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__ lngilterenin 
30 Ağustos'ta 

Meçhul Asker 

in Elçisi Yaralandı! 
Londrada müthiş heyecan! 

Vaziyet çok vahim görülüyor 

"bidesinde büyOk bir 
'-merasim yapılacak 

Japonya İngiltereye taziyet ve teessür telgrafı 
çekti -İngiltere tedbirler almağı kararlaştıracak 

l<lf erden zafere 
koştuğumuz 

Baıkumandan me!,d~n .~"~~re· 
beıinin 15 inci yıJdonumu muna
sebetiy Je Dumlupınar'da Mt"Çhu! 
Aıker ibideıinde bu sene lO A-
ğuıtoıta yapılacak merasimin. re· 
çen ıenelerden daha har~retlı ol
ma11 için renit bir meruım pror
ramı hazırlaıımıttır. Proıram fU

günler 
ır 

def .~~ yıl, bugünlere ırirerken. ilk 
a~, .. k l"l 

titr 'b~ure \ uru~laruııı tekrar du-
gi) .. )~1 1 oluruııı. llic· bir Jıe,,·et·an 

dur· 
· 1 _ Milli Müdafaa Vekaleti· 

nin tayin edeceği miktarda 4'ıkerı qt.ırnd • ' ' 
~İld· e hunun kadar taze \e canlı 
'oldı.ı ır ... Her ~ey eı-kidiği, rengini 
de, 2;<lu~u, belirs.:zliğe dü~tüğü hal· 
~. k a~u tosun her yıld(jnürnünü. 1'. e kın ve !ert çarpmtı ile karşr 

kıt'a ve bir hava filoıu. 
2 _ Bakanlıklar ve parti adına 

'°'1dan e\\·elki günlerin tok kor 
..:.... ç olu,u mu o d k' .. 1 ·cq gfS · , n an eonra 1 gun e· 
~ ~ kamaştıran aydmhğı mı huna 
h Ptırr s· d' k k . . Gllııl · "l 1m ı pe eı;tırernıyorum. 
ı. ..... ı •rın 'k' · ı · . ~ 1 ısı < e ıçımde hirihirint 

O •Yıp gitmi_ştir. 
'- ıı he 1 •. \f -... ~I } 1 once, .1 yon sırtlannda 
... ı ahah dalıa ha Jamaılı•ı gu''n 
~ ... , 1'3~ -- " •ıırıı - .,,.,. _ ........ .nncu,ıuıu 
~Otlcı.ıı tel.graf makinelf'rini dargın. 

.t\, ... 11 hır susuşla dilsizleştinni§tİ. 
l•rıı k tıpada, Ankaranın barı§ he,·eti 
t'"•~\.:pı dola~ıyor, haklı davası~m 

lJ11~ konmasmı isteyordu. 
lll 11 0 zan1a 1 h: · · · 
ı )'ar-a'- .. ~ n ar, ıraz ıçımız sr:r.· 
lh "\ O<>r ' h ,illr•'· : e enmış, a~nnızı acı acı !!al-

.._ fl::-rn,.k 1...... k 1 
(}İ\·e . ' o,gu~er.e 1al<le <lf'ğiliz ! 

1 
(},. • .. <lızlerimizi <liiğmii~tük. 
~ ~tın)"k h' ~ 

"t:ı ~af u ır ıımmştan sonra "'e-
~i f't nı ... <l . h ' I'! 
.. !;°llı>r . UJ eı;ı unun için ht"pimi-

'W- ı 0 na dönd" J" R" 
il{ '" ) ım u. ır ıriinde iki hü· )\· .. ırı e . h "'~ 11'İ hı' k nın aşanldığmı gönnüctük. 

rl " r ah ~ • '>ı;du:; ramanlrk <lC"~tamvdı. Runa 
'"i "''rntı7. .. f h • · h: rı h"Jc · ıwnc ı-n erı alr~trğnnrz 
ır de . ~ll~rtlflcl ·k. Fakat bu <le!ltanm 

. sıya • J • •. .. .. 

birer çelenk. 
3 _ Afyon, Küt~hya, Ma~iaa, 

Balıkeair viliyetlerınden tetkıl e· 
dilecek atlı halk kıtaları. 

