lerj 08 ar arka111ndan. bek· • k 1 -.... ıı otoınob T . verilen Yen· ant 3 giln hapse. i i ira 
'•rr i)·lakınında m;, ~lelçtJl.er. dŞose. Dor 1 mahkeme muraflaruu ödeınege mah· 
)' Yed v enıvor u. o·ı JCO k Juk olan 
ll\••tla e, otomohiJ, voku vukan p~ra reıHmıt 'e unıı 

ttl\ dı ve ht d t · kum olmu•tur 
. erı F 1 ıtr:ı a önlerinden p;e- · • z1 fel 

gi}'Je .... ' rank Hamer oto b· ı · !Moda Yat klUbUnde JB 
\·aıc· <4UJnar · nı<' ı ın ren ıt hnldı asını teıhit etmeğe bol bol ' Manevral1r dolayııiyle misafiriıniı 

t. bulunan doıt meınleketle~d Genel 

Jeti olmuttur. Bu itilada dört dev· 
re görülmektedir : 

1 - Çin ·Japon harbi (1894 • 
95) bu muharebede Çin ordu•u o 
kadar peripn oluyor ki Pekin hii
k6meti ecnebi devletlerin yardı· 
mına iltica ediyor. 
B~nun üzerine, Almanyanııı. 

L~hııtanın ve Franunın mütterek 
bır tetebbüsü ile Japonya istila 
planından alıkonuyor. 

2 - Rus - Japon (1904 · 905) 
bu muharebede Japon ordusu kuv 
velini gösteriyor: Japonya tek ba
tına Büyük Çarlık Ruayuı ile çar· 
pışıyor ve onu mağlup ediyor. 

3 - Büyük harp (1914 · 18) : 
Bu harpte ~apon ordusu daha 

büyük bir mevki aldıimı gösteri· 
yor ve "Bet muzaffer deYlet" ara· 
sına ıiriyor. 

4 - Bugünkü devre: 
Bugün Japonya büyük bir im· 

paratorluk kurmak arzusundadır. 
Japonyanın sikayeti. mallArım ....... 
tacak kafi derecede yer bulama· 
om asıdır. Bu yüzden yayılmak ve 
hakimiyeti albna birçok yerler al
mak iıteyor. 

Bu devrenin ilk safhası Mançu· 
kuo'aun Jap"'D bikimiveti altına 
ıirmeaidir. lkind safhası da bu· 
1rünkü Cin • Japnn hidiaeleridir. 
Butrün Japonya Çinin timalindelri 
hı,huhat.. p~muk ve köD"i\r itibari
le zengin olan yfrleri almak i.te
yor. 

Kadlks vapuı unun 
tayfaları 

Çanakkalede meçhul bir ta.btel· 
bahir tarafından batmlmıt olan 
Cadikı vapurunun tehrimize geti
rilen kaptan ve tayfaları dün Sov
yet Varlan vapuriyl• Odeaaya ha· 
reket etmiflerdir. Batan vapur 
ve tayfaları Odesadan bir lspan· 
yol vaourivle aıemleketlerine dö. 
n ..... ~klerdir. 

Romen mlln mUdataa 
nazırı .. hrlmlzde 

Ronıanyanm rnilll müdafaa nHm 
Pol Angelesko dilli limanımıza gelen 
Romanya bandıralı Daçya vapuriyle 
Pir~en ,ehrirnize gelmiıtir. 

Nazır husu11i tekilde ıehri gezdik· 
ten eonra 'apara dönmüı ,.e ~hri
misde bulunan Romen gemiıi kuman 
danı ile bir müddet göriiımüıtür. 

Baısa festivali 
On eylOld• bll•llıor 

Bursa, .. (Telefonla) - Buna fes
tivali komitesi bir ayd&nberi devam 
ettifi tetkiklerinden ve çalıfmalarm
dan IOnr& featJvalln açılma tarihini 
kan.rlqtmnqUr· 

Bursa feativali 10 eylülde açılacak 
ve 12 eylWde bitecektir. 10 eylül daf 
gUnll, 11 eylül kaplıcalarda ıu günü, 
12 eylill MudaDyada deniz gilnildUr. 

Bu eğlenceler f evkalide bir surette 
tertip edilmit ve hazırlıklara ılındiden 
bqlanılmııtır. 

tzmlr ae,.ııs·nde Bur .. 
pavıonu 

:aun-. ı. (Telefonla) - İzmir ser· 
giıind• Bursa turistik köşeai için gii· 
r.el bir pavyon hazır1anmı§tır. Burada 
Bursayı temıil eden bir kadın heykeli 
vardır. Heykelin Ur.erinden ıular ak· 
makta ve ıemini beyu. kenarları ye· 
til bir çini bavuı& dökülmektedir. Ha
~n iki tara.tında, dinamo ile dönen 
camlı dolaplar içinde Bunanm büyU
tUlmUş f otofraflan görülmektedir. 

İzmir eergiıindeki Bursa kÖfe.lf sa
natkar B. Hayri tanfmdan haztrlan-

mıştır. 
Btın!& va.füıi B. Şaban Soyer, sergi-

nin açılış töreninde bulwunak Uzıere 
bugün (dün) hareket etmittir. 

Yerll koyunları Merlnos-
l•ttırmak için 

Ankara. ( Hususi Muhabirimizden ) 
- Garbi Anadolunun Bursa. Balikeair 

ınla . 

Son Irak hadiseleri her tarafta ---------

~por işleri 11~ büyük bir alika ile kartılannuı1 
bu huıusta ileri geri birçok fikir 
ve mütalealar ıerdedil.mi,ti. Ec· 
nebi kaynaklardan ıelen haberle'· 
de Irakta dahili vaziyetin karııık 
olduiu bildiriliyordu. lrakın Tü'"· 
kiye sefiri Bay Naci Şevket diin 
matbuat mümesaillerini kabul ede 
rek ıon hi.diıeler ve lrakın d~hili 
ve harici ıiy~ıeti etrafında şu be· 

Dlsiplınli çalışın 

d og111 
21 spor bii1gesi ihdas cd 

yanalla bulunmuf tur: 
- Irak orduıu ıabık erkanıhar· ,..... · ı ı · · ıı;ın n 'u ~ • tC'n ıp 'e ı r 

biye reiıi General Bekir Sıtkının İ rl'~in dl' T. ~. ı . l!cıırl u 1 

Muıuldaki ıuikasta brban gitme· ) CIİ 16 _ s - 937 tnrihli t 

ıi dört gün sonra bunu takip ~- ında hiiLiiıı por hii'g lcri lı 
den E11eyİt Hikmet Süleyman ka · l arınn oralaım , 0 Ji ,e parti 
bineıinin iıtifaıı, öyle görüyorum, l nrmın cçilıne~ini ittifnkl 1 

ki bazı yanlıt haberlerin ya}ılma- Jn~tırch~ın ı e" dcc hilılirmİ•..t 
tına ve bu yanlıt haberleri euı Me' ı·ud }ıöl~c lıa.,knulnrı i 
tutarak hau yanlıt mutalealarH:ı ccklcrrl ir. E ki hölı::;c Jı, fı:an l 
ileri sürülmesine yol açmıtbr. nel ha knnlıkı;,a ı:u tnmim gön 

Meıeli., Muaul hadisesinin lr.ı· tir: 
kın mukadderabm defittireceği " S por ;~:lrrindr. daha mii 
ihtimalinden ve lrakm harici siya· rimli , c diizf'nli çalı manı 
ıetinde bazı defitikliklere saik o- mnkMd " le ııpor bö'g feri b 
lacaiından babtedilditi görülü- larına 1 ilôH•t ı-ıarti ba~krml 
yor. EYveli fUDU beyan etmek ia- grtirilmr.si bn"'lı b11l1mcl11sm 
terim, ki yeni k~bineyi tetkil eden timiz ~em~l ~rkrrtrtli~rıcc tr 
Batvekil Eueyit Cemil ne merhu"ll nıİ§ lmlmwwktadrr. 
Yasin pqanm partiaine ve ne de Bıı harar bölge basl.anlıH 
Esaeyİt Hikmet Süleyman beyin - bizznruro - i~ti/a Ptmc 
partisine memuptur. Kendiıi ga· ,·erlerini vilii rt parti ba~T.an 
yet bitaraf ve Iraklılarca, aevilmit ıerA·t>..lmPlerini icnıı cuirmela 
ÜÇ defa Batvelrilette bulunmuı Rifriil• partinin mrmıl<'k 
bir zattır. Ayan azuındandır. Ay- hakJmıcUı ela her i~ıc oldu~u 
ni zamanda biç bir vakit harice 'l'YJlleı ve ' iiksclıici olar.ağı 
tebit edilmi! değildir." ~üphemi:: olmayan bu /,ara 

Bay Naci Şe.kel, bundan aonra ne getirilmesi zarureti le ni 
lrakm barün)di vaziyetine temas lan bölge imsi.anlı "'ı t azif en 
ederek f11Dlan .aylemiflir: ne kadar ifasında göriifon 

- Son alman maliimata nua· m~ni::r ~·11r11 nı namına te 
ran lrakta vaziyet tamamiylf! der, bıı kı)m<'tli \ard m re 
ıükunet keıbetmi,tir. Aaayif ye- larını:rlan spor isl r· ıizdc 
rindedir. HükGmet vaziyete ha· bö fo de fn dalmımnl ıan mn 
kimdir ve her teY tabii ve normal- lmnrn ·acağı emnı)<'tle <ı) 
dir." !erimi sıuuın111." 

Naci Şevket bundan sonra fra· Bu meyanda Jıe iiz por 
km harici siyasetini anlatmıf, Irak kurulmamı lmlunan ilfıyet 
ta ..-ulnıbulan kabine deiitiklifiy- lerin~e ele hölg ]erin knrulm 
le harici ıiyuetin hiç bir auretle hacıkanJarhıdan rica cdıJmi ti 
defİflDİyecefine ipret ederek tun dh c kaıfor r>or l öl i ı ,.j 
)arı aöylemiftir: olan ıncrk<' 1 r nnlanlı: 

- lrakm ve ıimdi iıbaıında bu- Ağrı, Biıı~t>I Birli • B ıhı, 
Junan hüldhnetin harici siyaseti Eliiziz, Erzincan ııtep Gün 
hakkında mufa11aal tafsilat verebi- Hakkiırİ · Kar :\Inl:ıl\a, 'lar 
lirim. din. in:.. N i~ )C'. iinl. Sinoı 

cln~ı, Tuıır.cli, \ nn. 
frakın haricf ıiyaıeti merhum Bu k"rrc hu , i'a) t'C'rdC' 

Kral Faysal'ın Irak itin teabit e~- gclcri tC' i ('t1"1inre 1 ·ı c 
tiii ve Kral Gazinin teyit ettiii v ! ·r. ç:kn or deme' tir. İllm n 
muı.kiben ifbqına ıeçen bütün lcri i t"f akı z nrnnın lıı hir ) 
kabinelerin takip ve tatbik ettiği ge kuralı ·ımc'. için ft J re C'cl 
ıiyuettir. az iiç klüp ara ur h. J urk p 

Yeni kabine Jralun müttefiki O · mu niıı:nımuı e i 1 ·, 1 lıir 
lan lnsiltere hükt\metiyle dostane h:ı~lı olmnd1":ın,l ı:ın, 111 :ınl:ı n 
münasebeti iki taraf arasında 'ilil) "tlerıfo ı> r klı h i ı \ 
münakit ittifaka istinaden muha· lunmnca d lı lı J.. kt ul c 
faza edecektir. Ayni zamanda takclir<l or 1 r J 1 i h 1 leri 
kardet ve komfU Türkiye, lran, zif e ı por 'np. n!:ı ı 1 ır nra' 
Suudi, Arabiıt&n ve diler ıark '''P , m nlnrını 't kluplı:>rini 
memleketleriyle olan dostane mü- ~ak ~ponın , n} ılma ' e knlk 
naıebetini muhafaza edecek ve ıa· takip olaraktır. 
mimi balların takviye, idame ve -----------ı 
tenıniyeaine elinden ıeldiği ka '/Vamzet hahim 

müddeiumunıil dar çabıacaktır. 
Kaıbine Irak ve lran araıın<ia 

ahiren Tahranda aktedilen mua -
bedeleri ve Sadabat miaakım Irak 
parli.mentoaunda azami aür'atle 
ta&dik edilmek üzere takip ede 
cektir. 

Irak hükumeti ,ayni ıamand:\ 
Arap ittifakı miaakmı muhafau 
ve idame edecektir. 

HükOmetimin diier bütün de'·" 
letlerle olan münaaebab, doıtluk 
ve barıt eauına müstenit olacak· 

tır." 

muz başınd..n blf}~yan sun'i tohum· 
lama ameliyesi on Del eylille kadar 
devam edecek; bu mllddet za.rf ında 
Buraaıun Yeni§ehir kazasından itiba· 
ren Balikeairin Gönen kazası Sanköy 
nahi)'Mine kadar temadi eden §eJ"id· 
varl bir aha dahilinde 100 - 120 bin 
ko)ıın tohulnJanac&ktır. BugUne kadar 
hıı mıntıı.ka dahilinde tohumlanan ko· 

nl) -

ra re sı K m l, Ank 
reisi Naib, Konya reısı Sadı 
ba.şmUfetti i ve hukuk ı lerı 
Şinasi, İzmir müddeiumum ı 
temyiz mahkeme i raportoı 
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Japon ve Çirl tay
yareleri faaliyette 

/Devlet çiftlikleri 
idare şekillerini 

On beş bin Japon Şanghayı tahliye 
etti Çın kıt'aJarı cenuba doğru ilerliyor 

Changhal, 20 (A.A.) - Gece 
bir na\diye gemisiyle iki Japon 
krüvazörü Japon konsoloshanesi 
civarına takviye kıtaları ihraç et
miılerdir. 

Bu sabah şafakla beraber Japon 
tayyareleri Çin demiryollariyle de 
niz tezgahlarını bombardıman et
mişlerdir. Çin hava müdafaa ba
taryaları Japon tayyarelerine ateı 
açmışlardır. 

Çin tayyareleri bu sabah Japon 
mevzilerini bombardıman etmiş 
lerdir. 

~okya, 20 (A.A.) - Changhat
den bildirildiğine göre Japon tay
yareleri, bu sabah saat 7 de cenup 
istasyonunda Changhaı varoşların 
dan Kiangnan tersanesi ile bahri
ye tezgahlarını bombardıman et
miılerdir. 

Changhaı, 20 (A.A.) - Japon 
Jiarp ge'mileri bugün öğleden son
ra. Changhaı'ın garbindeki Çin 
mevzilerini bombardıman etmeğe 
başlamışlardır. 

Japonlar İngilizlere aid olan 
Broadway Mansions binasını müi 
teciler için bir kamp haline ifrag 
etmitlerdir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Changhar 
'dan gelen bir Japon telgrafı, Ja
pon tayyarelerinin bu sabah Ha 'l· 
kovu bombardıman ettiklerini bil
dirmektedir. Tayyare meydaniyle 
mühimmat fabrikası mühim hasa· 
ra uğramıştır. 

Changhaı, 20 (A.A.) - Japon· 
lar, Hongkow'da örfi idare ilan 
etmişlerdir. 15.000 Japon Chang
haıdan tahliye edilmiştir. Şehirde 
daha 10 bin Japon vardır. 

Changhaı, 20 (A.A.) - Japon
lar, Hanken ile Yangtseyu arasın
da hatlarının kesilmiş olduğu hak
kındaki haberleri tekzip etmişler
dir. Çinlilerin cenuba doğru iler
lediklerini inkar etmemekle bera
ber Japon kıtalarının Broadwaya 
hakim olduğunu beyan etmekte -
dirler. 

Pekin, 20 (A.A.) - Japon as
keri makamları Nankin hükume· 
tinin kontrolü altında üç Çin fır
kasının Pekin - Hankow demh·
yolu boyunca Liangsigde ve P~
kinin 25 mil cenubu garbisindf: 
kain Japon mevzilerine doğru iler 
lediklerini bildirmektedir. Muha
samatın pek yakında baılıyacağı 
zannedilmektedir. 

ikin Çin fırkası Tientsinin 3? 
mil cenubunda kain Maşang şehn· 
ne vasıl olmuşlar ve TuliuşendeJ-' 
Japon mevzilerine karşı cephe al
mıslardır. 

Japonlar Hankow geçidine 30 
mil mesafede Suyungvan şehri cİ· 
varında bir noktaya vasıl olmuş· 
lardır. Bu geçit üç Çin fırkası ta
rafından müdafaa edilmektedir. 

Şanghay, 20 (A.A.) - Röyter 
ajansının hususi muhabiri bildiri-
yor: . 

Amerika amiral gemisi Augu~· 
taya bir hava müdafaa bataryasın
dan atıln bir obus düşmüştür. Bir 
ölü ve 18 vralı vardır. 

Obüsün Cin toplarından mı. vok 
ıa Japon t~planndan mı geldiği 
meçhuldiir. 

Şanghay 20 (A. A.) ~ Saat 745 te 
11 Çin tayyaresi Hongken üzerinden u 
çarak Japon umumi karargahını bom 
bardıman etmişierldir. 

Pek yüksekten uçan bir Çin tayyare 
leri Japon bataryalarının şiddetli ateşi 
ne maruz kalmışlardır 
Şanghay 20 (A. A.) - Şanghaydan 

Hongkonga tahliye edilmiş ol:ın 1n~ifü 

kadın ve çocukları Duchess ve Duncan 
topitolarının himayesinde gemilere bin 
meğe başlamışlardır. 

Şanghay 20 (A. A.) - Ecnebi gemi 
!erinin beş mil uzaklaştırılması hakkın 

da Çinliler tarafından ecnebi deniz ır.a 

kamlarına yapılan müracaata Amerika 
hükCımeti tarafından verilen cevap hu 

gün amiral Jarnell tarafından tevdi etli! 
miştir. Cevapta, Şanghayda bir tek A 
merikah bulunduğu müddetçe harp ge 
milerinin Bund açıklarında kalacakları 
bildirilmektedir. 

Zannedildiğine göre İngiliz gemileri 
nin bulundukları mahallerde kalcakla•ı 
m bildirecektir. 

Talebe kaydi 
Ortaoku ı ve liselerde 

başladı 

Ankara 20 (Ihı u i l\luhabirinıiz· 
den) - Ortaokullarla 1 İı:ıclcrclc lıır 
günılen itibaren talchc namzedi kn)
dına ve te~rinin hirirıC'i cunıa giinii 
ele dcrlcre ba;;lanacaktır. 

Ortaokullarla 1 i clerılc Ye ilk liğ· 
rctmcn okulların ela C} Jij) ayı içinde 
yapılacak imtilıaıılnrm hangi günlı•ı
de yapılacağı tayin cılilıni~tir. )Ji c 
fen 'e e_dchiyat kolların<hı yapılacak 
olgunluk imtilımıları §11 ı;iinlcrıle ya· 
pdacaktrr : 

9 Eylül pcr~cmlıc. Tabii) e, {.l'arilı 
l l Eyliil cumarlcl)i Tiirkçe koıııpo· 

zi,..yon. 
14 Ey]iil salı Hiyaziyc, FeLcf \C 

f çtinıaivaL, 
17 Eyliil cıııııu Fizik K iınya, Eılc

hiyat. 
Birinci \f> ikinr.i dı•' re on ~mıfln· 

rının hitirme '"~ hiitiinlf'ıııe imtilınn· 
ları cwliiliin hirinclrn rkizinc kaılar. 
ıliğer ınrflarnı ise sckiziııclen on sc!..i· 
zine kaclar devam ~aeı·cktir. 

Ankaıada asfalt 
yollaı 

Ankara. 20 ( H Uhll~İ :\111 lıahiriıııiz· 
den) - Ankara lıe)cdi~ e .. inin lıirkaı; 
senedenheri sokak 'e ı·aıldcleri a fail· 
la;:tırınak faal i,·etine hu ı'ne ılc de· 
vam edilmektedir. llalf>ıı çalr:.ııınkta 
olan Ulus - ':\fuı;iki ıııııallinı ınektehi 

'e Erzurum kciprii ii - CPlıcr.i i .. ta • 
yonu yolJarı iki ay zarf mda ikmal e· 
dilıni .. hulunacaktır. 

Sanıanpazarı - 'Niinuıne lıa tnlıa· 
nesi parke kaldırım kı rnmm lla a~falt 
olarak meHİtn ı-;onnna kadar hitme:-i 
rnt•?ıakkaktır. Parke kaldırım olaral, 
Y...ıklardan Hı:'ar knpıııına kadar ve 
H1. arın i~eri:-i ana yoldan hı:' mat· 
haa 1° Sofokkuvu, Meefü arkaı.ı k
kiinrüyc kadar olan kı un ile lJirle~e
C'ek, Çıkrıkçılar yokw:u Koyunpaza· 
rına hağlanaC'aktrr. Akkiiprii - Ye
n it uran mahalJcsindc lıir ana Yol a
cılarak 'e haıı pa"lİ orakları dilekleri 
ha' i ınuh·eJif Yollar in~a edil er.ektir. 

Biitiin bunlnrdan ha~ka Dikınm 
temdidi volu - Janclarma mf>ktchi 
ara~ı. Ccher:i asfalt yolu ile Hamamö· 
nü ıliirt yol ara"ı 'c rmbiki muallim 
tnf>ktehi ile kiiçiik zabit mektebi ar:ı"ı 
~a;;f alt Ye parke olarak inr;aya ha~la· 
nacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
l..C)KMAN REKtM 

Dahilive Mütehau11n 
Pazardan tıaşka ı;:-tınlerdP. O~leden !IODn 

ııaıı.t ı 2.~ tan 8 ya ı kadar lstlınhulda Olv&:ı 
yolundıt ı 104 l numllrRlı hus\ı:.ı kllblnealrıdc 

haı;taJarmı kahul edf'r 8Rlı eıımartes1 güıı 

len ımtı:ıh ··n.l'l- 12" sııetırrt hııklkl fukaraya 
mahıoustur. Muayenehane ve ev teıctoo · 

22~~1l Krehlc trll'fon: 21044. 

