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v:;r Heyeti / 
dün toplandı 

'l'oPlantı geç vakte ka
dar devam etti 

Dün D 1 
ljı Ge 0 rnahahçe sarayında Ba~' e· 
tı· d nera) f s111et f ·· ··• ·· · 111 \r nonu nun rıvaF.e· e e)(JI H . 
tıııttır. 1 er eyeti bir toplantı yap-

' TopJant d G p 

nJ•tPa I 1 a ,enel Kurma"· Baaknn1 -.a p . - .... 
ltır, C\ zı Çakmak ıla bulunmuş· 

" 'l'oplaııt 15 •kte k 1 aat · ela ha~layarak gt>ç 
adar de, anı etmİftİr. 

l'-.:~~ 
Urızm idaresi 
~leketle IU1izm 
...!!f..!kPl/nı <:anıan-:. o,,,,, 
~-.f!..!.n işıeı i 
~ bağıa-
!!!.!!k ihtiyacı var 

l' lirkiyed b" T ·· . h e ır urız.m areketi b\I 
§Üphe var mıdır? Bizi tat 

~~aderecede olmasa bile her 
~hl:"~•~k:llllı.nı emleketlerden Is tan 

Ordumuz için 
Motörlü vasıtalar 

elemanı çoğaltılacak 

Ankara, ( Hu usi hılıalıirimiı • 

Büyük Taarruz 
On beş sene evvel ya

rın sabah 
şafakla başhyordu 

'fiirk ordusunn ohız nğuslosu hazır!amak için kağnısı \'C 

çocuklarile, lanrrnzdan e\' \'el cepheye mermi taşıyan 
adsız kodm kahramanlar da bir kısmının Bursa 

a bir takım yabancı 
'"~!1'1LAfWip gittikleri muhak 

göre bu suale "evet., 

dcıı) - Diin) anın bugiinkü sidişine 
göre, 111illPtler için ordularını motöı 
lii \'a ıtalarla teçhiz etmek, lıir ilıfr 
yaç ıleğil zanıret halini alıııı ; orduya 
motiiriin girın i ilmin, fennin son (1' azısı 4 iincii sayıf amı::.ilaf 

B .. nnek tabiidir. 
• • U Harpten sonra umumi

terakki) alının iizcrind,. talhik edildiği M h 
1 
b • f h 1 b h • 

harp \B ıtalarının, alat \C f'(fe\almın te 
'-~oğaJnıa•t. Hnİ Jı:r \RZİ'ıCl doğurmu~· eç u 1 r a a 1 r 

~di işler devlet vazifeleri a
l;; r--atm~ 'ba§la) ınat Tu • 

~~il de ~ketlerini tanzim ve idare et 
,..i ()ld Mçok yerlerde devlet mese-

\"1 ~;.iı~liı memleketler hariç 
fi c~"'*· ht;,h~ek ve gelenleri 
tfı..ti.lr~i ~d~k gondermek için tiir-

t1'4:ıi 11( ler. ~fıyorlar ve bu mak 
~ıJ~· 

1
; co ım8!raflar yr,-ııyorlar. 

il\ '°: Tunzm hareketini tan • 
~ a~ ... 

1 
.k için bu İ§i bir pro _ 

4 tbik1 g .arnak ve bu programrn 
t'l "c~zıfesini muayyen bir teşki

lı !vıeacı.a e~ten başka çare yoktur. 
~ lı.ıdağ ü~bı~ ki'\ç sene evvel Bursada 
l' l.ı. Oteli ennde bir otel yapılmıştır. 
... ~ıdir. 'fv~n Bursa idarei hususi-

d'tı cd<'n a 11 nlarak otelin yerini ta-
l.it- Ve J• h 

· Halbuk~ ;orırnı .. a~ırl~yan da o-
1 Uludag ustunde iki 

ASIM US 
'-...... ..........__ (Sonu Srı. r, s;; 4 J ---------------

tur. O ela Motiirlii , e rli~er harp filet 
'e ed('\8t1rn kullanalulece.k eleman • 

)f!lişıirmek.. Bir lspanyol ilmanında 
Her mcııılck(~ttr olclıığıı gihi. lıi7.cle 

1
• k 

1
• 

de bu ilıti)aç, lıcr mr <>rlhrtlilen er gem iye torpil attı 
(Sonu: Sa. 6 SU. f) 

~~· 
Muamm mektebi 

mezunları arasında 

iif' Orfamekfep mu. 
.. Misa.~i' .. erkanr h~ıbive heyetleri a/Jim/İğİ kazanan 

dun, Buyukadada bır gezinti yapnu§ • 
!ardır. f\:1is~firlerimize mihmandar muallımler 
heyetlerımız refakat ediyordu 

(Yazısı 5 inci de). Yemek, kuliipte yen·lmiş. sonra 
arablarla dolaşılmış, zevkli saatler ,_,_,_,.._.~-'-'llıll"MllM., 
geçmistir. 

Güreşçilerimizin dün akşam 
kazandıkları muvaffakiyetlerle 

Güreşler bitti 

Bir /ngillz gemisi daha bombardıman edildi 
\'alencia. 24 (A. A.) - Ca tel

lıınılan bildirildiğine E?Öre h H uJi, 
ıııilliyeı~i nıc~lıul hir deniz.altı grnıi· 
-inin Rurrairıa limanında demirli hır 
hınan ilci ticaret genıi~ine hir:ka~ rııer 
mi atmış olrlıığunu he) an etmiştir. 

l\femıiler hedeflerine isabet etme· 
nıi,.tir. Hiç h!r fıallar )oktur. Dt>nİ7.al· 

lr gemi i, mcnnileri attıktan ıonra 

L:a> holmu-ıur. 
CEt';f;\ RE TOPI.i\N'fll A 

Jl\ZJRL \ n OR 
Ct,rıcHa. 24 (A. A.) - Giral'in 

diin Milletler Cemi) eli umumi kitjhf 
ne 'ukubulan lchJigatı iizerine Ce· 

(}' a::.uı a. 6 . ii.3) 

Muş_lafa, Yaşar, Adnan ecnebi 
1 • rakip~erini gendile~ 
Şımalli pehlıvanlara festıval ha
tırası olarak kupa hediye edildi 

'3~ ı~,.. ,.,,,,, , . 
"'tat· Pstu.,1· ll ' d, 1 1 nra.~ın<ltı llalkan 

~ Q11tc1Jı er ~m Pc/iyor. 
. ~ tnı//,.1/p . 

at.. l.ak&· d rıne mensup hr -eı-
, ... ~,. ,_ '"' ek" c· 
<" in;t·etık l..·o.' uml11ıriyet ôbid~ 

h -,,,.,, d ~ mu§larrlır. }' azısını 
l <J,,_ '' o ol..· r.ı,. .;wl,,~.; "Yncakcınız. 
ı "o'.ı f°f'&İnrle • · I ~ ••• • q,. on.. rımız<" Rıı/l,.,mlı· 

eo'"ill '"•de ·ıı· 
ti)'rJr. 1111 ' löl) a/rtl<:ri\-

{}' a:ısı 4 iincii sanfamıuln) 

Diin matbaamızda ·apılan kur·a cc!.ili~imlı• ( Sağclmı sola) n. B. 1/al.·kı 
Tarık u.~. Rasim l s, Alımcı oter Galip Bing;;/, J A K/1' propaganda 
sert•i i idnrecilef'.inden Ferdi, on l'o to gazete i alıiplef'.indl'n Ehem 
U§Qklıgil .• 

Radyo talihlisi 
anlaşıldı 

Jincr\·a rnarkalı radyoyu 
gen's· kazanan 

Kabalaş erkek lisrsl A. beşinci 
subede 1242 Jsmail 

.(Yazısı 2 inci H)ıfamızdaduI 



· 2 - KURUN 25' :.\CUSTOS 193 7 ' 

(f .P,or-tekizli Rahibe· 
----------------------------~----· 
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llham ettiği büyük aşkın hatırası 
•• •• •• onu, omrunun sonuna kadar 

takip edecekti 
Allalı oııu aff eııııi:;ti. .l\lal'iaııııa 

sükfuı içinde ölclii. 
Acaba, bu uzun )nzİ\ a ita) alıııı ) a· 

iarken, ııı arcşal l\t u rki Clıaıııill inin 
giLtik~e lıiiyiiycn ~ı;lıretini, on cWı
diincü Lüiniıı nazarında giirı ~<·~tikçe 
kı) ınPtlen<li~ini işitnıi~ti. ·~ 

l\Tarinnna, yalnız iikiın '" ~iikiıt 
jsliyordu. Halhuki ızl rrap ı,:ekcrıleı in ı 
sükim arzusuna her 'akit lıünncl, 
edili) or. Belki ele omm halı sini işit· 
mekle mesut olurdu. l\Je~lıur ohııuş 
ve tanınmış bir n:.ıkın ismi giiçl ükle 
unutulur. O, Bevgilisinin cesaretin· 
den ve şecaatin<len katiyen §iiphe et· 
memişti. 

CClıamilly yalnız Mariannaya kar 
~ı mertçe hareket etmemişti. Franea
ya avdetinden sonra, daha hiq:ok
Jıarplere gitti, sonra gayet tirkin hir 
kadınla, para fadi\'acr yaptı. 

İlham ettiği hiiyiik aşkm hatırası 
on uömrünün sonuna kaılar takip 
edecekti, çünkü nrnfukası da meşhur 
olmuıtu. 

Kendisinden haşk'a, l:le~cs i~İn 
meçhul olan bir katlmm şöhreti! Bu 
hatıra onu hiç hırakmıyorclu, omm 
mukadder cezası idi hu. 

Namuslu ve düriist hir adamilı. 
3§K entrikalarını hilınczcli. Onun ye~ 
rinde ha kası olsaydı hu vaziyetten 
istifade ederdi. 

Bilha·sa aşkta.zafer, zaferi takip 
eder. Prof e yonel çapkınlar, mn\'af
f ak olmak için, vakti il' ele geçirtlik
leri uydurma ıımvaffakiyetlcrle if ti
har eclerler. Ru şekilde sevilmiş bir 
ııılam için, nşk yohıncla hiiyük :ı:af eı
ler elıle etmek imkanı \'anh. 'Fakat 
Clıaınilli sadcre. Lir ]ıarp adamı idi. 

Portekiz mcktuplnrmı bile liendiı.i 
neşrettirmemi~ti. 

J 715 senesinde, dok"san yaşmC1a ol
iluğıı lıalcle ii1clü. Zaman, ikisine de. 
unutrııak. \'(Wa lıatrrlamak ic-in uzun 
l'nelcr halış;tmişti. Dnclos , kitahm

ıla. hu öliimden l>ahsederken diyor 
ki: 

•'Graı·e mulıasarası ile me§hur 
olmı puıre~al Clıamilli Ii15 senesin
de ölmiiştiir. Giizel zarif bir adamdı. 
Gençliğinde Portekiz seferine i.~tiral• 
etmi§. ve orada bir rahibe taraf;ndan 
seı·ilmi§ti. Portekizce mektuplar ona 
hitaben yazzlmı§tır.,, 

ı-afiyane hir lıar<'ket } aprıır~ olrlunuz, 
fkat 01111 intihap eden ~iz değfüiniz, 
a~t...ıı hazır olılu~ıınuz hir dakikada o 
-.izin kar~rıııza c;ıktı. Sizin naıııuı:;ır 
rım:ıı ~azht•tnıi~ olmasma ı·a~nıen. ta· 
rilı oıw rıamu~lu divor. Onıın IH' \ 'a· 

:t i-:!f'ri 11 i a~k zan rıı·d·i} onlnnuz. <.,:iin· 
kii .hin ic·in ih-i ılc hirdi. Onun aı;-
kı arztMı~tı aldıktan -.onra hitti. ' 

Hallıuki !'İ7.in a ... kmız arzunuzla 
lıt•l'alıer giılivor. cı;amillinize fazla 
kJZ1naymız. Siz onu eleği! kendi aşk.r 
mıı ~evdiniz. ı-onunda <la yine kendi 
aşkınızı terı·ih ettiniz. 

Hem::İre Marianna artık Fransaya 
<loğm hakmayınız. Giinf'Ş battr, gök 
yiizlintle ) ıl<lızlar ı~ıhlıyor. Akşam 
riiz~arı bizi okşamağa haşladı, sakın 
hu tcma~ı clııyunra, ell<:'rinizi, viizü
nii7.İİ öpen <ludnkları hatırlama)•ıımz. 
Ellninizi lıeyeı•anla çarpan kalbini
ze ha~tırm ız. hn ~aattr. size lır.vecan 
\em ~ey Chamillinin 11atıra~r ;leğil
dir. hu heşer aşkının lalrııin f>rlcıniye 
ceği sonımz hir şefkat arzmmdur. 

Siz hu arwya lıiicrrni7:c ~İren ya· 
rnn asırlık öınriiniizin içinde yavaş 
yava~ kavuşaraksmız. 

SON 

Festival lıeyetleıi a
bideye çelenk koydu 
Şehrimizde bulunan Balkan Festi

val heyetleri dün saat on altıda ahi 
deye çelenk koymuşlardır. Milli elbi 
selerini:' giymiş olan kızlar ve genç 
ler konservatuvar binasından Taksi . 
me kadar yaya yürümüılerdir. On • 
lerinde şehir bandosu gidiyordu. 

Festival heyetleri bu akşam Kadı 
köyde Süreyya bahçesinde milli dans 
Ianm oynayacaklardır. 

Prostun hazırladıDı proje 
Şehir mütehassısı Prost on güne 

kadar memleketine gidecek, martta 
tekrar gelecektir. Altı aylık kış dev • 
resinde Prost tarafından hazırlanan 
avan proje şehir meclisinden geçip 
Nafia ve Dahiliye vekaletlerine gön
derilecek tir. 

Prost döndükten sonra projeyi tas 
dik edilmiş bir şekilde bulacak, buna 
göre esas projeyi hazırlayacaktır. 

ca:ddebosfanında 
görülen tahtelbahir 
H&dise resmi makamlarca 

t e 'y id edilmiyor 
Mannarada görüldüğü söylenen 

yabancı bir tahtelbahirin, dün de, 
yakalandığı şayiası çıkmıştır. 

Dolaşan şaialara göre, bu tahtel -
bahir, yakalanıp Caddebostam önü -
ne getirilmiş, orada duruyordu, son 
ra Bostancı önlerinde olduğum\ dair 
rivayetler çıktı .. Yaptığımız tahkikat 
bu yerlerde bu gibi bir hadiseyi teyit 
eder vaziyet olmadığını meydana 
koyduğu gibi, lstanbul kumandanlığı 
ve diğer salahiyet makamları nezdin 
de yaptığımız soruşturmalarda, yu • 
kanda anlatıldığı şekilde bir hadise
nin vukua geldiğini tevi tetmemiştir. 

Ecnebi gazeteler bu hususta ne 
diyorlar 

Dünkii posta ile gelen f ngi1izce ga 
teler, Bozcaada önünde karasuları -
mız içinde Jspanyol hükumet gemisi 
ni torpilleyen yabancı tahtelbahirin 
Türkiyede uyandırdığı asabiyetten 
bahsetmekte ve bu arada muhtelif 
havadisler kaydetmektedir. _,_ 

Dcyli Heralt gazetesi, Boğazlara 
müteallik Montrö mukavelenamesi . 
ni ileri sürerek Türkiye hükumetinin 
bu mukavelenameyi imzalamış olan 
devletleri bir toplantıya çağırması 
ihtimalinden bahsediliyor. 

Çanakkale açıklarında batırılan ge 
, mileri göze alarak, Romanyadan is
panya hükumetine petrol götürmek 
te nan bir İngiliz şilebinin tayfasının 
grev yaptığım bildiriyor. Gemi tay 
fası, batr~ılmak korkusu ile, F re de 
nil.Jıe Ç\1t1nak İstememişlerdir. Ay 
ni suıette diğer tayfaların da grev 
yaparat, Akdeniz yoluna çıkmak is 
temiyecek leri AAnılmaktadır. 

-2-
Niyt,'ı K~tuikl ga?'Ptc~i lspany~ . 

nm Ankara işgüderi B. Ricardo Be 
gonamn hükômetimize müracaatı 
ile lsp•myol hük:Uıneti gemilerinin 
Türkiye karasularında himayesini is 
tediğinden bahsederken, Rusyadan 
gelip İspanyaya gitmekte olan bütün 
lspanyol gemilerinin Marmarada alı 
konmasını temine çalıştığım bildiri · 
yor. Bu hal, vaziyet düzelinceye ka 
dar böyle devam edecektir. 

-3-
Deyli Ekspres gazetesi, yukarıki 

havadisi teyit ederek, ispanya hüku 

meti Ankara işgüderinin, Rusyadan I 
ispanyaya gitmekte olan bütün Is · 
panyol gemilerine, •'Ege denizine çık 
mamaları için talimat verdiğini., ya 
zıyor. 

-4-
Morning Post gazetesi, diyor ki: 
''lspanya hükumet gemilerine Ak

denizde yapılan hiicumlar dolayısile, 
Valansiyadaki (Milli Müdafaa Ko -
mitesi) denizaltı gemilerine karşı · 
müdafaa için - hususi bir filotilla teş 
kiline karar vermiştir. 

Ayni zamanda Valansiya hükfı -
meti, Jspanyol ticaret gemilerine ya
bancı gemilerin tecavüz etmesi key 
fiyetini Milletler Cf>miyeti nezdinde 

• "dd 1 _•_] •=tit·ıl azamı §1 et e protesto coece~ 

-5- ~ 
Deyli Telgraf gazetesi, Çarıa~ 

açıklarında harekat yap3n tahte . .,;. 
rin lspanyol üslerine mensup ıP:''1'3 , 
telbahiri olmayacağı yolundaki~ 
naatin gittikçe kuvvetlendiğini 
rak şunu diyor: .. , , 

"Mevzuu bahS tııhtelbahirin ° ı, 
siinün, Oniki adalardan biriııd~. 0~, 
masr ihtimali artık açıkça ileri siifll 
lüyor. f, 

Bundan başka batmlan Jspaf! J 
gem!lerinin kaptanları da, ispatı) r' 
asilerinin, şimdi, kendilerine h~ 
eden şekilde modem tek tahtel , 
bile bı.ılunmadığınr söy!emek~ 

. .· • .' "':· .. ~ .· I . . 

G.üiiiilı Alii$ler1 
.. ·"' . . 

Karikatür i s t 
Cemal Nadir fa • 
toğraf tahlilini şa 
ir Orhan Se-yfıye 
tahsis P.tmişti. C e 
mal Nadirin fır -
ca ve kalemin -
cle Orharı Seyfiyi 
şöyle göriiyo -
ruz: 

Şairane bir ka -
rakter. Uham tar -
lası cenup top -

•.l 

rakları gibi gayet verimli ve her nevi 
edebi mahsul verecek kıymettedir! 

Bu tarlada hazan yılın dört mevsi 
mimle, dört çefit gazete veya mec -
muanm boy attıir RÖrülür !.. 

Aklı ve lisanı aruza yabnadiğı hal 
de ille şiir yazmak sevdasında olan 
heveskarlara mahsus bir (Hece) for 
mülü kullanmak gibi fay dalı buluş
ları vardır! ... Maamafih serbest ve 
zin bu bulutwı da pabucunu dama 
abrutbrr -

Edebi şahsiyetinin arkMında ma -
hir bir vantrilog gizledii\ zannedilir. 
Ek~~r şairlerin midesind"!n sesler gel 
diği halde o "gönülden sesler,, gP.ti-
. ' rır ... 

Sanatinde fevkalade rrıüleva-ııcl1r. 