4 - Afyon, Maniıa, İzmir iz 
cilerioden mürekkep birer kıta. 

5 - Ankara ve 1ıtanbuldaki i.i· 
nivenite ve yüksek mektepleri 
temsilen mahdut talebe heyeti 
(Kültür Bakanlığınca tertiplene· 
cek). 

t: _ A. 'J"" lf :ı.-J.r-ı Ua ,..; 
Balıkeıir, zmir, Aydın, fıparta, 
Burdur, Denizli, Kenya, Seyhan, 
Eskitehir, Bilecik, Kocaeli, Anka
ra, Buna, f atanbul vilayetlerinden 
biri umumi meclisi, biri vilayet 
merkez ltelediyesini, biri de parti 
ve Halkevini temıil etmek üzere 
seçecekleri üçer kitilik birer he· 
yet ve birer çelenk. 

7 - Ayni ründe yerlerine dö
nebilecek kadar meraıim yerine 
yakın kaaaba ve köy halkını itti· 
rak ettirmek. (Vilayetleri t~rtip e· 
decek). 

Muharebe meydanı haline giren 

Şanghay 26 (A. A.) - lngiltere· 
nin Çindeki büyük elçisi Sir Knat • 
chbullhugesaen, bir tayyareden ah -
Jan .. utralyoz XUJ'fUOU Ue )'CUCllanmıf 
tır. Bu esnada kendisi otomobil ile 
Nanknden Şanghaya gitmekte idi. 

Sefir hastahaneye naklcdilmiıtir. 
Hayah tehlikede miı 

Şanghay 26 (A. A.) - İngiliz se 
firi, çok zayif olduğundan kurşun çı 
karılamamrıtır. Sefire kan nakli ame 
liyeai Yapılmııtır. 

Londra 26 (A. A.) - lngiltere. 
nin Nankin büyük elçisinin sıhhi va 
ziyeti dcği§memi§tirı Doktorlar, kur 
ıunun sağ koltuk altından girerek vü 
cudu geçtiğini ve sol omuzun altın • 
dan çıktığım tesbit etmiılerdir. 

Hükıimetin tebliği 8 - 30 Ağuıtoı akf&Jllı Ankara 
ve Jıtanbul radyolarında konfe· 
ranı. 30 ve 31 Ağustoı rünleri bu 
büyük hidiıe ve yapılan meruim 

Londra 26 ( A. A.) - Hariciye ne 
zareti bu ak§8Jl1 aıağıdaki tebliği nq 
retmi§tir. 1 ,,,. '"Ho:r.u. Jll"k narlak 

hakkında neıriyat. 
9 - O rece Halkevlerinde kon-

f ngiltere hiikumcti, lngilterenin 
Nankin hiiyük elçisinin bir makineli 

I • -lnönil aill'sinin 
leşekkUı /eri 

lstanhul, 26 (A. A.) - Bir 
C\ JiiJını ka) bc<lcn İnönü aileıiy
le \ aMesi 'e kardeıleri Tomelli 
aile i lütüfkir t87.İ) etleri) le acı
Jarmı paylaşan do tlarma Ana· 
tlolu ajansirle teşelı:kiir ve mio· 
netlerini sunarlar .. 

iktisat Vekaleti 
müsteşarı geldi 
Alınan resimler bilahare esaslı bir 

tetkikten geçirilecektir. 
Bir müddettenberi Almanyada bu 

lunan iktisat vekaleti müstqan Kur• 
doğlu Faik dün ıehrimize dönmÜf " 
tür. 

tiifek kurıunu ile yaralandığı hakkın 
daki haberi büyük bir teessür ve en
di§e ile; almıştır. Hükumet vaka hak 
kında geniş tatstlat lscemı§tir. Hu 
tafsilat gelir gelmez Japon hükumeti 
nezdinde teyebbüslerde bulnacak -
tır. 