Tesbit için bir komis
yon kuıuldu 

Ankara. 20 (Hu usi .i\luhahiriıııiz· 
den) - Atatiirk'ün millete hediye et 
tikleri çiftliklerle Hkiilete bağlı çift
liğin, hara. pamuk i~Jah i-.tasyonla· 
rmm idarei'i ~ckillerini tetkik 'e tc:ı· 
lıit etmek iizcre Ziraat V ckalctinılc 
lıir komi~yon lcı:kil eılilıni~tir. Ko
ıııi yon Baytar uınuın miidiirliiğiin· 
elen Saliihaddin. Ba) tar he~inci ek-

i lı'uaruı nnra!\iİl lmle!\in<len nlrrımrs C'Tı sorı rcsmı.. • ~ E~on ıııüdürü lı an, ~en miişaviri ~-~--~~-'-~·--~~~~--~~~--~----~~ 
'l'alı:-.in. Ziraat unıunı rnüdürliiğiinclcn Jl'~mektep hı•taplall 
fen ıııii~aviri Aziz, Ziraat ıniitchas;;ı - Jiğlenceli köşe fu 

!arından Vaıııık Keıııal ve Ra:;:idd en lllÜSabakasındB 
miirckkcptir. Ke 1itlıe1 ~rl e 

Çiftlikleri gczıııck iizcre ~rhriıııiz· kazananlar 
llf'n harC'ket c<.leıı heyet c.;iftliklcrcle ı l ' riııtj( 
ikliııı, toprak 'c lıap·ancılık nokta· 1 C Sa P Ü Y U 1l U Ankara, ( Hu u i 1ulıa Jt 13 

dm) - Geçen eııe clertılerc h:ı; .. D "rnclan c .. a .. lr tetkikler yapacak "\C l k )ır ... 
lınnılar. l'aınuk i lalı i la~yonlarr ve dı~ ko~l:;~~o;İ~~ııı l 1 onu an ıı- tlıkttban slonra ~ir~ok :!~ı~~!a~ı~udô~lo 
zirai çiftliklerin i;:lctıııcll'ri11i Ye ı:a· ma aac an r;ı m ınııo,; :ı " ~ 0ı 

] a~ız - l ır hlc" en 1000 nrrız, ) mııı , c ikii,·etlerc nıc) ı h~.ıııa i,..tikamct 'e ı::ckillnini tn,•iıı ~ · ' ('l re ) 0 aç -,; !ı: • ··ıı t 
ı. J llinle\cn ::!000 kulnk. · · 1\1 ·r k·leti Lunıı <• • ederek hir rapor hazırlayacaktır. Zi- • 'crnu .. tı. acır. ve u tJ11' 

raat nkaleti hu rapor iizcrinc çifti- J Otoınohil - l ınotör - '1 l<'- uıek İ<'İn hu e ıc mektepler 11~1~ 
kcrlek · Portakal andığı. dan ilkmekle,r>lerin yeni kitBP ,c( ğin. hara 'e pamuk isliilı i ta yoııları- 1 1 

] l Şcm iye ~ l kacluı Giizc rn· ha tırıp atılıi!a çıkurmağa karar nın idare~inc aic liizıımln kanun pro- " 
• 1 · • ) ) ... ) ı k va. mi tir. .. JC crını ıa:ı:ır aııııı~a rnş ayaca tır. 1 S . ] Erkel ). ~nıuı lu Ik k 

1 
. )"rdııll 

Heyet Tr:ıkyaıla inanlı. Ta .m, f- .,cmsı)C \ekalC't i me tep erm 4 0 kit'1 
ı;eli, Tiirkgeldi, Sııltanl"U) u, Çııkııı- lıuYa. '(' beşinci suııflarnıd~.o~utı~la~ı Fıı'1 

K 1 C·r 1 , 1 1 Karı kora ' l hU)Uhlcıı 4hikkfi- lardan llı'r kı~ımm de:!ıstınnı .. tır· Jd °' a, araca 'ey, 1ı te er, E~ki f' ıir · • " t ıv· 
ıunın caıııcküııı Acele i i ol.:ın hir 1ar tahiatbilı::i i menulu kitap ~\ı İİrctmc çiftlik \'e haralariylc, Diirtyo), k ll . . "J .. I k ':t 'ııtP 

N ·ıı· ı '- · l"I • ·oca. mm ıçın a<-ı an mu a Ja U) • Jır f!ZI ı, .,ey ıaıı parnuK r a l J<:la yoıı- 1 Emehi l Tlirk 1 r l ~ JJUIV 
)arım gezecek \C Eeyahat iki ny ka· en er fazla muallim i~tirak etıni ti. ktef 
clar --iirercktir. ciiıııan - \rap aı,;ı. tetkik edihnis ve l>cş e!cr ilkınc 

K ki 1
. l Kol <'I' j l lıazuk r.ıd)o 1 ] k ı 1 ı l Hahcr aldı~ııııa gCir<'. ır ar<' 1 1 

. ere a m o mııııu:. ur. . dt~ 
ıııelıu<:u Şakir Keschir 'in Ziraat V <'' n :ıyl Pf~ı,·azı t. Birinciliği 7.İraat nıiihcııdislcrııı -,,J 
,_.11 ..... • . 1 1. • ı nı I\1arlrn Ditrilı ' ha· J I . S I. R v~: 
"' ıı;ı•ıe t:ı\'ınnıı en onrıı fan ıyclı l lıı'r Tarıl Fmin Ji gın, up 11 ıza .• ·" 

.1 ı·ı k l . 1 • . 1 ya pcreı:ıt C') ıı cı 11) ku uz hir h dıkl 1 hı .. ıv talı ı ı en om Hna ur ı :.me lııı 11•· kun nı hera erce yaz arı n ,1 
yetin tctkiklcrinıfon alınacak netice· scı·c. ~iı;;i derı,leri ntllı kitabı knz:ınıllh 
J 

' 
• 'f 1 ) Çalt!lf'I \h(' ık. J'k• •ı•v• u • 1\f"f tf' l'k '!\ipli erı en ı ~ ıı ac c edilerek ha ı:kıı hir ~ ıncı ıgı ınuını ~' u e ış ı ı .J 

:. l De, let · '\hrnk iılik. \ 1 JJl' 'rçlıe 'crilcccktir. 1 Korknk mii n' iri He icl Tarakı;ı 1 nta rıı ·~ 

ispanya 
hastahğı 

(Üst tarafı 1 incide). 

efe .ılma 

illıum aln .ı 

rif nıiiclürii Kemal Kapaıı·uı J.-t tJ 
iir;ünciilüğü Gnlatasar:ıy ilk kısn~·'ııt' 
muallimi Rnnn ~ıım kitahı: dürdıı·tl 

(,i;~ iin Jiiğü Kırşehir ortnmektebı :fen }J~iıf 
muallimi Zeki Yiiccl ilt> nynı 111e~ 

Bir, )irin Tarilı - Co~rnf yn muallimi jbr.,,df 

ş•j•~'.11•<'•1c"---ıa::ııE=-:ı::::ıcJC::::S:::O::ıı:c:::m:ıs.. G ijkçiin iin 1> <'rn h erce yazdık la rl .,... 
üzerine teahhüdünü bozmuştur. bir tebliğinde hadiseyi: "Porte- knzaıııms bnlunmakta<lır. . 1'16 
Sipariş edilen si:ahlan teslim et· kiz hükumetinin istediği silah ti· Bütiin bu <'ı;rrlnin ;:;ahiplcrıııe 
memiştir. Portekjz hükWııeti Çe- pi fabrika tarafından daha ev· kfıfntlar cla~ıtılnn~tır. __,/ 
koı;lovakyanın Sovyet Rusya ile vel Çekoslovak hükumeti ihtiyacı *"f 
aralarında bir ittifak muahedesi için hazırlan-:r.ıştı. Port <İz hü- Yunan kadınlar cev:,e 
bulunduğunu dü9ünerek fabrika- kumetine başka bir tip silah teklı' I. / h ;oıiZ" 
larm bu tarzı hareketi Sovyetle" edildi. Fakat kabul edilmedi. Liz· ye laza arı şe 1 ııJll 
tarafından Çekoslovak hükumeti bon hükumetinin darcınlığma sc- Şehrimize Yunanistanın •·Iı~iW 
nezdinde yapılan bir tazyik eseri hep budur." tarzında izah ediyor. Klüp" azasından müteşekkil 19 Jtı~ 
olduğuna hükmediyor, sonra Sov· Portekiz ile Çekoşlove.kya ara· bir kafile gelmiştir. tr 
yet Rusyanın böyle bir silah satın sının bu şekilde açılmış olması 1911 de Bayan Barcn ta.rafın~~: 
alma işine karıtması için ne gibi şüphesiz bir harp ile neticelenecek sis edilen bu kadın cemiyeti fe.lt ~· 
bir sebep olabileceğini düşünüyor, değildir; yalnız bu hadise, yuka- nelere yardım, Yunan kültür ve ıctJGJ! 
kendi kendine: "Belki Sovyetler rıda işaret ettiğimiz gibi, bug~n tını himaye gayelerini taşıın9 ,nete' 

benim alacağım silahları ispanyada Avrupa siyaset aleminde!.' ,ergm· ve Yunanistanın birçok yüksek ,.,,r 
Franko ordularına devredeceğim· liği ve ispanya meselesinin nasıl rine mensup Bayanlardan azıı.Sl 
den şüphe etmi9tir, bu şüpheyi i- hütün dünya icin tehlikeli bir a dır. ,,~. 
zale edeyim." diyor, Prag elçisi mil haline geldiP.ini göstermek ;. Şehrimize gelen kafile BaY3~ ıı1ığı 
vasıtasiyle hükUnıet nezdinde t~- tiba .. ivle verçekten karalttcristi'n rinaki ile Bayan Orlof'un . ba~ ~ fP' 
tebbüslerde bulunarak Çelrnsfo· bir hadisedir. altındadır ve !stanbul festivalill 
vak fabrikalarımı ıipariş edilen ASIM US nuna kadar kalacaklardır. 
silahlar doğrudan doğruya Por ~ 
tekiz ordusunun milli müdafaa ih-
tiyacı içindir, diye kuvvetli temi
natlar veriyor. Fakat bu teminat
lara rağmen Çekoslovak hüki'.imc· 
ti ve fabrikaları Portekize istediği 
cins silahları teslim etmemekte 
israr gösteriyor. Bunun üzerine 
Portekiz devleti Çekoslovak de\·
letiyle dostluk münasebetlerini 
kesmeğe karar veriyor. 

Diplomasi tarihinde hususi fab
rikalara silah siparişi gibi sırf bir 
ticari meseleden dolayı iki mem· 
leket arasındaki diplomasi müna
sebetlerinin kesilmesi böylece il':. 

Kıymeti Pey parası 
Lira Kuru§ Lira kuruş 

311 ıo 23 40 dükkiın . T • 11 duıc 
Eski çarşı yeni Beyazıt mahallesinde Çadırcılar caddesınde 112 N°· eSi V 

kanın satılmak üzer' 15 giin müddet! e arttırmaya çıkarılmıştır. ıııe.I ıe1Jljc1' 
9- 1937 pazartesi günü saat 15 te ynpı lacaktır. İsteklilerin mahlulıit k; 

gelmeleri. ~ 

A ara Valiliğinden: 
defa görülen bir hadisedir. Zira 1·.,Je ~ 

· k" .. d · 1 k 100 .. · • · k ı .J usu •ı tY Portekiz hükWııeti yapılan silah Sıncan oyun c yem yapı aca goçmen cvı ı~m apa ı zan 
5 

de 
siparişinin münhasıran kendi or· pılan münakasa 4 Ağustos 9S7 tarıbine muallak iken tayin edilen saat 1 

40 tor) 
dusu için olduğu hakkında tenii- lip zuhur etmemiş olduğundan arttırma ve eksiltme ve ihale kanununu? , 
nat verdiği halde sözüne, istediKİ maddesi mucibince bir ay müddetle pazarlıkla açık eksiltmeye vazedilıniş:f·ıir• ~ 
yapılmak suretiyle itimat edildi- Keşif bedeli 632 lira 77 kuruştur. . Muvakkat teminat parası 441 e~ 
ğinin maddi delilini ~öremeyince kuruştur. Ahıkadarların 5 Eyllıl 937 tarıhinde tekliflerini Ticaret Odası ~ıı'""ıJ 
bunu milli izzeti nefis meselesi m ve 1937 senesi mütcahbitik "csikasını ve teminat mektubu veya ına\cıııııı'ıt 
telakki etmistir. Çekoslovak hü· adı geçen günde nihayet s~at 15,30 akadar Ankara Vilayeti Ev~ak 1<·~sri fı 
kumetine gelince, 0 hadiseyi inkar teslim cdüp mukabilinde bir numara pus-ıası almaları lazımdır. lstenılen .1 de'/" 
etmemekle beraber tevile çalıtı-j ni, şartname ve ke if ve pld.nları Ankarave İstanbul iskan MiıdürlUkJerırı 
vor. CP1<fl"lovAk mıııthuat hiiro_,11 bilirler. (5194) (2710) 



"8ysefiViıayeti Dliffii encümen 
başkanlığından) 

7 - KURUN 21 ,TEMMUZ 1937, 
/<' • 

. '(' ·~ 

biti' VJJaret . Sil 
it "-ııeıc ınerkezındeki arsada yaptırılacak 99557 lira 42 kuruş keşif bedel-

8'& . et ha.sta~anesi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
lfuıt Ul§a.at.a, aıd evrak şunlardır: 
~ huı~'Vele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname, metraj defte~i, 
~~ı, temel, bodrum, zeminkat planları, ön ve ar.ita ve yan poJikinbk 
~ İtuJ&e §akuli makta ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şose ve 

tq· ata ait fenni şartname. 
~ ~~~e 27 .- 8 - 937 tarihine m üsadif Cuma günü saat 15 de Vil&yet 

fate .cüınenınde yapılacaktır . 
.le.r. klıler hu işe ait evrakı her gün Daimi Encümen kaleminde ğörebilir 
-..., tkııiltrn . . . bel 
•-.ı, ili d eye ıştırak etmek istiyenlerin 6228 liralık muvakkat temınat • 
llı1ıtealıb~d~n so~ alınmış ticaret odası vesikası, Nafia Vekaletinden alnı~ış 
~~ b~ 

1 
ık Vesıkası, Vilayet Nafia müdürlüğünden ahnnuş ehliyetnam~, m

latihdanı § a.ngıcından sonuna kadar diplomalı bir mUhendis veya bir mımar 
edeceg .. ine d · t l 'kt t · · · . ltksut a.ır no er ı en astıklı belgeyı vermeleri şarttır. . 

~ ın~ 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından ka11unda tasrıh 
t_t k\resıkaların da verilmesi lazım drr 

d 48 e lile ·· · kar lıiakb r kapalı zarflarını yukarı da yazılı saat tan bir saat evvelıne ka-
~d, Ya~ı nıukabilinde Encümen ba şkanlığma vermelidirler. Zarfların. yu

t~erıılll 1.1 saata kadar yetiştirilmek üzere iadeli teahhütlü mektup şeklmde 
İşbu ~ı _caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

~art llıUt eşifnamede Nafia Vekaletince icra edilecek ıaanatın bili kayıt ve 
~id tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci la. 

~orunı Nafia MUdUrlüğüodao : 
~if ~ ~~siltıneye konulan iş: Sungurluda yeniden yapılacak 22226,48 lira 

2 _ ~lı :e beş dershaneli ilk okul binasının inşası işidir • 
.\.-~ u ı~e ait şartname ve evrak şunlardır: 
a - kslltıne şartnamesi. 
O l!Ukavele projesi. l): ~aYındırlık işleri genel şartnamesi. 
l!: - ennr ve lıususi şartname. 
~ :l{eşif, silsilei fiat ve metraj cetvelleri 

~~ fıt"':"" İ1-oje. _ 
"'l'~hı~enıer bu evrakı Nafia Vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü binalar 
~" 3 _ e Ve ~orum Daimi Encümeni ile Nafia müdürlüğünde görebilirler. 
· "~ l) ~ksıltme 937 Ağustosunun 26 mcı pel"§embe günü saat 16 da Çorum 

• aıınt Encümeninde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır . 
...... Ek ·ı ~ .. ~....., s~ tm.e kapalı zarf usulile yapılacaktır. . 

"<lb-, Eksıltıneye girebilmek için is teklinin 1666.99 Ura muvakkat tcmınat 
it .. ltiC: 3.§ağıdaki vesikaları göstermeleri lazundır. 
"'il' 1-far· et Odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapabileceğine 
~ 6 ...._ ~ Vekaletinin ehliyetnamesi. 

~.)ult:trı~kl~.Ir_1:ektupları üç~cü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
it..."'ta iJ... -~ sozu geçen komısyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
, "gond ·ı 
~ t.ıll'fıtı .. ~~1 ecek mektupların nihayet saat 16 ya kadar geJmiş olması ve 

geciknı tnuhur mumu ile iyice kapa tıhnış bulunması lazımdır. Postada ola-
~ kabul edilmez. (5293) 

~ 
~esi 

Sokağı No. Cinsi ltu ttin sı 

~ ~Yina ~ Bavuzkapısı 115 Arsa 
)'·~ ga İmam ~ 13 Dükkan ııtıq~a Sıra.serviler ' 3 hane ga 

Sıraservilcr 
'ı 

92 Dükkan veodalar 
' 94 

SEZEN 
T ERZiHANESi 

Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giy inenlerin 
terzisidir 

...... __ .__..- ~. 

' 

Propaganda i18nlar1 J 
===========~ ~=======-

1 

ıi 

Kiralıyoruz 
satıyaruz 

da denize hailsiz nezaretli arsalar ıa 
tılıktır. 

71 - UCUZ SATILIK YALI - Us 
küdar Paşa limanı nhtım boyunda rıh 
tımda banyo yer~ büyük bahçe, yed 
oda müceddet yalr. 

31 - BULUNMAZ FIRSAT Şiı;Ji 
ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl
mış sekiz oda1ı modern ve kübik kirgir 

En cazip modeller, mevsimlik metiD ev satılıktır. 

l'a. l-ukarıd 96 · lfe şık kumaşlar. ------------ Sat: al 0 "erilt..eka .. Yazılı vakıf malların 31 - mayJS - 938 sonuna kadar kira 7n _ A.OELE SATILIK HANE - ın ıy ruz t .. , 18ftınbu.l Yeni Postahane karfıatndo ı:-
'1a.1t et.ekli] ~zere arttırmaları uzatılmıştır.,. Aksaray Langa Sepetçi caddesi 59 74 - SATILIK MAGAZA. ARANI 

lflar rn~r1.? ~~.:- ağustos - 9371 pazartesi günü saat 14,30 da Beyoğlu -m:n::::::-,=ınun n•··-- No. Jı hane, ki.rgir bina 6 odalı, sarnıç, YOR_ İstanbul Sultanhamam Tahta 
'-....._ --durlugu Akarat kalemine gelmeleri... (5423) oı, doktoru p kuyu. bahçe, iki tarafı sokak, elektrik kale \ 'C civarında sekiz bin lira arasın-' -----= Necat i Palışi !!J vardır. < v. P. 1645> da satılık k8.rgir mağazası 

l ı ff Müracaat ayni yer 11 f · Hastalarını hergUn sabah 10 dan il--------------~-------------"{ a ıa vekaletinden • ak§am 19 za ka<lar Karaköy .Tünel· ( 
79 

_ BEYOGLU CiHETiNDE _ 75 - SATILIK PİYANO - Zim· 
~Qh., eyıuı 937 .. .. • meydanı Mahmudiye caddeıı No. • d kont·· 1ü t merrnan markalı çift bir Alman piya_ 
~,~~oıı.u salı gunu saat 15 te Ankarada vekalet malr.eme eksiltme 112 de kabul eder. • 60 - 70 bin lira arasın a or sa ı- nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ'-

a~ık ~~sında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye san Salı ve cuma günleri saat 14 den lık apartıman aranıyor. - hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 
'Şartı: sııtme usulixle eksiltmeye konmuştur. 18 ze kada{parasıze!ır. E -------

l'iie e ltıUd:t~~ buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada mal -------==a:-: 69 - SATILIK A.RSA - Suadiye İŞ arayanlar 
CeJttir ugunden Haydarpaşada vekalet tese11Um memurluğundan V3 caddesi Şaşkmbakkal istasyonunda beş 
}(U"~kka . ..---·----.... - .... - --.!yüz ml'!tre. 70-TEROtlME VE DERS- Bir 

·~ ~Silt t tcmınat 142,5 liradır. Gorio ea t:a -------------- Tilrk genci İngilizce ve Fransızca ter-
a lıaıı meye gireceklerin 7/ eylül ı 937 sah günü saat 15 te komisyon oda H. BaJzak • H. Rifat 67 _SATILIK ARSA._ Ayaspaşa-J cüme yapar ve ders verir, evlere gider. 
~r huiunmhları lazımdır. (2850) (5367) 

. .\ıt 
lltıı.h saray :Yatı 

Sahası M. 
ırıurabbaı 

Bir metroeu 
nun mu 
ham men 
bedeli 

İlk 

teminatı 

Sayfiyeye gitmezden evvel mutla
ka bir tane tedarik edin. Büyük Bunları almak veya satmak istiyenlerin ve bu işlerle alakadar olanların 

roman Ankara caddesinde V AKIT yurdunda VA.KIT Propoganda Servisine bizzat 
V AKIT Kitabevi • lOO kuruş bir telefon veyahud bir mektupla müracatlarmda bütün bu işlerinde muvaffak 

--- 1 b'I' ı Posta kutusu· 743, Telefon 24370 o a ı ır er. · 

Göz Hekimi i 
Dı. Şükrü Ertan Devlet Demlryollnrı ve Limanları 9 • 

Cağalotlu Nuru"91DAnıve cad. Nt> j , 1 1 t u udo I UğUoden . 
(Cağaloğlu F.czanesi yanında) Ş e me IH r • 

1.
,.,3 ı'••••T•e•le•f•on.•2•2•5•66•••••11 22 Ağustos 1937 pazar günü, Çrke.ıköy civarındJ yapıla~ak geçit resmi.nt • · ı k Ur.ere Sirkecıden "r 80 tenzılgörmek isteyen sayın halka bır kolaylık o ma 

19 aııes i nin gın Yerinde Kemaljaı:;a 
.\L adada defter emini sokağmd ı 
'\:~ ·arsa 

~haıay Yangın . 7,72 3 lira 
ot~lesini Yerınde Kemalpaşn 
~ısa arsa.n ordu sokağında 4 7 inci 

~% ray Yan 
1 

209.28 8 lira 125,56 ' 

a.~ allesizıi g n Y~rinde Kemalpaşa 
a. n 49 uncu adada 1,55 yüz!ti .., 

b.. l'lllca.r 12,09 5 lira 4,5._, 
:~ar da seınt· · zılı olan ~1 aYı-1 1

• sa.hası, bir metro:; unun muhammen kıymetı ya 
f!Jt ~ 1@\>a ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konuulmuşıardır. .. Şartna 

~ tnUdürtü ~ .. de ,,. .. rülebilir. İstekliler hizalarında go_sterilen 

DOK TOR 
Kemal özsan 

Oroloğ • Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - E'kselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 1 ~J: 41235 

li ücretle hususf bir tenezzüh katan ta.brik olunacaktır. 
Hususi tenezzüh katan Sirkeciden 8,00 de hareketle saat 11,56 da Çerke21-

köye ve saat 17,45 de Çerkezköyden hareketle saat 21,32 de lstanbula muvasa-

lat edecektir. . . 
Sirkeci • Çerkezköy gidiş • geliş bilet ücreti bütün resımler dahıl I. sınıf 

2345. II. sınıf 171, m. sınıf 110 kuruş tur. 
5 yaşına kadar ebeveynlen beraberinde gidecek çocuklar meccanen taşı· 

nır. 5 yaşından yukarı olanlar tam Ucrcte t.Abidir. .. . 
Fazla maldmat içiD Sirkeci garile banliyö istasyonlarına muracaat cdılnw. 