-~ 
tiğim madeni muhit bir hayv~'ıD 
''hayatı,, nı taşıyan bir muhittır· ,4 

bu "hayat,. ı meydana çıkarJY0'~,ı 
onu yaşatıyorum. Bu ''hayat,, 111 e~ 
hangi bir hararet derecesinde ölrı' 
mevzuu bahsolamaz. ~ 

Filhakika Doktor Martin butı ~~ 
binlerce sene evvel ölen ha}""311cı ıt' 
rı diriltmiş, büyültır.Üf ve onları" 
mini almıştır. 1'~ 

Acaba bir giin insan mezll~,h' 
içinde gizli bir şekilde saklı ola11 f{li' 
yat., lara da tekrar can verecek 

Yanmıyan aşıklar 
. ııı~ 

Yunanistanda Serez şehrınde 
his bir cinayet olmuştur. Ô$« 

Stefanol Aksal i~minde bir •. ~c'~ 
lJanto1opoıos ısmınde bır t~. ;rı 
karısı ile sevişiyormu§. Bir gurı !\~ 
car ortadan yok oluvermiş. B0 t(J' 
üzerine kadınla aşıktan şüpheletı,6' 
ler ve evi aramışlardır. Bu e9Tl ~e 
evde kırılmış, kesilmiş bazı in~~~~ 
miği parçaları bulunmuştur. l~h:,ır~ 
polis tarafından sıkıştırılmış, nı bılfl 
Stefanol şu tafsilatı vermek rrıec 
yetinde kalmıştır: !1~1 

- Pantalopolos çok ~anırrı~~1drı~· 
yordu. Nihayet kendisini ö\dııd')'ot 
Fakat cesedi de bizi rahatsız \

1 

du. Onun için kestik. Parcaladt ·,,8r 
- Peki kestiğiniz parçaları ot . 

tınız? t i)1 
,,•e 

h
. l\Iariannanm aşkı ve, Crave mu -
asarası omm iki hüyiik fifüretidir. 

O hu aşka ehemmiyet \'ermedi ama, 
hugünkii şöhreti o mektuplar temin 
etmiştir. 

O kadar ki denizin değil, dambnm; 
ormanın deiil, ağacın da değil yapra 
ğm; Kartalın değil, kelebeVin: filin 
değil, kuzunun şiirini yazmayı tercih 
eder!.. Radyo talilisi an laşıldı 

Yüzünün çizgilerinde hiisrttna uğ
focak lmr'nnın nuwzim olnuı/; ii::.Pre rayan insanlann ifadesi varclır. Bu da 
dm·et olunan lıcyctc takdim ctmch·te plajlarda tunçlaşan göniillere ar!ık 

- Madam Pantolopolos gC\J wt 
yemek oişirir. Bir kaç parçası11 1 f' 
dik vedik. . f 11' 

Cinayet feci ve mlistehrektı\. 5ot 
kat adam kendi kendine şu suo 

1 

--
Portekizin, en hiiyük ve. en güzel 

rnmın~tırJarından hiri olan Beja ma· 
n~ tırı, hngün, o saltanatı kaybetmiş 
hır Jınldedir. 

Ilöcreleri yıl{ılını", freskleri silin
n~iş, harap. bir ,·aziyettrclir. f çimle 
hırkaç raluhc yaşıyor, ''e birkac fakir 
krza bakılıyor. .. 

Se\'en ve ken<lini a'ka \'akf eclen
lerin hemşire i olan ~fnriannn · Sizi 

·ı ' ' O\'ayr J ıata eden dağların arka~ındıı 
giine~ batarken balkonunuzda görü· 
yorum. 

Topraklarclan nıcnek~e rengi bir 
hulıar yükseliyor. Giindüz çok Aıcak 
·vardı. Feralı lrk veren akşam serini iği 
clalıa çıkmamış. A~krnızı elinizden 
alan Fran~a. cihetine doğru hakıvoı
sunnz. E!Jcriniz, n~knıızın malıeıli 
olan gö~ü.lerin iistiimle kanı~muq 
S

. s ),. 
ıyah gi;zleriniz.. artık a~lamıyor. 

Çünkü g(iz ya~lnrı114z tiikenmiştir. 
Yalnız gi;z ~ 0 hekleriniztlc, hararet· 
ten Ye arzudan E;Clrne },ir parlaklık 
Yar. Ci~z.c] ini?.. gençsiniz. fakat ar-

1 tık. hılıyorırnnuz ki· sc' ilseniz de, 
hac::kn a~ka kahiliyetiniz kalınarıu~lır. 
Çiinkii siz de: 

··neni daima sc' ıııız. Ye tlaiıııa 
daha ~ok ınuztarrp ecliniz !., diyen ·ı 
azizenin. " iri oldu~ıı a~kln vamvor 

~ . . 
sun uz. ~iiplı~~iz Sİ7. ele. sıwcliğiniz 1 
adama kın hagla<lmız. Rırçok kadın· 
lar da böyle yapar. Onu heğenmekle, 

VAKiT PROPAGANDA SEVİSİ"! 
nin tertip ettiği radyo nıiisahakasın· 
claki talihliyi dün ~ekilen kur•a ayır
dr, ortaya koydu. 

Bilindiği üzere hu miisahakamn i
ki snflıa ı vardı: Birinci saflıava racl
yo firmaları girecek ve bunla; Anu
pa ve Amerika markaları olduğuna ı;ö 
re iki takıma ayrılıp bir fen heyeti ta· 
rafından her iki takımın birincileri 
meydana çıkarılacaktı. 

ikinci safha KURUN karilerin· 
den mii nhaka i~tirak eden ler araem· 
da geçiyorclu. Bunlar kendi t er,·ilı et· 
tikleri radyo makinelerini lıildiriyor, 
hu rcvler ele yine ıh rupa ,.e Amerika 
firma'arma taalliıklarr bakımından i· 
ki grupa loplanryordn. Ht>r iki gru· 
pun içinde yine Amerika 'e Avrupa 
firnıa r olarak lrnngi ıııoılde en <;ok 
rl'v Ycrilnıis j,.e hu rev te;;;h it oluna· . . 
cak \'C ınii.;ahakamn hirinci ~aflıabm-
cla lıirin<·i ~l'lcn firmadan almaeak raıl 
yo ıırnkinı>"İ hir moılelc en ı;ok rey v~
renler ara.:mılan kura ile anılacak hir 
talihliye lıcc!ivc rdilecl'kti. 

Açılan hn nıiiı;ahakanm ilk ,.,aflııı
sma ta' İn olıınan nıüıldrt ic-inıh~ Yal
nız (MİNJ:UVA) markalı r'aıho i,.,ti
rak <'tıııi~ lınluıuln~ıı için hıı ;aflıt;cla 
radyo rniiteha. ~ı..lannımlan hir 81'<;İm 
raporn almaya lii7:uııı kalınanu~tır. 

> 

ıllii.~al)(lknrn iş~irnk f'den l\Tincrva 
miisabulumm birinri.~i ol1mıhta tıP pro
f><Z[{anda .<ıerı·isi bu firmadan tedaril• 
ettiği bir radyoyu ilı:inci sdf hada yapı· 

idi. kut cıvıltılannm şiirini anlatam.3mak 
Kur'anın çekilıne~i İ;ıini resmen tcs· tan mütevellit edebi bir ızbrap olsa 

bit etme"i i!;in İstanlıul Altıucı note- gerek!.. • 
ri Bav Galip Bingöl ıla, et r.clilmisti.. H t 
Gazetecilerden, okuyuculardan• hiı- aya yar atan adam 
~okları <la radyo ıniisahakasrnm talih
i isini ö~renmek merakiyle bu top
lantıda hulunnyorlanlr. 

N!Jıayct Son Po .. ta arkıula§nıuzm 
ı::.ahiplnirnlcn 'r. ~a) ılı rııcl) o ınrraklı
larmclan Bay Ekrem U~aklr~ilin eli 
ile çekilen kura Kum·N okııyncula
rırıdan miisahakaya i~tirak f'ılcn hii· 
yiik talihlinin aılmı ortam koydu. 

Raılyoyu Knhataş nkrk 1 i,-c..,intle 
5 . . :\ ~uhe ... inılcn talehe 1212 numaralı 
f;;;rnail kazanmrstr. 

\ \KIT propa!!;anıla ""'"' i-.inin \n
kara rııdd~indeki mcrkf'zinıle te~lıir 
r.dilmPkte olan {Min<'rl'a) raclyosunu, 
Bay f mail miiracaatla KURUN ku
ponlarının keneli. inf> tı•nıin ctti~i hu 
kiidik l'f>n P,lİ ıılahilir. 

Vakit Propaganda servisinden: 
KURUN ok11nıc11larr iı;in tertip 

~tti~inıiz nıii nlıııkada nıii-.ahakııya tek 
i~tirak r.•1c•1 firma s1f ativlc hirinci @a
yılan l\lf ' EHV \ racl)o~ıı ıçın çe
kilen .kura Notl'r lııızurunda Kahataş 
Ji.,c~i 5.A talt'hr iıulm 1212 Bay İs· 
mai 1 arl ma igahet etmiştir. 

Bav f smail Yarından itibaren hü\'İ• 
yrtini ~ii terir hir kağıt ile J[elerek raci 
yo makinesini Ankora caddesindeki 
merkezimizden alabilir. 

Doktor Martin diyor ki: Ben bir 
Frankeştayn değilim. Hayat dor,'Ur 
muyorum. Sonra bu hayatı ''made 
nl muhit., de halketmiyor. ''Hayat,. 
ın ''ruh .. un değil, insan vücudundan 
müstakil olduğunu ka.bul edelim. 
Ve gene kabul edelim ki, insan vü 
cudu öldükten sonra dağılıyor ve 
"hayat,. toprağa sığınarak, gizli bir 
tekilde orada kalıyor. lşte benim seç 

maktan geri kalamıyor: ~I~ 
- Acaba madam Pantol~ 1'0Y 

bu ''koca,. yemeğine ne garnitııtli 111i 
du? Domatesli mi yaptı, patat~ tolo 

) S ·1· . 1 patı . 
yaptı. evgı ısı o an genç. . ettl 
polosun hangi tarafını terc1h bı: 

0 111 
Madam Pantolopolos kocası 
dunu mu, küreğini mi yedi_/ 

ı .._ .. =z-
. - • ··- •,tir' 

fıl1~1• ' - TJc11im l)(llmm o /,·ndn~ ve'"' 
ld beni isteyen bir adama bı e 
1. bf' 
< '···· r' l ~istı . t' 

- Benim babam dalıa ıo ,.cr1ıı 
• l d' , . . k . bile nı ev en ımeı~ ı<"ın ·arar .. 

yor ... 



~kırıer: 

Yaıaneı şöhretler EHiR HABERLERi 
:~gün ortaga kogduğumuz fakat Yeşilköy ve Flor Ziraat bankası

ll.nekkıtlerin anlıgamadığı büyük yaya havagazı na alınacak me-
Dubrovnik kru
vazörü geldi 