Kurdoğlu Berlinde uzun müddet .. 
tenberi devam eden Türk Alman tİ• 

,J:aret anl8§ması müzakerelerinde ha• 
zır bulunmak üzere gitmifti. Öğren~ 
diğimize göre; Almanya ticaret heye 
tile giriıilen müzakere henüz nihaye 
tc ermemit olmakla beraber, her iki 
memleket menfaatini yftkmdan aJA. 
kadar eden esaslı noktalar üzerinde 
mutabık kalınmııtır. 

f ngiliz büyük elçisinin yaralanma
sına ıebeb olan hadise haberi Lon • 
drada büyük heyecan uyandırmııtır. 
Gazeteler uzun tafsilat vermekte ve 
bu hadise neticeainde doğan vaziye • 
tin fevkalade vehametini tebarüz et
tirmektedirler. 

Royter diyor ki: Resmi mahafil 
Japon hükumetinin teeasür ve tarzi . 
yelerini memnuniyetle kaydetmittir. 
Maamafih şurası da kaydolunmalı -
dır ki, fngiltere hükumeti Japon ve 
Çin hükumetlerine evvelce müraca • 
atla. f ngiliz menafiine karır yapı
lacak her tiirl üharektten meaul tutu 
Iacaklarını bildirmİf ve buna iki hü. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. !) 

Bu haberin 1ııtanbul piyasasında 
İfİtilmesi bu iıle alakadar bulunan 
bütün ihracat tacirlerini bir hayli ae
vindirmittir. 

Bu suretle bir müddet evvel piya. 
sacla dolatan uygunsuz haberlerin de 
tamamen yalan olduğu anlaıılmıt • 
tır. Almanya ile yapılmakta olan mü' 
:zakereler pek yakında sona ererek: 
hakiki vaziyet anlaıılacaktrr. iktisat 
vekaleti miiste~rı Kurdoğlu Faik 
şehrimize gden iktisat vekili Ce
lal Bayarı ziyaret etmif, anlatma et. 
rafında izahat vermiıtir. SUha Gezgin 

(Sonu a . . IJ Sii .• 1) 
feranı. ~~~~~----------------------------~--~~--~--~~~~~~----------------. 

Bug ·· ·ı. • . un trwıcı ~ayı/ada 

4k ile Kara 
Voıter'in en glizcl 

fJ·· hikayelerinden biri 
0 1'1 beş .. 

o/ · 8ttn rlr.ram rd<'rek 
tın b,, .. l h · ı. • • f{tt:.P tllm·en 

'1 I • ~ 
..._ "--, 1111 nl.-a olmyunu::; 

1 O - Meraıim yerinde ora~an 
halk ve ıentlik adına birer hıta· 
be. 

NOT: 
1 - Meruimi birinci kolordu 

komutanlıiı idare edecektir. • 
2 - 30 Ağuıtos rünü meruım 

yeriyle Afyon ve Jzmir ~raaı~da 
gidit ve relit trenleri tertıp edıle
cektir. 

3 - Dumluınnar istasvonu"ılan 
(Sonu: Sa. 6 Sil. !) 

~l ;;pa;mak izleri 
alınıyor 
Azizin Başkanlığında 

heyet çalışmağa başladı 
ylJttd -------tt~ k a§lar k k. ~ .. . 

'\ ' ii ın arakterlerini tesbitl ve parmak izlerini bir agıt uzerıne 
1. <lltr~~e.~e Yurdun her kö,esinde tesbit etmektedirler. . . 

l'i~•tt OJı tetkikleri yaılmağa ba§ • Kağıda her parmağın şeklı ıstam-
'lu · ır. pa mürekkebi ile aynen basılmakta • 

~ •tle 
~t ~ l'\ıeşgul ol k .. B c;:_ dır. 1 

'· .-,~~in b ma uzere . """"" P ki da sonra avuç ve tam .ret a~ka 1 - I . arına ar n 
<'&lı~lll k n ıgı 8 tında bır he- el resimleri de alınmaktadır. 

A a tadır · 300 k' · · .. ,ntrepoJo .. . · H~yetin her kopyeaı lfının 
Jı ılc meşgul olanlar el el resmini alacaktır. 

Ruruçeşmede miras yüzünden 
çok feci hir cinayet işlendi 

Zıraat Mektebi mezunu olan bir 
genç karyolasında uyuyan 

Babasının başına uç kurşun sıktı 

Katil Zeki 

Mutbakda yü
zünü yıkayan 
kaı'deşini de 
beyninden vu-
ıup öldüıdü 

Bu müthi• ci
n ayetin tafsi
ıatı 4 ncü aa
h ifamızdadır. 
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AK ile KARA, . ispanya Meselesiiıde 
Siyasi Safha Değişti mi? 