· ·r (5389) 



2 - KURUN ' 22 ~~USTOS 193'7 

Siyasi Hafta 
Büyük manevraların ortaya 

koyduğu hakikat 

Atatürk ordusu her 
ihtimale karşı hazır 
ŞARK ve GARP ARASINDA: f 
Hafta içinde cihan efkanumumi

yeai Uzak Şark ile Garbi Avrupa 
uumda bidip ~elmeden adeta mü· 
tehayyir kaldı. iptida Çinliler beyne) 
milel Şanghay ticaret merkezinde ve 
Hankeou da karadan ve havadan Ja 
ponlar üzerine hücum hareketi yap· 
tılar. Bazı yerlerde Japonlan gerile
meie mecbur ettiler. 

Buna mukabil Japonlar büyük 
mikyaata taarruz hazrrbklanna bat
lac:lılar. Hadieelerin bu inkifaf tarzı 
zaruri olarak Şanghay muhitinde 
lnci)iz. F ramız. Amerika gı'bi büyük 
devletlerin menfaatlerini telılikeye 
dilfürecekti. Onun için Çin toprak
lan üzerindeki lıadiaelere diier eeki 
ve yeni clünya devletlerinin de ka· 
~ kalman mümkün olmumk. 

90nra Franko bftndıraamı çekmiıtir. 
Buna nazaran geminin lapanyanm 
asi kuvvetlerine menaup olması la· 
mn ıeliyor. Halbuki Valans hükfı
naetinin Ankara elçili Bozcaada ci· 
varmda gemiai batınlan kaptanı ça· 
jrrrnı,, iki.i birden her iki l1panya 
hükumeti elinde olan denipltı ge· 
milerinin Katalagunu tetki' etmiıler 
Neticede bu aemiler arumda C. 3 
markah gemiye benzer hiçbir tahtel 
bahir bulamanutlar. C. 3 markalı 
olup torpil haclİ8elinden tonra F ran· 
ko banchramu çeken denizaltı pmi· 
linin betb bir devlete ait olmuı 
İcap edecejine hülanetmifler. 

O halde A~ devletlerinclen 
biri f1P9nya itlerini bütün biltün 
kanttmnak için Akdenizde Franko 
bandıralı bir konan denwtı pmili 
mi dolattmnaktadır) Eler ıeıçekten 
general F rankoya ait bir denizaltı 
gemisi bu faaliyetleri idare ediyor 
sa beynelmilel mukavelelere riayet 
ederek neden dolayı torpillediği ge
milerin mürettebatmr kurtarmak 
için daha evvelden tedbir a1mmuına 
imkin vermiyor ve kendi hüviyetini 
gizlemeğe lüzum görüyor) 

itte bugün aiyaaet aleminde lialli 
i~n ulrqılan bir muamma da bu· 
dur. 

Suriye tayanı : 

fite Ur.ak Şark vaziyeti &öyle 
l:iütün cihan efün umumiyMinin 
dikkatini üzerinde toplayan bir te
kil alınca :Akdenizrte lngiliz, ltalyan 
anlapnumm yeniden canlanmaar 
ispanya ,meselesi üzerinc.leki endiıe· 
leri bir dereceye kadar hafiflebnifti. 
Faliat bı nziyet hirbç günden 
fazla sürmedi. Gaıbi Akdeniz sula· 
rmda Abrupa devletlerini biıhirine 
düıüren harp liarelietlerinin birden 
bire f8J'ki :.\kdeniz mmtakuma ge
çerek Adalar denizini, aynı 7.8Jllan• 

da Çanakkale açıklarında Bozcaada 
civanndaki Türk kara su'--- da Türk eflcinumuuıiyalni yUnı· 

ıanm dan alikalandıran hafta hadiaelerin· 
kanttırdıiı görüldü: .C. 3 marblı den biri de Suriye ilyamdır. Bir haf-
bir Frankocu denizaltı gemilinin ta evvel eauen Nueaybin kaaaban
birbiri ardmca Oclesadan ispanyaya ~~ciaıbir-~iken Kürd ve 
malzeme ve yiyecek "f6türen iki lr Ermeni gümrük bçakçılan tarafm
panyol ticaret gemİ8İn.i torpillediği dan büyütülerek: adeta küçük bir ıe· 
haberleri geldi. Yine bu uada Çe- hir haline oetirilm11' olan Amuda 
koalovak labriblaıma bir ailab ei - • • • '--'--' pa üzerine ıilihlı hücumlar olmuttur. 
flf1 meee&C9İuaen Ciolayı Çekoalovak Ve bugün bu küçük •• ı.: .. tamamen 
ya ve Portekiz devletleri arumdaki ,aıu 
cliplomaei münue&et kailcli. tahrip ve yağma olunarak yerinde 

glllalerln ........ - 1 harabeden beıka bir ıey kalmanur 
,... br. Daha IOnra plen haberlerden 

Bu hadieelerle birinci derecede fÜp anlqıldıima göre Suriyede bqlayan 
haiz lapuyanm Valana hükGmeti bu ieyan iptida eanıldıir gibi .dece 
allkaLmımttrr. i\"ym zamanda Sov- bir atiret çapulculuiundan ibaret 
,. Rueya da müteeair olmuttur. değildir. Muayyen bir aiyut maba· 
· F Mat dikbte değer bir noktadır ki dı istihdaf eden bir ihtilil hareketi 
80D lıadieeler ln-=1terede dahi b ·· "k dir. Bu hareketin makllldı da Elcezi· 
LL.. h "" uyu S ~•-.ıiyet, hatta heyecan ile ifa· reyi uriyeden ayrrmalc ve burada 
m edileba1ecek bir haauiyet uyan· müstakil bir idare 'kurmaktır. 
~trr. Suriye İsyanı o hale ıelmittir ki 

.... lnliliz liımineli ~ mütea· her gün Türkiye hudutlanna birçok 
~top~. lnaWz ticatet pmi· mülteciler gelmektedir: 
imine hucum edecek deninltı semi· Bu itibarla C:la Suriye i.yanı Türk 
lerine lnsiliz harp aemileri tarafm· efkinumumiyesi için dikkate deier 
c!an atq edilmesi için Akdeniz filo bir mahiyet almaktadır. 
liumandanlığma emir •erilniıtir. Halayda kerı .. ldık: 
Bu en•irde enditeli bir ma:ıa w.zdiği Hatay itleri auen ~k idi; bu 
için olmalıdır ki ltalyanm Londra araya Suriye üyanı da girince bu 
ifgüderi lngiliz Hariciye Nezaretine itler bütün bütün çıinndan çıkmq
ıcferek zahat iıtemiftir. tır. Suriyede kendi hudutlan kinde 

Bu arada mühim olarak İngiliz emniyet ve uayiıi temin etmekten 
ıpalıafiline atfedilen ıu sözler inti· aciz olan bir hükumetin buradan lr 
fili' etmİftir: kenderun aancaiı hudutlanna ıiren 

- Devleder IDllDc:la denizaltı anarwi •lcmma karp hiçbir müessir 
gemileri muharebesine dair yapılan tedbir alamayacağı açıktır. Onun 
anlatma mucıôince harp halinde her için Suriye iıvanı Hatay ülkMi üze· 
~. Mr ~ete mensup denizaltı rinde alınacak tedbir bakrmmdan 
!'emı~ bir ticaret gemisini batırmak ehemmiyetle teJ~kki edilmek icap 
İlter ıee evvelden haber verecektir. "'df"11 bir hadieedir. 
Batrnlacalc gemi içerisindeki müret· 1 ırakta vaziyet : 
tebat ile yolcuların lrurtanlman i 'n .. 
İcap eden tedbirler •lmacaktrr· :n· l~k erk~ıharbiye reİIİ general 
cak ondan eonra..ı- ki d . 1 • Bekir Sıtkı ıle arkadqı Irak tayVare 

wr enıza tı ge- k ti . k da bi ı.. ... _ M h-
milİ torpil atecaktır. Halbuki uvve en uman nı n--T• e 
arünlerde Bozcaada civannCla au~ me~ vvadm Musul tavyare meyda· 
dadiamindeki 1-ny l ... ba· ~':1d" Trnkya manevralanna P'elmek 

-,... o gemıaını haz J dıkla d ··td" .. ._ 
tıran denizaltı gemisi bu usule ria et ıçın . ır an n ırra a o urur 
~tn-·mistir.,. "1 melen, bundan birkaç sıün sonra da 

C. a merk1tl• gemJ- Ba~d~t da Hi~°?et SüJeyman kabi· 
,.nln hUvlyet1 : neeın~n krala ııtifaemı. ve.mıeai Irak 

ahvali hakkmda enditeli aayialar 
Adalar denizinde faaliyette bulu

~n ve birbiri ardın<"a iki fspanyo] 
ticaret gemiıini torpiJleyen C. 3 mar 

kah denizaltı gemiıinin hüviyeti ne· 
1 

clir? Bu nokta ıiyuet aleminde mü· 
nakaplan mucip o]uyor. 

Bu denizaltı ıemiei torpil attıktan 

çıkmaema ee~ olmuıtu. Bu endi· 
ıeli pyialar bilhaua merkezi Mueul 
da bulunan hir askeri isyan etrafm· 
da dolqıyordu. 

lrakm Ankara elçi.si bu hueuıta 
~azetelere verdiji eon beyanab ile 
bu türlü pyialan tekzip etmİftir. 

Musollnl bir "ölümün,, 
kaydedilmesini istiyor ••• 

Ingiltere ile olan 
değil, "karşılaşma,, 

miinasebatının da "çarpışma,, 
olduğunu söyhiyor 

B. Mueolini, ltalyan manevraları· 
nm tonunda eöylediği nutukta ltal
yanm siyasetine temas ederek ez
cümle fÖyle demiftir: 

'
1Sicilya.. da büyük manevralar 

yapmağa karar verdiğim zaman bazı 
sesler yükseldi, hiç zamanı olmayan 
ve ifrata varan manalar verildi . 

··aunlar artık geçti. Şimdi herkes 
emin olmalıdır ki fqistliğin siyaseti 
mütBhhas bir sulh siyuetine doğru 
cephe aJmıttır. 

''Biz bu iıtikamette, bilhuaa kom 
şu devletlerle, münasebetlerimizi 
iyilqtirmek istiyoruz. 

Hiç şüphe yok ki Yugoslavya ile 
münasebatımız geçen marttan bu 
güne kadar çok daha inkişaf etmit-
tir. I!. 

"Avusturya ve Macaristan ile 
olan miinasebahm1z Roma misak
Jan cerçevesi içinde ve bilhaaa iktr 
aadi buhrandanberi inkiıaf etmif ve 
iyi netice vennittir. 

''lıviçre ile münasebatımrz doeta· 
ne olduğunu aöylemeğe lüzum yok 
tur. 

iT AL YA VE FRANSA 
"Kara hudutlanmız haklrnmdan 

F "'"sa ile olan münuebatnnrz kal
dı. Bu münaaebatm hepsini sakin 
ve obiektif bir ruhla goiclen geçire
cek nlmMk 11u neticeve vannz ki 
ortada facia doğuracak bir 9ey yoli· 
tur. 

·•~:;,..1).-.. ~z ki, e~~r F ransat-1&. bazı 
tııa\l\111fiJde Cr.T\evre<leld putlara taoan 
la" f'lrnP111ıwdı ve on llf..s ıeneden\i,.ri 
tıalla ivi bir ~ayeve 1ayik "evAmla, 
fa,iıtliğin düseceii stünii bekliven 
c~"~vımhtr bulun1t1a11'vdı \;u ınüna· 
s~tler daha iyi olacalitı . ., 

iT AL YA VE INGJLTERE 
B. Muaolini bundan eonra ltalya· 

nm deniz hudutlarile münaaebatı 
olan memleketlere geçerek. lngiliz· 
İtalyan münuebatından baheetmif 
ve demittir ki: 

"Burada lngiltere ile kartılqıyo· 
ruz. '1Karıılaıryoruz,, diyorum. Nu
tuklarını tercüme eden veya tarif 
eden herkesten rica ederim, "karır 
ı.,m.,, ile ••çarpqma,, arumdaki 
farlca dikkat edilein. 

.. Londra ile son iki ay zarfındaki 
münuebatmıız üzerinde dütündü· 
ğüm zaman büyük bir ıüitefebhüm 
olclufu neticesine varıyorum. 

Kinunuani an)afmalarmdan son 
ra vaziyet iyilqmifti. Sonra ortaya 
bazı güçlükler çıktı. Bunlardan bu• 
rada tekrar bahsetmek İltemiyorum. 
Som. ufuk tekrar aydmlanclı. 

(5.mıt Sa. '6 da). 

Herhalde komıu Ye kardq memle
ketin her türlil dahili ve harici ih· 
tiliflardan uzak olarak sulh ve ıü• 
kun içinde yqadıinu görmek 
Türk efkinumumiyesinin en aami· 
mi arzulanndan biridir. 

Trakya manevralarım1Z : 
Y uJcarda vercijğinıiz ima izahat 

gösterir ki dünya vaziyeti bir müd
det sükun içinde bekledikten 
sonra muhtelif yerlerinden birden• 
bire indifalar neşreden bir yanar 
daiı manzaraaı arzetmektedir. Bu 
ihtilal ve harp indifalan arannda 
Cumhuriyet Türkiyesinin gösterdiği 
sükun ve emniyet havuı aöiüale
rimizl memnuniyet ve iftihar hiıleri 
ile dolduracak mahiyettedir. Bunun 
la beraber Bozcaada lıadieeleri uılr 
tıy"r ki bizden çok uzaklarda sörü· 
nen mücadeleler hiç batıra plmi,.
cek ı\U'ette bizim yakmlamma ır 
lebilir. 

Onun içinClir ki Cumhuriyet hll
kumeti her abada auJha hizmet 
ederken Atatürk ordulan da T ..Jr.ya 
ela yaptıiı manevralarile her ihtima 
le kanı ham oWuiunu Aleme ilin 
etmittir. 

ASIM ue 

Portekizli Rahibe 

Güzel Marianna I Sarı çiçe 
gibi bütün gençliği ne kadar 

aşka açık! -·-
\' aıiyetnamesinde '1İ&anm janti

y uınlarma li}'lk bir kıyafet~. baım· 
da kızıl baılrğı, yanında krlll'I, aya· 
ğmda çizmeleri ve mahmuzları ile 
defnedilmesini İltemişti." 

siyah gözlü olarali taliayyfil 
Manaetırm pek ııkı idare 

ıine rağmen kimseyi ıevm~ 
çftk brde§ine bakmak ve iP-" 
mekle vakit geçiriyor ve rahaıad' 
diye kadar din aıkı ile ka~ 

lspanyollar tarafından tehdit edi· etrarengiz bir aşka intizar 
Jen Beja ıelıri },ramızların küçük or Bu trsadüfle o, iki atk biilb 
dtuu tarafmdan mtidafaa edilmiı ve ğil e bile kı~men biribirindell 
kurtulmuıtu. Şelıir kapılarına l•akan caktı. .J 
manaetır pencettlerinden rahibeler, Bejı manHtırmm bılko•~ 
muzaffer askerlerin geçi~ini eeyredi· nun mukadderat taayyün ediyo ~· 
yorlanh. ~larianna iki ıene ene) ha· Marianna tam yirmi beı 1'1P".. 

baemı ,.e kız kardeıini ILaybeuniıti.. aşkı heklemiıti. Şimdi ömürl 
Kimsdiz kalan tiç yaşındaki küçük bir kerre açan ıarı sabır çi~ 
karcleti ona emanet edilmit ve bar bi, biltün gt-nçliği atk• açıla__._., ... 
rahibe ona çocuğu yanında muhafaza San sabır çiçeklr.ri, düz ~e 
etmek hakkını vermiıti. Bu münaıe- &aklanor hın·aya doğru daha 
betle daha büynk bir odaya da geç- yükf;eltebilmek. elle oyulmuf8 
mitti- yen dallarmı daha mun~ 

O, kalbini ve hayatını karma karr mak için, bGtfin uaarelerini bit 
rıtık edecek olan adamı iıte bu oda· toplarlar. Bu usun ıaklırm 
nm penceresinde görecekti. daiını nemli duran ve daınlı 

Alay sabitam ahalinin, göıllnil b· aluın bir tek ıarı çiçek açar. 
maıtırmak için. ovaya yayılmq ttlrltl fıte Mariınna'nm atkı da 
gBeteritler yapıyorlardı. Marianna idi. Bu macerna aid y~e 
dCSnlf c.. mektubundı ilk karuJa.r mektuplırdır. Bunl1r dı lifi 
mıdaıı bahaederek: &! lll'li1ifft değildir. Ancii 

''Bedbolıt a,IAmın ille ıirpermeleri· ilJthiıidirler. 
nl ~o meı'um ıünde, bal· DördüncO mektupta: 
ltonda balunuyordum: diyor. Kendi· "'Hic: bir teY dfttllnmeden 
nUi bana 6efendinnek ilıeyormupu· Hm olduium .Undenberi tam 
nu.ı gibi ıelJi. Halbuki beni daha ıa- gerti... a(Vf'timi, heyecannnı • .S41 
nunayordunu.s bile: yanınula bulunan nıbivetimi. tabii hıtırlanmıs, ~ 
/ardan siyatle "-imle alô/cadar oldu· lıaW:Jayamayaeağmız tef• bdl il 
ğunusa 1-tidiın. SUi daha ivi KÖnr nma rağmen 1eVJDeğe, eevk edd 
bilmem, ve at iUerindPki tcii;el t•a- H•ttir. . ~ 
:iyetini:i daha iyi tetkik edebilmem Marianna anrak bir iki ay '11 
için ti~ tasavvur ediyordum. Aİnin olahilmi ti. Genr. zahit bit~ 
TPlılikeli bir ,.Prden ıeçriğinm gör- Jine ~k kolayca nail olanı~ 
düğüm vakit heyecana luıpıldığunı 166.S tenf'8inde birih• ;., 
laü.ttim: bütün hareluituus beni r ,ördükYeri hatade ancak 
liikadar ediyordu. isinde bana harp da biribirlerinin olmuıl•:1 
lôkayd olmadıiını: her harekeli lw kat bu ••adet pek kua ıilnnllt 
nim için yapıağınıM inanmak Uıeyor- adım aynı •enenin aonunda P 
dum." t~rkf'tntittt ~ 

Bir müddet ıonra Marianna yine f uhuara bir aent- devanı 
aynı pencereden iıılunm geldiğini J ikin b11 müddet zanmda ~ 
kaç kf'l'l'f!ler ır;örecekti. Fakat ilk ır;ö· hep o•ada kı1ma"1Jt, hırlw! İ:--~ 
rüıte acaba onu tamamen diğerlerin· tin ıık •ık ~birden ıvrı,mıttlt '# 
den ayırm11 mıydı? .. Epe,ce bir me- muhareb•df' karı1ılsıac,iı ıehlikt J 
aafeden atlı olarak psiniyonlo. Eğer ri .. nna"1 rok il'Pilyordn.. ~, 
onu hiç ~rmemi• ol18ydı Kaba mu· daima ölüme ırat"llz bulundu~.1 
havyejf"ııılnin Tardnniyle intihap ede- tllnm~k .... km hllyümeıine ·~ 
rek miydi? .. Bu hal, .-ın. ilk ~rilr der. ff,.r ll'U1ak11tta bu helki 'ii 
te ha~1amak i teyen. ilk tesadilf e bağ- diye korkulur. Harbe dden "'-.*11 
lanan, maziyi kucaklayıp mebde ve memek ihtimali olan bir ~ 
mftnteha tanımayan ıuunuz bir ha· arzuları red f"dilebilir mi? M 
yaldir. intizar ediyordu. _ .. ı ~ 

''Bmi ıflf1diJinld .öylPmHPn bilr . Her teyden uzaklaşmq, de~ 
alaka lwni çolc mPıııı rııi, ve l>t•ndi· hayatmr vaşayarak ibadet ile ~ 
ıi:i ıevimli buluyordum; gö.ıerdiğini: oluyordu. A,k onu birden iftil~. ~ 
mi Ü t~a tevmPğe ıerkeıtim." dualarının hile himayeyej,!. ~ 

La ~ruyer, Caracteres isimli kita· nıiyec~gi, bir ı~rü tehlikelerle ';;.ti" 
bmda ' ani tekilde dolan atklar, en ıan ~ır adama aşdt olmuı o ... 
geç tifa hulanlardır .. " diyor. Yıldı- ,·arh:~ı 'ermittl ~ti 
rmı darbeti dedikleri bu te§İt aşklır Haclı eler lıep onun aley -:.:.JI 
iki kitinlıı ~d, rah, ve kalbind~ revan f"diyo~~· Chamilly. -V--' 
p.u bir mtlnuebetin anlqmanm doit erkek kırdetı ıle arkada~ obll.,..-. 

maaiyle •ıt olur. 8111 kalbler, ruh·( •i de ıvnı ıl~y~a buluQynrl~ 
lar ve vueud1u vmhr ki biribirlerini l 660 aenesının ıubat •ydl;:.- ti 
çaimrla davet ederler, çtbaki onlar n. Endtllat hamine ittirak Ilı'! 
_,.bu birletme ile tam olacaklar- ~i. ~~ııtı. Ve gittiler. Miri~ 
m e lriribirlerine mukadderdirler.. -ikDi ıçın de meraktan çd ~ 

kin ecnebi sabiti daha siyld• 
Mariaaa lflsel mi idi? Ona hiç 

ılphe yoktur. Biaat kendiai de gll· 
RI oldalaau alyleyor. Atıkı da bu 
hôikatı ıislememitti. Onan manw 
tır hayatmm teff aflattmlılı. 11cak ilr 
limlere hu tatlı bir emıerlik ve iri 

d_llğtlna hiuediyorclu. 
Orada bilyilk yararlıklar 

ler. Ve Ta7mop9nm uptlll..,_ 
mmaffer ordu ile beraber 
ler. l\-lari.pna9nm Portekisli 
)arından biri: / .4r,_ 



j;1..~--......, ~ ue _ ede8l11ar: 

Neden bizde filozof 
yetişmiyor? 