eserlerimiz var mı? Masıa/25o,oooı;ıauı murlar 
~~~:~n!~z edibi _Danidel._Defoe, Evet, onlar büyük adamlardı. Jak. bulacak 

Bugün bahriye mek
tebinde şeref /erine 

çay ziyafeti veı llecek ~ltPç1 k'ta 1 eserını yaz ıgı vakit kin zamanlan için. O zaman, 0 zev.
1 

Bir müddettenberi .'3akırköyüne 
'ICI' ~ ~~ gezmiş. Bu büyük, geçtikten sonra, o ıöhretler de zaı havag':"lzı getirilmesi için yapılmakta 
~lü ~n büyük fikir ve ibda olur. olan çalışmalar sona erıniş, havaga-

Dün de 150 il işi im
tihan 1: dildi 

Dubrovnik ismindeki Yuııosla' 

~. ne ınse bir kuruş verme • Şölıret kadar çabuk taha91ül eder, zı şirketi tarafından yapıhnış proje · 
AJtibe sonra da o derecede çabuk unutulur ler beledıye fen heyetinre kabul edi· 

Ziraat Bankasından tejcaüde sev· 
kedilecek memurların yerine alma -
cak yeni memurlar için orta mektep, 
lise ve yiiksek mektep mezunlan a· 
rasında açılmış olan müsabaka imtİ· 
hanlarına dün de Jatanbu) Ticaret 
Odasında devam edilmittir. Birinci 
defa yapılan imtihana 90 lise mezu 
nu ittirak etmiştir. Dün yapılan imti 
hana 1 50 kiti girmiıtir. 

kruvazörü dün akpm saat on yedide 
limanımıza gelmiıtir. 

\lel'ftıit i t ~ahafın biri bir kaç altın bir ıey yoktur. Franaacla Vapereau )erek tasdik olunmuştur. 
~ol '-~eh e: - Azizim, demiı, bil unvanı ile her sene bir ınethur. a.damd Aldı ""-L ıu u pa b" · ·ı ·k ) ğımız malumata €'Öre; Yedi -.• ,." ir' rayı sana ır ıyı ı o ların )ugati çıkardı. Bunların .ıçın .. ek, d k 1 d ba k 
~ l"ın atıf t · H lrn i u e en şlamLık üz~re ~k ya m tte es '. e en verıyorum. aki- kendilerin sütunlar hasredi •t· go d B k ,\ 

Lı erın bu k da J -~ F a a ırköyiine ve bundan sonra cıa • lCllbuı~ · a r para etmez fere çıkmıf kimaeler bulun.uruu. a • 
te\ tae ıu, ondan sonra, bu müba· kat lugatın ondan sonrakı tabılarm· ~İ!~=~~r.ile Floryaya havagazı götü 
Iİ1l Ve h belki f:>cş yüz kitapçıyı zen da bu adamların üzerinde asla ısrar 
~dil"en abatta mılyoner etmif ... Müte edilmezdi. Bunun gı'bi her yerin me Yalnız Bakırköye kadar havagazı 

t. · '- sılryor satılıyor h' h d 1 · arasında götürmek icı·n 150 bı'n lı'ra masrafa • W rıiJc~ ' ··· şa ıri, er yerin göz e en . lb\t.._ ı8Ye, ki pek hakikidir. nazarı biraz, pek az sonra unutulın kıms.e ihtiyaç görii.lmiiştür. Bu hesaba "göre 
~ltt ~ntak iktiza eder. Bazı bü ler ne kadar çoktur! Buna muka?ıl Florya da dahil olmak üzere bütün ' tek~· bazı büyük adamlamr za şöhretleri zamanlara karf1 gelen kım bu köylere götürülecek havagazı i • 
~Bir. ır ed~mez. hatta anlaya • selerin adedi ne kadar azdır. çin 250 hin lira masraf yapılacağı 
,. "'da ırıaanrn öldükten ıonra, hat Şöhretin hazan bir tesaaüf eseri tahmin edilmektedir. 

Bankaya şef ve müfettiş olarak 
almacak memurlar için yüksek mek 
tep mezunları arasında açılmış olan 
imtihanlara da önümüzdeki pazar 
lesi giinü yine Ticaret Odasında 
yapılacaktır. 

Gemi Y qilköy açıklarında bir to 
pito muhribimiz tarafından karıılar 
mıştır. 

Kruvazör limanımıza. girerken f' 
hiri 21 pare top atarak telamlaml§ 
Selimiyeden mukabele edilmittir. 

Kumandan saat altıda gemiden ç 
karak valiyi, sonra lstanbul kuman· 
danını ziyaret etmittir. 

Gece de PerapaLu otelinde vilayet 
tarafından bir akpm ziyafeti veril • 
miftir. 

Yugoslav bahriyelileri bu eabah sa 
at onda abideye çelenk koyacaklar. 

'-. loıı n hatrnlar ve nesiller geçtik- olduğu da unutulrnatm. her nasıln 
L__ ~ •n~ıldığı varittir. bir edip. bir pir. yahut diğer tabaka, E f dertlerı· ı·ktısat vekı·ıı· bu-~tu hızım de bugün ortaya lara mensup biri biraz töhret b;ur. sna ın 
~ ...,_muz, lakin ınuaırrlann far - Gündelik gazeteler, her ab.h, o a· ----

Saat on altıda bir Şirketi Hayri • 
ye vapuru Yugoslav denizcilerini ge 
milerinden alarak Heybeliadaya Bah 
riye mektebine götürecektir. Orada 
şereflerine bir çay ziyafeti verilecek 
dır. 

'\'ar ntadığı böy]e büyük eterle damdan bahsederler. Tafıilatma va- Cemiyet meı kezinde gün bekleniyor 
~ ınıdır) nncaya kadar hayatını yazarlar. Re 
~ ~0irusu bir eseri takdir et- simleri intiF eder. fakat biraz sonra gaı ın da konuşulacak 
'ıl..ı..: •• b an vazifeaini hakkiyle ifa o .,,.hıs ile beraber o töhret de yok f J k Es f 
... ~,,.or ) f r- b' stanbul saylavlarr Bir eşi na 
~tip oLrı ınu ıtikbale hakim ve olur, gider: Ahmet Riza gi ı. .. Cemiyetlerinin Tiirbedeki merkezin 

Evvelki gün İpar kotrası ile lzmir 
den hareket etmif olan iktisat Vekili 
Celal Bayarın bugün tehrimize gel -
ır.esi beklenmektedir. Haber aldığı . 
mıza göre: İktisat Vekili Celal Ba -
yar şehrimizde bir haf ta kadar kala 
<"ak, bu müddet zarfında sanayicile -
rin yapacak.lan mühim bir toplantı . 
ya riyaset edecektir . 

Misafirler perşeml;e günü şehri ge 
zeceklerdir .. O gün saat on üçte J,. 
tanbul kumandanı tarafından Tarab 
yada 40 ki~ilik bir öğle ziyafeti ve • 
rilecektir. 

~ ~Ladrfmuzdan bu bapbl bir lnaanlan binlerce tene aldatan t<>h k f 
\tao.a -...T~ • y de yann tekrar toplanara muhteli 
~'Ilı erneyız. alnız fUnu kuv. retler de yok dejildir: Bunun en par esnaf şubelerinin dileklerini dinle • 
:"it. s...._-IYorum ki bir edip, bir mü- lak misali Pathamyostur. Bu adam a d 
~ k eli · • ı~ b' · ! k meğe evam edecekler ir. en sını ıByık olduğu günq dönüyor, yer aa ıttır na ara 

L ~ "bunıy. or. tmı terennüm etmİf.ve uzun müddet Bıı toplantıda geçen toplantıda ha 
L.. ~ ede'- · · • aı~--.. br Hatt.a d zır bulunan general Hakkı Şinasi, B. 

Yugoslavlar cuma günü de §ehri
mizi gezecekler ve cumartesi günü 
fehrimizden ayrılacaklarda. 

x:: 
... """' L•ı oıyatta .. §_ iirde, sanatta, ınsan cınsinı a11 ..... y • o e 
J.taı... - llJIJ•.. (k id · Sadettin, Hamdi Denizmen, Atıf, 

Nt 
.... ;~) 1'ed7"1 endısıni satmasmı bil recede ki bu ak eye ('man etmeyen 

1 l • k 1 ,_ -~--.1! Halb ki k Hayru1lah, Y aQar ile tesviyeci ve de-
~ ~ er o up gidiyor. Bazan e.- i ite yo5 eacrm. u en • ;,' 
~ ol ~.tli bir el lizımdrr ki bir disinden evvel dünyaya gelen Sisam mirci esnafı hazır bulunacaglardır. 
C,kJ du~ten sonra diriltsin. lı Aristarki hakiki nazariyeyi ortaya Geçen toplanbda küçük sanatlar 

lb..~ - tik 'b L • k c kat '_!-- k la'- kanununun önümüzdeki devrede çı ~h ı~ oüyük adam sonradan oymuf, ıa JU .. _.. ona u " as-
~~J'-~ıl oluyor. Yani kendisı' mamqtı. insanlarda dalalet haasaaı kanlması, ıoförlerden kilometre ha • 

-:r anla• J kt C Jrr n ___ h' •mda iki kuru• aranması. İstanbul pi 

Diğer taraftan dün Sanayi Birliği 
idare heyeti toplanmıı. muhtelif sa
nayi ,ubelerine ait meseleler etrafın
da bazı esaslı noktalar üzerinde gö . 
riişerek mühim bazı dilekleri tcsbit 
edilmiıtir. 

Poli•ta 
Cami avlusunda ga

ı alı bir adam 
Evvelki gece Şehzade camiinin av 

!usunda baygın bir halde yatarken 
bir yaşlı adam bulunmuf, Cerrahpa 
~ hutahanesine kaJdmlmlfhr. 

L: 'n . ,.ı ıyr.... Ckaerıyene co ur. .~rr.e FV'!PP ,..,.,. P!r 'Y -.: 

~"eE,tı_faırlerin kadir ve meziyet Çok dıeia =ejd-kini- toW.. 90Jcialrini yasasına borçlandıktan sonra başını 
~~ _ 181'1ndan sonra anlatılır· sağda görüyor. alıp giden kasaplar için mutlak bazı 

Bu dilekler yapılacak sanayicile • 
rin toplantısında vekile erzolunacak 

""Q..t_ """l'lra t · ' B da k eJ kayıtların konması ve suculann orta tır. Ji c•r. 8 anzım ve tekrime nail un n pe evv yazılmıı bir si 
Q~ U!firıme:~un .içindir ki hayatta kad yaai makaleyi, bir gazete kolleksiyo· ya atmıf olduğu bazı dilekler tesbit 

lst. esnafları 

Vücudunun tol tarafmclan kanlar a 
kan bu adam dün Oğleye kadar ifade 
verememİf, eonra açrlmqtır. ~' "'"'"hır adamın mutlaka kü nunu gözden geçiriniz bu gazete is edilmi§ti. Bu defaki toplantıda da 

>\ittötın'ü \Peh~ahut haytında fazla tev terse ağır batlı Timea oJ.un. Bütün Esnaf cemiyetlerinin bugünkü var. 
ıt 'da-t ır adamın behmehal bü. yazılan, hatta mütalealanndan bir ço hklarını daha faydalı bir şekle sok 
~.. ··• olın 1 'k gw unu ı. - l'd t. '_ ı· f b I mak için lcizımgelen dilekler yapıla· lh..Whr ası as a ı tiza etmez nay ı en rmy ıce sa u acaksı 

t-:"ll et, 'bir . nız. Yani o yazıların muharrirleri, caktır. .. 
~ ttiıda ed .tans meselesidir. z; . 1 b .. k __ , k Bu.nun için her cemiyet ayn ayn 

Jzmlı de çok igi kaı • 
şılandı/ar 

Adı Şab.uı olan bu adam Kasım • 
papda oturduğu ve garsonluk yaptı 
ğmı, akan kanlann da e~elce ame • 
liyat olmuf yerden aktığnu .öylemit 
tir. 

b' QÜt.::ı_ eh. '.Yatın para •tmeınesı" on an UŞlun o U11&1ar endileri bile di 
~ıt M~.~rc fa hah ~ bu hakikati anlayacaklar. Meaeli ken mesleklerini alakadar eden eli Jzmir Enternasyonal F uannm açı

l•§ töreninde hazır bulunmak üzere 
ınür~k·p Feridin betkanlığı albnda 
fehrimiz Esnaf Cemiyetleri nam~ 
gitmİ§ olan heyet dün fstanbula don 

Zabıta hu hadise hallmda tahki 
kat yapmaktadır. !>it ıcoiy .. ~rı te edebilir. Keza. h T · da lekleri ıhazrrlamı•tır. Saylavlamnız 

il ..... q k meş ur eınpe gazeteaı ima ve dai ;,' 
a...._ '."'i~-.ı_ ço revaçta olduğu h IA • ti lda esnaflarla yaptıklan bu temaslar neti 
a ~" L·..: -b· .. •ua .. meydana atılınıı pek ma u u.unıye e a nır. istiltbali . d ld 1111.. k c k iL- rt b ceaın e e c ettikleri neticelr,.-; bı'r ra ı.. Uyuk b. ..h k Cfıe a ıu~ır. o aya ir fikri atar. 
'>liitf..~ ·"· Hu ır ŞO ret azanır. r erda onu hemen tekzip eder. por halinde Cumhuriyet Halk Par -

JILETI..E Y ARALADJ - Betik
tafta oturan Bedriye dün evine gj • 
derken yoğurtçu Rüstem yolunu ke. 
mif, jiletle yüzünden yaralamııtır. b.....~ep bı"r go. ~k mutan~n. pek 1 • i1a tisi başkanlığına vereceklerdir. 

"1t'· Ah şaırdır. Tıpkı davula fte, man r ve onlarm meydana 
d. ir·: ~rıunıean~ten çok .na. .s.ibi . var - k.?yduklan eaerler hep böyle ters gö Bir esnaf heyeti 

-~ L oeraL - k le rur. yahut t.aın hakiJca..: go""remez. Balkanlara gidecek '"'fi yq ıtllcfa • oer uçu bır faİr ~• 

müttür. 
Esnaf heyetine lzmirde büyük bir 

alaka göıterilmiıtir. 
Otuz kitiden mürekkep latan · 

Hiistem kaçarken yakalanmq 
Bedriye hastaharleye kaldmlmı,br. ' 

ÇOCUKLARA SARKINTILIK 
EDERKEN - Kalaya Adnan ve Ri 
zeli Suat isminde iki Jcifj Mehirıet A 

~... r kı gayet ıneıhur bir fa Bunun için bir eserin kadir ve iti 
CJ.. ban d~rhal anlatılamaz. Zamana da Balkan jttihadma dahil devletlerin 

esnaf teıkilatlan ile temaslarda bu _ 
lunmak ve bu memleketler esnafı ile 
mesleki münasebetler tesis etmek ü • 
zere İstanbul Birleşik Esnaf cemiyet 
leri namına bir heyetin Balkanlarda 
bir tetkik seyahatine çıkarılmasına 
ldlrar verilmiıtir. 

bul esnafları mümeaiJleri doğruca 
yatacaklar ıotellere götürülmüıler • 
dir. Heyet otelde bir müddet istirahat 

}''~ l'oflıantik ·· JI yanabılecek bir C8Crf Bunu ite tefrik 
~ ~· Pelc bü .'!1kue if ve nizım ha ve temyizde herkesin ı"kti'dan yok ... 

li ve Selami ismindeki iki çocuğa sar 
kıntılıkta bulunurlarken yalcalanllllf 
!ardır. Bunlar Süleyman iaminde bi 
risini de ba,mdan yaı:alaınqlardır. 

~1_Yİ!rıdi de yu tevkirlere mazhar 
ı. ltltfe leriJ· Yavaı yavq muttarit ~ili Nuri Deri 
•YJe,Jı •Yor 

>,tııı ur m .. : 
ltıt1.._da ile} uneccıl'l'I Kopemik ha • 
~ ~. lto er çekrnedi? Kainatm düs 
)ıJ ti tö.ter~~k derecede büyük bir 
"İtde 11tıtulm gı halde, eseri otuz kırk 
' i. bir '1ta Uf ~~ldı. Eminim: O de 
~'"kiki ç kışı den başka, bu ada. 
S ~tı. ı: .~metini kimse anla • 
tiJ ,: ~r hep Kt ondan sonra gelen 

Dt tı. 0 r>ernik 'in kadrini teb 
L ". l'ec: ... ı_ • 

lf Bankaeı ve fubelerl 
yarın kapalı 

Tiirkiye it Banlcaemdan: 
Baııkaınızm kunılufUna rastlayan 

26 ağustos 19.37 perfembe giinü ls
tanbıJJ, Beyoğlu, Galat. ıubeleri ile 
Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ajanalan 
mızın kapalı bulunacağı sayın ala
kalılnrımıza bildirilir. 

::tiıı ,...l[aın • k · 
:~. ~ diiııy~~ ı bu zata gelinceye Şehrin lemlzllll 

ettikten sonra İzmir valisi Fazlı Gü 
leci, belediye reisi Behçet Uzu, Tica 
ret Odası umumi katibi Mehmet Ali 
yi ve ltçiler birliği reiıini ayn "Y" zi 
yaret etmifler. iki büyük şehrin es -
nafları arasmdaki tesanüdün takviye 
ve inki§8fı için konuşmuşlardır. 

-
• l•kenderun ıeJıbenderlfliml&e Paril koa. 

80loeu 1'Jnı% tayin ec:Wmı,Ur. 

• HallreYi b&JıçeatııdekJ temellerin kaul.ma 
•md& meydana çıkan tqlar mllzelere nalda. 
dllmlftlr 

• Topk&pJ MaJlePNfnde bir ,uı. aJt a. 
rulde eski eacrler bulun~ b&ber alUUIUf 
ve tetJdkJere başl&nDUftJr. • 

~ l ~k o rdı, cehil pek koyu V M h' 
.;~kikatj ~~n sonradır ki insan ali ve belediye reiıi Bayp u ıt 

lııtı~ bu f,·ı~rehildiler. tin Oatündatm bqkanhğmda beledi 

Bet kitid"-'1 müte,ekkil olmak üzere 
seçilmiı olan heyetin eylül içinde 
göndf!rilmeai münasip görülrnü~. bu 
hususta lazımgelen hazırlığa ba, • 
lanmrıtır. AynJmış olan heyet alaka
dar makamlardan mÜsa!tde alındık . 
tan 'IC.nrA memleketimizden hareket 
edecek, bir ay Balkan devletlf'rinde 
tetkikler ve temaslarda bulunduktan 
sonra şehrimize dönecektir. 

MDıellipleı cemi11eli
nln tenezzüh;/ 

Heyet, F uann açılmasından bir 
gün evvel abideye merasimle çelenk 
koymuş, Fııarm ikinci giinü ele iz . 
mir l11ciler birliği tarafından lstanbul 
esnafları mümessillerine 50 kiıilik 
bir çay ziyafeti verilmiş, bu çayda 
lzmir valisi Fa:zlı Güleç ve Jzmir be 
Iediye reisi Behçet Uz hazır bulun • 
muşlardır. Jstanbul esnaflan heyeti 
lzmir F uannda kaldıkları müddrt zar 
fında esnaf cemiyetlerinin tqkilitı 

• Hamamcılar ceınJ_yetJ ıs senelik müddet 
g"eçUfl halde btanbul aulannı temlzJemlyen 
ve 80Dra da kenc1J .malları olan .Warı k._ 
beJedlye aleyhinde kanuni )'Ollard&n ttteb. 
bUııatta bulunmata karar vermiflerdir. ı't• ltelldj 1tırde d "T H ye reisi muavini Ekrem. fen heyeti 

:'l'i •ine .. egı ım. er zama müdürü Bav Hümü ve temizlik işle 
ı~lı ( l'll, bir ~:k~ bir nadanlığı var. ri müdürü B1'v Mustafa toplanarak 
~ ~n) tar;,~kadat anlaşı!abilmek ,ehrin temizlik ifİ etrahnda görü§ • 
'>ıtt.-1 ·•ıa a..J rn n teyıt olun - .. 1 rd" 
-..~ ""QCr ~~h mnıı e ır. 
ı Ut'- il ölçü}..: ~ retler hep bu Bu arada cop·· vakma furunu me • 

~~- ıtc....ı_ •uege muhta t • 
h~ bi; ·-~ hayli ç ır. selesi de konutulmuıtur. 
~-.. di\Pan ed rnazbut ve munta 
~) ltt '-irJeri . e~~Yatı mevcuttur. Zafer ba~amı için 