Yazan : V O L T E R -------' 
(Kandihar) diyarında ~erkes 

ıenç Rüatem'in maceraaıpı bilir. 
Rüstem Kandiharlı bir beyin oğlu 
idi. Babası namuslu bir insand~. 
oğlunu kendi ayarında bir adamm 
kızı ile evlendirmek için kararla§
tınmştı. Her iki aile de bu İ7div:ı
cı candan isteyorilu. Rüstem bu 
kızla evlenecek olursa hem her iki 
aile memnun olacak, hem karısını 
mesut edecek, kendisi b·J izd; 
vaçta saadet bulacaktr. 

Fakat ne kadar yazık ki bu genç 
Kabil panayırında Kişmirli bir 
prensesle karıılaştı. O zamanlard cı 
Kabil panayırı Basra ve Astraean 
Panayırlarından daha çok p;ırJaktı 
ve dünyanın her yerinden birçok 
insanlar buraya gelirdi. 

lıte ihtiyar Kiımirli prens te kı-
11 z.rnı panayıra bunun için getirmit

tı. 

Kiflllirli prens hazinesinin en 
kıymetli iki malını kaybetmitti. 
Bunlardan biri baıparmak büyiik
füğünde bir elmastı. Bu elmasın 
üzerinde Hintli bir sanatkar elivle 
kızının reami hakkedilmiıti. Di
jeri bir ok idi ki nereye istenirse 
kendi kendine oraya giderdi. 

Bir fakir, prensin bu kıymetli 
eıyaaını çalmıttı. Sonra bunları 
kızma götürmüttü. Ona: 

- Bu ıeyleri çok dikkatli mu
hafaza et. Senin hayatın, mukad
derahn, saadetin bunlara bağlı-
c.ı "d .. urr. emıf tı. 

Fakir bu sözü söyledikten son
ra gözden kaybolmuı ve bir daha 
aörünmemiıti. Kitmir yeni kay
&olan e,yayr tNlamaymca yese 
tlüıtü ve Kabil panaymna ıitme
ğe karar verdi. Panayırda bulnan 
tüccarlar arasında bu elmas ile o
ku gören kimse bulunup bulunma
Cfığını arıyacaktr. 

Yola çdcarlcen ·de luzmı 31snuna 
almıftı ve her ıittiii yere onu da 
ptürüyordu. 

Kıza gelince, o elması sıJö sıkt
"?• belindeki kemet"e aaklamıttı. 
Oku ise böyle yanında saklama
ia imkan bulamadığı için Kiımir
de bıraktığı bir Çin sandığı içeri· 
sine koymufhi. 

lıte Kabil panayınnCla Rüstem 
ile bu kız biribirlerini bu vesile i
le görmiiflerdi. Biribirlerini görün 
ce de kalplerinin bütün safveti ile 
biribirlerini •evmiılerdi. Prenses 
aıkmm samimiyetine delil olmak 
Üzere RU.teme babasının elmasını 
Yerdi. Rüatem de avdetleri zama~ 
nında gizlice Kitmire ıidip orad&. 
kızı göreceğini ıöyledi. 

Genç Rüıtemin kendiıine aadi
liane hizmet eden iki adamı var 
clı: Bunlardan biri kendisine 'le· 
yislik ve lalalık ediyordu. öteki 
Cle oda hizmetlerini görüyordu. 
Bunlardan birinin adr Topaz idi. 
Bu Çerkeı beyazlığmda bir intan 
güzeli idi. Ötekinin adı Ehcn idi 
ki bu da bir zenci idi. Topazın mü
layim tabiatli olmasına mukabil 
zenci bili.kiı gayet cevval, gayet 
•~r'atli idi ve hayatta hiç bir ıe
yı yapmakta zorluk görmezdi. 