~·.ikre musallat olan cahil iman ve dar görüşlü· 
hık filozof denen adamı bizim için medar kutlan 

gibi ekzotik bir mahluk haline koymuştur 
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ŞEHiR HABERLERi 
Romen 

bahriyelileri 
Dün akşam Selaniğe 

hareket etliler 

Yabancı veazlık 
okullarında mü-

lstanbul 
saylavları 

dür muavinlik/eri Yarın esnaf cemiyetin

YPnl ~adro dUo 
tebllt edlldl 

de bir içtima yapacak 
f ıarılıul a\ la, ları: Tuğgeneral 

~ir Necip F ı d" k' 1 di~· ··ddet-8enee .. azı ı!or ı: .. ~· esaslara bağlamak iste gı mu 
~ b\iyü)c T~rk edebı>:-tmn:ı çektigı çe tabiatın felsefesini yapmıftır. _ 
tlcaiJdiiin kriz. aanatkarclaki kumaı Çünkü yalnız bu meaele ~n~n ru. 
dedi;. den zıyade fikir eksikliğin hunu kurcalamıf, bunun hancı.n~ekı 

~ehriuıizdcki Homeıı talebeleri re
fakatlerinde Türk bahriye muzika ı. 
bahriye mektebi talebeleri ve bir kr 
ta bahriye silfthendazlarmdan mürek 
kep bir kıta olduğu halde dün saat 
J O da Tak ime gitıııi:.ler ve abideye 
telenk koynm !ardır. fa, ela Türk 'e 
Romen milli marşları öylennıiş, bun 
dan ı:onra bir resmi geçit yapılmıştır. 

İı.tanbuldaki yaban<·ı 'e azlık orta· 
lari~ le liselerinde ilıdai! f"dilen ıniidiir 
ıııtıa\ inliklerirıiıı kadrot-ıı cliin ~elıri
miz kültiir direktörliiğiine gfüıderil· 
mi~tir. Yeni kadro dolayı~iyle hazı 
mekteplerde muallimler araeında bazı 
cl .. ğişiklikler ) apılnıaeı icap edel'ek
tir. Herhangi bir karışıklığa meydan 
'ermemek için birkaç rncktepte hirer 
iki~er saat dersleri olan iiğretnıenlerin 
müıııkiin olduğu takdirde bir grup 
aynı öğretmen tarafından okutulacak 
lır . 

Hakkı Şina ı. Zi) a Karamürsel, a· 

dettin Özer. Yaşar. Hamdi, Ha) nıl
lah. H:ıııuli Dcniznıcn, li Barlaz, 

:'alıilı Cinıco7., 'e tfiğerJcrİ ) arın 
saat l O ela Tiirhedeki e naf cemi
ıııİ) el idare lıe~etleri ile, teşekkulle· 

mi~ e tidare he) etleri ile. teşekkülle· 

rin ayrı ayrı eenaf lıakkmclaki dii ün· 
ı•e H dileklerini dinle)ecelderdir. 

l'iitk . . meseleleri halledilmif farzetmıftır .. 
)lcı fikir Ceınıyetinin en büyük ihti- Mesela insan felsefenin merkezı 
~ T-~~adır. Asırlardan- sıkleti olunca, yani ·•JJSAN NASI~ 
"'ı,,. (t) urk filezofu tanımıyo - MESUT OLMALIDIR~ •. p~ob~l~~ 
kı Necip F ortaya çıkınca filezof saadetı, a a 
''~kYave}" azılm bu sözleri bana premiplerini, haz ve elem davalarını 
~1- 1 hatırlattı hal . . . .. r· ldı 
''I'\_ ?avel der ki: . Hışılnl ıd~Js ~ne a "hni kurcalayan 

t...ı.~ae ın a e ı mıyen, zı . . . 
-~ rii ~razlar varc!-rr ki evelde.n mevzular bulundukça f~le.zof ıçın ış 
~cg illi Çtiir. Fakat bır kere tepııı sahası açık demektir. Zıhın mesele-
~le lbt tedavisi gayet kolaydır. leri halledilmiş farzettikçe v~ bun· 
~)dır~lar vardır~ teflıiıi gayet dan asla şüphe etmediği, fiknn ıztr 
~ • '. fakat vaktile tefhia kon- hını duymadığı müddetçe felsefe 
~ •• , 1Ç111 tedavisi mümkün değil- uyur. 

Neci Din tefekkürün yerini aldıkça, 
~l\y, P. F~zılın fikir ve edebiyat yani iman fikrin yerini tuttukça fi-
~Ut.~ koyduğu teşhis çok doğ lezof lüzumsuz bir mahluktur .. 
IQ, teda .e çok doğru olduğu içindir Halbuki bizde uzun asırlar ıman 
'· \'ı kudretinden şüphe ediyo- mücahitlerini yetiftirmifti~ .. Anado· 

'r lunun Evliya fabrikası halını alması 
~~ reçeteden farkı, birinin onun serbest tefekkür yurdu olma· 

~'ına de~~ ~e!11'1ek iddiasında sına mani olmuftur. . . . 
~~ •

1 
sr, otekinın fikrin hür ka- Ne tekke, ne medrese bızde fikır 

'2ıı~ 1 e sonsuzluğa doğru bir kr hürriyetine beıik vazifesini görme· 
. 9i;,?llfrndan ibaret olmasıdır. 1 m§tir. 

ll~ lll '<>syeteye reçete yazmak he- Sazan derphlarda gördüğümüz 
~lı)<fur~ka Yazmaktan ne daha ma- <insani) olmak hevesini orijinal fel· 
"l't Ilı.'. rı~ ~e daha büyük tecrübe- sdi sentezden ayırmak icap eder. 
>'trı bi:haıt~ır. Fakat arada değifmi- Bu insanilik da,ha ziyade Neoplato-
, ..Q~ f~kıkat vardır: nizmin ıiir ve edebiyat teklinde tek· •. ~"n: ılezof yeti§mİyor: rarlanmasmdan daha ileri gideme-
l'ırıi lfa~ı lQ~rinde durmdk seLc:µlc miıtir 
~ cttn kk.fıkrin kımrldanı§ma yar· Kendisini mayası cehlolan ima-

e tır. nın ateş çemberi ile çeviren her türlü 

b·· ~llado)u . . "~çtihat., düım~J!fı ~ihayet kendi-

Do t Romen misafirlerimiz, geçit 
resmini müteakip Romanya sefiri Te
lernac "ı ziyaret etnıi,ler. harp akade· 
mi-ini 'e Yılclı7. ara~mı gezıııi !er
dir. Saat 12 de Honıaııva sefiri gemi
ye gelerek kmıınnclaııl~rı ziyaret pt· 
ıniş .. aat ~ clı· de k~ndi lıutou~i e' iocle 
bahriyelilere hir çay ıi~·afeti Hrnıiş
tir. Romenler diin ak,aın Selaniğe ha 
rekf'I f'fıuiı:l,- .. tfir. 

Dün kültür direktörlüğüne müdür 
muu inlikleri bildirilen üğretmeoler 
fonlardır: 

Be) oğlu .Muse\ i liaeai türkçe öğret 
meni Orhan Musevi lisesi direktör 
vekili iği ne (,•ekil) olarak tayin edil
mi tir. İstanbul erkek liıesi ,.e Pan-Züccaciye trüs

tüne ait tahkikat 
Bazı ııcaıelhane/eı 
iktisat vekiline mü

ı acaaı edecekler 
Ti<·aret o,Ja mm, şelıriıııizllt· faa· 

li~ette huluıuhı~u , c bütiin memleket 
" ?.iic·raci) e pi) a .. 11~ıııa lılikiın olduğu Jıa 

her 'erilen ziiccaciye trii tii Jıakkın
daki l~tkikleri hitıni~tir. Oda, fil1ıa· 
kika alı~ firıııanııı bir araya gelerek 
hir grup lc~kil ettiğini 'e yiik ek er 
ıııaye ile geni§ iş ) aptığını teshil et· 
mi§tir. 

galtı Ji esi öğretmeni l\lithat adu11ah 
Pangaltı Jiııesine, Vela liaeai yardımcı 
öğretmeni 'e Bezesyan liee1i öğretme
ni İUet (vekil) olarak Beaezyan li
sesine~ Haydarpaşa lisesi muallimle-

rinden Rifat Sadettin Ketromga' 
Ermeni lisesine, Amerikan okulu mu 
&\'İlerinden Orhan Rıza Eııeyon li e
-ine, llısan Serif merkez Rum kız o· 
kuluna, ayn; okul nıua' inlerinden 
Haıııdi 'azım Yunkimyan kız füe
sine. Jorafyan kız li esine. enpluşf"rİ 
Frani<ız okulu öğretmenlerinden u

riye ( \'ekil ) olarak, enjorj orta oku 

ltı iiğretıneni Reıad Heybeliada Ruh· 
han okuluna İstanbul Jise i edebiyat 
öğretmeni Hakkı Siilıa Fener Rum li· 
sesine. 

Alman füeAine Kabata§ Jimi ;:::-
· -

Diğer taraftan ~elırinıizdeki v.ücca· 
cİ) e ıi~ethanelerinin iktieat vekiJi 
Celal Bayara takdim edilmeli üzere 

bir tikiyetname hazırladıkları haber 
,·eri 1 mekted i r. 

retmenlerinden Hüseyin Besim, Seıı-

Siiyleml :ğine giire; aylu·Jarımı7.ın 
hu toplantı ı esnaf m beledi işlerinden 

ziyade meAleki tesanüdün inkişafı ile 
alakadar bulunmaktadır. Say1avları -

ınız toplantıdan ıonra esnafın bütün 

dileklerini bir rapor halinde hazırla
\'arak parti genel ıekreterJiğine arz e
ıleceklerd ir 

Maarif vekili 
şehrimizde 

Saffet Aı ıkan talebe 
ve mektep vaziyetini 

tetkik etti 
Şehrimize avdet eden Maarif Ve

kili Saffet Ankan dün öğleden evvel 

maarif dairesine gelerek saat l 2 ye 
kadar lstanbu1 maarif iılerile meş· 

U)'tik t . nun fıkır hayatı üzerinde nı ateşe atmak ıçın Jaznn olan her f:'k. l"ue~rJeri olan .. ~~d!~eleri tanı- vasıtaya bat vurdu. . . . 
kkırıd b· ~e~ekkurunun çefnisi D) Osmanlı devrının Avrupa ıle 
A a ır fıkır verebilir. temas ettiği devirde filezof halk 

~att ~~~oludaki fikir durgunluğu edecek kudrette bir havaya sahip 
''trck . cendere altında ez"I .1 olamadı. 

"taı b. ı e, ezı e B A . 
4) S ~ ır unsur halini almı§tır. unun vrupaya ve bıze göre ~y-

~ d' alıp ınuhar bel . A d J rı, ayn manalan vardı. 

Züccaciye ticareti yapanlarm iddi· 
alan trö tün yerli züccaciye sanayiine 

ve ticaretine muzır Jıareket1erde bu· 

Junduğu, hir!;ok ziiccaciye ticaretha· 

nelerini iflaı<a siirükle<liği. ) üksek ser 
nıa) eşiyle Pa~alıaha~e fabrika ı üze-

benua t'rkek: lisesine Kabataş füesi 
iiğretmenlerinden Hatemi Senih en 

jorj lise ine Kadıköy ortaokul öğret 
meni Enn~r Kemal (nkil), Senmi§el 

erkek Jiseaine 1 tanhul kız Ji e•i öğ· 
retmenlerinden Saffet, enlui Ruh· 
han okuluna Akil; Senpluferi okulu
na aynı okul i>ğretınttnlerinden Kini· 
)e (,·t'kil) ~otrdam de ıiyone Fran· 

gul olmuştur. Saffet Arıkan bu .ııene 

lstanbulun mektep ihtiyacı ve 20 
ağustostan itibaren baılanmıı olan 

kayıt ve kabul muameleleri hakkın

da :ne gibi tedbirler alındığını maarif 
müdüründen eormuf, bu lnuusta 
kendisine uzun uzadıya izahat veril· 

mittir. Bu izaliat ırrum<la hangi or 

ta mektepten çıkan talebelerin hangi 

liseye ve hangi ilk" mektepten mezun 
olan talebenin hangi orta mektebe 

kabul ediJecefi hakkmda bazırlanıl
mıf olan mmtaka ve 9Cmt haritala
n da Saffet Ankana göaterilmiıtir. 
Maarif Vekilimiz, yeniden açılacak 
olan iki orta mekteple yeri ..mü1ait 
olan mekteplere ilave edilecek ıube
Jerin, f stanbulun bu seneki mektep 
ihtiyacını temin edebileceği baklanda 
kenrusine verilen iz.ahattan memnun 

olmuı ve semt harital.,-mdan bir 

tanesinin kendisine verilmeaini iste
miıtir. 

\> ırı h e erı: na o u· A .. 
~ di cyccanrnı kuvv ti di . vrupaya gore manası fU idi: 

{16o 
11 namına yapılan ha;~ ;]'

1
' G~r~ı Avrupa, ?üyük sentezler 

L ) sene y· d" e ere devrını aşmış, ateşlı, ve hür düıünce 
-... v... ıne ın namına cevap- ·ı k di · ~ "'tl'llitf . 1 e en nı atete salıveren filozof· 
A }'i.ika t kRu devırden evvel be-- lan unutmuı, büyük sistemleri ade-

ti l'ltd0 Ju be· ıymetlere sahip olan ta inkar eder bir hal ı · t' 
r .~ ır f'k · · . e ge mıf ı . 't·: Vfllip h n ırtıcaa yer vermiı- Vakıa ortalıkta filezof diye dola· 

L tırklcr d?lu arebclerinden çıkan fan sakaUı sakal• b" ·· ·· · san 
orta ın rabıt h . . • .,ız ır suru ın 
ttı aırıa kar . ~s~nı rıstıyan ra- ':ardı. Fakat bunlar gelmiş geçmif. 
~ lflardır. rJ' bır sılah olarak kullan fılezofl~rın düşüncelerini sayıp dök

ı..~filailc f clseedrcse da~, içti hatsız ~~kle ık ti fa e~i~orlar, yahut da bi: 
·~rrt_l'tıı f eye ve fıkre mezar bırme aykırı fıkırleri yan yana getr 

de '3) ~rtt:r. rere~ .e~le~:Cili.k yap.ıyorlar~~· 
bij 4n<ldo <ln gelen akınlar önün- . ~msı kotu hır anaıklopecılık, be-

tGrıJiik . !u vahdetini dini bir rı.kı manasız bir Iehimcilikten ba1ka 
•~ı,rı b ıçınde gönnüttiir. Şarktan hır şey değildi. 
~ita h ~.akınlar öyle şiddetli bir Osmanlı devrinin Avrupaya te-
l'ttirı .... a 1ni almı•t k" . t f kk"" ma!I ettiği zaman felsefe bu sularda bt . " 'illa y ır ı. e e ur . . . . . f 

tırıci 14 nı, realite yerine mistiki ıdı. Avnı devırde yemden fılezo 

rinde hir inhisar tesis ettiği, lıarirten 
gelen züccaciye C!ZYa ıııda da i te<liği 
fiyatı tathik ettiği ınerkezin<ledir. 

Buna mukabil, zfü·caciye trö tüne 
dahil olduğu söylenen Karako de· 
mi~tir ki: 
''- Ortada f'ğer bir tr()at mewud 

i~e ,.e tr<i~t iiylemliği gibi memleket 
zararına hareketler yapıyorea bunun-

1 a lıiikfımet me gul olur. Renim kana
atim ne memleket tirareti ' 'e ne de 
memleket arıayii aleyhine hareket 
yapılmadığıdır. 

İki eencdenheri ınii .. terek bir ça
lışına takiı) cdi) orıız . .,. imcli) e kadar 
zararlı hir hareket yaprnanu~ olaca

ğız ki lıiç hir şikı'İ) et yapılmadı. Eğer 
hü) ük i~ yapı ·or \ ' C f ahrikalann \f'r 

diği j kontolartlan dalıa geniş nıik· 
ya ta i .. tifadf' ecli~·or ... ak hu uıun ~e-

sız Jiııesine f ııtanbul kız Jieeıi öğret· 
rııenlerinıltn Hatice. Senbenua ku or 
ta okuluna Pertevniyal füeıi öğret
menlerinden Keyise, Senjorj erkttk 
okuluna .kız muaJlim mektebi öğret· 
nıenlerinden Hü,·iyet Bekir, enjorj 

Bu haritalardan bir taneai sureti 
mahsusada hazırlanmaktadır. 

kız okuluna erkek muallim mektebi 
öğretmenlerinden Feyzi eren, İtal
yan kız ortaokuluna Pakize Göksel, 

"Üsküdar ortaokul öğretmenlerinden 
Ziya Be}oğhı :Rulg1r oknlıma.1ngiliz --------------

kız ortaokuluna Kandilli kız Jisesi , f , • 555555 
(iğretmenl rinden Be<friye Muuafa. lf•&&&I.& & 

• Beledlye, nakil '"asıtaıarmdan binalara 
itlek caddeler tlur:lııde haqi ... Uerde t&b.. 
mil ve t&hllye yapılabfleceğfnt teıblt ede
cektir. l' ~p ana alınıştır. ' ~a yetifmiyordu. Çünkü Avrupa 

l'tı>rq "Yuf fikr . .. l lf bölümünü öyle bir manada anla- nelnılir bu i~in iiurinc1e uğraşmamr 
C) "'!a imkan 6ıraknıına felsefe mış ve bunu fikir hayatma öyle bir zııı lıiır: 'ercfiği tıthii lıir mükıifattır .. 

İngiliz erkek oku1una aynı okul i>ğ
retrn,.nlerinden Relı:ir Bircan, fstan· 
hul merikan kollejine nnı okul iiğ 
retmenlerinden Hiiseyin Bektaf, Ü -
kiirfıtr Amerikan kollf"iinf' aym okul 
ii~rf'tmenlerinden f'jat Bekir \ ardi· 
rektiir olarak ta,·in ,.(lifmi~lerdir. 

• Ja\•eç aetlıi mezunen memJekeUne rft.. 
mııur. 

a...ı._ ,...,.tı,,.J l mamıstır. k"ld b"k . . k" · ı · dam ·v k 1 . ~'411\ ""'OO uda k 1 n~ şe · ı e tat ı etmıştı ı ı ım a ı o a Jıiı· ıir uman pını .. anm ahew 
•Gl\rı •tr hilafet siuyru at~ .

1 
'-Jam(Eahnll~ ları bir parça üzerinde bulunmuf ve gini hm:·•:ıı rlP;;;ı; .. :· • Balkan festivali 

~- · et v I ase ı ı e 1 b" h 1 · · ~Jet e ceınaat) . . . !!;ntez yapamayacak ır a e gırmır 
k. Ptena·b· . mezhebım bır tı . 
•vıcrı-ıı k 1 1 halıne k t 

'tf f · . e ette y oymuş ur: F"ilezof nesli bozulmuş bir mah· 
~"- b1kırJe..: . aşa yan, has, halıs, itik :halı"ne . d" w• "b" kendini halis 

... , 1 ·•n ınki f .. . . gır ıgı gı ı 
J)ıJ_ ' 1~a tahr· fa .rnı ( sunnı) lık ihtisasa veren münevver de detaytan 

"t\Jl ~ ıp etnu · t 'h k 1 d •ı i . Panın 
1 

§ ve ıç 1 at a- ayrı ıp bir sentez yapamıyor u. 
il!" Sıtıdc t f ış 0 an mezhep camia-

1.ısa e ekk·· y ll'ıaha}'J bil ure __ karıı en ufak 
~ ct1rı~ . e gostermemif tir. 

~Vilc d aıyasi t . 
tırta c hir f k ~~yık değil, ruhi 
lır Ca Çıkına 1 rın, hür kanaatin 1 
i~~ iirıki.i ;;na im.kan bırakmamış ı 
itle ' bir ;it 

1 
ezof bir taraftan da, 

r k eme rabt d 'J 'el artısında e ı ecek hadi- , 
'lll delll k . sen tezler yapan , 
13·· c tır l ~..J. ~tiirı f 1 . 

't~~ lı:i: ta~·sefc tarihi bize isbat 
- --!1:f.:=! uıat kar 1 d · sın a ınsan me· 

Türk tefekkiirü böy~ece çoraklaş
tı. Fikre musallat olan cahil iman ve 
yahut terkip yapamamaktan doğan 
dar göriişlülük filezof denen mahlu· 
ku bizim icin, filler ve medar ku,ları 
bibi ekzotik bir mahluk J-."line koy
du. 

Bizim neslimiz bu iki ateş hattı 
ortasındadır. 