~ t nın ıaırnl · ( k la Za 1 Qll C8tdüf e . . erıne tezke • Dumlupmarda yapılaca o n • 
~, t~ereler· ~lır. fer bayramı teuhüratın~ ~stanbul • 
i~ ~ •amin. 1 .go~den geçirecek 0 dan Eminönü 1-lalkevi reaaı Jl:a! A • 
)\i~) du'htıad; .. cısınıni hiç bilmedi • gah Sırrı Levent ile Şe~ir _mediaınden 
'' "1lltJerj • gıruz <gayetle bü • Bay Cemalettin Fazıl ıttirak edecek-
h.. olu rnız edi J · · 1 eli ""lltıl\ıl r da ı, ' . .PA crımız varmq; er r. . . 

llt) u aıbı azamın isimleri Üniversiteden de bır ıurup aıde • 
e tir. 

• Almanyada yapılmakta olan Oari köp. 
rUaUne alt dubalardan ikim limanımıza pi. 
mııur. 

Türk mürettipler cemiyeti hasılatı etrafında tetkiklerde bulunmuşlar • 
tamamen maliıl ve ihtiyar mürettip 1 drr. 
1erin tedavilerine sarfedilmek üzere Haber aldııltmıza göre; lstanbul • Moakovada toplanan 17 incJ Jeoloji kon. 

' 

fi C petfnde memlekeUmlsl tem.o eden muta. 
bir vapur gezintisi tertip etmiQtı"r. esnafı heyeti zmir esna arını um-;,' h._.lar dün dönmllflerdlr • 

Gezinti 28 ağustos cumartesi gü . huriyet bayramında yapılacak büyiik • ünJveraltedeJ<I ikmal lmUhanlarma önL 

nü yapılacak ve 68 numaralı şirket merasime davet etmitlerdir. 
vapuru köprüden davetlileri alarak Diğer taraf tan f zmire giden heyet 
Adalara hareket edecek, oradan Bo- ten bir kısmı f stanbula gelirken ayni 
ğaziçine dönülecektir. mış, Dumlupınara hareket etmiştir. 

Davet Bu heyet Dumlupmarda yc>ıııla • 

fstanbul müddeiumumiliginden: ı cak büyük merasime iıtirak edecek, 
fatanbula geldiği anlaşılan Geyve Mehmetçik ebidcsine lstanbul esnaf 

ceza hakimi Fikretin derhal memu • ları namına büyük bir çelenk koya · 
riyetimize: müracaatı. caktır. 

mllzdekl ayın altısında bqlarıacaktır. 

• O'nlversltede bOtUn taktıltclerde talebe 
kayıt ve kabulüne 1 ey!Qlde bqlanacaktır. 

• tatıklll harbi filml fkJ aya kadar ikmal 
edilecekUr. Bundan .onra film bQtUn ala.. 

m~arda &"ÖllcrilecekUr. 
• Altı UUI ve yedek ual&rı iaW& 9ct. 

balıkçılar cemlyeU idare heyeU Jçtn yenJ hı. 
Uhap yapıJmuma karar nrllmlıtır. tatıfa. 
larm ~"f almmaaı için Ucaret odumm yap 
tıtı tav.-uuar bir neUce vvmemı,ttr. 
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Tefrika Numarası : .-a Yazan: Fetks Bavman 

Dillinqer ve kıskanç 
Romanyalı kadın! 

1934 se~i lla:ziranının 30( 
unda, lndiyana hiikii.meti srı 
nırları içerisindeki şehirler 
den Saı1s Benclde •'Mörçents 1 
Na~l Bank" soygunwtdmı 
sonraki vaziyet: 

Bankanın basılması, 90,000 do
ların gasbı, bu sırada bir polisin 
öldürülmesi ve çetenin selametle 
kayıplara karıtması, resmi ma
kamlan küplere bindirdi. Ayni 
zamanda ahali de atıp tutuyordu. 
Bu vaziyet kartısında "efki.n u
mumiye" galeyana gelmitti. Hid
aet ve istihza, bir siklon teklini 
almıttı ! 

Herkes, tam bir endite ve hu • 
zursuzluk içerisindeydi. Asa.yit 
tam manasiyle bozulmuştu. Bu va
ziyete artık daha fazla tahammül 
edilemezdi ! 

Bu banka baskıniyle, Con Dil
linger ve çetesinin daha ha.Ii Şi
kagoda bulundukları anla,ılmıf, 
bütün ıehir, buna kanaat getirme. 
sile beraber gazab, korku hislerine 
istihfaf ve istihkar duygularına 
kapılmııtı. Zabıta memurları, te· 
hir ahalisinin yüzüne bakacak hal· 
de değillerdi. Gerçi her türlü te
ıebbüse haf vuruyorlardı, amma 
ıene de Con Dillincer çetesiyle 
b&J& çıkamıyorlardı ! 

Her türlü arattırma, menfi ne
tice veriyordu. Yeraltı dünyası, 
kat'i bir sükutu tercih ediyor, bu 
dünya mensuplarından hiç biri, 
çetenin ve reiıinin yerini göster
mek için parmak kıpırdatmıyor· 
du. "1 Numaralı Halk Düımanı'' 
nın batı için konulan külliyetli 
m~ktarda para bile, hiç kimıeyi 
harekete getirmemitti. En cebi 
delik ve ıütü bozuk serseri gôru
hu bile, polise o ve çetesi hakkın
da bildiği en ufak feyi bile ifşa el· 
miyordu. En teferrüattan bir i~a
rrı- veya ihsasta da bulunmuyor • 
d·· 

Sikago haydutları arasından hiç 
biri, onu elevermeği göze aldıra
mıyordu. Bütün gangsterler, on -
dan çekiniyorlardı. Çekinmeleri • 
nin Aebebi de, tahmin olunabilir. 
T ek.".llil ıehirde hüküm ıüren Con 
Dillingerin müthit intikamından 
korkuyorlar, tirtir titriyorlardı. 
Diğer taraftan, onu iltizam eden
ler de hadsiz, hesapsızdı ! 

Ve eaaıen, Con DiJJingerin ba
rındığı yeri, "karargah" ını bilen 
olmadığı gibi, onun tasavvurlarını 
bilen de yoktu. Çete, yerine getir
diği her "tetebbüa" ten sonra or· 
tadan sırroluyordu. Hiç bir iz bı
rakmaksızın! Bütün çete mensup· ı 
ları, derhal biribirlerinden ayrıh
yor, ayrı ayrı istikametlerde uzak-ı 
Ia,ıyorlardı. Bir müddet için hep
ıi de birer, ikiter muhtelif yerleri 
dolaıarak, ortay:ı koydukları en 
ıon vak'a un1.ltulduktan sonra, 
tekrar bulufl!yorlardı. Ondan son
ra da, reislerinin yeni bir planını, 
o ba§brında olmak üzere, tatbik 
ederek, basarılı neticelerle gene 
kendilerinden bahsettiriyorludı ! 

Vaziyet, bu yolda bir müddet 
devam ettikten sonra, yeni bir a.ıf · 
haya girdi. Banka bukınındnn 
sonra dostlarından ayrılan ve yal
nız başına bir seyahat yapan Con 
Dillinger, temm•JZ ayı ortasına 
cloiru, tekrar Şikaaoya döndij. 
Fakat, yalmz değil. ... yanında ...... . 

ka baskınından sonraki seyahat· 
te tanı,ıp ali.kadar olduğu bir ka
dın! 

Buna takaddüm eden ıafhada, 
Con Dillingerin metresi lvlin Fre
fet, hapıedilmişti. Onun hapisha
nede yatmaıı dolayısiyle kadınsız 
kalan çete reisi, valrtile metresi o· 
lan bir kadına rast gelince, onun
la "eski muhabbeti tecdit ve eşki 
demleri ihya" hevesine kapılmış
tı. Bu kadın, Romanyalı Ann:\ 
Seyçti. Yeraltı dünyaaında "KızıJ 
Anna" denilen kadın! İhtiraslı, 
kıskanç bir mahlôk ! Sıra11na gö -
re çılgına dönen, sırasına göre bü
tün soğuk kanlılığını muhafaza '?· 

den bir tip! 
Romanyalı kadın, bu müthiş a. 

dama ötedenberi tutkundu. Elin
den kaçırmıf olduğu erkeğ.? tekrar 
kavutmak, kendiıini sevindinnİ!· 
ti. Memnun ve musuttu. Bu yeni 
birlikte yaşayışı, ilerisi için ümit 
verici tetkiki ediyor, ümitler bes
liyor, hayaJler kuruyordu. Artık 
bundan sonra, Con Dillingerin hep 
kendiıiyleıberaber kalacağını ken 
disini başkasiyle aldatmıyacağım 
sanıyordu! 

Fakat, itte banka baskınından 
sonra Amerika birletik hükômet
leri arazisinde ,öyle bir cevelan 
yapan Con Dillingerin bu arah:C 
karşılatlıiı batka bir kadın, bu ü
mit ve hayalleri suya dütünnüt· 
t .. ' u. 

Romanyalı, yeni vaziyet karşı -
ıında öyle bir kıskançlık nöbetine 
tutuldu, ki! Tepindi, bağırdı ça
ğırdı, küçük kıyametleri kopar
dı! 

Kavga, Probaskonun evind~ o
luyordu. Bu müstahkem mevkıde. 
bu sağlam kalede öylebir gürültü, 
patırdı koptu, ki! Bütün mahalle
yi ayağa kaldırabilecek olan ka.~
gayı yalı!tırmağa boşun1' te"e?~us 
eden ev sahibi, ürktü. Con Dıllın
gere. kendisine ba-.ka bir yer ar~
yıp bı1lmasını tavsive ve hn tavsı
vesinde israr etti. Adeta "ben Sn
hımı hıı kadar "ıaverim; u~runda 
kendi baSJmr. fl~ha .,,;vade teh11-
keye ""ka,_ ..... !" yollu vst.,,İyet a-

t C D·11· r .,.;:l-li1' ınea, on ı ınge · · 
( A rl.·.1'~1 1•nr) 

AnhaıadR uPni bir 
mahalli' 

Ankara Yi.iksek Ziraat Enstitüsi.i 
idarecilerinin kurdtıldarı Karınca 
Yanı Knooeratifi Enstitiini.in kar· 
ı:ıısmcla bulunan bi.ivük arsadaki yaoı 
foalivetine ııi.iratle rlevam etrr.r~tedir. 
Verilen malumatı\ vöre burad ainı:ı~
sına ba§lanan mahalle Cumhtırİ''f't 
bayramına ka~<'r tamamen biti"'·;~ ,.,. , 
bu suretl~ Ankan-nm meskeıı il-"iva 
cı da bir dereceye kadar giderilı:tiş o-

lacaktır. 

rE ~7'/J'Al .. TA KVIMİ 
":; \~11stoı:ı: Car~amha. 

fntihtf' ltfn:ye bantln<ııı 

Balkan Ff':,.tİ\'ali. 

KdıköyümlP • İİrP\'Wr hahçesindc 
.~nat: 2 LW drı 

Naşit tem5ili 

K ıı d r e ı h e l t' a s ı 

Taktıimde Camlıkiişkte 
Saat: 21,30 da. 

Yannıda bir kadın vardı. Ban· .. a aJ!llll 

Büyük taarruz 
Un beş sene evvel ya
ruı !iabah şafakla 

başiıyoıdu 
30 Ağu:olo. zafer hayramınm on he· 

:İııl'İ ) ıl<Wniiıııü, hu yıl biiyiik hir nıe
ra:-iınle kutlanacaktır. 

26 ,'\ğuı..tos giinii lıa~layarak :rn \
ğusto' ~iinli kuzamlan e~iiİz zafer. 
Tiir~iin e7.f~li 'e ehe<li kmlretinin hii· 
tiin nHmaııiyle tecelli elli~i hir zafer· 
llir. 

Kurlarwı Tlirk Ata;;mm imanmdan 
km' el alan Tlirk. o giin yeryiizü tari· 
hine şanlı' e r,ı,,İz bir sayıfa ila\"e etti. 
Ha~kıııııandıuı \ık ınuharehesi, ii\iiıne 
malıkfıın hir ınil'elin d('ğil, par ·alan· 
ınak, ,·ok eılilınck istf'nen asil 'fiirk 
milletinin lı!ir:kalar yaratması demek· 

tir. 
Anaılolunıın mühim hir kuımı diiş

man i~gali altınıla i<li. H dii~man bir 
clt>.ğiltli. Harp cılenden ha~ka, lıu eş· 
siz iilkcp· giizılikmiş tle\ Jetler ele fH" 

ra hekl ivorlarılı. Bir millet mali\ edi
lecek ,.e 

0

on11n iilJ,c,,i ıakı:;inı Nlileı·ekti. 
Bundan hu~ka clii~manlar da vardı. 
Padi~alı turaflarları 'e kısır clii~iinen. 
menfaat pe,inıle ko .. an hirçok kim e· 
ler •'ııı:ıncla'' propagandasını yapmak· 
taıı ~<'ri ılıırınayorlanlı. 

l,te lıiitiin hu ılı)r içli cHi~manlara 
lıir tek kıırtarı<"mın birkaç arkada~ı 
ile hcrah"r lın 'atanın iiz C\ litları 
olan Tiirk kii) ıu~u kar~ı duracak· 
tı. Silahı az. ccplıaııc .. i az. yemeği. el
hi:e i her ~c,·i ıt7.ılı: ,· alnız hiçbir or
ılunun r:fruıl ın•1 a im lmrnıayan sarsıl· 
ınaz İmanı 'arılı .. 

Tiirk kiiylii~ii '\atan"m n(' clcm('k 
nld11~11n11 o kntlar iı,:tcn cltı) ııvor 'e 
onu kurlarrııak jçin o kadar ıoabır:-ız
lanıvonhı. ki ... 

Kiitiik hir nıi .. al: 
İ,;tanlmlıla Kıırlıkii'' i:-kPl(' .. in".

kmulura hoya<'ıl ı~ı yapan Siircl"in 
Hilanr.a kiiyiiııtl<'n :\lnrtaza o~lu Mus
tafa. Atatiirke ve onun arkacla1larma 
huraılan hediyeler giinclrnli. K ırınr 
zr atlas hir ııancak, ıı;ümü~ kordonlu 
hir hayrak direği, kumandanlara kU· 
!:İik benzin c,:aknıakları, kırbaçlar yol· 
laılr. 

Musıara hüyiik kumandana giin<ler 
diği mektupta im "karınca kadnin· 
c·e'' hediyelerin kabul edilmc~ini diler 
ken lrnrhe i~tirak l'deınedii;jııden tc
esııliriinii hildirivor ''e : 

- Allah sizi hu millete bağışlasın .. 
<hıaı;ı ile mcktulmnu bitiriyordu .. 

Bn kundura lwyıwı .. ı Anadolu ço
euğıınun ·iikı0ck, temiz rlm uşu, hiitün 
Tiirk milletinin ıluyıı~u idi. 

Daha hiiyiik taarruz yapılmamıştı. 
Anadolnda il<' olacağı bilinmiyordu. 
Dii~numın hütün kuclret ve dehşeti 
i e ~iiziinünde idi. Buna rağmen Tiirk 
mil!f'ti yılmıyor. Anaclolu rlrşmda ka· 
laıılar ımıı·iunin oradan doğacağına 
inanıyorlnrclı. 

Hiiyiik Kurtaru·ı hiiyiik taarruzdan 
en·clki giinleri anlatırken ~unları öy
ler: 

''~· J• ! d"l ı·· ., 1111flt e en ı er: c u.~mana taarruz 
İçin ııerilmi§ olan kat'i kararımızı tat· 
bil.·n bn~lrmwdan cı vcl. ih:.ar ııe i.'•
mal etme.ğe mccbur bulunduğumuz 
1·eıwiti harbi venin ne olduğunu ar::e
deyim :Tam ;;,,; rmutanın hazır/1~ınırı 
laif i dPrer.Pdc ol</uğrmu görmek liizu· 
munu his.<ıcdirnrdum. Onlardan birin· 
c.'.'fi ı·e cn miihimi t'<> mil olanı doğ
rw'n·ı do'"'n•,·n m:ı•,..,·., /.,,..,,ı; ;,ıir. 

lli'l ı:n. ltw·m l"f> i~ı;l /1i!i ;,.·;ı f:al· 
l+ıtl". ı irdmıınr1n mİİl<'c<' 1li. n·iirı-
1.-,, il. f•r::ı ı•r rmr·1lt•rin .<ıfl!fıbrı"d."r. 
ı1 ·; /,,,, h11 ıırzı"'" rf<'rıİnİ.'fİni nP 1.-ndar 
/,"•t'l'P.1 1İ i :!1•1r ı•ıl<'r~r. lıu nr:.11 ,.,. rm<'-

/i~in tr:!ı~d.-fı,,fw .. ;,.;". nP ::mlnr '.''•l.· ı 
fl:•m l'f' ımf''1 ",ı rtnr•r.~". rlıı ~ ıı!noı!mn 

I ~,,. ,ı 11 rııı•ıf f- lı-i· r· o 1·w1
•11· l.·!·rı·r·t 'i j 

lıır ı•rrs·:rtwı m11li/; old11'irımıı:.a h,,n; 
ol ıı rıı m. •• 

Giirih Ottı7;. ki hih iik Türk. hii\'iik . ' . . 
'c ınanı . nıaz taarruzu ya~arken l'O 

lıiiyiik i'alıını tr.min etmiş bulunu· 
yorrlu .. 

Dii.rııan nr kadar kıınf'tli olur
ı:;a ol un. Of' karlnr iiııtiin ~il8lıla mü· 
ı·,.\ıhr7. hu1unıır.oa hulune;nn Tiirk or
clıı;;unun nıane\ i silahı hepsinden üs
ıünrlii azim 'f': İmanı ht>r r.ewlen knv-:; . 
'etli irli. 

O \ıtkit. Şark ~ullıiinii kurmak için 
hiiyiik dm IPtlı-r<le lıunııııalr hir f aa· 
liyet ,·ardı. Toplanılacak yer aranıyor, 

Güreşler bitti 
Ortada Yaıarla Kerkeinen'iıı j 
retleri ititme ve kakııma teki lı' 
cievam ediyor. 11k on dakika !.J1 

rabere bitti. Kur'ada Ker~~ff 
alta yattı. Y •tar saltoya aJJP;'_ 
~alışıyor. Nihayet üçüncü d~ 
ya doğru Yatar saltoya aldı··~ 
vaya kaldırdı. Fakat Kerkel , 

Festival Komitesi tarafından 
tertip edilen b~ynelmilel güre§ 
müsabakalarının dün gece, sonun
sucu yapılmııtır. 

Bundan evvel Balkan turnova
.H seçmelerine devam edilmittir. 

llk olarak Ankaralı Ahmet!~ 
Hasan Tahsin güretmif, on beş da· 
kikada Hasan Tahsin puvan hesa
bile galip gelmittir. 

Yuml A•ları - Nezir 
Yusuf Aslan ile Nezirin güreşi 

~ok güzel oldu. Yusuf Aslan allı 
<.!akikada tuşla galip geld;. 

izzet - Talip 
Kasımpaşa klübünden bzet ile 

Günefli Talip güreıtiler . On be~ 
dakikada İzzet puvan hesabiyle 
nalip geldi. 
Mehmet Ali - Ankaralı Hüıeyin 

Günet klübünden Mehmet Ali 
iie Ankaralı Hüaeyinin güre,leri 
çok çetin oldu. Bir ara Hüseyin 
Mehmet Aliyi saltoya aho atarken 
kendisinin sırtı yere geldi 

Fakat iyice görülmediiinden sa 
} ılmadı. Birinci devrede ikisi be
rabere kaldılar. Kur'a çekildi. An
karalı Hüseyin alta dü~tü. Meh . 
met Ali üstte çok iyi çalışıyor. 1 -
kinci dakikada Hüseyin altta ol • 
masına rağmen birdenbire Meh • 
met Alinin kafasını kaptı, çevirdi. 
Ve güzel bir tutla Meh.net Ali . 
nin sırtını yere getirdi. 

Kadiye - Muıtala 
Bur-lardan sonra en mühim bir 

gürete batlandı. 87 kiloda dünya 
birincisi olan İsveçli Kadiye ile 
Mustafa ringe çıktılar. Biribirleri
nin elini sıktıktan sonra ikisi de 
kartısındakinin kollarını, kafası· 
nı yokJa'ltaya başladılar. 

Birinci dakikada Mustafa bir
c{enbire Kadiyenin beline atılıp 
kavradı ve yere minder kenanna 
l ırlattı . Dördüncü dakikada Ka
diye Mustafanın belini İ<apmaya 
ı;avaşırken Mustafa bir -:lefa da-
1\ıa K.,:n,, .. i tw-Hnrl•ti 1nlV1'avın ve 
rt> attı ve Kadiye alttırn çabuk kur-
tuldu. 

Yedinci dakikada Mustnf a üçü.1 
< ü bir hamle daha yaptı. Kadiye
yi minder kenarına fırlattı. Kadi
ye yere dütüyordu. Mustafa belin
den tutup düşmesine mini ol
du. Kadiyenin kalçası incindi. Fll
kat gürete devam etti. On dakika
dt. yan hake-mlerden biri veşil, bi
ri beyaz levha kaldırdt. Kur'ada 
Kadiye alta yattı. Kadiy~ çok iyi 
kapanıyor ve altta Mustaf anın par 
maiını büküyor. Mustafa alta yat· 