Rüstem, Kitmir seyahatine ka
rar verdiği zaman fikrini adamla
rına açtr. Topaz danlmıyacak bir 
surette mülayim bir dil kullanmak 
la beraber, efendisini böyle bir ıe· 
yahate çıkmaktan vazgeçirmeğe 
çalııb. Böyle bir ıeyabatte ma· 
ruz kalına~ilecek tehlikeli ihtimal 
)eri birer l>ırer saydı. iki aileyi bir· 
den yeiı ve endise iceriıinde bırak 
mak nasıl olabilir? Böyle sevabat 
ana ve babanın kalbine bıçak ıap
lamak deim midir? 

Fakat Eben kat'iyyen böyle dü · 
fÜIUlleyordu. O, bilikiı T opaz111 
bahaettili tehlikeli ihtimallerden 
hiç birinin varit olmıyacağmı an· 
lata. Genç Rüatemin kalbinde ne 
pbi veıveaeler varsa hepsini de 
tlldl, dpUrdU, 18ti1rdü. 

Se,alaate ıitmek kolay. F akal 
1Mmun l~ln de para lazımdı. Genç 
Rüateınde iıe para denilen ıey yok 

tu. Bu ne olacaktı? Topaz akıllı 
ve uslu bir inaandı. O, Rüıtemin 
muhtaç olduğu parayı istiknz su
retiyle temin edemezdi. Fakat 
Rüstem bunu yaptı. Genç Rüıte· 
me, Kişmirli güzel prensesin ver
diği elması gizlice aldı. Bunun 
yerine bir sahte taş koydu. Elması 
bir Ermeni bankerine rehin sure
tiyle vererek birkaç bin rupi kil· 
dar para aldı. 

Bu paralar ele geçtikten son .. a 
Hüstem için artık seyahat" çık· 
mak işi kolaylaşmıt oldu. 

Rüstemin eşyası bir fil üzerine 
yükletildi. Kendisi de bir -ı.t üstü
ne bindi. Topaz efendisine: 

- Ben size sadıkane hizmet 
etmiş olmak için bu seyahat için 
düşündüğüm mahzurları birer bi· 
rer saydım. Fakat ıiz kanaat et
mediniz. Fikrinizde iırar göster
diniz. Artık timdi benim için ya
pılacak fey size itaat etmektir. Ar 
tık bundan ıonra ıisin emrinizde 
bulunuyorum. Nereye gid~raeniz 
beraber giderim. Ne emrederıeniz 
onu yaparım. Yalnız buraya ya.kın 
bir mesafede bir kahin vardır. Gi
dip bir kere de onun reyini ala
lım." 

Dedi. 
Rüstem Topazın bu fikrini ka

bul etti. Kihin cevap verdi: 
- Eier aiz tarka ıideneniz 

garpta olacaksınız." 
Rüatem kabinin bu cev&bından 

hiç bir t•Y anlayamadı. Topaz bu 
cevapta iyi bir itaret olmadıfım 
aöyledi. Eben iıe bunun abine O· 

larak kihinin ıözü tamamen ken
dileri için iyi olduğunu iddia etti. 

Kabilde bundan bqka bir ki· 
hin daha vardı. Bir de ona gide· 
lim, dediler. 

Ve gittiler. Kabil kahini de 
ıBvle ·dedi: 

- Eier malın vana malsız ka· 
lacaksın. bier muzaffer iae zafer 
bulamayacaksın. Eğer sen Rüstem 
ise Rüstem obnayacaksm." 

Bu ikinci kahinin sözler! dah:ı 
ziyade anlaıılma:r. bir fey gibi gö· 
ründü. Topaz: 

- Kendinizi iyi mu haf aza edi-
niz." 

Dedi. 
Eben iıe bilakis: 
- Asla korkmayınız!" 
Diyordu. Fakat bu iki türlü Miz-

den ikincisi daima Rüıtemin ho· 
ıuna gidiyordu'. Kendisi seyahate 
ve maceraya teşvik eden Eben ta· 
rafını tercih ediyordu. 

Nihayet Kabilden çıktı1ar. Bü
yük bir orman içerisinden gittiler. 
Yemek için bir yerde çimen!er Üs· 
tüne olurdular. Havvanları da ot. 
Jamağa bıraktılar. Yemek takım
lan filin üıtünde idi. Bunlan in
dirmek lizıml[e1di. Bu sırada bir 
de bakıldı ki Topaz ile Eben göz
den kaybolmu§tU 

Rüstem ile utakları etrafa ba 
ğırdı: 

-Topaz! Ebelı!'' 
Diye yüksek ıesle çağırarAk 

bunları arattırdı. Fakat gelen ce· 
vap orman içinder, bu ıeslt>rin ak· 
sinden ibaret idi. 