Sadri Erlem 

f I) il rrfl)' mccmucuı, sayı rl, S<l) ı-

Fllislinde süngeı cilik DDn akşam taksim 
Filistin hükumeti tarafından Hay

fa limanı civarında süngercilik hak· 
kında yaptırılan taharriyat ve tecrü 
beler miisbet surette neticelenmiştir. 
Elde edilen malumata göre Hayfa 
civarı!lın sünger mevcudu alakayı 
celbedecek bir mahiyet arzetmekte· 
dir. Bu servetin tahrip edilmemesi 
ve hükumete yeni bir varidat men
baı temini için mahalli hükumetçe 
kararlar alınmıştır. Bu kararlara gö· 
re Filistin ımlannda sünger avı inJıi
sar altına alınmakta ve hükumet bu 
inhisarı hususi bir .firkete vermek 
İstemektedir. 

Hiikumete şimdiden birkaç §irket 
müracaat etmiıtir. 

bahçesinde başladı 
Balkan festivali dün akşam saat 

yirmi birde Taksim belediye bahçe
$inde verilen bir müsamere ile bas 
lamıştır . 

Birkaç gündenbcri şehrimizde 
bulunan Bulgar, Romen, Yugoslav, 
Yunan milli dans heyetleri ile Öde
mişten gelen zeybekler kendi milli 
oyunlannı oynamıtlar, şarkılarını 
söylemişlerdir. Dost memleket he
yetlerinin oyunları fevkalade beğe· 
nilmi~. alkışlanmııtır. 

Bugün saat on be§te de Büyük 
adada l.una parkta büyük bir temsil 
verilecektir. 

• Geçen bir hafta içinde gilınrük muhatL 
za t~kllatı, 1 k&çakçı, 814 kilo ~mrük ka 

çafı, M Türk llraııı. 3 tabanca, 33 mermi ile 
36 kaçakçı haynnı ele geçfrmfJUr. 

• Belediye, hıtzıaıhha mlltehıuaııı. ,ehlr 

içindeki her ne\1 duman neıreden fabrika ve 
fmal&thaneıertn dumanlannm önUne ıeçtl. 
meainl fıtemfftlr. 

• Ziraat vekAJeU tefkllAt kanunu ile mrr. 
kez ,.e tqra kadrolan tamamen huırlan
mıştu. 

~ Fflipin adalarında şlddeUl bir zelule 
olmuıtur. 

• İngiliz kralmm kardeşi Kent dükU ve 
kardeşi Kortu ada.mu ziyaret etmiş Yunan 
kralı tar&tmdan kabul edllmloJerdir. 

lf. YU&'Ml&vya umum jandarma kumanda. 
nı general Naumoviçln otomobiline bJr treıı 
çarpnllflır-. Bu çarpıJID&d& General, kansı 
\'e bir miralay afrr surette ve geeı'alln ~o. 
cuklan da hatif 1Urette yaralanmtflardır. 

• Bu ayın %& ınnda 100 ;parçadan mUrel<.. 
kep bir lqiUz tUoeu Yuııan ırularma rel .. 
cek ve tam lld ay kalacaktır. 



Tefrika Numarası : 415 Yazan: Fellks Savman 

Manevra 
intibaları 

(tlatya4U: 1 incide) 

Kızıl saçlı kadının 
gazdıtı şiir! 

Umumi Harp sonu •enelerinde Yu· 
nanlılar tarafından itıal görmüt
tür ve bu facialann acı hatıraaiyle 
dimağı yanıp tutuıan Edirneli, U· 

zun zaman uykulanna bakim olan 
bir vehmin teli.f ve heyecanı için
de sürekli bir göçebe hayatı yqa· 
dı. 

Annem Edirneli idi; uzun ıene· 
ler zabit babamla imparatorluğun 
uzak kötelerini dolqhktan sonra 
bir aralık beni elimden tutmuf, es
ki aile ocağını görmek için Edir
neye götürmüıtü; bu ailenin ıağ 
kalmıt ihtiyarlariyle buluıup ko· 
nuıtuktan, ellerini öpüp hayır du· 
alarını aldıktan sonra: "Ortalıkta 
kara haberler dolqıyor, ne olaca
ğımız belli değil, burada kapanıp 
kalırsınız!" diyerek bizi apar tu
par htanbula gönderdiler. Şehir
den ayrıldığımızın ertesi günü Bal 
kan harbinin patladığını duyduk. 
Eski aile evinin baf kö§esine yas
lanıp bir zaman saf asını sürmek 
hülyasiyle gittiğim Anayurdum· 
dan üç gün oturmadan böyle ka· 
~ar gibi ayrılmak çocukluğumun 
en acı hatıralarından biridir. 

Dostuyla beraber vurulan Bonni har .. 
kerin bir mısraı: "Acıma kıy, vur, öl-

d .. ı ' ur .. paro amız .,, 
Çamlıkta kurulan pumdQ 

ıabaha kadar beklenildikten 
sonra, bir otomobil geliyor, 
içinden bir kadınla, bir er
kek, Bonni Parkerle Klayd 
Barrov iniyorlar ve memurlar 
tarafından Üzerlerine atq a
çılıyor: 

Klayd Barrovla Bonni Parker, 
aiır ağır bqlarını öne eğerek dur
duldan yere devrildiler. "Garp ce
nubunun en müthit öldürücüleri" 
denilen çift, ıuçlannın cezasını 
görmütlerdi. Beıeri adalet bakı
mından! 

Memurlar, her iki cesedi, süku
ti tavırlarla yerlerinden kaldırıp, 
ıo.enin kenanna getirdiler ve yan 
yana oraya yerleıtirdiler. Ondan 
ıonra, cesetlerle daha fazla met· 
gul olmadılar. Otomobilin içerisi
ni aradılar. 

Otomobilde, bir yığın cephane 
vardı. Bir makineli tüf ek, üç oto
matik tüfek menzili kısa iki tüfek, 
38 milimetrelik iki otomatik ta
banca, 45 Çaplık iki Kolt rovelve
ri, her biri 200 fişekli 100 tane 
mitralyöz mermisi ıeridi ve 3000 
tane de baıka menni. 

Bütün bunlardan bqka da, bir 
saksofon ve 500 dolar 1 

Fakat, bulunan ıeylerin en en· 
terasanı, bunlar değildi. Frank 
P.a.:ncr, Bonni Parkerin timıah de 
risinden yapılmıt çantasında, bir 
tiir buldu. Bu bir kiğrt parçası ü
zerine, saçlan yangın kızılı ren
ginde kadının el yazıaiyle yazıl
mıfb. Şairi de, kendiıiydi ! 

Evet, Bonni Parker, eli kalem 
tutan bir kadındı. Yazdığı ıiirler, 
ruhunun esrarengiz hususiyetini 
ortaya koyardı. "lntihann ta ken
diıi" yahut ta kıaaca "İntihar Sa· 
ra" diye bütün yeraltı dünyası 
mensupları tarafından tanınan bu 
ihtiraslı kadın, ruhundaki gayzi, 
timsah derisinden yapılmıt çanta
aında bulunan tiirde, §Öyle belirti
yordu: 
Saklama.fa ne hacet: 
Barrov çetesi 
Bonni ile Klaytltlen ibaret! 
Bunlar, apaçık, haydutçanna so~ 

yarlar 
Ve onlar, ki kentlilerine luırfı ko

yarlar 
Kııılır hepıinin ıeıi: 
Acıma, kıy; vur, öldür.. Parola

mız! 

lnıan! 
Namuılu, tlürüıt rolü oynıyan 
ilik emiciler güruhu ıaldırıncu 

bize 
ş:,kin kalıpları olur delik aeıik! 
F.lcle makineli tüf ek, 
En ,.,n üçüncü gece ödeımek! 
Açtığımız yaylım ateşle: 
Karnılc?.1mak yere ıerilPn lqle 
Budur çetemizin bcnimaediği 

adet! 

,c:.:;ohe yr>k: ikimiz, 
Günün birinde can oereceği.,. be· 

raber. 
Yatacağız ayni kara toprakf'I 1-ir-

letik!I 
Silinecek bıraktığımız kanlı iz! 

Bonni Parkerin kara1•teristik bir 
, . . pozu 

Bu son, pek az; kifiyi ÖJ:ecek: 
Doğrum bu! 
Ve gene doğrum: 
Muradına erecek pusu. 
Kuran memurlar,.. kalmayınca 

korku 
Sevincinden çdgına ilönecek 
"Rumi" Jenen her yer! 
Ôğrenince B'!nni ile Klaytlin ölü-

münii: 
Bu günilönümünü! 

Mütekait jandarma binbqııı 
Frank Hamer, bu açıktan açığa i
tirafı, bu pervasızca meydan oku
yuıu, okurken, derin diifüncelere 
dalıyordu. Derin diifücelere .•.• 

Ne acaip mahlUktu bu kadın! 
Ne muğlak ve muammalı bir ru
hu, ne kendisine mahsus karanlık 
düt ünceleri vardı bu .... Bonni Par· 
kerin! 

Binbatı, birdenbire bu tiirin ür 
pertici tesirinden sıynlmağa çah
ıarak, silkindi ve hiddete kapıla
rak, ditlerini gıcırdattı, homur
dandı: 

- lıterik keçi! Sanki namuslu, 
cesur ve iyi yürekli kimıeleri al • 
datmak, soymak ve masum insan· 
ları kaaapcasına imha etmek, bir 
marifetmit gibi! Hatti ıanki bir 
kahramanlıkmıt gibi! 

Senelerce ıonra Edirnenin Y u
nanlılardan geri alıması sıraaıda, 
tarihimizin bu mühim ve ıerefli 
hadisesinin heyecanını yakından 
ya§amak üzere Babaeski üstünden 
bir beygir arabasiyle Edirneye git
tim. O zaman Karaağaçta henüz 
dütman askeri vardı ve trenle geç· 
mek müınkün değildi. Gazetem~n 
muhabiri sıf aliyle yaptığım bu ıe· 
yahatte, Edirnenin Türk orduıu 
tarafından tesellümünde hazır bu· 
lunarak Trakyanın en zevkli, en 
heyecanlı, en n~eli günlerini T rak 
yalılarla beraber yapdım. Trak 
yalılar, memleketlerinde taı üstün 
de ta.t kalmamıı, evlerinin dam
lan atılmıt, temelleri yakılıp yı· 
kılmıt olmasına raimen seviniyor 
}ardı; kumılut neteti halkltabaka
larını gittikçe ceni,leyen bir dal· 
ga halinde sanyordu. 

Bir zaman ıonra Edirne kurtu· 
lutunun yıldönümünü kutlulamak 
için yapdan törenlerde davetli ola· 
rak bulundum. Gördüğüm fU oldu 
ki Trakya her gün biraz daha bo· 
ıalıyordu; halk emniyetsizlik için~ 
de idi, hiç bir ciddi ümran ve yer
le,me faaliyetine tetebbüa etmek 
için cesaret bulamıyordu. 

Cumhuriyetin Trakyada yaptığı 
en büyük it, burada yepyeni bir 
ruhu yaratmıf olmasıdır: Trakya 
dağılmaktan kurtulmuıtur; Tr~k
yah olduiu yere yerleımektedır; 
yapı yapıhyor, köyler kuruluyo~, 
kasabalar geniıleyor ve alıt verıf 
canlanıyor. 

Umumi müfetti91ik teıkili.tının 
yapılması, kolordunun teksifi, Bo
ğazlan kapatma imki.nı~ın • dev
~tçe kazanılması bu emnıyetın d~
yandıijı bellibatlı noktalardı; Bu· 
yük Trakya ~an~vr~ları bu em· 
niyeti umum1le9tırm1!, kuvvetl4:n· 
dirmit ve ıaraıl.maz hır hale getır· Vurulmuı, vücutları delik detik 

olmuı halde yerde yatan çifte fÖY· 
le bir bakarken, kalbini bir tek a- Relik ·Ahmet Sevengil 
cımak kıvılcımı bile yakmadı. ----------:---:-::-

Hakkı da var, sayılırdı. Soymak Kasaplar cemlyeii 

mittir. 

ve öldürmek, kahramanca hareket yaı ın lop/anıyor 
etmek olmadığı gibi, bu hareket- Ka anlar rrnıİvt>:tinin iı:.tifa eclf'ı.' 
leri tiirle fevkalideleıtinnek le, .. '-

rcnı i\.·et re:i.;i 'f' hir ... aç aza .. ının Y.t>~ı-
ıuç itlemek esaıının kuvvetle be· l k t 1 

nt" rev sıra:-i\"lf' '"' ,. azanın ıı:e ırı -
nimsediiine delalet ederdi! ıne~i n.e kara; Hrilnıistir. Bunun ic;iıı 

Bu çabuk ve acısız ölüm, bu iki varm kasanlar uıımnıi lıeyeıi toplanır 
insanın soğuk kanlılıkla i9ledikle· ~ak ka .. aplar c·rıniyeti ) eni rt>i .. i il«> 
ri seri halindeki vahtice, zalimce iı-tif a r.tlen aınların yerine) eni azaları 
cinayetler için, sahiden az ve hafif 8eçr.rek lf'rd ir. 
ceza, demekti ! 

Frank Hamer, Gibılanda döne· 
rek, oradan Hantavile, dostu Liy 
s,ymenıe telefon etli. Gayet ıakin 
bir seste: 

- Saymeıı•. dedi, ikisini de bu 
sabah tepeledik! 

B'•· son konı:,;ral11rındanberi 
arad~ .. t1nrt avdan f11:ı!t. ~ectjlrten 
sonr"'. Lin <: .... -~- .. : .. r~ .. nk Ha· 
merden aldığı ilk haberdi. 

(Arkası nrr. ) 

-

Esnaf cemlyetlarJ tefti• 
edlllyor 

İktit'at Vekaleti müfettiş ,.e mü· 
rakipleri Vekaletten alıkları bir emir 
üzerine eımaf cemivetlerini müf eltİ1'" 
ler ilk olarak TUrhedeki birleşik 
el!!naf ı·enıiyetleri merkezini teftiş et· 
mişlerdir. 

İktisat Vekaleti müf etti<:leri haric;:tf' 
çalı~an cemiyetleri ele tetkik C'clecf'k· 
ler \'e hu tt"tkikleri 1'onuncla Vekalete 
rapor 'ereceklerdir. 

lVIaneVralardan sonra 

Askeri heyetler dü~ 
Edianeyi gezdiler 

(Ba§ tarafı 1 inci sa)'ı/ada) tırctle feyz aldığı ordunıuz ;çi# 
mandam, Belediye reısı, Emniyet tiin Türkiye Jıakkmda j~tiiln.a~dıır' 
dirPktörii. müfetticılik Yilii) et ve he· rak ya,.aynn orclu "e\'erliğin• b 1C 
ledi,·e erkiniyle §ehir ,.e vilayet nıcc söylerken l>iitiin halkm giinlil1111 

lisi 'azaları karşdamış mızıka \'e a ker ) iireğinc tf'rcünıan olımı~ bıılıJ 
krtaları ihtiram resmini i~a ~tıni~l~rdir. ğı.~ıı ... ~iizl~rin!i hı~ra~la hi~irirkt~ 
Vilayet numune balıçeeı f ıdanlıgıncln hııyuk nw:nf ırlerıınıze Juıap 
bir miid<let istirahattan rnnra General di) er.e~irn ki: . 
Kizim Dirik burada heyete hiiyiik Bu loymetli ziyaretleriniz bjjt 
bir ziyafet venni~tir. şeref ,.e f eralılar ıı:etim1iş ,,e 1111 

Zivaf etin sonuna doğru Trnkya ıııaz izler "e lıatrralar hırakJ11 1• 
umu~1i nıiifett~şi Gf'ne~a~ Kazim Di· Şii~r~n <lııygula.rmn tekrarla~1

1;·. rik hır nutuk ırat etını:.tır. \:,KERt HEl ETLER rr.~ 
GENERAi. KAZfM DlRIK'IN D \CTN \ DÖ~DÜLER . 

TUTKU Eclirne, 21 (Hn 11,i) - A"kt.rlt 
Trakya unıumi miif etti~i Gr.neral yı>t ak~am şehrimizden ayrılrrırt .. ~ 

Kazittı Dirik hu nutkumla a keri he- pulluda hir müddet kalarak {av 
yetin Edirneve gı>lnıe inden du) ulan yr gezmi .. tir. 
;e, inci İfaret ettikten sonra <lcnıi;.tir Fahrikada izaz 'e ikram edil~,r 
ki: yet azalan Tekirdağına dönrııtıt 

''Türkive cunıhnrin~t rejiminin hız clir. . ( 
,.e ı;;r,' ki iİe va .. avan hii\'iik millet 'e Diğrr taraftan. ;\fare~al Fe,-ı•1 me;nlcket plan·l;nmı§ hir kalk(.ıma ınak Edirne eh arını la hir do ı; 
lıan~ketin in i!;inıledir . .ı\ tatiirk 'iin aç- ya J>nı ı~trr. ~.i 
tığı harı~ 'e milletler arasında em· Yugoslav genel kur,,..' 
pati clevri Tiirk milletinin hnriz ka· bafkanınm nutkll 
rakterine ~em hol olan ,yeni hir çı~n- ~ 
dır. Bu umumi hareket içinde çaltı-mı Ecnebi heyetler genel ~ 
Trakya, c1iirt hf"ş ııelırin sulırriyle Ak· baıkanlarının en kıdemlisi 
deniz. Karacleniz ve l\larmaranm ta· Yugoslavya orduları genel r 
hiat glizclliklcriyle he lenen toprakla· ha,kanı General Nediç KiıJIO V 
rı polikültür ziraata ve hf'le çe~itleri rik'e mukabele ettiği nutukt' 
lıanancılığa çok eh eri Jidir. mittir ki: ~ 

Ym:arlak hesap 30,000 kilometre Meslekdaşlarım ve kendi "ıl. 
kadar olan hu salı ada t~tanhulu \ vnı ma burada, Edirnede ger~ "".J 
pava ha~layan 280 kilometre bii) iik fınızdan gerekse bütün r11·~ 
tu;i,.tik, beton a;:falt yolumuz iki e· halkla temas ettiğim her yer 'ı 
ne sonra 1939 da bitmiş olacaktır. ze gösterilen hüsnü kabul~~ 
DeYlet demiryollariyle deniz yolla· ]ayı size samimiyetle te§eP: ... 
rmm ,·eni ve ucuz tarif elerivle mal· derim. Vilayetinizin vaziye~ 
larımı~ iç ' 'e eh~ piya aya iiriileccktir. kalkınması için cumhuriy~ 
Liilehurgımla her cins tohumların metinin aldığı tetbirler h fi. 
eeleksiyontı için de,·let tohum ve ii· tarafınızdan verilen kısa, / 
retme çiftliği açılmıştır. Hayvan ~e- müessir izahat dolayısile de /,, 
Jekeiyonu için de Çor]unun Muratlı müteşekkiriz. Bu manevral-!' i 
nahiyesinde devletin aygır ' 'e inek nasebetiyle güzel vilayetin.is~ 
depolan mo<lern hir tan.da calı 'tor. kısmındaki kısa ikametiıntd$•t ~ 
Hundan başka ,·iliiyetlerin Cle tenıi:r. 11nda bu siyasetin mütead 1 I 
kan damtzlrkları ''e umumi müf f'ttL; mesut neticelerini müıahede i 
]iğin tay ,.e ho~a hiiyütme çiftliği mek fırsatını bulduğumuzıJ btİ1' ' 
vardır, Avrıca köv ziimrelerinde a~ı lansınıza söylemekle ha 
durakları· yapılmı~tır. Koç çiftliği lnı rız. ol~ 
sene ac;:ılryor. . Halk orduya kAr§ı hissiyatı ~ 

100.000 ton panrar i~lPyen ~lpullu manevralarda onu heyeca~l:~ ~I 
ŞPker fabrika mm umumi ziraate ıla· sılamak suretiyle ve bil~--ei 
lı i vardım ve hizmeti ,·arıhr. Bu f ah- devlet reis ile hükumet ın°f~ ~ 
rik~nm ~arm1sakh çiftliği hem tohum lerine karıı bağlıhğınıda oıı 1,~ yetiştinnege ' 'e aynca cins l1ayvancr ima dostane ve içten alkı~tar 8" ti 
hğa hizmet ecliyor. De:vlet c;:iftli~i ı;ihi şılamak suretiyle gösterdı. .

0 
I 

Sarımc;akh çiftliği dahi anıca iyi cins sanüt ve mütekabil emniyet~.ı. bİ: 
b ··\f\11' 

hay' an yeti:tinnek için kadroları hii· ticesi olarak la h1".lk bizi ~-1 )lr 
yütiilmü~tiir. Ziraatte self'kt<ir maki· sempati ve misafirperverlık tdıJ,ıı' 
nf'lerine yer verilmi~ Ye ele, lctçe hir şıladı. Kahraman Türk 0;(.S'ı ' 
!;Ok merkezlere ~ömlerilnıi,.tir. l"mıı- nun mi!ll'lfİri olan bizler hek ,.r'tl 
mi ziraat ara!l.mda lmhnhattan ha ka da her fırsatla gösterilen h• 1' e~' 
ku~yf'ıni df'nilen H~ diinya piya a ın· hiisnü kabulden dolavı ge~,,Jıf' 
rla ivi tuhılan temiz mah,.,nliimiiz var s•lansımza ve ~ereks~. te~~ 
dır. Ü1: ı;enNlrnhrri \Nli panıuk~ıılıık ah,}isine tell•1<1<ii1'1~rimı:ıt l ..,i14 

terriihı>leri mfü:hf't hir ~f'kildc ) apıl· edPrken kadehlr"iMİ7.i gü:ıhı ~·~ 
mı~ olup Trakva r.İnı;İ achylf' hir ıliil vet;";:ıı:in ve ahalisinin ref• 
almacaktrr. Tiitünciiliiğiinıiiz ılc iyi- 1.-1 .. 1 ... ,vnTı\7.. --4 
dir. - Bahtıhayır r-Pl<''r"'• 

Tekirclagııula hir !!arap f ahrik:mm d 
Yardır. Bunun _ .. ihi hirrok ' 'Prlerrle kaza atlattı ~·" e ), ' iclart jf 
n . adalarımızda hmtı-i şarapçılık qır Fmin) ılmaz kaptanrıı .. 8dt11 

dır Küc::iik ktır!llara çok kıpnet H11lıtılıayır c_;ekı irıncj f.;:rt~ ~~ 
'\.'rriyonız... Rağr·ılrğa , .e iiziinı • ho;";azıncla İn a rh nrlnılan geb'r ~-
··ı··"" k 1 • • , 8,~a gı' tın"kte ı'ken idclet 1 i 1~ " . .. 