tr. 

Kadiye Mustaf anın kafasını tu
tup bükerken Mustafa altt.ın fır· 
layıp Kadiyeyi altına aldı. lkind 
ür dakika da bitti. 

ikisi de ayakta rıüre~iyot"ll\T. 
Mustafa daha atak güresiyor. Mus 
tafa yine Kadiyenin belini kapıp 
yere attı. Kadiye de daima Muı· 
tafanın batını kapmaya çalışıyo:. 
Beli tutulunca da tıpı1 tıpı' min· 
der kenarına yürüyor ve dışarı çı
kıyor. Neticede Mustafa yaptığı 
l'yunların mükafatı olnnk puva•ı 
hesabiyle galip ili.n edildi ve hak
lı olarak çılgınca elkışlandı. 

Neo - Şevki 
G··nlnrm güretleri çok sert bas 

!adı is~ de 2 d:ıkika 10 stAniy'ede 
Neo tusla galip geldi. 

l 'a~ar - Kend einen 
Yan yana resim çekt:rdikten 

rnnra güreşe başladılu. Ya§Aı· 
s::-t g:ir~ıiyor. O kadar ki beraber
c.e y•re bile düşüyorlar lti!meden 
~".,. · " hiç bir taraf oyun yapamı· 
•;or. E1• ""!\da Aıtha kenar1"da bH · 
hnan <:oban M•l"n"'tl-, iki a~ı ... 
til<let N~v~""" ile N1stmm iki 
yii7. m••"e!ik Mr va,.,, vıo ... ~,ı .. -
l obl\n H~.,~ini ~.,,,.·r~k J11Jk1•1J11nd: 

-™ -·==== .. 
konıı .. ııla,.alc p .. a-.lar ı.._ .. o:•rlanı ·ordıı .... 

\n'p,folıı hiitiin h"n1P-a ı: .. v:r,.: idi 

\'(' \ nl :l "'l' IElll F11 C.f'C: 'ii' 0 1"' <-re hı: 
- Şark c:ullıiinii knrıfr .. l'nr;lar ,Jt>-

~il Tiirk or<luıı.11 te i eti"""' tir. 

Niyaz' A~mo' 
( Rii' ii\ ftrnrrı•., """'' Jı .. lp,lı. :·~ .. ·I 

inki~af e~ti na .. ıl trıııin cılildi?. ~m.

siyle bu sütunlarrln okuyacakeınız.) 

bu sırada y aıarın bacaklarıııibr" 
pı§tı. Hakem düdük çaldı. 
l'f"rdi. ~ 

~&§ar da hasmının belini bıtf t 
tı O~ dakika bitti. Ya,ar alts ~ı 
tı. Kerkeinen bu müddet zar!~ 
bir §ey yapl\madı. Ayakta ~ 
buladılar. Dört dakika Y ~ 
i eikiyeti ile bitti ve yirmi da .,. 
ı-onunda Yasar sayı hesabiyle,. 
!iı::· ilan edildi. 

Nordling-Adnan .. rJot 
79 kiloda dünva üçüncüsu ~ı 

ling ile Adnan'ın güreti . ~bit 
Laşladı. Hakem ikisine de, bı~tf' 
lerine kafa vurmamaları için dJ 
c.!a bulunuyor. İki aktamd•rııı 
rakiplerini lutla yenen Nort~ a' 
Adnana bir tey yapamıyor. d-'' 
t!akika beraberlikle bitti. A 
alta düttü. ..ıoıd' 

Adnan çok iyi kapanıyor. ,1'. ~· 
ling alta yattı. Adnan üstte ı~ 
lıtıyor, Nordling ise boyuna >-' 
ra kaçryor. Ayafia kalktılar .. ~· 
nan o kadar sert güreşiyor ki ~ 
kem ihtar veriyor. Nordli~ ,J'_ 
sertlikte geri kalnıayor. Neti~, 
Adnan sayı hesabiyle galip~ 
Sam.unlu Ahmet - Ç. Mcr~ 

Ahmetle Mehmedin gii ~ 
serbest olarak yapılacağı bild~ 
iki ağır vücut biribirlerini ye~ 
yere vurmaya batladılar. ~n ;/: 
kil sonunda her iki güreıçıye lf 
muamele ettilt1erinden dol•r1 f 
rer ihtar verildi. Yirmi dakılı' ~ 
nunda Çoban Mehmet puvall 
sabiyle galip geldi. 

Ni•trum-Neyman / 
iki ağır vücut aert bir sure~J 

N;;u.~~~~~:·yap:~~;~ N~~ 
boynu ağrıdı ve güreşem~Y. , 
:ıi söyleyerek saha~an. ç~ekıl~·a~~ 
ticede Neyman galıp ılan e 

Kadiye- Ne~ P.,~ 
Neo ringe çıktı. Kadıye ~ ~~ 

dı. Gelmediği anle.tılmca NeO 
men galip ilin edildi. 

Fe•tival Hatırası ~t 
Güretler bittikten sonra t f e'j 

federasyonu reisi Bay Ahrne tiıJS' 
geri bir nutuk söyliye~ek tef~' 
memleketleri güreşçilerıne ıısı'~ 
kür etti ve festival hatırası 0 bire' 
üzere her ecnebi r.üreşçiyed ~· 
kulla verildi ve bu suretle e 
r e~ler bitti. \r t>~ 

Bü:vilk muvaffakıvetler ~ 
• ·1 • • • t ' "k ederıS· ı;i:----l eT•"'l•?.t en,.1 

Fes'iı1al maç/811
11

: 

. l k . t "ind' ' lqtanbul F rstıva omı e )it '' 
1 k 1 uhlC ....,, 

Pirı-4en cYe -re c "" ın k tııı1'ı•· 
kımla lsteıı'->ul..ıan r-l~arı)Pca r0f"1 
IRr ara~·n~a ;ı,~Pğıda vazıh :J8c.ı1' ' 
drıhilinde futbol maçbrı yaP . fi 
tJr. tt!lı 

1 _ 2A ~Oıısto~ 917 curna; (.ııll 
ı ıno1' o:re 

at 1 7 de T ;\ksir.ı star vorn~ . •Je r • 
tas·ıra•' . Pcşiktaş rnııhtelıtı 1 

muhteliti. .,,1ceıı' 
H t.e""' h,....,,.. ~..l·m: vı-fsltJ· 1 

le i · F e-i-1 ı" 1( +r ~--"J11 "' 1 
"3 7 ... "r 8' h • 2 - 29 a~~·os ..., r? ~ r 

de T r-1-sim st?..:ı. "'..,..11,..-t"" f ene ,,Mt 
1 

çe - Güneş nıuht"l:ti ile Pir~~,1'efl" 
Hakem: Nuri Bosut. Ya. 

ti. 
ı .... -j: T M:k. Fl l"("l\ Fr~oV· r 

Ku'el' ,.,.,.,.·n~,.. rP" . 
har&ketier 1. ıı'"e1'

1 

il' ıle 1 tıi tı 
Yarm sa==-ıt on be<1te f'.

1 •qtir• 
1. . d b"" .. l b ı .... ,rı ı ıse,ı·, !": ııtun ta ~ e kfff• 

su sporları b:ıyramı yarı•J3cfl sr• 
N:ute r.al rr"'~t ·e P 

a·amırcıca ·uır .. ..,iı' 
hıtbırı J·,ıe 

Ankara ( Hu:ıusi ın~ btlt'I~ 
den) - EeleC:iyc reislerı. 1tııı'ıe .. l b ı ..l')·e 111' • ı encumen aza an. e e •1 .. ,Jefl f(le 

cileri ve hesap i~leri direk~0 ktör ;eJ 
vila 'P-1 hususi muhasebe dı~8ııii~11ı 
r'11rlarn~•n kamıncn nakte et !il ~ 
"lmavarakhmnd,.., nıutern 

1 
. .;fetlıı 

ile pari\ a1m11brı Dahili:re 'c • 
menedilmiıtir. 



!/'~~ Muallim Mektebi mezunları Yeni açllacak kız san•at ;c--.. mektepleri 

t']E -ZHEP~~~:~ W~,,G __ A~L' ... -A.. R-,
1 

arasındaki imtihan.da • v. de~nkarMa!~fu~~~~le~'b:a:::~~ ziz ve Manisada iki kız sanat mektebi 

O k t 11 1 
açmayı kararlaştırmıştır. Afyon ve 

s9NNILIKveSllLIK MÜCADELE.Sİ • me ep ffiUa im lgl ;;:~:'::,:.;:;'.ıma .. içindeteıkikler 

So~~=~;~~-;~~oelerı· veYazbaan:tZıı''~.t~~;t- kazanan muallimler ;:2~:~:~:t~~~! .. ~itu~:~ cat mektebi bu ders yıh bafmda teJ 

larl halk arasında nasıl 
Ankara. 21 (Telefonla) - Kiiltfir dan Hilmi, :\lu~lı11lnn Kemal, Toknt· . hal k 

l 
l 

rısata ş ayaca tır. .ı 

Bakanlığının muallim ınf'ktr lİ ıne· tan Tahir, A~mlan \Ji, \111?.~\lu nn • zunları ara mcla açnıı~ olduğu orta· Krnaıı, Eılirııeclen Hakkı. i~ıll'df'n Volı lc>ma dokforları 

Y
a şatı yo, la rd 1 ? mektep mııalliıııli~i yaıılı imtihanla· Ha an. Biırsıcn ~lnlınııııl. l,.ı.mlıııl· Ankara <Hususi muhabirimiz; 

(. ş·. c "rlens • • • ıeı aferiye m: !lehine 
f ekktr ~lan Hint ve İran müte· 
lanı r b-rı arasında, bu mühim nok 
du~ .~h~~~ın tnkdir edilmiş ol
lerin · goruluyor. Necif müctehit-
her ;~1 .. hu ?u•~s~aki gayretleri, 
Vu,•a . ~ sıtayışın fevkindedil'. 
olan ~1 ırfaniyle te!nayüz etmiş 
~ıl b' ~ ?1uhterem simalardan faT 
d, kır alım, bir dertleşme esııasm-
b ' end') · · h:irn .. 1 erının 2ayretine rağmeı1 
ltıkJr b~em!'~ın 18.kaydisinden pek 

<tr ır şıkayette hulunmostu.) 
trıuht ıraf etmeğe mecburuz ki; bu 
haklı ei~rn ~a~, !i~iyelinde pek 
~e.rn · Bızım alımler arasında· 
,...,, anın ne k t' . . lA • • • ·••at\ za e ını, 11 a:nıyetnı 
?tıanııı kald'"• tehfik,..leri. T!"'ii!llii· 
etrn .. 1arı!' ruhan, vicdanen ittihat 

'" erı I" etrni uzumunu cidden takdir 
lere t ~~vat. pek azdır. Bizimki-
. nııuet bu h !te dah ~n ususta ülemayı 

}'j da.h a zıyade uyanmrf, tehlike
•~rett a esash ve daha sumullü bir 
, M'. ~!akdir e.tmiı1lerdir.) 

tine h ~ ınaeddın Beyin bu sözle· 
lildir ~ vermemek miimkün de
~eauı· e ~ hu meseleden dolayı 
11ttt> dılme~i 18.7.rnı ~eleoler de 

?\tf\t 1 k d . ''"ti
11

• ı.. ~r 11 •vrınd"" •ara\' sİy3 · 
f.flfl"a• ·:-nt ... ..J~rı1 .... ~ir. 
"• ~a :ı ve batll iti katları 
Sa 811 ya,atıyorlardı 7 

~ilrn:ky.' .keneli varlığım yatala· 
t~}'e eh •çın ~alnız ~Sünni} züm· 
~ emmıyet verıyor; (Şie) le-"'''k. •tniyle ihmal ediyordu. Bu 
Ctı •~bebe atfediliyordu. 

al,I\ ~~- Şieler, dünyada ınevcut 
le.tın 11 am hükumet ve ıa'tanat· 
\r •n hi b · · b e bi!h ç ırıne ağlanamıyorlar 
ltnırnaks~a (halife) leri, (meşru) 
daha • ~stemiyorlardı. Bunlar; 
l'e ait hala, hilafetin (Evli·Jı Ali) 

hl.ınJar~~duğ~~u. id?~a ediyorlar; 
teli-.. n hırını hılafet mevkiine 

· ··~~k .. l' a ._. ıçın fıunt beklivo,. tardı 
h, oıidir k' bö l b' J>, 

2 
.. 
1
.. 1 Ye ır zan ve ze· 

~'l.iindu ku?~ek feydi. Çün.kii yer· 
1-t·· e ı 1 k , lltefer . fle er, pe muhtelif ve 
~ın b

11 
tk Yerlerde bulunduğu j. 

den (h~I ~rın birletmesi; ve yeni
~lla.t lt ~fet) esasl üzerine bir sal
~1"1al heaı~ .etmeleri imkan ve ih· 
'b~ti İtikarıcındeydi ... Ba!ı:ısus Ca· 
.. ~t kıyın adına göre (hilafet), hiç 
~11di. O et v~ ~hemmiyeti haiz de· 
!t '"a11 ) n:n. ıçın ~ielerin (hilafet 

eden} P fınden kottukbrıni z3n 

lthliı 'J· Vaziyeti yanlıt gören ve 

S e enlerdi 
ar · 

t'k ay, h•r 'k' " · h'I b ~· llıay k~ t ı 2umrev1 c~ ı 1-

ı) 
111

• a arar vermi•tİ. (Din i 1-
lt\' . ·~d 'S' k 1!ti. V ecf! medres'!lere has:-:t-
.. / bir k e tnedre,eler de daima sı
~tllıi ıe ontrol altında idi ... Bazan 

edrea n~ tahsili müteakip hu 
'ade'!e h. eralerini ikmal e.lenle··, 
'\re •

1 
• ıraz ... .. ~ kt ~ ı·ınd ., l'zıpça ogrer:rne erı 

ilell~lak eha çıkılamry<"-:~k kl\dar 
tı l:eç zı şeyler belle uekten 

k 
lrnJ> ernemektelerdi. 

'"d lratorl k b' 'be" olan ,, : ır me 1re~e,·• 
t tıt sar ve ba~111:ı bir kuıf tiıl· 
en t\ff an. her adamı, (as'Ke~~ik) 
li etrnı,r 

t'ef .albuk' ı. 
ti . lı. "aıj/ •.skerlik Türkün en fe·ı 

~ı. esı, en kıymetli meziye-

kir]· ellıl ket k 
tUb 1 •arıklar so lklıuı, ba~l:ırında 
!• bel~r) ve sırtlarında soh~k 
"I\ e •er · tel •.oftaJard ıerı v.e avare dola· 

Jetirnhti. Bun~n geçılmez ?>ir halel 
diJ,}hakiki d~rt~ bu peri~!!ın h~l·j 

ır """ .. ın ulema) ınm hilel 
""' - lllute · 

._ '-i-i t: • • ~~Stl' etTek;~·=rdi. I 
•ttf.. ' ...... ,., • • 
tilt· •-te,.rt. ·"" :.''"',.mrie vr. (!erP.k 
he ~J>tan c k'her tnrlii faz ıf.ı'ltİ ir-

t tU e ınme· n lata b yen ve, hemen 
n uJ zaptiyesiyle pen· 

• rrrn kazananlar 17 nğu~to ta Anknrıı- dıın Şadan, Hıza Hıılııılnn \lıııırıl. d .. n) _ Asl·erlik kan 11nu mucibince 
ıla hir ... ii7.lii imtihana tiıhi tııtulıını~· Kır.klarelintlcn Haı,nn. Yozg':llltın JJii· !'l'"ln voklnl""'nların yapılma mda vazi-

çe pençeye gelen bu muzir ':1~ı~r, 
yalnız cehalet deryasının ıçın . e 
yüzme!:le kalmıyor .. bu cehaletır. 
en kötü zihniyet ve intibalarını, 
zavallı Türk k3;lülerine -le atılı· 

lımlr. Hunların ll\l"'I 281 ki;:i iıli .. n ,.f') ın. fe alan hijkumet ve belediye doktor 
Tiirkçe - E<lchi;at. 9:\ Tarih - Cıığ Fı•nbilnici - n; o/o·; larma ait mezuniyetlerin temmuz 
rafra, 54 füvazin~ :H ıle Frnhilı;i-i H p;rulıu: Er1.11nınıılan \iynzi. \ğ· a ~ustos ve eylul aylarına tesadüfe .. 
- ·Biyoloji ;,ım~k' iiznc iiılii iıııti· rrıl:nı Zrkrriy:ı. :\lura~tarı Crıııil· 'lııı- ıirilmemesi kararlaştırılmıştır. 

yordu. 

!'! ı ı ~ Yen\ ~agonlar ahnıyor lıanlara 260 muallim 11İrıni-;tir. l ıliııclen Ha an. !"İno•>tıın Bekir. 1 tali" 
l\'etİf'l'ılc imtihanlara girenler ii~ 11111 an ~ı-milıa. Tr'1lızoıuları (;nııiııu·. 

gruha •) n lı m:h r, \ ~"'" \111 ,ıo~"' •lan ~ 111 ·t•n Sii lwrnıu. ç, .,.,. hı ·•o f, "'"; 1. Au k•r• ( Hususi muhabirimiz • 
ılo!frıırn ortn•ııPktcp rımallinıl'~i lıak· Cıırıınııl•rn \hmNl, Hizrtlf'n • nhiı. den) - Devlet demiryolları yeniden 
kını ka·rnııanlar. B p:ruhıı hir enı- a· I>\ arbrkirdrıı ı.aıııia, f.<'Hlf'I. Gire- otuz kömür vagonu, on iki soğuk 
ı·ılııcak k 11 r~ıa 0

k
11

,m·aklar. C ~r11h11 I ı-o•ıılan Ynlmı. Kiitııll\ ı>ıl.ın \lııııPıl vagonu. on yük furgon:.1, beş otoray 
~ıı iıntiharnla nım ~~ff ak 0J:ıı11ı) anlar Hn:ik .. irclf''; 1 rf an. Bıır·nılıtıı l'.k rrm: roınorkörü almağa karar vermiıtir. dır. fwıirclen Nc~el• Turgut, llcnizliıll'n Bunlar için saıfedileceği tahmin edi • 

Bunlar; Ramazan ayla?rndll, 
köylere dağılıyorlardı. R,m:-'.\ · 
nın baıından it.ibaren b.t.yra~ın 
sonuna kadar hem köylülere ( 1 

• 

mamlık) ediyorlar .. hem de halk!\ 
(dini akaid) j öğretiyorlar :lı. 
Kafalarmnı bütün sermayeleri, 

hakiki ve halis islanı itik-l ~:le le· 
!if kabul etmeyen bir takım batıl 
itikatlardan ve zırva nak!i)attan 
mürekkepti. (Din kitabı) d::ye ~ü 
racaat ettikleri mehazler ıse, 
(mızraklı ilmi han ile ( Hop1ı.lı o~
man bin Ahmet) vesaire ;ibi ne i· 

Tük~- Eılrhirat züınre~inclMı n_n~~-·ı_ı. ___ ~~~~----~~le_n~p_ar_a_h_e~ş~Y~l-·iz_h __ in_li_m_d_ı_~~~~ 
imtihana l!İren'erden !:! ki,.i , 4

1
> 

ki~i il, 28 kİ§İ C, grulıuııa ayrılıııı~- Ankarahların otobüs

d .. ~·· b 1· . damların yMdıkla-ugu e ırsız a . 
rı (vaaz kitapları) ndan : baret· 

ti. 
Bu cahil yobazlar, (M_ız,.~.klı il-

mihal) i, adeta (dinin ~ı~~ı;ı) ~d: 
detmektelerdi. Guya bulun (dını 
ahkam) ın bu kitapta topl.ınnıış 
olduğunu iddia ederek halkın zih
nine bu ıafsata mecmuasını yer· 

leştirmitlerdi. 
H~r sene bu kitaptan milyonlar 

ca basılıyor. Köylere dağıtılıyor
du. Her köylünün kulübesinin raf 
larında, bu kitap en yüksek hür • 
met ve mevkii işgal ediyordu. 
( Hakkaklar çarşısı) nda 11 nu· 
maralı dükkindıı ıahhaf (H (Hl? 
zarıratlı elhaÇ Hahı: .Şak'r Efen
di ı nin marifetiyle (İbrahim E
fendi) isminde birinin tabı ve ne1· 
rettiği kitap; değil saf ve cahil 
köylülerin, hatta az çok miinevver 
insanların fikir ve muhakl'lrneleri
ni bile sarsacak (bap) ve (fasıl) 
ları ihtiva eyliyordu. 

tır. 

Tarih - f.n~rafya 7ij111rf'~İnılrn 
İrııtilııına girenlcr<ll'n 6 kisi \. :w ki· 
.. i R. 18 ki,.i C gruhıına 11) rılımı.ttr. lerderı şikayeti 

Rİ) az iye 7.iirıırr.sinılcıı inıt ihanıı gi· 
rcnlerılen 9 ki .. i . 29 kişi H, 16 ki~i otuz beş kişi On dokuz kişilik yeıde 

''bilet ı., diye bnğırıyor. Paralar el ; 
den ele dolaşıyor. bilet de sahibini ya 
buluyor, yah~t da bulamıyor. Bu ha 
1i biletçilere sorduğumuz man onlar 

C ~ruhuna "' rılını::tır. 
Fcnhil~i~i - Bi~ olııii ı:iirnrr in· Ankara (Hususi muhabirimiz . ı 

ılcn iıntilınna ~ireıılerıl!'ıı \ ı::nılııına den) - Evveki sene Ankaraya ge
nrı'lnn ,··ıkttır· .• _,,l kı· ... 1· B, 13 ki i C ' ~ •- ' len otobüsler faaliyete geçince çok 
~rııhun; il) rılıııı~tır. sevinmiş, "Kaptıkaçtı,, denen te -

Rnna ~tire m~ı' aff akh ı-t cl<'rcı•e:,İ neke arabalardan bizi kurtardığı 
% 60 1 hulmıııı olnıııktachr. için büyiik bir üzüntüden kurtulmuş 

fıııtilınnılcı n~ll\ ııffak olcıııl:ırı ılf'ri' tuk. Fakrıt zaman zaman şimdiki leş 
7İİtı1rdcrinf' !!;İ.lrc sır~ı:İ) le yımyoru7... kilatta da ufak tefek bazı noksanlar 

f imler fıi7ac:ınc1 ki ınemlrket adla· göze çarpmağa başladı. Bunlar sıra 
n n;mız<'rller:n vazıh iıııtilııınlarn ı;ir· sile birer birer işaret edelim: 
ıliklrri 'il:iyct . merkezlerini gii ter 1- izdiham var: Evet. Daireler pay 
ııwkıcılir. dos olunca hemen her tarafta işleyen 

7'iirl.·ç,• - Eı1<'1Jinıt otoblislcr hınca hınç doluyor. içeri 
!. grııhıı f1'tanl1111'(111n l"'ıııia. Eni· giripte sıktntıdan bunalmaktansa ~ü 

~r ~ B ~ruhu t.aziıııılf'flleıı Bf'':ir, 1s· rüyerek yorulmayı tercih edenler pek 