Uşaklar oran ;çerisinde etrafa 
koşuftular. Her yerde, her kötedc 
Topaz ile Ebeni araştırdılar. Fa
kat bunların ikis;nden e:ı kücük 
bir eser bulamadılar. Geldiler:~ 

- Bütün ormanı altüst ettik., 
Fakat bir akl:>abe.nın bir kclrtal ilt: 
çarpışmıu•nd,n, kart;\ lın tiiyleriui 
yolması'ldan baıka bir fey göre· 
medik." dediler. 

Bu iki yırtıcı ku, arasımla ce
reyan eden mücadelenin hikiyeıi 
Rüstemin merakına gitti. Yaya o
larak hadise yerine kadar gitti. 
Fakat oraya varınca nr. kartal. ne 
rle akbaba göremedi. GeriyE" dön· 
düğü vakit ise at!e.rın ortadan kav 
holrfn~mt•. v,.1.,ız meydanda filh1 

kaldıiını gördü. 
(Sonu var) 

Santander'in zaptı üzerine Frankonun hakkı 
tanınacak deniyor 

Santander'in teslimi ile, Valen-1 
cia (Valensiya) hükumetinin Mil
letler Cemiyetine müracaat>, Ak
denizde gemilerin taarruza uğra
ması, ve İspanyol meselesi, Fran
sız gazetelerinin mütalealarrnda 
tekrar yer almağa batlamıştır. Hazer denlzlndek 1 
~e Jour (~öjur_) gazetesinden: su alcahyor 
Nasyonalıstlerın yeni muzaff c- ---- _...__ 

riyetleri, İspanyol meselesinin dip Bir a ır zarf ıncla Hazer denizinde 
lomatik safhasını değiştirmiştir. yap~lan lt'tkiklerin neticf'~İ, hu dt>ııiz
Şimdi devletler, General Franko- dckı "ll ı.l'' iye inin İ·teıııatik hir ~u
nun muharip hakkını tanımaktan reııe al~alnıakta olıltı~uıııı ~ii-ıı•rıııı·k-
artık imtina edeıniyeceklerdir." tetlir. 

Aube (Ob) gazetesinden: Hazı-r ılı·niz;nr .. ıralarmcla r;ok lıii· 
"Nasyonalistler, şimdi bütün ~ iikler ele mewucl olıln~u halde. 300"e 

kuvvetlerini Madridin önünde top yakın nehir H' ınnak akmaktnrlrr. fa
lamağa muaffak olacaklardır. Mad kat lııınlarııı gPtirdikl"rİ •11. t e 'wlılııı
rit timdiye kadar birçok hücum- rat ilt~ Ç~~aı~ nıiktarı ılolcluraeak tlc•rt'
lara mukavemet etmittir. Acaba reıl~ ıleı.::ıldır. 
yakında yapılacak olan hücuma l 937 ilklı:ılıarrnılıı. ınııakl:ırm H 

da kaJ'fıkoyabilecek mi? Bu nok- ndıirler;ıı lıızlı aktığı zaıııaıılanla 
tada ne olup biteceğini sonbahar Hazrr ılı•rıi?.iniıı ,.., İ) c.-i :?:> ,.arıtinırt· 
içinde her halde öğrenmit olaca- re ) iik·clrniştir: lıalhuki talıminlerc 
iız. Maamafih Madrit, mukave- ~iire tehrlılıurat ilr , ukua t;('lrcek o

met ettikçe fıpanya harbi meıele- lan alı;alrun miktarı 4:1 ı-antinwtrt',· i 
ıinin beynelmilel aafhaıı ula de- hulal"akur. nu suret il'• im <:f'lll'. ';,~ 
iitmiyecektir." me' :ıiminıle, ~u ,.., İ) ı• i. l Oıl ,.11 ... ;,nr-