1•<' r.u ııı:" Çf..l e 1emmıyet ,·erıyô - • • ~117 '' 
rıız. Şarapçılıktan başka. yaş ii:t.iim 'd fırtına ma tntuhınış. .11r. 

. k . 1 lan111ı; .,~ 
ilırar·atr ic:in ele memleketin ha~ka ı·arpma · urctı) c par!;a . . ,.eth" 

.. 1 h kı~•· , t•1 
taraflarmcla olduğu gibi te~kilatlanr Mürettebatı o an e:ı; ... ktırt' 
yorm:. talı 1 j,j, e motörii taraf ırnlan 

Kii' lih ii cle11tekliyı•n kooperatifler mıııtır: 1'1•r•-' 
f!:Hikçe ~ı·ııi~Je,·or. Devit-tin ız;öçnıen Karaden'zll çocu .1 
l'inı~!'ti Traknda clalıi halkın \ 'C top- serg.sl .,~,~ 

k 1 f h l 7 '" 1 · l · 1 • le ort• r ra arın re a ına yo açnn~trr. \ e Karac enız "e ıır erın< ı;ıll ., 

1 1 k . 1_ l klarırııı Jt'' mn ar :11: va ıtte a.alkmım~ bulunu- •·a;;mıla hu unaıı çor.u .
1
.,et ,.~ 

.. I"' l 1 k. kıılll ı. , .. yıırlar. Her yardnn zamanmıla yapıl sim ,e yazı a ıa ııu a · ı k ft1 i 
mı~ 'e yapılmaktadır. Hep inin u- ni 1 tanhul gençliğine ta11 11~'.!'retft1r11-ı 

. . . ı o~ •'Jl" 
mumi ı;ılılıati c;ok dii:r.enimleılir. :'ıt· adi) le .: aın un lN• ı rc1 ~ırı t:111jıt11 
ma ınii<'adele~i l?eniş te,;;kilitı ile Trak ~ahin ( >zgiir tarafım arı 
Yan anm~tır. \) rıca ha)' an ha ta· llalke' indP bir ergi aı;:ıhı11~ıır· 
hkları için cif' vine wterinPr grunları Çakı ile yara1adldd~i1 
hiiyiik hir programla i:e girişnıi~ lıulu Aksarayda Kemal paşa C8: j)t 1 
nurnr. de oturan 16 yaşında Sabrı şrfl( 

Timıların külıiir lıarekNlnini ge· yaşında diğer bir Sabri ile 0tlıııı'" 
ni~letıııek için filmlerimiz 'e ,,e ., ar ken kücük Sahrinin elinde lı.ı ıı!1l~' 
c:ineınanm: 'arılır. Rn artt•r•larakt;r. '' çakı büyüği.ini.in koluna saP atıf· , 

Gt>neral Ka7.iııı Dirik ,.fo:lerini ii,- ehemmiyetli !!urette yaraletfl'l'\ı~ 
le hitirıni,tir: Yaralı çocuk hastahaneye 

''Tiirk milletinin lıcr ferclinin hir rılmıştrr. 
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Göl ayağı dere-
~E- sinde bir ceset 
r~ ~HEP KAVGALARI. bulundu 
l'e~~ILIK ve SIJLIK MOCADELE.SI SDtHt"ağacma bağlan 

a numarası: 47 Yazan: Ziya Şakir mıf olan kadın kim? 
( fllU ı •) • b Bandırma, (Huıuıi) -Bandır ', r a 1 1 s ya n 1 ay ra- ~~nın ~rgili k~yü ıın~rı içindeki 

Çemişkezeğin nası 
bir yer olduğunu 
biliyor musunuz? 

ıol ayagı dereaınde bır kadın ce · 
'- ıedi görülmüttür. 

g 1 n 1 k a 1 d 1 r ı I d 1 bar s~:::.::::ıu:.ı::i.'k~~~ 
Bir çoklarımızın düşünceleri h 
fına ÇemiŞkezek güzel hir kaza 

<Şa.hk 1 
lu) ia u u • veyahut • Şaytanku-
'1tip Y~~ının basbrılmaıını müte
let t~· ılan~ ve akilane bir siya
"e Al 1~ edılmemiıti. Yalnız Şıi 
•e.f 1'~"1 oldukları için bir takım 
ı!Jba.,)rk köylülerine derhal (Kı· 
le.r ha.k~arngası yapıf tırılarak bun 
~lrekeu;nda ~~ ~ir .takım tiddetli 
ıay,11 •

1 
re gırışılmııti. Bilhau"l 

Nur Ali, pek o kadar bot kaf~!ı 
bir adam deiiJdi. O ıüıılerde hu· 
kiimeti sarsan cereyanları çarça· 
buk öğrenmitti. Oımaıılı ıehzad.~
leri, taht ve saltanat kavgası yu
zünden, biribirlerine girmekteler
di. Amasya valisi. Ahmet Sultan, 
kardetleriyle mühim bir kavga ve 
cidal içindeydi. 

bqlanmııtır. Tahkikatta bu ceıe· 
din dere içindeki ıöğüt ağacına 
dayanmıt ve boğazından ayakla
rına doğru bağlı olduğu görülmüt· 
tür. 

Bundan batka kadının ayakla· 
rına da çarık ipi ile laf bağlan
mıtbr. 

(~ ı e h" b. ' «\ara.h. ıç ır ali.kası olmıyan 
l>eJc Çokısar ~ . ve (~ik~ar) halkına, 

tı. zulum edılmı•tir 
'lıç b" y 

'U) il hır zaman (milliyet duygu-
~ı:ıl e areket etmemit olan Os· 

ı •ar b t\lları ayının ve u sarayın ar-
biç b·nı tatmin etmekten batka 
01rııh.1r \'azife hiasile mütehassis 
L .,a.n h"·k· 

Kurnaz ihtilalci, eline geçAı~ 
bu kuvvetle Ahmet Sultanın mer
kezi olan (Amasya) ya hüc~h
derek orayı ele geçirmek.. ~e · 
met Sultanın sarayına yer.etmek 
istemi,ti. Ve, batın• topladığı bu 
yirmi bin kisilik kuvvetle, Amas· 

Kadının üzerinde lacivert 
entari, örme bir fan ile, elinde 
bir yüzük bulunmaktadır. 
Yapılan tahkikatta eli, kolu sa

rılmış ayaklarına tat bağlanmıt 
olan dere içindeki bu cesedin ki· 
me ait olduğu ve cinayeti yapamn 
kim olduğu tesbit edilememittir. 

Yalnız Kızıksa köyünden Kay
makamcının Osman adında biri
nin vakadan birkaç gece evvel A · 
rif adında diğer birinin arabasiy
le birkaç arkadatı ile birlikte Ban 
dırmaya bir kadın götürdükleri, 
Manyasta da bir hafta kadar ev
vel bir kadının kaybolduğu mey· 
dana çıkarılmııtır. 

"'l ıaJ' u umet memurlarının 
ıt, e~~a!1e hareketleri, halkı bi-

N·h ııtı. 
~·· ı ayet .. .. b .. d N' 
._~>"lerinin hg~nunb' ırkı~. e,. dıkaar 
•11r,11 u~ra. ı~ oıesın e o-
)~il b~Nur Alı) ısmınde bir adam 
'1,,. adr bayrak açmıt; batına bir 
'-tttı. 8.rn toplamıt; ortaya atıl-

a. llu ihtiJ A J "Ik Oo 

t~•y 8 , ı once; zülme kar 
~ Nn teklinde batlamııtı. Fa
·~I,11 Ur Alinin bayrağı altında 
,(,.._ hanlllr çoğalınca· derhal 
~ı eh·) ' 
Nıar A ı. bir cereyan almıttı. 

~tlin .!•, kurnaz davr.'.".n.rnıftı. 
'-r tö ~ı be Alevi köylerine adam 
!-..1111 n e.rerek, saf vecahil halkın 
Lerler p hıılerini gıcıklıyacak ha
' A'..: rollanuştı. 
~ ~M.!lı za.-a d . ba ... 
"'4' ._ (l ... n a~ . tına - ıu-
~l'lıe rna~ı Alı) nın kavuğuna 
)e,il :.en bır ıerput giyip eline 
doıa,rr:r bayrak alarak k ·· y köy 
~ld) 1f; onları (Sünni) lerle (ci. 
l°lkJa ~davet ederek kimilen a· . tak a'rrnı_ştı. 
•htil'aa a.İ ~ır zaman zarf mda, -
~~ııı, t etı ?la~ o yetil bayrağın 
tı. 8\l' anı Yınnı bin kiti birikmit· 
hil' iht~~~ "~ ~ahil köylüler, kurnaz 
de-. alcının ne du···u·· d"" .... 

•& \>e y n ugun-
~İyJ~e ?-apmak istediğinden ta
~\i~d I ıhaber olarak kanlı bir 

e eye girismişlerdi. 

ya iizerine ilerlemiıti. . I I 
Ahmet Sultan bu hab~rı a ır a · 

maz derhal kahyası (Yul~rkaıtı, . ' ·ı ·· enne yol-Sınan pqa) yı ası er uz 
lamıttı. b. .. h 

Sinan pafa da batına ır guru 
1 •1 · Tokat ovuında top amıf .. ası erı l b. .. 

kartılamıftr. Burada, kan 1 ır mu 
cadele batlamıtb· .... 

N Al. kumanda ettıgı halktn 
ur ı, . .f d t 

cehalet ve safiyetinden ısti a e e • 

mişti: (Şah •ıA _ Bu gece, rüyamda vı a· 
t) .. d::-. Bugünkü muharebe· ye gor uua h. 1 . . t 

d b .. tü. Kerbela ıe ıt erını op· e, u n I .... 
byarak bize ya~dı~. ge e~.egı~ı 
vadetti .. ve bugun, duıman ~e~ı
ne atılacak olanlardan hiç bırının 
ölmiyeceğine teminat verdi. Kork
mayın.. (Ehlibeyt) düımanı olan 
(Alıoaman) ın askerleri üzerine 
atılın. .. • 

Diye, müesıir nutuklar soylıye· 
rek her türlü idrak ve muhakeme
de~ mahrum olan zavallı köylüle· 
rin bütün taassup damarlarmı ga· 
leyana getirmitti. 

Köylüler, kumaz ihtilalcinin bu 
sözlerine ve vaatlarına inanmıılar
dı. Ve bu cahiline imandan d?· 
~an muntakim hislerle, coşkun bır 
deniz dalga11 gibi, Sinan p8'&nın 
adamları üzerine atılmıtlardı. 

Sinan pata, bu hücuma dayana~ 
mamıftı. Maiyetindeki kuvvetle:• 
dağılmıt·· kendisi de Amaıyaya 

Sağlık kaçmıttı. . 
Ahmet Sultan, büyük bir tehlı· 

Adliye ve jandarma tahkikata 
bu cihetten de elkovınuılardır. 

Boıuda bir 
cinayet 

Sporau bır genç aı
kadaşını IJldiJıdil 
Bolu, (Huauıi) - Şehrin beı 

kilometre kıyııınc:la bulunan kü • 
çille Kablıcada dün bir cinayet ol • 
liıöf've bir rencin ölümiyle neti • 
celenmittir. Hidiae hakkında e • 
dindiğim mahimatı bildiriyorum: 

BoJudan 13' kitilik bir kafil~ 
Küçük Ilıcaya banyo almak için 
gidiyor. Banyoyu müteakıp ayni 
arkadqlar Ilıcanın lokantaaında 
rakı sofrası kunıyorlar. Şiteler bi
ribirini takip ettiği için kafalar 
doJıunlatmıttır. Ve bu yüzden 
masa ·batında bir kevga belinnit· 
tir. Hiç yoktan huıule gelen kav· 
ganın en aletli kahramanı da yir· 
mi yqlarındaki Bahaettindir. Bu 
delikanlı, Muharrem adlı bir ar· 
kadatiyle çatıtınca hemen bıçağr 
nı çekiyor ve Muharremi dizinden 

Çemiıkezek ismini çok kim
se bilir. Fakat bu yerin nerede ol
duğunu· bilen pek az. Yalnız me· 
mur olup Çemiıkezeği bilmeyen 
hemen hemen yok gibidir. 

- Seni sonra Çemitkezeğe gön~ 
derirler ha .. 

Demek bir memur için nefyedil
mekti. 

Ben Çemitkezeği gördükter. 
sonra buradan daha oturufa mü· 
aait olmıyan yerler varken bu ye
ıillik içindeki kazanın neden bn 
suretle adı çıktığını merak ettim. 
Tunceli vilayetinin bir kazası o
lan Çemitkezek ,irin oldu~ ka· 
dar tarihi bir yerdir de. Bu ya
zımda Cemiıkezeğin kısaca bir 
tarihçf!slni yapacağım: 

llk önce fUDU söylemeliyim, ki 
Denim dağlarında ve Dersim çer
çevesi içinde bulunan Çemitkeze· 
iin Türkl~rle meskun olmadığı da 
iddia edilir; burada oturanların 
Kürt oldukları söylenirdi. Bütün 
Derıim gibi öz Türk diyarı olan 
Çemiıkezeiin tarihi tetkik edilir
se, bunun yanlıt olduğu meydana 
çıkar. 
Şerefname bu kazada ilk • d~fa 

emirlik yapanın Alpulana ~bı !'. 
!anlardan Emir Salık bin Alı -hm 
Kaıım olduğunu yazar. 
Çemiıkezeğin emirlerinin civar 

beyler ve hükümda~larla .. ~an 
zaman harp ettiklerı de gorulmek 

kat uzun müddet Y&§Amad 
ne oğlu Sehrap geçti. B 
sükunet içinde yaşamıttır. 
yerine gelen oğlu Hacı 
Şah İsmailin f aa) devresin 
yarak mütkül mevkide kal 
İsmail Rum Selçuklarmı, 
bJarı istihlif etmiıti. Şah 
kezeğe Nur Ali Halife ad 
Kızılbaş gönderdi. Nur A 
mitkezeği idare edecekti. 
Hacı Rüstem, Nur Aliye 

Jefet etmedi. Kendisine ti 
Jarla Çemitkezeği ona bı 
kendisi Şah lmıailin yanı 
Şah, Çemitkezeğin beyini 
ııladı ve ona Irak beyliğin 
Çemişkezekte Nur Ali 
kaldı. 

Bu adam, istediği gibi i 
diyor, halka zulüm ve itk 
geri durmuyordu. Çemit 
ler buna tahammül ede 
Hacı Rüateme müracaat e 

- Bizi bıı zalim adamın 
kurtar .. diye yalvardılar. 

Bu eınada Çaldıran ha 
lamıfb. Hacı Rüıtem, ha 
lamaile iltihak ederek 
harp etti. Yavuz, lsmaili 
ettikten ıonra T ebrizde H 
temi de yakalıyarak idam 

Rüstemin lrakta Pir Hü 
dında bir oğlu kalmıftı. 

Pir Hüseyine: 

11 
Servisimiz 

~ ~ dolttonımU2 Pazartest g1lnlert 

~ ~ tcıa! buçuktan yirmiye kadar p 
~ "-t ıc eba..neBltıde, Cumartesi g11Dlert 
l!tı '1~ ten 19 a kadar Lllell Tayyare 
bıı illa Oltu arı lkfnct daire Oc: numarada 

ke karı11ında kaldığını anlamtfb· 
Derhal perakende efradı tophyİ: 
rak, Amasya boğazında kuvvet 1 

bir müdafaa vaziyeti almıtb· bö _ 
Nur Ali, Amuya boğazının Jd!

le bir kuvvet tarafından tutu h .. 

ağır ıurette yaralıyor. Önceden 
yaraya ehemmiyet veren olmuyor· 
ıa da fazla kan akmaıından tir
yanın kesildiği, bet on dakika son 
ra da Muharremin öldüğü görül· 

müıtür. 

tedir. . "G·· 
Yine Şeref name der kı: ur· 

cistan prensleriyle vaki bir mu
harebede Çemitkezek beyi mağ· 
lup ve esir edilmiı i~i. ( 556 da)· 

- Burada durma: git 
iltica et, ıeni affeder, Çe 
ğe bey olursun; dediler .. 

Pir Hüseyin bu sözü ~ın 
Yavuzun kar9ııına ıeçtı. 
bu adamın Rüatem.in oğlu 
nu öğrenince: 

' d' lt..lılıJ, ltab3;;;CUJ&rnnızı Yedi kupon muka. 
~ hu hlttJ eder. 
ı...:ıuatırıı de dit doktorlanmız da oktJe 

~· '!Jı,~ eınırıertne hazır bulunmak. 
~•kıta doktorumuz ll'ahrettııı Olşmen 
'Ilı ~ lııtıktıll caddesinde ı 27 num~ 
91 O- buıu at gtlnJerf ıaat H Ue 20 ara
lı cı. r<a/ldutu gibi doktor NecaU Pak• 
ı,lııııa"-da altöy Matımudiye caddesJ 1-2 
ı. "<ıe al( saıı ve cuma günlert ayni aaa~ 
""' 

11Ylıcuı \>e IU'a1t annı.ızm dfşlertne bakaca).. 
"-nıı tedavtlf'rfnJ yapacaklardır. 

~eı l!:rıp Zllnıanda Beffktaı tramvay cıM 
la~ ınu:P•rtımanmda sünnetçi Emfn 

"ıtıı 'ıtltı tacı Olcuyucuıanmızm çocuk 
~ <\ll'tca ~et edecektır. 
ııı, da 8152 n ltsaray Pertev Eczaııeaı ya. 
•e llıuı-u N 1Jn:ıara<1ıı atlnnetçt ve aıbbat "ece •ırı 11: 1 l>ılıı tı enJ ~ z J<URUN doktorunun 
"'ı:ı ltııı1tabfl~~styonıan bebertnt yedi ku
~~ı, teı-aıtıe de ve abonelertmıze en etı. 
t. '"lrıı Ya çoeukıllrının ıUnnet .:ımf'lt-
'4ftııı Pacaktır 

erı · 
Q'~ı ili YaZ<i ,,, .. , mu lfln:ıı:z dnktor diş~ "" .on 
ı~et ~t.ıp racaat l!df'rken KURUN'wl 

""'· onundan Vf'dt tane ~lStOrmek 

f\lJRU N -~ 
tt,1 " l'fl~rne ı kuponu 
1 'llJkınu l{&ze 

' '<u. te •oııre~tne eettrenıer 
2 <:ilk lffı • 

- 1( nıarını PH.rKaı:z hılstırırlaı 
'"'1 urıır.un 11 '-P. ektnıfPrlne oıınuoı:r hllktı .. 

ıs 

ya U· 
ğunu haber alır alm~, ~ra Tokat 
cuma cesaret edememıttı. 
kövle~ine doğru çekilmi•ti. • .. 

· k J bır mu· Buralarda, aylarca an 1 •1 cadele devaım etmiıti. Kard~I mı • 
. . l rak . bın erce Jet ıkıye ayrı a , yıne 

1 
seril· 

masum Türk evlidr. yer ~e et ve· 
mişti. Bütün bunlara ıe~ .1Y bu 
ren hüktimetin idaresizlıjı .. v: · 
kar~tıkhklardan istifade etme 

1
11

• 
• inaan a· 

teyen bir takım muhterıı p ate· 
rın, ortadaki mefUld taaıau 
•ini körüklemeleriydi. 
y • ·hayet ca· 

Bereket versin kı; nı • oJ-
h· ı b. k"" l'"d n batka bır ıe>: ı ır oy u e ' h eketı u· 
mıyan Nur Alinin 6u d:kı J:uv· 
zun sür;._ :?mitti. Baıın . b • 
vet yavat yavaf iıunilil etmıf, ın; 

.. 1 Ad hayabna ma 
lerce T urk ev a ı~ınd bu suretle 
olan bu kanlı vak a a, 
geç.mitti. • .,, tirmelı tqeb-

M ezheplen, bi "f 

büsleri: 1) ıı·k araiında, 
(ş.A)J'k ·1 (SünD ıı ı ı e 'hl'"I edecek 

lslamiye!:İn esaılarını ı a 
• b. fark olma· 

derecede barız ır 1 
d .. h ld b•rtakım fesatcılar, ı· 
ıgı a e, ı . 

Katil Bahaettin ıporcu gençler· 
den ve oldukça ağırhat görünen 
biriydi. Tevkif edilmit ve adliy~· 
ce tahkikata giritilmittir. 
Bayrakh cıvarında yanık 

ınean kemlklerı 
lzmir, (Huıuıi) - Bayraklı ci

varında oturan halktan bazılan, 
ağızlarında yanık insan kemikleri 
bulunan bazı köpekler görmüıler 
ve zabıtayı haberdar etmitlerdir. 
Bu kemiklerin, Bayraklı civarın
da Saidkuyu mevkiinde yanan A· 
nadolu Türk Petrol Limited tirke
tine ait benzin ve petrol depoaun
dan çıkbğı anlatlımııtır. 

Hidiıe müddeiumumiliie ha • 
her veriı.;.it ve yangın tahkikatını 
yapan müddeiumumi muavini B. 
Sadri Atamaner, yerine giderek 
tetkikat yapmııtır. Yanan depo • 
nun enkazı temizlenirken yanık 
etya araaından bir insan kaf uı ile 
birçok kemikler daha meydana 
çıkmııtır. 

Kemikler, bir araya toplanmıt· 
tır. Doktor tarafından muayene e· 
dildikten aonra gömdürülecekt!:-· 

Bulunan Jcıt.f,. taıaını" V"" 1<emı~-• 1 na zorl" tefrika ve nı-ar araıı . I . n ı:anarak ölenlerden kime aıt 

Fakat Ermiye tahlarıyle yakın ak
rabalığı bulund~ğund~n .h~n?~rın 
•1timaaı ile tablıye edılmııtır. 1 

Bu emirin yerine oğlu Djagdoc 
he ıeçti. Daha aonra Meliktah bin 
Mehmed geldi. Bu zaman halife 
hüktimeti münkariz olmuıtu. Me
Iikph istiklalini elde ~ek içi? 
1199 yılında iıyan ettı. Selçuk!· 
)erden Süleyman bin Kılıçaılan ı· 
le çarpıftı. Fakat harbi kazana· 
madı, eıir duştu, öldürüldü. 