tnnhulılaıı :\lcliihat. · ik<'r. ':\tmız7.cz, çoktur. 
Fl'rlıunıle. llaticr. l>iirriye. :\"ahit. Kır Keçiören, Etlik, Dikmen gibi yerlere 
ılirr:ın Karlı, Sıclık:ı. Hıuıuli. N:ırİ)<'~ yarım saatte bir kalkan otobüsleri 
'J'ekirıla~ılıın Etcrn. Denizliden Naci. beklemek ve nihayet otobi.ise bindik 
Hıılike::irılr·ıı ı\,rıi. Zrki. Vclılıi. h· ten sonm da on dokuz kişilik yerde 
ıııirılı-n Bnlıri, 1rfan, 1\lnaııımer. Ilı· otuz otuz beş kişinin seyahati herhal 
~an. \"lınılan: Ft•,kiyc>, Girr .. unılan: de pek hoşa gider bir şey değil. O 
Jlaı:ıri. O~uı. Tralızornlan: 'czihe; derece ki, biletci otobüsiin bir tarafın 
\ nknraıl:m: F:ılıri. 'azi f, T..mıan. dan diğer tarafına bi.itiin kuvvet ile 

da: 
c yapalım bayım. kac defa· 

dır rapor ettik, aldırmadılar,. diyor. 
2 - Sinema paydos servisleri ya• 

prlamıyor. Yine Etlik, Keçiören ve 
Dikmene saat dokuzdan so.ıra oto -
biis i lemez. Eğer dokuz otobiisiinü 
kacırdmız mı} Paranız varsa taksi 
ile ~gitmeğe, yoksa iki saatlik yolu ya 
ya yurumcğ bursunuz. 

Yine pek iyi bilıyoruz ki Anhra• 
da r.ğlence yerleri pek azdır diye hep 
bir ağızdan şikayet ediyoruz. Keçiö. 
ren gazinosu, Çiftlik gibi adeta • bir 
mesirt: yeri olmuştur. Fakat gazıno
da tam havanın biraz serinleyeceği, 
yemekten sonra biraz istirahat edile 
ceği bir zamanda haydi! .. Ne vart 
Ankaraya hareket otobi.isü kaçmna• 

(Uit/<'tı sm·ıfm·ı çrıoiriniz.J: 

lslam dininin safivet ve esalcti 
bu kitaota alt iist f'!di)iyor .. adeta 
(ilim) ie .. (tarih) le .. (hakll·nt) la 

Ka~tamonııdan: Pakize; :ıııı ... uıulan -----
Fikret. Burhan; Bitlistf'n: Sadi: Er- Go··r~"p du··şu··nJÜkÇf! 
,;ıırıın11lan: l\Tclınıeıl: Amaı:ıyadnn Yelı = ;=-

Jıj, Hizeılen Alınıed: H11nlıırdan Ha· 
an. Kiitalırnılan Suad: Kar .. tan fı;· B .,,,,, 1 n 1 ar nıc>t. St>vlıa~ılan: S:ıiıl. lı-mail. ;\lıı~- og U. a 

et;leniliyordu. 
.::> 

Bu kitap, (mezhepler) hakkın-
da şunları öğretiyordu: 

latlnn Fcriılıın. Ktrklnn•limleıı 11111~. 
f p:ırıaılıın S:ıliihaclılin, Giiınii:;lınnc· 
ılen: Üzraıı. 

'l'nrilı - Cnğrn/wı 
\ ~rnh11: Hıırsa'ılan Tıırı~ut, füa· 

7.İzılen llnkk ı. Zon!!tı lılııktıın M e mlc. 
fılri~: 1ınıirıl~n: Hayri, E ki~chirdcn 
Mdalıat. 

(Eğer sorsalar, itikatta ınezhc· 
bin kimdir? .. Ehli~ünnet velcema· 
attır ... Eğer sorsalar, kimin nıez· 
he hin densin? .. ( lmamı azam Ebu 
Hanifd Gufi Nüman ibni Sabit) 
!l'lezhebindenim... Eğer soı salar, 
cümle mezhep kaçtır?.. et (21 
dörttür. (Evvelki imanıı azaın f.· 
bu Hanife .. ikin~i, imaırıı ~ .. afi!:· 

d 
il trrııhıı: Çaıınkknleılen: Hikmet• 

üçüncü, imamı Maliki.. dö" Jnc .. u, l"l d rt Fııat. Tokattan: il iiı;e) in, Orılııılan 
imamı Ahmet Hanbeli ... Su 

0 
\li. Çorulıtıın Fnııl· A~lan, Mani,..a· 

mezhep, (hak) tır. Ve doğ:-udur. dan z,.ki. Balike irılrn ·c7.ihc, iiz· 
(mezhep deyu bu adamların Jıet. ~lııra .. ı:ın Nc .. ati. Girr ondan Dur 

gittikleri yola derler ... Eğer e~rsa· .. 1ın. Ç:ınkırıdnn B<'lki ... Mrlımf'ıl, ile· 
nıı 11 en >nr ıan. ·' "" ıı a onya< nn tar, l·mamı azam Ebu Hanife,_meZ· . l' l J> 1 'I t r K 1 

h b
. k' d .. ~ d' 1 it· ımam l B l e ı ım en ogren ı · ·· ' d . Hanılan. Bingiilı en a ıri, Ha' ılnr. 

Hummaddan .. imam Humr.ıa ' ı· lwıirdcn l\lf'zh f't, Aılilr. Sanıı-ıı~dan 
nıam Alkameden .. lnıam Atblka~e, Kamil. hılın<ları llfü"' in B<'dia• 
imam lbrahimden .. lınam raH ını Kırkl:m·limlcn Hulki. Kiitafıyadan 

ıh · Mesut az· ı· ı· 1 · lbni Mesuttan.. nı 'ı d Hakk1. Kıw erid<'ıı ',( ıp . .,ttmhnldan 
ıeti Reıülden .. Hazreti Re~ h ~- Nıı~ret. i\fııaııııııer. Zonıı:nlılaktan e· 
hi Cebrailden .. Hazreti e {"°1'' milıa, Urfaılan l\f<'lııııt>ıl, Çorunıclan 
Ha7.reti Mikı>;lden .. ~~;kail. O 5~:ı- Rifat. Kıll':ıelinılcn Hiknıct. Neılinı. 
filden .. İsrafil. A7rJl'i1den:· d ;\· ;\lııstnfa, ~lıı:otafu. 1ı:pnrtaılan 1hra· 
h:, Ha7.Teti (Rabbilalemm) en lıinı: Kır~clıirden O:ınıan, Borsadan 

öğrendi.) . :\rif. 

B 
.. t.. .. 1 .. r en kovu hır cc- Tı)ı·,·a~1·,,, 
U un ,u sn~ ~ ' • (f_J - T · 

hale•;"' maı••lii idi. Cün!<'• ;:-Jll~· \ 11;~11hu: ,·anılan ~fostara· f:r.ınir 
. ·· t'nin daı· T • T 1 · retı Pey_ga ..... ber), ur.>"'e 1 • I <len Halim. Nurı. ur ıan, Den'•§· 

•b' üttehıt ı J{ S ma yalrın bir kaya ı:ı ı rn ~ıtkı: l\Talah ac an a. an, adettin 
• · buyur 1 '·:\':nasını ar7•t ve tavııve • Mn .. tafa. 

rtulcllln idn. iali.'1'1 kütlesini parç."I Tiıı ı:rnhıı: Kncaelinden \kif, Ce· 
~ (--·h'"'n) 2ihi tP.frı·I mal. En:nrnn11lan İ7.7.t>t Trahzoni1an 

... ~rc;.a en""" ••. .-., • . 1 
1 t 1 f 

q-: ,üo::-~••'"' 1clri Rnlikr:ı:rd"n Orhan. Kom·aılnn 
:<~ Vll"ll " "Tit'l - ;, • ' • .., • • 
1.· _ p1,,1Jarınd~n l>i "l s:o~::-:ıne·I ).Jakh11lr. :\lııJı .. ınc. (7nzıantcpten Mah 

• J"" • ı> . n· 
· l d' mut, Saın'ıından ~rnıne, en ın. ı-

mı! er ı. J""l~ . 1 oy ( tlrluL~ı l'ar) Yarhekirden Rızu, .. azızc en ~uz, 
İlakkariden hınccf, lznıirclen Hakkı. 

( 1) Kitapçı. 
(2) Cevap ıJer. 

Reeat, Zonguldaktan Hayri, Ankara·! 

Deniz 'r giine: han) oları. 1"ını.ı· 
Jııılıl 11 şiııııli)e kadar i itilnırıııi~ hır 
kalabalık toplayıır. KarlıkÜ) iiıulcn 
Pendiğe, Kil) o tnn Flor) aya kaılar 
her taraf plitj 'e çıplak adanı dolu. 
Hıınların arıı:ıınıla dola,_ıııılnr, k<'ııcli· 
(erini llıılıe~i tanıla. \frikıı kahilclc·· 
ri uraı<ınıln sayı.alar ~rridir. Çıpluklık 
,.e karalık lıirihiriıııl<'ıt ii tiin? Sn!:" 
lar ıla kn ırc·ık. lh ır ~ clk<'nl i knyık· 
)ar, hanıbıı ılirckli kotralar <la olr.ıı. ik· 
Jiın de~i~ikli~i tanıaııılımaı·ak. 

Hekimler ıli~ or~ar. ki ı;iin<'~· nğ· 
lıktrr. Yine lırkirıılrr ıliyıırlar ki gii· 
ne.- iiliiııuliir. E .. kiılcn de •'!!iiıwş l':ırp· 
ına!lt .. clİ\ e lıir illet hilirılik. Fııkcıt 
galiba. ~iinc~lc 11 hirlı'şiıwe. ı;nrpıl· 
malar aıalıvor. Hem ı.11tı·n cnrpılrıın 
i~in orıılarcla pek ıı;iin<' c tlc liiıurıı 
mi. Sapn ıığ'am gidenlerin rulılnrı 
;·amrı ) urııru cliindiiklr.rİ lıer giiıı 
görülen ı;t'vlt>rdcndir. 

Hiitiin hunlar giizcl. H<'kinılrr. ic:· 
terlerse, hirihirlerini yalaıılayadtw 
,.unlar. Yalnız arı lıir uoktıı 'ar. Bil· 
mf'ııt gaıetf'lrrıleki ıleniı lınhcrlrrinr 
dikkat ediyor nm unuz? Giin g<'ÇI ıc>" 
wır ki kn ılara dal~alar. h~r pır<lda
~ın iilii~iinii rtma:.ın. Klilı hir ı;ocıık. 
kiilı yeti nıi.,. bir <lcliku•1lı. hn:m ıla 
hir a

0

ilr h:ıha~ı kıırhnn olııp girlh·or. 
Btm'a .. ı tiiYlerimiz İİ'"perC'rek ol· ıı

yorıız. lfoııum her "'1. 1111 ıwhrı-ln im 
:ırıkh ~"' lı-r1 e karı:ıla·l\nrdıık. F11kat 
hu sf'nf' 'alc'alar hem Eıkln~tı: lıeın Fa 

yrları ço~aldr. 
Diyeceksiniz, ki lstanbulda kıyıdan 

Yazan: s. Gezgin 
hol lıir t;c)' ) ok. f.nnı i tcycn, lıir c;a• 
1 ı llilıiııcle o' un arak clrnizc giriyor .• 
) ii?.mr lıilenlcr nkıntı)O. hilmc)enler 
ıle tleriıılil lcrf' kapıl:ırıık lıoğııluyor 
lnr. Bunn hiz. ne )npalrın?. 

EHt. iilml'k j,.te) eni zorla pşat· 
ııııık ıııikurı~ızılır. Bunu, hen de hili· 
rinı. ı\maı şu kurhıınların hiç hirisi 
hi)) le lıir nıak r.dla uyn gim1iş değil· 
lertlir. 

. -;nr:ı. kı) ılarda <ln hiç hir teılhir 
alıııınnıııı·tır. Ne hir (lrııiı poli ıno· 
tiir'~ ne hir ~iimriik c:nmlalı huralaı
ıln ~iiriinınr.z. Jlııllmki, hu nylarıln 
pek fıla onlar lıııralarılıı ıioln.,.tırıla· 
hilirler. \~ıkla ılenİ7.e girmenin hii"· 
hiitiin ılc~ifı,e hile kı 1•1en iiııiine gc· 

~erler. 
Hundan ha~ka nlıillerıle ulnrın 

ıle .. i nli~in i. 1wm·mıı l:ırını. nk ıntılarım 
lıilcl'rrıı lr' lıalıır ı'n :ı ılııbilir. Bir nr· 
'ı ın an korkulııklıırı kıınılnhilir. 
C:aprn"t kol krmikli 'r knfntn lı ı:· 
liiı ı i arf'tl,.rh·le lınlk. or:ılnr<l"'~i 
telı'iknden lınhl'rclnr rclilc>hilir. ~o· 
kn'~ları çi' ilenıckten hunlar. hrr lı:ıl· 
dr ıl:ı!ın f:ı ·ılıılı \c ılahn nkla )Skin 

f<') erılir. anırıııı. 
l'ch le lıir ,,.., i~in. ı:ok emek 'e 

llıtru lınrcnm"k ıla ı:rrrkınrz. Şu l1al· 
{,,. nrahıı ,,,.rle•1 hu kolın 'olıla ) ürii· 
• rrPk ..,:,,,tlj,,. knclar lir.ıını:;<'len ted· 
lıirlrri nlmnd•I.: 'okı:ıı hu ıııl'nılt>ket· 
iP jı,ı:• at ız'ı~•n. hi'r:; i11i~in \C ı;o· 
ru' lıı~ •ıı rcza ı mutlaka öliim mü 

olmıı lııln· ? .. 
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Şanghay'ı Çinliler de 
bombardıman ediyor! 

I 
Şeblre çıkartılan Japonlarla şid-
detli bir muharebe oldu, Jupooların 

püskürtüldüğü haber veriliyor 
Şanghayda vaziyet gittikçe vahim 

bir şekil almaktadır. Şehir bir taraf -
tan Japonlar tarafından, diğer taraf · 
tan Japonlar, diğer taraftan da Çinli 
ler tarafından bombardıman edilmek 
tedir. 

Japonların kati darbeyi indirmek 
için Şanghaya elli bin askef çıkarıp 
şehrin Çin mahallelerini bombardı -
man cdel-kcn Çinliler de Şanghayda 
ki Japon mahallelerini topa tutmuş 
lardrr. Bu suretle, Uzakşarkm Nev -
yorku adı verilen üç milyon nufuslu 
şehir bir harabe olmak tehlikesi al • 
tında bulunmaktadır. 

3aponlar püskürtüldü mü? 
Şanghay 24 (A. A.) - Central 

Nevs Çin ajansı, Çin kıtaatmın saba 
hın ilk saatlerinde dün Souon • Çao 
Pangda karaya çıkanlmış olan Japon 
kıtaatı tamamiye püskürtülmüş ol -
c:foklarrnı bildirmekteclir. Karada yal
nız Voosoung etrafında ufak bir kaç 
müfreze kalmıştır. Çinliler, bunları 
teslim olmağa icbar için uğraşmakta 
dırlar. 

Şangllay 24 (A. A..)' - Roytcr 
ajansı bildiriyor: 

yağmuruna rağmen Çinliler, ricat et 
memektedirler. 

Voosungda şiddetli muharebeler 
cereyan ettiği bildirilmektedir. Harp 
gemilerinin toplcırı tarafından hima 
ye edilmekte olan ]&lponlar burada 
Çin hatlarına girmeğe uğraşmaktadır 
lar. Fakat Japon kıtalarrnm hücum · 
larma Çinliler büyük bir şiddetle mu 
kavemet etmektedirler. 
ŞANGIIAY,\ GiDE 1TALYAN

L\R 
Aıli<:alıaha, 21 ( ı\. A.) - Sa' oia 

lıııııılıara<·ılarınrn birinci tahurıı hu 
sahalı Ma a\'a 'ya hareket etmiştir. 
Bııra,Jan Şarıglıay'a ~iılecektir. 

çl T SEDDl ÖNÜNDE 
Tiyen(,;in, 21 (A. A.) - Japon «'r 

kanılıarhiye-inin hil<lirdiğine gifrc hir 
sıınna hareketi yapmakta olan Japon 
kııHetleri. • f'nken eephe ... inin eol ce· 
nahını te:ı;kil eden hütlin tep~lerıle 
Çin kuvvetlerine lım·um etmektedir. 
tayyare km ,·etleı·i Yf' cebel topçu kr 
taatınm yarclnnr ile Japon piyad~leri. 
Sedtliı:in'i rnfü1afaa eden Çinlileri 
uıevzilerinılen çıkarmı§lar 'e Kalgan 
ımnlakasına doğru hunların takibine 
ha§larnışlarclır. Jfr<lrf, .Tehol yolu ile 
Kagana yakJn~ınnkta olan Kuantung 
.Tapon kn\'Yctleri ile tcma~ı temin et· 
ınekteılir. 

Bir ecnebi dün Japon kıtaatı ihraç 
edilirken Çinl~er tarafından yapılan 
hava hücumu esnasında bir Japon 
torpito muhribirh battığını ve bir 
harp gemisinin de kaybolduğunu gö --------------
rerek hikaye etmiştir. Ordumuz 1·ç·ın Nankin 24 {A. A.) - Çin ajan-
sının bildirdiğine göre Voosungda bu (Üstyanı: 1 incide) 
sabah rıhtımlard~ bataryaları lcr arasından f'Çİlenlerin yetiştiril· 
ile takviye kıtaları ihraç etmek iste • ıne i sureli) le karşılanmaktadır ,.e 
yen sahildeki Japon harp gemileri a. orılu<la clıli)clli makinist• şofiir 
rasmda şiddetli bir topçu düellosu ol 'c teknik bilgilere vakıf kimselerin 
muştur. Muharebe devam etmekte çoğalrıın ı j~in ele lüzumlu tedbirler 
ise de Japonların ihraç teşebbüsleri ıılmınıştır. 
şi,......Jiye kadar akim kalmıstır. Ji'aknt, nn ıl memlekette Jıa,acılık 

Şanghnydaki Japon kışlaları ile ~f:''gİ ini yaymak, hmacı )f'tİ)lirnwk 
7 eşuen sokağının şimal kısmı hala i!;in Türkkıışu kurnlınn:;'a, huna lıen 
~in ağır topçularının ateşi altında _ zer lıir teickkiil meydana gctirnı{'k 
arı. eım::tiylc memlekette motiir alaknt:Jlllll 

Şimali Çinde Çin k"ıtaları Tiyençi uymulmlııınsı <la alakalılarra cliL,ü· 
nin 20 kilometre cenubi garbisinde ııiilnıektctlir. Bii~ lece onlu ıhşmdıı ku 
bulunan Yan~lyuşıtnga doğru ilerle. rnlınuş hir te ekkiil baycsinde )'f'lİ~c· 
mektedirler. Her iki tarafın da ağır cek erl,·r orıluya olgun hir 1ıalılt• f,!;el
zayiat verdiği söylenmektedir. mi~ ola<.'aklar 'e ihtiyaç da kar~ıları· 

Çin hükfımeti harp esirlerine iyi ııır-. lıulııııaraktır. 
muamele edilmesi için bugün as"kerİ Dalıilivr VPkfıletİ· hu 1111~11 .. ta ala
rnaknmlara tebligatta bulunmuştur. ·kalılarm ·ılikkut nazarlarını t;"k"n 

Bombardıman geni~liyor ıııiilıiın lıir emri lf'::;kilatma ~iinılnıııi~ 
Şanghay 24 (A. A.) -Japon t~p hıılııııınııktatlır. Hıı eıııir <lairc inde• 

çu ve hava kuvvetleri Şanghay ha . 'ııliler ıı lcılhirleri alacaklarclır: 
~·alisindeki kasabaları büyük bir şid 1 - Bu lııuı,ta lıa!ke' krinclc ter 
aetJe bombardıman etmeğe bflşlamr~ tip eılileı•ek lllf'<'ruııi ılt>r lt•rlf' lınlka 
.. • ltrfı•. Çinli ahali arasında yaralana~ ıııotiir lıakknıılıı nu:r:ari 'e kahil olan 
Iar ve ölenler vardır. yerlerde nıııcli hil~iler Yererek 1110-

Bütün cephelerde lRarruz liir "' ır;i~ini m anılırıııak ve ınotiir 
Şanghay 24 (A. A.) Bu sabah Ja lıilı:;i İni :ırıtııwak. 

ponlar bütün cephelerde kardan de_ 2 - Miirııkiin olan n~ umumi )cı
nizden ve havadan taarruza başlamJş lenlc ~cr~ilı>r m;arak motiirii halka 
lardır.Şiddetli bir bomba ve mermi ~ii,terıııck 'ı> srHI i rınrk 'f' m·u1. k11 l

yalım. Ankarada eğlence yerleri az -
dır diyoruz. hiç olmazsa onları da 
bu suretle biz öldürmeyelim. 

3 - Fiyat meselesi: içimdeki duy 
guyu ifade etmek edecek başka bir 
kelime bulamadığım kin sadece ''pa 
halı,, demekle iktifa edivorum. Bağır 
mağa liizum yok, h<lfif konusurken 
bile biv sesin kolavca i~itilcbiler.rği 
UJus -Sergi evi arası beş kuruş. Dün 
yrınm hiç bir yerindi" beş viiz metre 
Jik bir mesafe bulrndar p;ıhalı değ-il . 
dir ve diiny<lnın hn tE1tafmda tale . 
beve, askere, daimi giden gelen yol
culara tenzilat yapılrr; bu suretle fi .1 
yattan siki"ıyet edenler pek az olur. 
Fakat biz burada bunlann hiç birisi
ni vörmüyoruz. 

Benzin fiyatları ucuzladı diye dii 
ğiin, bayram yantık. Niçin: yüzde 

1
20 yi trıksilerde kazanmak için mi?. 
J\.nkarada taksi ile iş gÖrf'r. esasen 
kaç ki"i vardır? . 1 

Otobüs idaresi otobüslerde ne ya j 
kıyor acaba? 1 

lııı11~lr ıııotiirlrr trdarik etıiı·f'rf'k tek-
iriııc ı·alı<:mak. 

3 -~ Miilıiııı ohm wrlnde \'f! hil
lııı ;a 'ilüvf't ııırrkf'zlninıle nıotiirlü 
f;por lr~f'kkiillcri yanmak "tırrth le 
halkı lı·ınılnra ı·f'knı"k 'e hilfiil ı~o· 
liir kıılhnııın i~lniııe he,,.~ '" mele· 