Epoque (Epok) ıazeteeinden: fmdaki , ..... ati ~"' i," inin '>0 ila 92 
"Valencia hükCimetinin Lond- ı-antiınetre 'e lu-;ııı i~P 11 ~ :ıntiınctre , 

radaki ademi müdahale komiteıi- a~a~r .. ınıfa hıılıııııwaktrr. 
ne müracaat etmiyerek Milletle:t Yeni bfr hava ·yolu 
Cemiyeti konseyine müracaat et-
mui badi bir harekettir. Birkaç .. Bakfı .ile. So<;İ ara rıııla ) olcıı ııakli 
güne kadar Cenevrede mühim bir ıçın ) eııı hır Jın, a y<ılu ar~ılı111~ 'c i·· 
İçtima devresi açılacaktır. Bu içti· lf'nıe~" ha~lamı~tır. On ki-:ilik ınyya· 
ma devresinde bilhassa Habe,iı- relcr:n i ~ lcıli~i hn yolda ~olımn. Ku
tanın vefatını tescil gibi kaçamak- tai~, Tiflicı. Kir"' :ıhacl 'e E, lalı·ıu 
lı bir yoldan İtalyan imparatorlu- İni~ i .. ıa~yonları 'ımlır H tan arı• lııı
ğunun tanınması gibi birtakım mü ralarıln İnerrk '" 'o1ru alıp 'crrrl'k 
him meseleler müzakere edilecek· Rnkiı~clan · oı:i' ve 'r Soc.;i'ılı•ıı Hnkfı ·, a 
tir. Bu da Roma ile Ln,,dra ve ICe· ~idip grl111rktecl"r. 
za hiç ,uphesiz Roma ile Pfltı. •. nır ıenatsUb meseıesl 
rasında bir yaklatmanın batlan· 
gıcı olacaktır. Valencia, bu neti
cenin husul bulmasına muhalefet 
etmek ister. Fakat çevireceği m:ı· 
nevranın muvaffakıyetle netice· 
lenmesinin ihtimali yoktur. Zira 
ispanya dünyayı alakadar eder ise 
de sulh ondan daha az alakadar 
etmez.'' 

Popoulaire ·(Popüler) gazete· 
ıinden: 

"Eğer Milletler Cemiyeti, ken· 

Pariste .fan clii Km rrı j .. ıninılc ~cııç, 

~ii7.d 'c dalıa ı;iizcli paralı hir \nıe· 
rikan flonııözii kavh<ılrlu. Hh avrf<' lıa· 
kılırt-a hunu lıa) ;hullar kal.lı~ıııı~l:ır. 
\'e genç 'k ızr ~Prh<'9 lıırakımık için pa· 
ra L tem işler. Riitiin Frarı .. ız ha mı lıw 
nunla ını-~gul. Ha hulmı<lu. ha hnlw 
nuvor divorlar. G:ınt lıO\ arıla lıir 

kı; olan jan fHi K°'·;n af·aha kf'1Hli .. j
ne rckliim ettirmek için nıi bir tarnfa 
~rvı~h. \0ok~a hakikatf'n lınnluıllar ta
raf nırla~ nır kaldırrlılı? ... Krnıli tev
ze~inin anlattığı .. u lıika\"f') i ılinl«rs~
niz ikinri ihtimali daha km' rtli lıu
hırııunuz: 

di nazarında hali bir mana ifade 
ediyorsa İspanyol cumhuriyetinin 
bu cemiyet tarafından tekr3r kon
ıeye intihap edilmesi icabed~r. • 

İngilizlerin Milletler Cemıyetı· ''J an lıir ak::am "'" ~"lnıcıııi~ı i. 
h t kk··11 • bu bap Te' 7.C'İ merak İı·inılc.' ıli. Grec 'arr ne müza are teıe u erı, • 

ta hükumetleri üzerinde tazyik ic· 81 hir telefon ~aldı: 
ra etmek suretiyle vazifelerini ya· - \ınan tl"p:r ılf'rlıal kalk ı:i' in. 
pabilirler. . R('nİ lıaHlıııl'ar ka~mlılar. 100 ,Jolıır 