Çemiıkezek bundan sonra 
Selçukilerin eline rıe<:!İ. Ş~r~fna· 
me Çemiıkezeğin hikımlermın ~u 
Melikaah ahfadından nim"'.'' la • 
zımtl'eldiğini kaydetmektedır. 

Meliksahtu sonra yerine vec•11 
~lu MeHk Mehmed hayatıruJ.a 3:? 

kale ve 16 nahiye zaptederek çev
resini büyülttü. 

Melik Mehmedden sonra bura · 
va kimin emir olduiu bilinmiyor. 
Çemiıkezek adı bir daha Ak v: 
Kara kovunluların miicadeleJ•.·1 
zamanında meydana r.ıkıvor. Bu 
zamandl\ bu k11.?:•.,1 .. Şeyh Hasan 
eD";r l"•1unmaktll idi. 
Şeyh Hasan Uzun Huanla Y"P· 

bede alip çıktı. Fa~ 

- Ne ceaaret... ıye 
biz bunun pederi ile o 
katlettirdik bu biç havf e 
yanımıza. geldi. 

Fakat buna rağmen Ya 
ıeyinin cesaretin! ... ~a~dir 
Çemitkeı:ek beylıgını tekr 
verdi. 

f tle bu zamandan sonr 
kezek Osmanlı idaresine 
bulunuyordu. 

Pir Hüseyin Çemiıkeze 
ğini aldıktan sonr.ı t~raf 
Nur Aliye hücum ettı. K 
yak.ılıvarak öldiirttü. .. 

Pir Hüsevinin 16 çocu 
Kendisi öldükten sonra 
Çemi~ke-ıevi araların~~ 

k . . hük" urnete mur etme ıcın 

tiler. Hiikiimet Çe"11itkeı 
zİa11?ete avırdı ve hr.r kar 
mirua nail oldu. 

Pertek Pir Hüae~·inin 
oğl ... na, Sainan Keyhusre 
yerler de diğer oğullara t 
dildi. 

Bundan ıonra Çemitke 
ıaül.i.le~"!n stelenler tarafı 
dare: clunmuıtur. 



Çin-Japon harbi 
nazik bir safhada 

Vaşington, :!l (Huousi) - Ameri
ka hiikfuneti ohüıı meselesinden 
dolayı Nankin l1ükiiıneti nezdinde 
doğrudan doğruya proteııtoda bulun
mayacaktır. Fakat Amiral Y arnell ile 
ı'\merikan general konsolo u malıaJli 
Çin hükumeti nezclinde şiddetli si
yasi te~ebbiblerıJe hn lunacaktrr. 

Va~ington, 21 (Ilnsnsi) - Ruz
,.e]t Angusta ~eıniei hadisesinden hah 
sederek demi3tir ki: Bu mesele hak
kında Şaııghayda bulunan Amirallik 
Vaşingtondaki federal lıükumetten zi
yade salahiyettardır. Amiral Y arnel
Hn icap eden lıer türlü tedbirleri al
maga YP. her türlü protestolar yapma· 
ga salahiyeti Yardır. 

SOVYETLER BİR l\.IANÇUKUO 
' GE"\fİSİNt ZAPTETTİLER 

Geçit resmi 
( Ba§ tarafı 1 inci sayı/ada) 

tm taı-hihini istemiştir. General de· 
mi~tir ki: 

''Trakyada cereyanmı tak.ip etmek 
te nldu~ıımuz manevralar bize dost 
\t! müttefik Tiirk ordu"u lıakkm<laki 
lıayranlığmuzı göı:;temıek ve gerek 
kltaatın, ~erek zahit kadrosunun ta· 
J im ,.e terbiye, se' k ve idare ve ba
kım gibi muhtelif sahalarda takip e
dilen usullerin nıükemme]iyetini tak 
clir etmrk f ırsatınr bahşetti. Bu ma
nevralar ın nca hize Tiirk ordmunun 
tcşkilatJ. lalim ve terhiye~i w şef

leri' fo zahiıleriııin kınnf'tl noktasın· 
dan· rn ıııiikeınmcl bir ordu olduğunu 
müşalıade etmek imkanını vermi§tir. 
Bilhassa nazarı dikkatimizi celbeden 
bir noktap işaret etmek isterim: 

Oda zahitlerinizin imiyativ ku<lrr 
tini arttırmak ,.e kendHerini seri ka
rarlar almağa mecbur etmek için bu 
manevraların cereyanı esnasında or-

Harbin, 21 ( A. A.) - Domey ajan du şeflerinin evvelce clü§Ünülmemi~ 
H bildiriyor: vaziyet1er il1das etmek hususunda gös 

Sovyet makamları Şang11ay eyale- tel'dikleri dikkattir. Uu tarzda karar 
tinde J aoho nehrinin menhama on vermek ve mesuliyeti üzerine almak, 
kilometrelik: bir mesafede bulunan duygularını inkişaf ettirmek için en 
ufak:'bir adanın yanmda ~ığlrk yerle· mükemmel bir yoldur. " 
ri i~aret etmeJC üzere kullanılan bir--------------

vapuru zaptetınİ§lerdir. - Musolini bir ölü-
Bn ada MançulCnoya aittir. Mancu 

Irno mak:amatı keyfiyeti derlıal So~- mÜn kaydedilme
yet hükUıneti nezdinde protesto etmiş 
se ile vapur ve.iki l\fançuku~!u ile bir sini istiyor 
Beyaz Rustan ıbaret olan murettehah 
Jlenüz l'crhest }jıralOimamıştır. (Baştarafı 2 incide) 

ŞANGHA Y LfMANIND~ ''Müstemleke hudutlanmızm be* 
NanlCin, 21 (A A.. )" - Çin ajan· berliği noktasından zannediyorum 

sm'dan: ki bir anlaşmaya varabiliriz. 
Şangliaydaki Çin IUtaları, perşem- ''ltalya, Avrupa hayatına müte-

h'e alCşamı saat 15 de rılitnn civarını allik her meselede beraber çalışma
işgal ederek Y ank'sepoo ile Çeç1iti- ğa hazırdı. 
enin §İmalindeki soka}( arasında hu- HABF.ŞIST AN MESELESi 
Iunan Japon J<ıtalarmm muvasalatla- .. Cenevrenin ''doğumları,, kaydet· 
rmı ltesmek suretiyle, elde ettikleri mesini., iatemiyoruz. Fakat zanne
muvaf { akiyeti ikmal etmişlerdir. dersek bir "ölümü,, kaydetmenin 

vakti gelmi§tİr. 
, Hali liazırda Şanghay limanında ''On beş aydanheri liavayı hozan 
heşi kruvazör, yirmi beşi torpido muh bir ceset var. Bu cesedi siyaset saha 
rihi, ikisi de tayyare gemisi olmak ü· 

smdaki dirliği muhafaza için göm-

bzeı1·e '15 akJ apodn harp gemisi toplanmış mek istemiyorsanız bile umumi eıh· 
u unm ta ır. h t - · .. · IA d . • • • a ıçın gommenız azun ır. 

~ npon harp gemılerı, ecne~f. gemı- "Biz Cenevre birliğine fa.zla sevgi 
(erı!' yan~TH~a Y,er al~ıkJa:c ıçm, b~ bes)iyen kimselerden olmamakla 
n:1.ıyet Çınhlerın Iiarekatma manı beraber hu birliğin azalarını birbi-
ıc ... kil Ptınektedir · d ' t - b' ' · nn en ayıran şey ere yem ır ayn-
. :Tmuın tana~eleri Nankin üzerinde tık amili ilave ederek milletleri Ha-
ıkı clcfa w;arak on homba_a~~ış.lar~~· beşistanm ilhakını tanıyanlar ve ta
Ru bombalardan yalnız ıkısı ınfılak nnnayanlar diye ikiye ayırmak iste
etnıi~ ise de liemen lıiç bir liasar ika miyoruz. 
etmeıni~tir. Buna mukabil, düşmanm ROMA - BERLIN MiHVERi 
fJört bombardıman tayyaresi düşürül- ''Göz önünde bulundurmak lazım 
m~ili~ 1 b ge en İr diğer şeniyet vardır ki o 

Çin k:ıtalarr, Çaliar'm şimalinde da Roma - Berlin mihveri denilen 
Çangtu, Fate, Çang - pe Nanh.antsan şeydir. 
Çungli Şangi kasahalarmı işgal et- "'Romaya Beri ine omuz çevirerek 
mek iizere hüyük muvaff akjyetler ka veya on~ eırtmı dönerek ~elinmez, 
zanmışlardır. Berline de Romayı kale almayarak 

ŞANGHAY YANIYOR veva Romaya karşı hareket ederek 
Şonghay, 21 "(A. A.) _Çıkan yan gidilmez. 

gmlar bütün gece devam etmiştir. ''Bu iki memlek.et arasında fiili 
Bu sahan fecirle beraber Japon birlik var~~~· Fiili birlik demekten 

h'arp gemileri Çin mevzilerini tekrar ne kka~detdt~~~m anlaşılıyor mu? De-
h ,... me ıste ıgım şu: 
ombardıman etmege ba§lamı§lardır. Akd · d b l 'kl'"' 

Çin ve Japon tnn-areleri arasmda bir benz ehn ızhe ne. bo. şevı ıge, ~e onda 
, · · er er angı ır şeye musaa e 

hava muharehesi olmu~tur. Bir Çin ctmiyeceğiz. Akdenize tamamile ya-
tayyaresi a]e, ler içinde yere düşmü§· hancı olan insanların bu karışık.1ık
tür. Pilotu paraşütle atılarak hayatmı larr ortadan kalkınca harp tehlikesi 
kmtanmşlır. de kalmayacaktır ... 

Madrid 
Boşaltılıyor 

Rarelon, 21 ( \. ,\ . ) - Röyter 
bildiri~ or: 

General L\J iaj:ı. ~dır in nıiiınkün ol 
du~u kadar ııılinlıa~ıran müdafaa k1-
taatrna bırak1lnıa"ı için sivillerin tt>d· 
rieen ,;\ladridden ho~altrlıua;;.ı için tor 
liınat \('rnıi~tir. 

~ 

.\f aıldd. 21 ( \. \. )- Carahanc·lı<'I 
mmtakaı:;mdu milisler. son gilnlercle 
kaybettiklı'rİ nıe' ;ı;ilcri ele geçirmcğe 
le~ehhii ;; eden a-.ilcrio lıir taarrnzunu 
gı•ri pi.i~kürtıııü~lerdir. 

Salanıanrn. 21 (A. A.) - '"Radio' 
- National" in hildirdi~inc ıı;ifre:: 
Salamandf>:ı· ccplıe .. inde dün ha\'anm 
fena olına~ına ra~nıen clü~ınanın ta· 
rip etti~i kiiprülrr tamir edilmi~tir .. 
A:ıiler ileri lıarvkellerine de\ anı e<le
rek yeni mc' zil er İ§gal etmişlerdir. 

AKDENiZ DEVLETLERlNE 

B. Musolini nutkunu şöyle bitir
miştzr: 

··sözlerimi üç kıtanm medeniyeti 
ni görmüs olan Akdenizdeki bütiin 
memleketleri bir sulha davetle bitir 
mek isterim .. 

Ümit ederim ki bu hitabım dinle
necektir. Aksi takdirde kalbimiz yi
n~ rahat nlacaktır. 

Faşist İtalvanm bütün hadiselere 
karşı koyacak maddi ve manevi bir 
kuvveti var:lrr. 

it üüçk biı /111 sız 
yakalandı 

Y enişehirde Elisavinin t!Vine bir 
gece hırsız girmiş, üç lngiliz, dört 
Fransız altım ile bir yüzük, mütead 
dit küpeler çalınmıştır. 

Hırsız evvelki gün yakalanmıştır. 
On altı yaşında ve Yani ismini taşı 
yan bu çocuk çaldığı mücevherleri 
sa te\rken yakalanmıştır. 

____ ,,_./_ 

Atletiznı ve Deniz 

Güreşte 
Müsabakaıarı 

400 M. yüzme 
. e 

Festival münasebetile şehri1~1! 

Festival koanitesi tarafından ter
tip ediJen büyük güreşler dün ge
ce Taksim stadyomunda başladı. 

Balkonun önüne doğru konan 
ringin bir kenarına başta Türk 
bayrağı olmak üzere Finlandiya, 
Estonya, İsveç bayrakları aıralan
mıştr. Tribünler dolmuştu. 

Ecnebilerle güreşler başlama
dan evvel Balkan şampiyonasına 
iştirak edecek anilli takım güreıçi
lerinin seçimine başlandı. 

llk olarak Hasan Tahsin ile Kü· 
çille Hüseyin güreştiler. İlk altı da· 
kikada ikisi de berabere kaldılar. 
Hüseyin alta yattı. Hasan Tahsin 
güzel bir oyunJa Hüseyinin sırtını 
yere getiriyordu. Hüseyin sürüne· 
rek kurtuldu. Sonra Hasan Tahsin 
alta yattı. Çok güzel oyunlar gös· 
terdiler. Neticede berabere ilan e
dildiler. 

Ahmet Mehmet-·Hamdi 
Kasımpaşa klübünden 56 kilo· 

da Ahmet Mehmetle - Hamdi 
güreıtiler. 15 dakikada Ahmet 
Mehmet sayı hesabiyle galip gel· 
dL ı 

Ahmet Çakır - Kemal. 

56 kiloda Galatasaraylı Ahmet 
Çakırla Güneşli Kemal güreştiler. 
Bu iki güreıçi çok atik giireıliler. 
Çakır Ahmet mütemadiyen Kema 
li saltoya alıyordu. Bir aralık ken
disinin sırtı yere gelir gibi oldu. 
Neticede Ahmet Çakır sayı hesabi 
ile galip geldi. 

Beynelmilel Müsabakalar 
Seçmelerden sonra beynelmilel 

müsabakalara geçildi. Güreşçiler 
ringte sıralandıktan sonra beledi
ye turizm fubesi müdürü Bay Se · 
muh ile güreı federasyonu reisi B. 
Ahmet F etkeri birer nutuk söyle· 
diler. 

Bundan sonra srra ile Ya§ar, 
Ahmet, Nurdling, Adnan, Rızzık, 
Ankaralı Hüseyin, Kadiye, Ah· 
met, Mustafa, Nöyman, Çoban 
Mehmet, Nistrum, Samsunlu Ah· 
anet takdim edildiler. 

Bu serada Adliye Veki!i Bay 
Şükrü Saracoalu ile inhisarlar Ve
kili Bay Ali Rana da güreşe gel~ 
diler. 

Y a,1ar - Kuloğlu -
Çekilen kur'a üzerine Yaşara 

Kaaımpafah Kuloğlu dütmü9tü. 
Yaşar milli takım formasını giy4 
mİ§tİ. Yaşar çok sert güreşiyor. 
Kuloğlu tehlikeli vaziyetler karşı
sında kenara kaçıyor. İlk on da
kikada Yatar galip. 

Kuloğlu yere yattı. Yaşar fazla 
bir şey yapamadı. Sonra kendisi 
yere yattı. Yatar çevik hareketler
le oyun vermiyor. Üç dakika son· 
ra ayağa kalktılar. Dört dakika da 
ayakta güreştiler. Neticede Yatar 
hükmen galip geldi. 
Finlandiyalı Kerkeinen -

Ankaralı Kü(,·ük Ahmet 
A·hmet Çok güzel ve atılgan 

başladı. İki dakikada Ahmet Fin
landiyalıyı kafa kolla kaptı: Sırtt
nı yere getirdi. Fakat minder dı
tında olduğundan sayılmadı. 

Finlandiyalı da güzel güreşiyor. 
1Ik on dakikada berabere kaldı
lar. Kur'ada Ahmet alta yattı. Ka
panarak oyun verme-:neye çalışı -
yor. Finlandiyalı salto, kafa kol 
kapmak için uğraşıyorsa da mu -
vaff ak olamıyor. 

gelen Macar atlet ve yüzüciile~ 10 
K dk .. uıı 

müsabakalarını dün a ı oY 
yaptılar. ta 

Atletizm miisabakaları Mac~r f1l 
mı ile lstanbullu atletlerden bır g P 
arasında F enerbahçe stadında. yabi 
dı. Bu karşılaşmalarr takip içın 
kadar seyirci toplanmıştı. ca 

Miisabakalar unrnmiyetle r;1jcı 
atletlerinin lehinde ııeticelendı .. d 
rinde beynelmilel ntletizm al.e01fi~ıe 
tan•nmıs !'1 ;11"n1ar bulunan mıs~ b' 
~mkla vi.iksel~ atlamada yenı d 
1\ l rıcmist;rn ,.e'-.oru tesis edecek e 
rt"'" rnuvaffakiyet gösterdiler 

1 

haklı bir r.alehP. kazanarak uıll 
uzun alkışlandılar . I• 

Pehfitıanlnr bir arada.. k 'k · 1 şurı ,. Alman te nı netıce er 
Üç dakika b:ui. Finlandiyalı dır : bO' 

alta yattı ve heanen saltoya alıp al- Uzun atlama: Macar ŞorYl. c 
tr. Fakat Ahınet te yerde ınuvaf· birinci (7 metre). Macar Nagi jktll 

fak olamadı. Ayağa kalktılar. Dört ( 6.Rfl). Faik üçlincü ( 5,96 ). . . c 
dakikalık güreş sonunda Ankara· Gillle : Marar Sonvi bırıll 
h Ahmet müttefikan galip ilan e- (14.43). Veysi ikinci (13,0lb.~)i~ 
dildi. 3000 metre: Macar Nemet ıt 

N dl . (9.4.5 10) , Artin ikinci (9,22).·. ur ıng - Rızık ıı 
79 kiloda Nurdling ile Rızık gü- 800 metre: Macar Gönböş bılıO) 

reştiler. Nurdling evvela Rızıkm ( 2,03). Calip ikinci ( 2, 1 ,2/ 
sol kolunu, müteakıhen kafasını Recep üçüncü. b' ·ııc 
k 100 metre: Macar Geneş ırı apıp yere attı. Rızık üstüste köp- 5 ~ı 
rü kurarak tehlikeli vaziyetlerden ( 10.4). Macar Near ( 10,6), e 
kurtuldu. Fakat başka bir kafa kol üçüncü ( 11 ) · 
kapma sonunda iki dakikada tuş· 1 1 O metre manialı: Macar l~ 
la yenildi. birinci (15,5), Faik ikinci (15, ' 

Adna _ ş· . -.- Halkan bayrak yarışı: 31 
79 k·ı d And _ınası . • . Macar takımı birinci (3.27. 

ı o a nan ıle Şınasınm . 1 b l k ·k· · (3 32) yerJ .. . d" t dak'k 11• I • stan u ta nnı ı mcı , • 
gureşı or ı a e ı atı sanıye T .. k' k 
sürdü. Neticede Adnan kafa kol.. uMr .1.yebrek 0

1
ru. d eJi~ 

1 Ş . . . . • . llSa .:ı a ara yarın evanı 
a masının sırtını yere getırdı. kt' 

M . 1. Ah ce ır. 
e~•ın ı me~ - Kadiye YÜZME y ARISİARI 

87 kıloda fsveclı dünva sampi- ş h · · l d k rvfac'' 
K d. ·ı M . e rımıze ge en o uz _.;it 

yonu a ıve ı e ersınli Ahmet ·· ·· .. ·· ·· · ti k'l ] n r. 
gürettiler. Kadive çok sakin ve a- yuzuc.~ısubnuknlış ra dı.~ yMapodı aa hs'.,, 
.. .. . me musa a a arma un "' 
sur vurectıyor. Ahmet te ona uydu. zunda başlandı. Memleketiıtıİ1. ~ 
KAdiye kend1•in.:len çok emin.. ecnebi müsabıkların İştirakile '.1 

Ah t ·· .ı f • • d ·· 1k
1 

!'1e ll'una aa vazı;etm e gu- defa yapılan bu müsabakaları 
reşıyor. Yalnız Mersınli Ahmet binden fazla seyirci takip ediyordıl-
~endi katagorisinden yukarı güre· Macar yi.izücülerinin AvruP.ada: 
fiyordu. On dakika sonunda iki hip oldukları mevki ve dere..r.: ~ 
yan hakem berabere, biri Kadiye- müsabakaların etrafındaki alak11~ 
nin. puvan hesabiyle galip olduğu- ç_ok artırıyordu. , ~ 
na ıpret verdiler. Büyiik bir İntizam içinde ce~eYİer 

Kur' ada Kadiye alta düştü. Mer eden müsabakalarda alınan netıce 
sinli Ahmet bir saltoya aldı. Fa- şunlardır: · ~ş 
kat sırtını yere getiremedi. Üç da- 1 00 metre serbest: Bu müsabB 1İ 
k~ka bitti. Ahmet al~a yattı. Ka- ~?.k .. ala~a i.le takip ~dildi. Ma~~ r~ 
dıye boyunun uzunlugundan isti- zucu T urkıve şampıyonu Halilı 11 
fade. ederek sa!toya almak istiyor. çük bir farkla ~ağlup e~eğe :,1 
Kadıye hakemın müdahalesini i- vaffak oldu. Halı! bu musabak 1~ 
cap ettirecek derecede Ahmedin daha ziyade ilk beynelmilel te~~t 
gırtlağım sıkıyor. Üç dakika da duydu~u heyecan yüzünden kar03 
Kadiye de fazla bir şey yapmadı. ti. Nitekim 4X 100 bayrak yarışııı e 
Ayağa kalktılar. Ahmet boynuna "Ynr rakibi kolaylıkla mağlup et111 
teşci ediliyor. Dört dakika Ahme- ğe muvaffak oldu. . . cİ 
d~n ~stün çalışmasiyle geçti. Ve Neticede _M~c_ar . Bathi bı~h 
yırmı dakika sonunda Ahmet pu- ( 1.2 .. ~). : ~?lıl ıkıncı ( 1,3,2), 
van hesabiyle galip ilan edildi. mut uçuncu (1,4,2). et 
Fakat doğrusu Kadiye ile Mersin· Küçükler arasında yüz metre 

5 

linin berabere ilin edilmesi lazım· best: ı111 
dı. Kemal birinci ( 1,3,4), Kiıı 

Büyük Mu.tala_ Neo ikinci, Zeki üçüncü. ı~ 
Ki.içükle rarasmda bayrak: Cıı 

87 kiloda Büyük Mustafa ile 
Estonyalr Neo tutuştular. Tunç vü
cutlu ve çok kuvvetli Mustafa ka
panık vaziyette güreşiyor. Neo va
ziyeti kollayıp bir oyun yapmak 
istiyor. On dakika berabere bitti. 
Mustafa alta yath. Neo birkaç de· 
fa salto yaptı. Fakat Mustafayı kal 
dıramach. Tek kol kaptı. Bu sıra· 
da düdük çaldı. Neo alta yattı. 