kc 1rrini nrttır•1ıu~. 

·1 - Pı'l"ollii ,·:Mtalarla 'arı lar . ~ 

tnt in <'lrrıf'k. 

Giresun yolunda bir 
liozo 

Gir" 1111. 21 (Hıı ıı~i) - Gire un 
) olıınıla hir ıııiiılılet f'\ Yel olan hir o· 
lııhii- ka1.ası lıııtırlarılıulır. Dün yine 
hıı kuznn hntırlaıan hir lıadi·e olnm§· 
t ıır: 

Kıılakk11\a \tılıınıla hir oloıııohil 
ııı;•!nırııa ym arlanım~lır. Otoıııohilılf' 
lııılıınaıılanlan iiç ltiei hafif 'e ağır 
urrlll' 'aralanıııı~tır. 

Y Hralıln lıa talıane),. kalılırılını§ 

'" te<la' ileriııe lıaqJanım~tır. Zabıta 
tahkikata giriflllİ§tİr. 

Nlanevralarımız 

ve dost\' ugoslavya 
Hd;ratl. 21 (A. \.) - A\'ala ajan· 

~ı 'diriyor: 
'i iirk ord11sıını1t• •••:ı"rvralarınr hU

) iik hir dikkati• · •ı clmi§ olan bii· 
tiin Yıı~otıla\• 111.ı. ıı:ılı Türk askeri· 
nin p:ırlak mczi~ etlerini ve Türk za· 
bitlerinin yi.iksek iktidarlarını teba· 
riiz ettirmektedirler. 

Gazeteler dün geniş lıaşlıklar nl· I 
tında maneualar e..~nasmda Trakya 
tunu mi müf etti-i Kn:ı:iın Dirik tara· 
f ından ecnchi a krri ıniime s.illerin 
~nefinc Etlirııcdc verilen ziyafette 
Yngo lavya ordu u Erkiinılrnrlıiye re· 
isi Gf'nernl Nediç tnraf mdan söylenen 
1111 tku dercetnı<'ktecli rler. 

Ga:ı:cteler hilhas~a General Nf'diç•İn 
nutkundan yeni Türkiyenin gerek as· 
keri ;?ercksc sosyal Ye kültiirel saha
lar'Ia elde etliği ıııiilıim terakkilcrden 
hah f'den kr.,.nımr ehemmiyetle kay
ıletmekter!irlcr. 

Meçhul 
tahtelbahir 

(Üsttarafı 1 incide) 
nevre ıııiies esesi İspanyol me!le1esiy-
1e rıı"'"tıl olıııa~a Jıac;lamı tır. ..rı \_' ı. ... 

fı,panya lıiikiıııwti, hilılirdiği \'a:ı:i
}"elin tetkiki için Kon~eyin fcvkalftıle 
olarak toplantıtıına ihtiyaç olur ol· 
ıııaılı~ı lıakkmcla hir karar vermek i· 
şini kon~«win rei ine hrrakmıııtır 

V:ıziyctfn. Kon eyin 10 eyliiİ ol~rak 
ıe~hit rclilıııi~ olan aleladr. it;tinıa ta· 
rilıiıı,. kıHlar beklem!'~ı- müc:njd mi 
olduğıı yok a Koı:eyin iiratle içtiınaa 
da,·et elrue..,ini nıi Jiizııngelect>.ği görü
şiileeı>ktir. 

f ;..panya Jıiikıiıııeti kon .. e\ in davet 
eılilıııc·ini earahaten i~tem~kle hcra· 
her Yaziy~tin \'alı:mıcti hii le lı)r i..
tinıaı ieap ettirdiği kanaatini izlı:.
elnıi;ıir. 

Bir lngiliz Vapuru 
Bombardıman Edildi 

Perpıgnan, 24 (A.A.) - No
mei - Julia adındaki İngiliz vapu· 
ru, Barselonaya giderken bir bom
bardımana maruz kalmıftır. 

Vapurun kaptanı, dün sabahle
yin bir tayyarenin iki bomba at
mış ve bunların vapurun kıç taraN 
fma 12 metre uzağına düşmüş ol
duğunu söylemiştir. Vapura ısa
bet olmamıştır. 

lngiltere Prote•to Etti 

Londra, 24 ( A.A.) - tr.giliz; 
bahriye makamatı, N omei - Julia 
vapurunun bombardımanını İs
panyol asilerinin bahriye mak~
matı nezdinde protesto etm•ttir. 

Bozcaada Hadiıesi Ve Fr:ır.n 
Paris, 24 - Bozcaada civarın· 

daki taarruzlar h"'kkında, "Echo 
de Par is,, diyor ki: 

Bozcaada civarında yapılan ta
arruzlar, umumiyetle General Fran 
konun tahtelbahirlerine atf edil
mektedir. Bu isnat, teemmüle de
ğer. Almanya ile İtalya Londra 
komitesine Valencia ile Burgos 
tahtelbahirlerinin ayni zamanda 
teslimini teklif ettikleri zaman. hii 
kumetçilerin bir tahtelbahir filo
suna :;ahip oldukları, General 

~ .... 1<0qun elinde ise faaliyet ha· 
tinde ancak iki denizaltı gemisi 
bulunduğu anlaşılmıJ. General 
F rankonun o tarihten beri Akde· 
nizde bu kadar mükemmel bir za
bıta servisi temb etmesine medar 
olacak yeni tahtelbahirler satrn 
almı~ olduğunu kabul etmek mi 
lazımdır? Diğer herhan~i bir. fa
raziye, neticeleri çok ağır birta
kım tahminlere yol acar, 6;,,kii 
bu takdirde üçüncü bir devletin 
hal surette müdahalesi ihtiıralini 
derpis etmek zarureti hı\~nl "lur. 

Selçnklıatıın k11: ıncktehinılcn alılr 
~mı 1a ıliknaıneıni kavhettiın. Yenisi· 
ni alar.ağımılnn lıiikmii voktur. 

Hekil"n~lıı \lipa~a urlde~i 
NO: 48 Sıdıka. 

.- ~(22942): 

8-...KURUN 

Turizm idaresi 
(Üsttarafı 1 incide) 

bin metre yükseklikte yapılacak bir 
otelin yerini tayin etmek ve planını 
hazırlamak Turizm bakrmmdan biri 
ihti~ı işidir. 

Bursa vilayeti böyle bir teşebbüse! 
girİ§İrken bir ihtisas heyetinin direk
tif vermesi §Üpnesiz daha doğru olur 
du. 

Sonra Turizm hareketini canlan -
dırm;,.~ için Mudanya - Bursa, Ya
lova - Bursa gibi ba-zı yolların ruıfel 1 
ta çevrilmesi bir zarurettir. Demek f 
ki bir kısım yollarımızın tanzimi işi 
de yine devlet namına hareket eae • 
cek yüksek bir ihtisas makamının 
vücuduna ihtiyaç gösterir. Bu ma -
kam icabeden vilayetleri vazifeye da 
vet edebilir. 

Bir memlekette Turizm hareketi -
ni canlandırabilmek için miihim nis
bette tesiri olan bir mesele de propa
ganda işidir. Bu iş ise ba~lı başına bir 
sanat ve ayrı bir ihtisas meselesidir. 
Bunun içindir ki lstanbulda Festi va! 
şenlikleri yapıyoruz. Fakat bu şenlik 
lere dahilden ve hariçten rağbet cel
hedebilmek için miiessir bir propa -
ganda yapamıyoruz. 

Askeri ter/ i 
listesi hazırlatiİ 

Ankara 24 (Telefonla) - ~ 
Müdafaa Vekaleti 30 ağuıtotll .,
olunacak askeri terfi listeainİll ~ 
lığını bitinniştir. Liste bu akfl!IO 
neral Salim Cevat ve maiyeti 
dan yi.iksek tasdike arzedihnek 
lstanbula götürülmüştür. 

• 
f3u yıl terfi edecek general 

le generalliğe terfi edecek albat:' 
mızın isimleri vekaletçe çok sı-
tulmaktadrr. Liste tasdikten Çık 
tan sonra yeni ~enerallerimiz "e uf 

Pdecek generallerimiz belli olacı; 
l .1stenin (bugi.in) yann yüksek 
dika iktiran etmesi muhtemeldir· 

Diğer taraftan jandarma genel 
mutanlığı da terfi edecek j 
zabitlerimizi tesbit etmiştir. ]~ 
ma terfilerine ait liste de bu aA""ı 
Jandarma gene ]komutanı 8 
Naciye 11önderilmiştir. 

Au listeler lstanbulda Dahili!'~ 
kili Şükrü Kaya ve general Naeı 
fmdan ş;rörüldükten ıonra tascfill' 
ze-lilccektir. -

Ordu ve jandarmada terfi ede'_. 
bay ve askeri me.murlanm!ZI1'-;
ri 30 ağustosta kendilerine t~ 
dilme.k üzere cumartesi günü.:-~ 
la bulundukları kıtalara bikli~ 
tir. 

Dışardan gelen yabancı seyyahlara 
yol göstermek, memleketin görüle • 
cek yerleri hakkında onların merakla 
nnr uyandırmak için yalnız bir iki 
küçük ve fena basılmış broşür çıkar
mak kafi değildir. Bu türlü seyyahla 
nn muhtaç oldukları malumatları .1' 
onlara verecek bürolar hazırlamak ---~--------~~ 
icabeder. laka bankalara müracaat etmek~ 

Bu tarzdaki bürolar Avrupa mem- buriyetindedir ve eğer bu ıe,,.,/ 
leketlerinin kiici.ik ka~ııbalannda bile lstanbula cu.nartesi, yahut pata! 9' 
bulunduğu halde maalesef bizim en nü gelmiş olurlarsa bankaları ds' 
büyiik şehrimiz olan 1stanbulda bile palı bulacakları için isteseler ~ 
yoktur. parn sarfetmeğe imkan bula~ 

Bir Avrupa şehıine gerek de- Demek istiyoruz ki Turizm hl'f 
nizden, gerek karadan girildiği za _ tini memlekette canlanclınnak,r 
mrın yolcuların karşısına ilk adımda bir Turizm idaresi yapmalıdır. ;fı 
yabancı parasmı memleket parasına mcm e'!cıatin her tarafında ayni 
çeviren bir ''Şanj,, yeri çıkar; biz de manda Turizm hareketini yürÜ ~ 
ise ne Sirkecide, ne 1 faydarpaşada, imkan bulunmadığına göre h? ':· 
ne de Galata rıhtımında buna benzer nin vazifesini bir programa bll"" 
bir şey yoktur, Yabancı seyyahlar mak 137.ımdır. 
Türk parası tedarik etmek için mut-

Başvekalet istatistik 

ASIM~ 
IJH() 

Umum Müdürlüğinden 
1 - İstatistik mekteplerinde tahsil etmek ve avdeUerinde latatiatik ~ 

Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere ali mektep mezunu iki kiti Uç_,,._,
dctle A vrupaya tahsile gönderilecektir. 

2 -Taliplerin ya§ları 20 den küçü?c ve 35 den büyük olmıyacaktlr. tJJI' 
3 - Talipler ya hizmeti askeriye!~ rini ifa ederek askerlikle iliıtkJeri -~ 

dığını müsbit evrak ibraz eyleyecekler veya üç sene}ik tahsil emıumd& 11' 
lik hizmetlerinden müeccel bulundukl:ı rıru tevsik edeceklerdir. _..,. 

4 - Talipler arasında İstatistik Umum Müdürlüğü ile 1stanbulda P""' 
Direktörlüğünde aşağıdaki ders zümre !erinden 'tahriri imtihan yapılacadl" 

A - Riyaziye (hesap ve cebir) 
B - İktisat (Umumi malii mal) 

C -timi mali 
Ç - Umumi coğrafya _ ~ 
D - Lisan (Fraruıızca, 1ngl lizcc, Almanca, İtalyanca 1~ 
birinden). 

5 - İmtihan 1 Eylül 1937 Ça.rşam ba günü yapılacaktır. ,.. 
6 - Taliplerin nüfus tezkereleri ile mektep şahadetnameei reaınf bit' ~ 

yeti sıh~iye tarafından verilmiş rapor, muhtasar tercümeyi hal v~.J 
adet vesıka fotoğrafile 31 Ağustos-1937 Salı gününe kadar Umum M~ 
müra~ eylemeleri lazımdır. (2292) (4637) ./ 

--------~ 

ilin 
Cenup Demiryolları işletme 

Müdürlüğünden 
1 

Çoban bey - Nasibin - Mardin arasıod'I~ 
bat kısımlarında istihdam edilmek ase 
TUrklye vatandaşı iki yol fenmemorO 
ihtiyacımız vardır. 1 

Bu iki fenmemurluğundan birlol ~ 
etmeğe kendilerini muktedir gören o•aı" 
zedlerln (Gaziantep vlUiyetl - Barak H•,,. 
yeslnde) Karkamış istasyonunda Ce111ıı 
Demlryolları şirketi MUdUrlüğüne ya11 
mOracoat ed~rek tercümelbaUerJol 

11 yedlerlodekl ntlfus ve askerlik evrak• 
suretlerile diploma, hizmet şehadetoaOI 
tasdikname ve saire gibi diğer ve~lk• 
nın birer suretini göndermeleri rica ol 

Keyfiyet sayın ahaliye lU\n olunur• 



---1 Emniyet Sandığı llAoları 1 
[ MEMLEKETTE 

.. Devlet Demıryolları ve Limanları işlt»tme · 

Ernıak 
Gaziantep · i.: · _ · Umum idaresi ilanları · 

ahcllarına sekiz taksitte 
satış 

Temiz suya bu yıl 
Muhammen bedeli (94138) lira olan Jokomotif alev ve duman boruJan ile 

regülatör borulan, bağalık ~elik çekme boru ve fren hava sevk boru ve par~a 

kavuşacak ları ile muhammen bedeli (20222,66) 1ira olan muhtelif eb'atta galvanize ve 
Gaziantep, (Hususı) _ Mtihendi~ 1ı demir gaz boru ve teferruatı 4/10/1937 pazartesi günü saııt 15,30 dan itibaren 

~h&ıı!!~K·· .. .._tle oyıçı mahallesi elycvm 
Vazi;~tlcri Muhammen 

kırmeti 
5000 

fan ve arkadaşlan şirketine 241 bin Ji bir ve iki numaralı listelere ait zarflar açılmak auretile ve kapalı zari usulile 
raya ihale olunan su tesisatı akdolunan Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ~o. ıu. caddesi eski 1 yeni 26/ 1, 26/ 2 

~Usta.rap~ Alifakih mahallesi A-
712 9 11.~n sokak eski 3, 5 yeni 7 7 /1 

• 410. ıu. • 

Üstünde üç oda ve mutlağı 
bulunan bahçeli kagir fırın. 

12 odalı ve 3 banyolu kıigir 
apartman, bahçede ayrıca 2 
odası bir sundurma b'.r helii. 
bir saksı imaline mahsus 
fırmı vardır. Elektrik \'e 
terkos ~esisatı ve altında 
iki dilkkinı vardır. 

4600 

mukaveleye göre bu yıl içinde sona Bu işe girmek isteyenlerin bir numara! ı liste muhteviyatı olan lokomotif 
erdirilmek lazımdır. Şirketin buradaki alev ve duman , boruları için ( 5956,90) ve iki numaralı liste muhteviyatı gaz 

mühendis ve memurları çalışmaktadır. bonı ve parçaları içh de (1516,70) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
Belediyenin geçenlerde çektiği protes ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 T. ve 3ti45 
to üzerlne işler tacil edilmiştir. No. lu nushalannd.ı intişar etmiş talimat name dairesinde alınmıı vesika ve teklif 

Su, Gaziantepin en mühim ihtiyaçla !erini aynı gün saat 14,SO a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
rından birisi idi. Akıtılacak olan yine es Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada te 
ki Antep suyu ise <le hiç olmazsa §İm sellüm ve sevk şefliğinden dafıtılmakta dır. (5344) 

}{ 
Ocarnust r 

cadd~i a _apaşada. Kocamustafap~a 
eskı 250 yeni 270 No. lu. 

~Ylerbe . 
~.~~litağ/ınde Burhaniye .mahallesinıfa 
U.tu Bayır sokak eskı 2 yeni 3811 

Yarım katı kagir üstü ah~ 
şap bir ev 11 odalı 2 sofası. 
hamamı bah<;esi elektrik \'e 
terkos tesisatı vardır. 

Sekiz odalı iki sofa ,·c bir 
taşlıklı kısmen kfıgir ahşap 

3000 

700 

dilik temiz su içebilmek imkanı hasıl Muhammen bedeli 9640 lira olan 8 kalem muhtelif cins yağ 9 - 9 - 937 pcr. 
olacaktu. Eskiden açıktan akar ve bir şenbe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma ko. 
çok hastalıklara sebebiyet verirdi. llerı misyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işe girmek is. 
de bunun tasrlyesi için ayrıca tesis~t teyenlerin kanunun tayin ettğii vesaık le ve resmi garetenin 7 - 5 - 937 T, 2397 
vucude getirilecektir. Tesisatın hit::ı veya 1 - 7 - 937 tarih 3645 No. lu nüsha larmda intişar etmiş olan talimatname 
mrnda havuz ve kuyular ortadan kalka dairesinde alınmış vesika ve 723 liralık muvakkat teminatlarını muhtevi tek. 

llde "8" 
caktır. liflerini eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

~ u 
, Ull<lnah ev. Belediye bütçesi bu sene iki yüz bin Bu işe ait şartnameler komisyor• dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı\l'ab mette Akbıvık mahallesind" 
~. acılar k ~ . . -•'o. lu. ışlası sokak cskı ve yenı ıo 

Dört odalı ahşap ev. :JOO liradır 934 de (120) bin lira idi. Dört 5399) 

sene içinde hemen bir misli artmış ol O 1 t O 1 1 
ması kayde değer bir muvaffakiyettir. ev e em ryo ları işletme umum 
Bu paranın yetmiş beş bin lirası: mez MUdfİrJOğUnden: ~l'oğı 

@eYirıa ~Urıda eski Kamcrhatun yeni Hii-
katınd~a m~hallesinde Süslii saksı sv-

Dört daireli kagir apart· ııooo 
man, daireler dörder odalı-

baha, bağırsakhane. buz fabrikası. mey Umumi tedrisat dereceleri llahi:in de bulunan resmi ve maarifcc musad· 
va pazarı ve halden temin olunmakta dak hususi bi!Qmum mektepler ve tini versiteler talebesine tatbik olunan \·c 

eskı 4, 6 yeni 14, 16 No. Iu. 
'l' 

°l>haneQ .. 
dır. 5 umumi tarifeye göre % 50 tenzilatı hA. vi bulunan DD/7 No. lu hususi yolcu 

dır, Elektrik, terkos hava· 

gazı vardır. 

Cl 'l'ast e Karaba,~ mahallesinde Lült'· Mukaddema iki dükkan el- 210 Erbaanm asırlık derdi tarifesi l - 9 - 1937 tarihinden itibaren 9. işletme mıntakasma da tcşnııı olu. 

l'etıi 
26 

8.19ı ve Kale sokak eski 26, 26 mıl . yevm ahır. 
Erbaa, (KURUN) _ Sulama işleri nacaktır. Fazla malumat istasyonlardan alınabilir. (5510) 

l{ ' 3 mü. No. lu. 
ldık" 

ki ıs ;'Y Zühtüpaşa Bağdat caddesi ~s-
eııı 128 No. ıu. 

K • · · .. ·ne ahsap 20000 agır zcmın uz.erı !i 

köşk, Üç bölilk olup 24 od~· 
h, terkos ve elektriki havı· 

ne İnönü hükmetinin verdiği ehemmiyet 
ve alaka gün geçtikçe bütün hızı ile l'lrt 
maktadır; yakında sulanacak Erbaa 
ovası da bu büyük planın tatbik çerçve 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

dir. Büyük bahçesi ve ban-

~ l _ A yosu vardır. 1:; e 
lda.r rttınna 6 Eylül 0:11 tarihin~ cJüşen pazartesi günii saat 13 ten u 

2 'Yapılacak ve gayrimenkul rn çok bedel verenin üzerinde kaJacaktır. 
t~i 'Y ~ Arttırmaya girmek için muh:t mmen kıymetin% 10 nisbetinde pey :ık· 

a a ırmak lazımdır. • 

fıit~ Öd: ~delin dörtte biri pesin v,. ~eri k:tlanr g senede sekiz müsavi fa\. 
i nlr, t.ıksitlrr "j, !') faiz" tA bi<llr. 

si dahilindedir. 
Erbaada su için ''mücadele tarihi'' ol 

dukça eskidir; bu tarih bir asır katlar 
geri gider; bugün elde edilen vesaiklere 
bakılrsa yüz yıl itinde devrin en büyük 
makamlarına halk tarafından müteaddit 
müracaatlar yapıınış ve bu müracaat 
lar hiç bir netice vermemiştir. 

Bir tanesine yUz on kunı3 kı)'Il1et biçilen sert domuz kılından mamul 

''4226,, tımar fırçası 311 8/937 salı gUnil saat onda eksiltme usulile satın alına

caktır. Buna ait şartname parasız komisyondan alınabilir. Örneği de vardır. 

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

şartnamede yazılı belgelerle \•aktinde komisyona ba§ vurmaları (2612) (5070) 

~i k;;rrT?sitler ödeninceye kadar ga.} rimenkul Sandığa birinci derecede ipo· 
~2510) 

Fakat Bugün bu işi Cumhuriyet Hil 
kumctinin artrk eline almış bulunmak · lstanbul Belediyesi ilanları 

l\ii tadır. 

f 1ııt Şimdi kanalın temel yeri olan ve 
"31 anbul P. T. T. Vflil.vet sayın Ba§bakanımızın Miı ile tarhi bir Şehza.debaşında Ka.lenderhanc mahalle-

Ott. MOdUrlUğUoden: kıymet kzanan "İnönü" mcvkiindc bu sinde Toprak (yeni Delikanlı) sokak 2, 

~~ .... a vey.a lise tahsili bulunan, YB.i Jarı 19 Ha 30 olup askerliklerini yapmı5 yapıcı kuvvetlerin mütehassısları, mu 4, 6 N. lı üç katlı evin ankazı. 
u..._ "" ~ b henclisleri, fen memurları, işçileri elele 
~·"-r. ır sene sonra yapacak olan !ardan imtihanla lüzumu kadar memur Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesi 

""'-lll\tır vermişlerdir. t · Aralık sokak 4/4 N. h evin ankazı. 
hQ. llltihan '>"' 8 Müstakbel Erbaa ''su'' geldiği vakıt J>lak· . . .. ı - - 937 cuma günü sa at 14 de yapılacağından isteklilerin ol- Şeh:r.adebaşı Kalenderhane mahallesi 

A. ~stı~alariyle: bugünkü şeklini tamamen değiştirecek 2i/l v~ 24 N. lı evin ankazı. 
ll Nurus kağıdı ve daha mütekamil bir kılığa girecek, Şchzadebaşı Kalendcrhane mahallesi ...,.,.. 
C - Mektep şehadetnamesi geniş ve ~okluk bir nufusu beslemcğr: Aralık - yeni Ana sokak 10/10 N. lı evin • 

- Y<' · t ınüsaid ve şimali Anadolunun en hare 
t-. !) _ .nı aril_1ı~ aşı kağıdı 1 ktı anka.zt. 
r, "tı. 'J' 1.~1 hal kağıtlariyle birlikte 26 - S . 937 akşamına kadar tstanbul _k_e_t_li_b_ir __ iş_yurdu 0 

aca r. Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesi 

Muhammen bedeli İlk teminalı 

300 22,50 

70 5,25 

300 22,50 

80 6 

Per~e;mbe (Yeşil köy) N ıı evin a.nkazr. 225 16,87 ' .......... :_~rlüğti İdare Kalemine mii racaatları. (5359) v Şehzade mektebi eokağında 10/1 - 10 

t?ft~· Verslte Rektstrıu.v•Unden: Cuma ( Büyükada ) Ş~hzadebaşr Kalenderhane mahall~3i 
"-n u 8 Pazartesi C Bebek) C:üceçeşmcsi sokağında 9/11 N. lı cvın 

50 3
•
75 ~e 'Oni\' b.uı Üniversitesi Tıp, Hukuk, Edebiyat. Fen ve İktisat Fakültelerine Cumartesi (Beylerbe . 

ebe ka~l'sıteyc bağlı Diştababeti ve Eczacı mektebine 1 Eylülden itiöaren ta- yi) :ınka:ttlcarda •azılı ankaz ayn ayn satılmak Uzcre açık arltrmaya konulmuş-
~ala.r~~~:e h~aşlanacaktır, Yazılmak isteyenlerin Fakülte DekanlıkJarın:ı Tiyatrolarında temsil verir tur ŞartnamJeıi levazım mUdürlUğü•.ı de görülebilir. İstekliler hizal~nda 
~raber müracaat etme!•Hi. (5545) _ --------------- gös.tcrilen ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 6 - O· 937 pazartcsı gUnU 
1 saat 14 de Daimi Encümende bulunma • 

818 nbol GUmrUğU BaşmUdUrIUğOndeD : Halk Opereti .. ,,. •·T~ı·••ı hdırlar. (B,) <
5455

> 
1-i 26 ağustos per • ~~ ~N Senelik muhammen 

-._,, ayda.ı-p 1 83 ııembe günü ak - I ~ .. d,ı..... aşa gümrügwü ambarında bulunan V S markalı 1/ 83 numaro u :ı- kirası 
~ ll\la ve 3.. . b'T n şamı Beşiktaş aile iti- · bı· erllıatil ı ton s:.ıf ağırlıkla ve 14656 lıra 59 kuruş değerinde olan u u bahçesinde Zo • tc ~ Emirginda Kız mektebi sokağında eskı 12 J ... ira 
~ ıel'onıarle ~r~ber tamam iki adet kereste hızar makinası lokomobil ve trans- zo D::ılmasın işti _ ~ . 9 No. Ju dilkkan (28 inci mektep altın-
trıe· Cadd .a bırlıkte 31 • 8 . 937 günü'l de kapalı zarf usulile Sirkecide Reşadi- rakile. da) 
t U<iUrıu :~~ndeki satış salonunda satıla C'aktır. Şartnameler bu yerdeki satış H A L 1 M E Fatihte Çarşanba mahallesinde Derviş- 192 " 

llk romınatı 

0,90 

14,40 

d•ııı ve ~nden parasız alınır. tsteklilc rin 1100 lira teminat akçesi makbuzla- 27 ağustos cuma akşamı Bebek ali :Kurt ağa sokağında Defterdar İbra· 
~'l'. l'eıtu~aret Odası vesikalarını usulı dairesinde zarflarına koymaları l&zım- bahçesinde Zozo Dalmasın istirakile him efendi medresesi. · 
a U<tUı-ıu'"· mektuplarını havi zarfların ayni gUnde tam saat 12 yr. kadar satış ç ARDA S Yukarda semti, senelik muhamme:l kiraları yazılı olan mahaller t~s1 ırı 
~:~11\dakftl~e makbuz karşılığında verilmesi ve mektupların ~artnamelerim~~ tarihinden itibaren 938. 939, 940 sencl.:!ri Mayısı sonuıın kad.ar ayrı ayn .. kı.:ay.a 
~azrJması mecburldir. Zarflar saat 13 de satış SR!onund• usu verilmek üz<re açık artınnaya kon"! muştur. ş.ı;namele_rı levazım mudu:ı"-

açılacaktır. <5196> • _ 1::::::::=::::~=;===;:=;;;;~~::::=g ~~~~b~~::::;; ;~~1:1~;7h=;;'~l J~~t:r~~~n 1 ~kd:e~~~~~ E::~!~~dc'~~ 
N :\ f Pertembe gilnlcrf Baat 2 den 5 e kadar ff Junmalıdırlar. (İ.) (5570) 

'ıl ıa Vekaletinden : Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 :ı . Cinsı Beherinin muhammen bedeli 

1 
1 numarada Doktor Mümtaz Gürsoy ~ Mıktarı Pcşkır 20 Kuruş 

~'"ıı - Eksiltm k lah 1. ~ sahasında H fakirleri parasız muayene eder. H 400 Adet El havlttsu 25 
~ ~k Be . eye onulan iş: Küçük Menderes ısa at ame ıya.ı · i!-mı:e.:.-m=::::m=:::r.m ••• _m:::::ır 40 ,, " 
~e§if l-.-~v~, Cellat ve Sağlık kav•ı şutları inşaatı. 200 ,, Peştemal 50 " 

\, 2 _ ...._"U_clı: "130444" lira "44" kurnatur. Amerikan bezi 26 •• 4" Ji:k '"S' 5 d 30!">0 Metre 
~ltıa Vek· sıltmc 20 Eylül 937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 1 e Gorio Baba 250 ,. Patiska GO 

t>a}ı ı-_,,·~a.letinde Sular Umum Mi:dürlüğil Su Eksiltme Komisyonu odasmd 1 

200 Çift Takunyn l5 
a ~-.ı: Usu] ·1 H. Balzak - H. Rifat 33 t _ 1 ı e yapılacaktır. 250 Metre Mavi keten 

ı.~~l §ar stekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. Bayındırlık işlerı Sayfiyeye gitmezden ewel mutla- 400 Çift Çorap 
~bıı tnanı · ku bedel mu- ka bı'r "ftne tedarik edin. B"u·yu··k İnde S esı, fenni şartname ve projeyi "6" lira "53" ruş l.ö 100 Metre KırJze kum~ 
lıı 4 _ Ular Umum Müdürlüğünderı alabilirler. roman l5 Çift ~tercnn terliği 

J5 
75 

100 
35 

.. 
.. 

" 

'll tı."altltat ~ksi~tmeye girebilmek için isteklilerin "7772" lira "23" ~uruşl'.~ k V AKlT Kitabevi · lOO kuruş 100 Adet A tlct fanilası 
e>ıi"atraki e-mınat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su işlerini taa.J_ıhut . ~du~ __ ..,.., 200 Adet 1)1 fırçası 15 •• 
""lıfıuıa re:ıe bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fennı ~abılıyetı 15 Metre Yatak muşanıbn 200 •• 

lert. aır Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ıbraz et· ---------------:., Çocukları kurtarma yurdu irin lü;umıı olnn yuJ,ardn mıkdarı ynvlı mal· 
ı t.... ilkbahar selleri .. eme açık eksiltmeye konulmmıtur. ~artr.nmesi ,le niimuncleri ıe~azım mtldurlu· 
~~ «e~klile · . · t e\'VC· .. 'k 11? hı a 69 ~ lt'dar S rın teklıf mektuplarını iki:ı ci maddede yazılı saatten bır ~ Türgf!nyef • Samizade S. ğlindc göriilebilir. İstekliler 2~90 N. h kanunda ,·az.ılı '·csı R 'e ~ ' . 

• ~t&~ ular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabil:nde vermelerı llzım· Bu güzel romanı mutlaka okuyun:.ız kurur;;luk ilk teminat makbuz veya mektub le b"'r"hftr A • n 937 pnzartosı gunu 
olan gecikmeler kabul edilmez. (2525) (5555) \'AKIT Kitabevi - 75 kuruş c:aat l4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5456) ---



a - KURUN 2S' J\CUSTOS 1937 

GECE L-G D N SEL--------

Orta-Lise Kız· Erkek A LE 
( Esk : 1 N 1 L A ) 

Kuranı, DlrektlrU: Neblo~Du Hamdi ClkQmen 
Reımt Okull~ra muadeleti taediklidir. Kayıt için hergtin müracaat olunabilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon : 20019 

ı I 
ı 

~ - -- - ----

VE°RESiVE 
-==== ~ .;:;;:::": ~ 

TAKSiTLERi SATIŞ 

4 AYDJ'N 6 
AYA ÇIK~RILMIŞ_TIR 

-- :=a....._ · -- , 

VALNIZ DEVLET MEMURLARİLE 

VAPILAN VERESİYE MUAMELESi 

BDYDK . ŞİRKETLERiN 

MEMURLARINA DA TEŞMjL. 

it DiLMİŞTiR 

Di•E" •AAf°LARDA DA MO.TEİti 

LSHiNE DS4'1•1K&.iK VARDI .. ----- --

rr A Z &. A T A I' S 1 L A T A L M A K İ Çj -.. 

ANKA"A· iSTAN•UL, •1tvo•Lu VE izMi .. 

YERLİ MALLAR 

PAZARLARI NA 

MO"ACAAT EDİNI~ 

------------------------------........ ~ 
lstanbul DelterdarhGıı 

• --8 ğl 1il lb y ı I•--•• Av VerRllerS MildilrlUğUoden: 9,1 ego u - ne aşı- en go --- il' u fQ' T N --·ı ı - Balıkhane müzayedesine getiri len Balıkların yıkanması için eyli11 ~ 
Kız ve M L·ı ES. .• ve Ticaret ~loNE~~~ls1 iptidasından 31 mayıs 938 sonuna kadar her gün Sarayburnu akınmında" Ut,,. 
Erkek mektebi ri beş azami -:~ on ton mıktarma kadar temiz deniz suyu getirilmesi iti'° 

Memleket Memleket 
Tam devreli Lise • Ticaret mektebi • Al manca öğrenmek için ihzari sınıf ıçlndfl 411mc1a hide ihale edilmek üure açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Derslere 9 Eyltl.1 Perşembe başlanacaktır 
Kayıd muamelesi l eyhilden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadar 
nüfus tezkeresi, a§ı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mekteb tasdik
name veya diplomasile yapılır. Fazla tafsilat için mektebe müracaat veya 

49486 ya telefon edilmesi. 

Nafıa vekaletinden : 

2- Bir aylık tahmini ücret miktarı 250 liradır. 
95 166 lll'f. 4 

!60 t.ıs lll'f. 3 - Muvakkat teminat 168 lira 75 kuruıtur. ~ ~ 
Aylık 

a aylık 
8 aylık 
Yıllık 

n5 8".lO Krt· 4 - İhale 2- 9 -937 pcrjcmbe günü saat 14 de Dalıkhane binasırıdl 
900 1600 Krt vergileri müdüriyeti daireoSinde yapılacaktır. fi 

Tarifesinden Balkan tılrllğl lçln ayda otuı 
kuruı dllfütur. Posta birliğine g1rmtyeo 

yerlere ayda yetmlı beşer kuruı 
zammedlllr. 

l'UJ"ktyenln ber posta merkmndt 
KURUNa abone yuıhr. 

• S - Şartnameyi görmek ve fazla malUmat almak isteyenlerin her ~ya"' 
l"ksıltmeye iştirak etmek üzere ihale gün U Müdüriyet Dairesindeki ıcoııı 
müracaat etmeleri ilan olunur (5358) ...../ 

Erenköy Kı-ı Lisesi Direktörlüğünde~ 
l - Ağustosun yirmisinden Eyfü lün yirmisine kadar 937 /938 deıf 

A.drea değiştirme Ocretı ~ kuruştur. için talebe kaydına başlandığı. ,,tJl ıt' 
7 eylill 937 salı günü saat 15 te Ankarada vekalet malzeme eksiltme 2 - Okula yeniden kaydolunmak isteğinde bulunanlarla, okula de\' bitı.ıı-

komisyonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye san .. ••ı••••••••••mı!! mekte olan talebeler, kayıtlarını yenile mek için Sağlık muayeneleri ~e ıcad•' 
dığı açık eksiltme usuliyle eksiltmeye! konmuştur. 1 te yapılmak Uzere pazartesi ve cuma günleri saat on üçden on yedıye 

D O K T O R okula müracaatıarı. . cı. 01 
Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada mal bfriJJ Necaettln Atasagun 3 - Lise ve orta kısım son sınıf hl tirme sınavlarına Eylülün. . ıelll6 fS' 

zeme müdürlilğün~n Haydarpaşa.da vekalet tesellüm memurluğundan V:! ğunluk sınavlarına Eylülün dokuzuncu. diğer sınıfların engel ve biltüıı 
rilecektir Her gün sabahları aeki.z buçuğa 

Muv~kkat teminat 142,5 liradır. akşamları 17 den 20 ye kadar Lale navlarına Eylülün yedinci günü başlana cağı bildirilir. (5400) 

Eksiltmeye gireceklerin 71 eylül 1937 salı günü saat 15 te komisyon oda 1i tayyare apartmanları ikinci daire 
am'i hazır ~ulurumıları lazımdır. (2850) (5367) 3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 

Ankara Valiliğ~nden: 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka
b:tinde muayene eder. 

Sincan köyünde yeni yapılacak 100 göçmen evi için kapalı zarf usuliyle ya. ill••••••••••••ml 
pılan münakasa 4 Ağustos 937 tarihine muallak iken tayin edilen saat ıs de ta- ..--------------r:. 
lip zuhur etmemi§ olduğundan arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 40 ıncı SAFO 
maddesi mucibince bir ay müddetle pazar Iıkla açık eksiltmeye vazedilmi~tir. A. Dode - H. Rifat 

Kapah zarfla eksi itme lllnı: 

istatistik Genel DlrektUrlUğO EkslflOl
6 

ve ihale Komisyonundan: ıtıı~ 
1- Kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş 74 forma tahmin ?luJl~tıı '-" 

nüfus sayımı neticelerini gösteren 12 cilt kitaptır. Beherinden ikışer 
butınlacaktır. ~ 

Keıif bedeli 632 lira 77 kuruştur. Muvakkat teminat parası 4413 lira 77 
kuruıtur. Alakadarların S Eyh11 937 tarihinde tekliflerini Ticaret Odası vesikası. 
nı ve 1937 senesi müteahhitik vesikasını ve teminat mektubu veya makbuzun~ 
adı geçen günde nihayet saat 15,30 akadar Ankara Vilayeti Evrak kalemine 
teslim edUp mukabilinde bir numara pus-lası almaları lazımdır. İstenilen idari, fen 
nt, prtnıme ve keıif ve planları Ank:ırıve btanbul iskan Müdürlüklerinde göre 

2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lir& bil ~f' 
den 2590 liradır. Muvakkat temınat olarak 195 liralık banka ınektu t 
tahvil verilecektir. . . ~;_ 

1 
3 - Teklif zarfları 1937 senesi ey hil ayının 6 ıncı paza.rtesı gilJl• Sayfiyede okunacak güzel 

bir roman 14,30 da genel direktörlük binasında toplanacak olan komisyonda ~ 

VAKIT ~ -~ Kitabevi • ıoo kuru.e__ 4 - Muvakkat teminat vesikuiyle teklif mektupları eksiltırle ~· 

1 
mumdan b 'r saat evvel komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. lJ':' ,.."' 

Sahibi: Asım Us J şartname komisyon katipliğinden istenilebilir. Nümune ile daJre<!e J0(~ 
Ne§riyat genel direktörü R. A. Sevengil bilirle~ (5194) (2710) 