Mustafa meşhur sal tosunu tat
bik edemedi ve neticede Mustafa 
sayı hesabiyle mağlup ilan edildi. 
Bundan evvel karar nasıl haksız
sa bu da o derece doğru değildi. 
Evvelki miyara göre burada da 
Mustafanın galip göıterilmesi la. 
zımdı. 

Niatrum - Samsunlu Ahmet 
Ağır ıiklette Nıstrum ile Sanı

sunlu Ahmet güreştiler. Bunların 
güretleri ıerbeıt idi. Ahmet hep 
üstte !_;alışıyor. On bet dakikada 
sayı hesabiyle Ahmet galip gel -
di. 

Çoban M ehrnet - N eyman 
Her zaman olduğu gibi ağırla

rın güreti çok hareketsiz devam 
etti, bu suretle on dakika doldu. J 
ler atlattr. Sonra Neyman yattı. 

tasaray birinci, Beykoz ikinci. c1-t 
Yi.iz metre kurbalama: M~1''f1 

~örok birinci ( 1, 19,6), Mekin 1 ~f 
cı ( 1 ,26,3), yeni Türkiye rekorll• 
dal ikilncü. Jcıı 

400 metre serbest: Bu ınüs~~ efil 
da çok heyecanlı oldu. Halil 01~~ ci 
mel bir müsabaka çıkardı ve bırın 
geldi. 

11
i 

.. Al~ğı derece 5,20.0 eli~ ve :~f 
T urkıye rekorudur. İkinc1 M Jif· 
Vaytek geldi. derecesi (5,2.3,2) 
Üçüncü Mahmut oldu. k ,11 

4X 100 bayrak: Bu miisaba flJtJ • 

b.. "k b' h ·ı·<loro uyu· ır e emmivet verı 1.r' }1
3

11, 
Neticede Rauf, Mahmut, Or)<ıfl,ı 
1-t::ılilden miirekkep lstanbul uı·deJ1 
Şaroşi. Lemhien, Török, Bathı ift 
mlirekkep Macar takımı beş 58~11' 
farkla yendi. Birinci ~elen tak118,~ 
derecesi ( 4,25) dir. Müsab3k~ 
yarın da devnm edilecekt~~· 
C h .. b. -ad•· 'f ~ o an ustte ır ıey yapa••· b1 

yakta güresiyorlardı. Çoba" .... o' 
• dıf"' hamle yaptı ve minder . 

Nevmanm sırtını yere getir1~1'~ 
~a~<at savılmadı. Güret et~~ , 

ettı. Neticede Coban Mehıı' bıl ;~ 
men galip geldi,. Güreşlere ~0ılf 
şam vine ıaat 21 de dev•112 

cektir. 



[ Ahş veriş 1 1 

.ı l.tauı,ul ti 

ropaganda ilinlart ! 
-=======-=---~ . {t _ _ .._ __ _.J 

•Ga 111 caret ve zahire honasma 
'-. ~u:telil memleketlerden 447 
Pt, ıs ay, 41 ton yapak, 30 ton ar 
toQ L t ton tavdar. l 5 ton kepek J 5 

&e en t h ' 
tiftik, 17 too ~u, 69 ton un, 9 ton 
~ ol ak n JÇ r mdık. 2 ton merci· 
"-it, 14~ fbere 630 ton mahsul gel 
"-i'tir. ton l'Dmul harice ıevkedil· 

r· Dun hors d h 'Y•tlır ~ ı mu telif mallar ıu 
t•r: l'u iherınde-n muamele gönnOr 
~ .. b ... rnuıak huidav 6.3 - 6 IS ., tıgd 5 . • • 
6.6, 1tp, :y .32, kızılca huğdayllr: 
4.34 _ 

4 
- 4.2. bakla 4.12. çavdar 

r,"dılt 43 .35. yular 4.5. nohud 6, iç 
· .10 kunı~ .. ~· 

1 •ra bor•••nda 
._nbuJ 

"-tle . Para borıoasruda dün mu· 
etrnit, yh!~ d?rgunlu~unu muhafaza 
~illeri l~ıınr.ı tertip Türk horcu tah· 
'~iııej 1' de açılıp 15 de kapanmıf, 
1•ıç h' firk borcu tahvilleri füıerindf' 
ı ır rn 1 •h"İfl . uamt" e olmamıştır. Ergani 
lttttıto ~· 9:ı; den satılmış, AaJan çi· 
j'trin, h~ Sı~aı F.rzumm tah,illeri ü· 
"«iliı 15 hır muam,.le olmamı,, bir 

'"'hit ed'ılra~m~ 6:41 kunı~ kıymet 
ı lllı~ttr . 

....... bl 
"·· r Mndel •hrdı ouy··k 
~ ~ ada~n fıtanbula sebze ıe-

Klrallyoru& 
•atıyaruz 

l) f,let:memımn Yaloft kapbcaları metbaline iki klkımetre mesafede ı.t. 
'' - ucuz BATILIK YALI - o. edecefi elektrik l&Dtralmm bina kıamJle, yaptınlacat olan tranaformatör k1'-

......... .,__ 1 tım bo da lübesi kapalı zarf U8U1Ue ekaıltmeye ko aulmuftur 

.•~ • ..- ınıanı nh yun rıh· 2) Bu ite aJd evrak 1W1Jardır: • 
tımda. banyo yeri, büyük &abçe, yedi a) Ebiltme p.rtnameai 
oda llritceddet yab. b) Fenni prtname 

il - BULUNMAZ rIRBAf' Şifli 
ile Bomonti arumda çok itinab yapıl
Dllf leki% odalı mocllna wldllılk klrlb' --.. --t-.-n- -a-.-. -v-o_r_u_& __ 
ev satılıktır. 

c) Keşifler 
ç) Projeler 

---------~~-------- 7~ - BATILIK .llAOAZA ARANl- d) Mahal liltelı 

1! - ACllLB BA'l'IUK 6nlll - YOR - ı.tanbuJ SuJtanhamaın Tahta- e) Mukavele projeli 
Abaray Luıa Sepetçi ~ 59 kale ve civarında Bekiz bin lira arum- O Fenni IUtMme Wıikuı 
No. h h• ..... , ı..•~- bina .. -.Jl.t. urnıç, da atıl .. k'-'' .. &.-- . .li:blltme 7 EylW 1taT Salı pııiı aut 18 da idue m•rkezlnde tefler en. 

- ...... " v ~ 1• ou 5ır m•- cOmeninde yapılaaclrtır. 
kuyu, bahçe, iki tarafı 10blt. elektrik ------------ 4) Santral binamın bedeli ktlfi (29,598) lira CJ2) kUJ'UI, Tranafc;rnıa. 
vaııhr. . C V. P. 18'G) '16 - SATILIK PiYANO - Zim· tör kuHl'be8lnln (2048) lira (44) kunıf tur. 

Mllraclı&~ yer merman markalı çift bir Alman piyL 5) Talipler her fkt kefil yelnlnunun % yedi buç~ niabetinde muvakkat 
noau satılıktır. Taksim Tarlabqı Yat teminat getireceklerdir • 

73 - BBYOOLU CIBB'l'INDB - hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 6) Teklif sahJplerl ptfreceklerl zarf lan yukanda yaz.ılı ıünde nihayet aut 
60 • 70 bfn Ura arumda Jlı>DförlD utı- 15 e kadar makim lmlkabillnde encO mea reilUfine tevdi etmif buJunmalJ. 
Irk apartmıan ar&DJ10I'· • I• a r a y a nlar dırlar. Poetada vaki o11ea1r pctkmele" naarr ıtıbare almm&L 

69 - SA'l'ILllC ABBA - Suadfye 

caddeei Ş.,kmlUk&I iltll.JGllPDd• beı 
yUa ıhr.tre. 

67 - SATILIK ARSA - Ayupqa
da denize hailaiı neuıetll analar •· 
tıhkbr. 

1) Şartname ft ... llilr idare ftlllP. IJndea 19 Ura mabbJltadt ..tm alma. 
70 - TBROV.llE VB DBHS - Bir bilir. (5332) 

'l'Urk genci İngilizce ve Fransızca ter· 
cilme yapar ve ders verir, evlere glcler. -----

71-Türkçe, Franauc& ve İngillace Teknik o•uıa mldDrlUtflnden : 
llanlan bilen ayni zamanda ev itlerin. l - Nafıa Vellletine befJJ alan (Teknik Okula) mlhendil ft fen memu. 
den de iyi anlıyan bir genç dam _ ~ö ru yetlftirmek a.re 1kf bamJ haTidlr. a. iki kımnda ~lflr: A) iNŞAAT. 
kompanilik arayor. Referall verebılır. (Yol, ~ Bu 1f1eri, Yapı leleri> 

B) Makine. 
'd k~rnedin on üç tonluk Oğıız 
~ e 1 rnotörü Cadde bostanı 
""9. ı:"da Cemalin aandalına çarp
~. lırınlfbr. Sandalcı kurtan)-

Bunları aJmü ve"' atmaJr fltf11 nleriıı ve bu itlerle aJIJradU olanlanD 
Ankara caddeeinde V AKl'l' yurdunda V Alrl'l' Propogaııda Serviaine biaat 

bir telef on veyahud bir mektupla mUracatlannda böttbt bu itJeriııde muvaffak 

lubeleri vardlr. Jler Ud tubecle mu bendialik tüllll clBrt. ten lllelllurlufu 
w.ınw-•. 

J Git& *8ktep: mesunlın imti banla, oJlwıluk imtihanı vermit lile me 
zunlan Jmtfhınm ..... 

'-.. olabilirler. Posta kutU1u: 743, Telefon 24370 3 - Kayıt mtlcldetf 1 • 30 eyllldtlr; kayıt muameleai 1stanbulda Yddızda
ki okul lıiDtRDda W Ilı& l&&t. dokudu OD ı.a,_ kadar J&pıbr. 

------------------------------------~~------~--...ı------- 4 - latelrllltri,a 23 Jllllldu ~k ol••111Jan .. istida, hbi,et cibdaın, 
mektep phadetname ve,a tuıdtknımui, 12 adet VlktıorJa eb'admda fotoinf, 
tam tetekklUltl bir '•lfahınedea ıae,.tl llldhye raporu. &il Ye hU.Ohıl JrAad. 
Jarmdaa ibaret 8"IÜI b.y!t mtlclcletin!-ı IOll1lllCll atpmma kadar okul mlcltlr. 
lqtlne ftl'IDlleri ftJa ilbR sllDllD aktra mma bdar okul mldflrHllODe vuı1 ol
mak fllere polta De iadeli taalıhflUU olarak g&ldermelerl l•mnctır. Polltada 
vaki olacak pelkmeler mueret olarak kabul ecınmes. 

Eeld F.,zld 

BOGAZiÇi LiSELERi 
Kız ve erkekler için ayrı bötllklerde: Ana - tık - Orta - Lise sınıfları 

Yatılı 
Yatıaız 

'1'aıebe İlk kımd&D ltiba ren yabancı diller 

~-... kaydı için her gUn mek tebe müracaat edilebilir. İateeynlere tebe mllracaat edilebilir. İsteyenlere 
-.......:;::: Anıavutköy Tramvay eaddell: Çifte Suaylar. Tele fon - 36.210 

1 - BlriDci '1'elriD llllln11"Dıdı yapılacak duhul lmtilıaıı ,uaı.ri aynca 

Uln edilecektir. 

.. 

8 - Daha ful& b1Jıi ecHı•mek l8te ,.ı.iD vDlJ9tltrde Nafıa mUdUrHWe. 
rlne, ı.t&nbulda okul lclareline blpur malan. (5.182) 

Al1onkanllılur Beledl1e Relılltf nden ı 

1 - Yapılacak iqaat Atyonbrahiar Beledf,.U. aft J8Di Beledi19 bina. 
il iDIUıdır. 

2 - Bldell blfl •• Ura es 1m...-. 
3- Bu Jneaata afcl fenni ....-- eblltme prtnamMI, !'Mim. bili' mü. 

ıan 225 lmrat mabMI AfJm .., .. .,, .... ~ 
4 - Bu lnfaat 17 • 8 • 931 tarlhJll den ltftlann T • 1 - 917 tarihine rutıı. 

yan salı llıdlne bdtr Jirmf wr jlll mfldılttle " biU ıarf UIUlfJle ebllt. 
meye komnqtur. 

G - lhıllll 'T. t • llf t.t.Ml Sa JJ ,aal aat 11 de Afyonbrahiar Be,. 
lediyelfılde encilmelÜ ı.Jedl,.. tara kı lmacaktır. 

e -Teklif mektuplan mı*Dr aat ten bir aat evveline kadar btbemeha.l 

encllmlM Wl'tlm1f ........ 
7 - Kuvakbt t•..ı mlkdan: 3181 1Jra CIO Jrurqtar. 
s - Taliplerin en apit otu& bin il rahk yapı iti yaptıklarma c1air Nıf11 

BthDl.,....D ··-· ft tbu,,.& ftllka maı hala balmcaldu'. (8'81) 

ıatan•uı Defterdarlıtındeaı 

Mnllımmen iedeu 
Lira 

L&Jelide eüi VM'hpl111*al Kemalpqa mahallMinin eUI y flliltu· 
lumba yeni Gımo TUrk 80bfmda Tnm n1 Oldd-i0 e oa acbm q. 
akta bulUDlll tlld DvWmuaJJlmat mekte1ıl .-rden mtlfrea yUıdl 
10,l~ ve bıwm• 2'9,5 metre murabbamda 20, 2ıf, 'itil No. bar. 
IUllD tamun, .Beber metn murabbaı: 8 
Beyuıtta eül ~ ,..ı a;-,.mı mahallesinin eaki Bat 

puan ,...ı ~ 111Hrı~tlM*t HO, H2 yeni 138, HO No. h 

klglr cfltkkbm altlıla 8d Jllll: 6lS 
Olldldudlr AJmet oeJl1d meJM"'1nte Tahririye caddeainde eski 

10 yeni s :Ne. il •hoıtJI .m te•m•: M2 30 
Ntpnt•rll mahalJellaln ilki Yealmıballl yeai Ko. 
daman cadclellade it~ ,,.sı oda, liri bela ~ mlftemllitı • 
ha'ri M No. h bahçeli evin yan pa;rı: 80o 

~ K'11aü* Kumcu bakkal sokalmda llltlnd• 11 

bulunan 10 No. lı dUkk&nm yarı payı: 840 

Ortakö)'de CaYit tP mahalleeinJn eeld Uçüncil orta yeni Kaypok 

eoupıda llld 11 "81 12 No. lı 131 met re murabbaı aruıım tama. 

mı: o. 30 

Yukanda CÜUI ve mevkileri ptertlen eıalüin ber biri hiu.Janndald be. 

deller UaerfDclen qdr arttırma Ulllliyle l&blaePtll'. tlttklllerln ve tediye teni· 
tini öfrenn1et ~erfn 6 • 1 • •1 pewteli &ini .at OD d&ttt yibde 7.3 

•pey akçalarile Milli ICm1lk KOclUrJutuAdt toplanan lromlayona plmeleri. 
(il,) (5'72) 

,\ 



Dit dolddril 
Necatı Palııı 

Hat.larmı herstm ubah 10 c1u 

akpm 19 sa bdar Karak!y Ttlnell 
mqdam Mahmudiye caddesi No. 
1/2 de kabul eder. 

Sah " cuma ıOnterl uat 14 den 
18 n kadar paraııadu. 1 

.... lllll!llUlllllml ......... ... 

DOKTOR 
Necllettln Ata•aun 
Her ıtın sabahlan aekia bu_çuta 

akpmlan 17 den 20 ye kadar Llle 
li tayyare apartmanları.ikinci daire 

3 numarada hatalarını kabul eder. 

Cdinartai ,unıeri 14 den 20 ye ka 
dar Jıutalannı paramz, Kurun, Ha 

ber okuyaculannı düupon mub· 
bilinde muayene eder. 

Giz Hekimi 1 
Dr. Şllltril bl'llUI 

C.lalollu • .........,. .... 3t 
(CalaJolta ....... ,. ••• , 

T.W..115ee 

............ 
DaNli~ ,,.,.,__ 

l'uardalllflıa ......... -. 
wt<Utul,_>._........,..DMa 
,.... (10&) ............. hMI ..... 

.......... lralıal ..... ..... • rtilll .. 

iş Benkası asgart 25 llra mvduatı bulunan bütan kumbara sahlplerln 
senede kura ile 20,000 llra mokafat daQıtmaktadır . 

lllt ...... "1.1-ır -aa.t lllllııllıl fUlmıı1p 
art a&w.. .....,. ' ı w w ....._, 
.-._.ıwa.ıw 

1937 sonuna kadar k••ld• tarlhlerı: Eyıoı, aırıncı T••rln v• Birinci Kanun 
aylarının ilk günlerı • 

ERG l IC'ed.\ly ~ BAYANLARBlÇICl VE Dbctl 
, .. c1 ....... motst..,. Wr itina• .ı.-t11r. 

a..- IPa abm« .... ttir. 
T.W.. ..,. ...... H;tir. TapüiD intbecmı.nı. mm1 
~ .......... . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci keşide 11 Egliil 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan bqka : 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

~ ...... ., 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Betonarme Klpr8 Inıaatı 

Nafia Vekaletinden ı 
SIJJJbI! !ilan Tawa SOen l - Bblltmqe kcmulan ifJ Marq vilayetinde ft Marq Eiollu ~ 

rinde Abu ve lfcq - Kayseri yola berinde SUS'tı Ali Kaya •e Td:lr 
Şık glylnenlerln riilerinia ......_oı.k 1apabdlr. 

terzisidir Bu cRSrt wspr11nıan teılf bedeli cıao.soo> nradır. 
JDn cul modelJll' menlmUk metlD 2 - Eblltme 31-S-1937 tullıine mliudif u1ı cilnt1 saat (16)" c1a 

P ' V ekllethıde pe n kiSprUler reiatiii ek ailtme komiıyonu odamıda kapik. 
.. ilk bmqlar. auliyle yapılacaktır. • .ıı 

lataW l'MI P°"81IMe.......... 8 - Eksiltme prtnameai ve buna milteferri diğı-t nrak (903) kurdf ~ 

A,,, araganlaıa 4 - Ekııltmeye ıirebilmek için taliplerin (10275) liralık muvakkat 
mukabilinde ıose ve k6prüler reiaJjfin den abnabilir. ~ 

ıat Yermeleri ve bu gibi itleri yıpabile : eklerine dair vekiletimiaden 
22 yqmda uata bir qçıymı. İyi bir mUteahhltlik ehliyeti fenniye vnika•iyle Ticaret Odisr sicil varakuı .,._, 

aile yanında çalıpıak iatiyorum. aıelerl llmndır. 

Tophane: Cami karem kahveci Ha. lıtekliler teklif mektuplannı ildnci maddede yanlı saatten bir saat ~ 
mlt ellle Hllleyin. adar komilycn reillifine makbuz mukabilinde vermeleri mulctuidir. ~; -----------olacak ıecikmeler kabul edilmeı:. (2621) (5092) 

iki adet mükafat vardır • Mecunı mu•~en• 
Dikkat ı IWpmbe sQa1erl aaı 2 -. s •kadar 

Orta1dSy Tqbuamak Palmpda 25 
Bilet alan herkes 1 /EJl61/88'l Slldl ıkpmma kadar bDetiDl cJeliltirmit numarada Doktor Mümtaz GUnoy 

l•mmabdır. 
Bu tarihten IOnr& bilet tı.rindekl hakkı l&kıt olur.. fakirleri paruız muayene eder. 

--~~~~~--~---~---------------------- ........................ __ 
• EYi ~K~N 'Yi 
lliÇ~R .· 

ilkbahar •alları 
T~.SemhatleS. 

Bu ıtıset romanı mutlaka okuyanu 
V AKIT Kitabevi • ~ kurul 

Clorıo aaoa 
H. ...... H. Rlfat 

Sayfiyeye gitmezden evvel mutla
ka bir tane tedarik ediL BUylk 

roman 
V AKIT Klt.&bevl • 100 kunt .......... 

·-KU UN--'· 
ABON'/l 'l'AalrBll 

........... 'hl ............ 
AJI* • • ... ..• - ..... 

-
Kolumbia şirketi 

.. .... · çıkerdılı son 
pllklarn11 muhterem 

mUfterllerlne takdim eder ~ 
Siftllı Ve,.a n . ..,_Nermin 

717 ICqteri kirik hmaı ı 7 88 7 Sm bebe~ 
Yeni Kör~ Cöaül acm 
~ g...ı c..- ..,.. ltiiçiilr 

7889 Y.W elleri 17808 Peabeli kız 
~ ~ Gözlerin tatlı ols1111 

71 
.,_ ... y ... 
bdkofa.~ 
v .......... 

QANKAYA 
YATllllLAN PAAA ~Yi · 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~RiHLiDiQ. 
~= :: •= ::: ettill vqilreJan, nafta ~ ait elSallt melere rirmek ilteyenlerdeO 

mllteahlaltlUr ft9lbll ~ talimatname daireliftde ılmmq v~--

UOlANTSl DANr rJNi~: 
KARAKeY. PALAS, 

TU'UellDdla ........... IQla .... ,.. m-..ır ... aJill pm tMt J,31 adar ...... lllnumdatd bmyan reflll~ 
kanii dllllll'· .............. ..... ,.... &1da,............... 11......,,.. 

........ JatekUler - • alt prtnw)tt. Mbra mı) .... ~ .. 
l'lrldJ : ._ ,.... wı t lf 

CtJIRJlla .._ ,..... 
9. ftletme 1&tm•hne komiayqnudıWı t.ill bedel alabiJlrler. (5334) 

Sahibi: A.11111 Ua 