Bize gelince, biz F ranaaaakı 'crıııf'yiıwr l11ralrnın' orlar.. t .. ıc ucl-
halkvlar cephesi hükUın~ine, ö- re:" ılr: ı:ııclur: · • 
nümüzdeki içtima devreıınde ta- Za\fıllı lf'\"ZI' kalktı. ~ii,·lr.nen nrl' 
bii icrası kendisine terettüp eder. gitti. Fakat lıa~ ret! J an hi

0

r ~iirii ~rnç 
di~er mühim teşebbüsleri izrar el- •lrlikanlmı•t ilra ında bo§ ~aıııpanya 
yneksi7.İn va7İf•sini ifada terfl!d- ~i~elcrh lı• lıcraherdi. 
rlüt ~deef";::.; .. ; dij•ilnmek gib: b;r Jan tc\'7.P ini giiriinrc: 
hareketi"' 1~··'··" ,_..,,,,~... - \rf f"ıler iniz cl~cli. Sizi ralınt..ız 

fi .il a I ŞB I h lfıU ('fi i111. Fcıkat araım-.ıla kirn-ı·n in şanı· 
pan)a ınaerafmı ödeyecek pnra ı )ok· 

f .. .,,' y f .. -ırı, serrri ,..-üdd,.•tnce lz-
k 

v t ... 
"'lir-le bir f ...... "",. ..... •eıi ç• ll!T"'" "'• 

d k Dan iiz kız iki ı.aatlik hir gr•·iknıe 
J..-,.',_!T',,.• •• 1":~., tl'c •'\ytSD1T r-Ö- ij • > 

r ... ı.. ..... ~ ~-··ı.. , '·un bu te!lrf...hüıiinü erna!'ımla 100 dolarlık ampanyıı içer 
,1 .. b ... ~.._-.:ı·1. 1'• .. -•ı" ııer"i ı, .. t'1'a _ H it:irir,.e. 2:; 'iinliik h=r kayıh f''na· 

, F m•l:ı kaı· cıi~e ııampan, a irer 'e i~i-fo-.... t pek ivi •c .. b:te vartı.v"c- ...... i · • • 
fl1r ............ ~ '""'nÇ ,.,,;, Pehret rir? .. ıı: ize hir ni:s!ıct \C tena~iip 

Ke-n'1 r. ... c;}ftnn Fuar tarloamdan iki rııe-cJr,..· .... 
,. .. ..,.., a11v,,ruz: Deniz altındil 
Türk artık kesmemeli binrJ:~i ,.::>;; -

lam dair, 
Artık kararh•rımız sözlerde kalma -

malı. 
Kalp Ti.irk, mal Tiirk. duv~u Türk, 

düşünce Avrupalıl 
Kullanmalı her zaman, her yerde 

yerli malı. 
Rnnu fısıldamakta Akdenizin sulan: 
'·Renk, neı'e, hayat, arzu, kırmızı, 

beyaz, un: 
Ciiz ortaamdııı bile yaratıvor bahan; 
Gi.izel lzmir F mm, güzel lzmir F u • 

arı ... 

Şu' \merikalılar garip in nnlartlır. 1 
Geı;enlercl~ hir Anwrikalı ı.;ift e\ leıw
ı·('k nr arann:lar. nihayet §iındi)e ka· 
clar lın yerılc> lıatta t:ıyvarf'ılc bile ııi· 
kalı vnpıklığı için. clmizaltını terc·Hı 
elııırkt" karar kıln11~larılır. 

iki i ıle ılalgıc; Plhi r.leri ı;i) mi~. 
papaı;ı <in ılal<?ıı; kl\mft>tİne Fokn11111lnr 
w ıl~nİ7.in •lihinf' İnmi ,.lndir. 

1n an kendi k<'ndieine unu ııor 
maktan ıJ uraınaYor: . 

Araba halavı l!t>yahatlf'rini de deni· 
zin dibinde mi )apacaklar?., 

Pari .. in kcnarlnrmıla, frik• 
lıalıa girıııeıııi ormanlar gibi 
kunç ) erler 'ardır: Parie cnterJJ 
nal . ergisindeki frika parçalı 
ılaıı lıalı .. cdiyoruz sanmayın. BU" 
l\tonnıarter'dir. Burada tıpkı '' 
ormanların, içinde sergerdelik 
arolruılar 'C) n ırtlanlar gibi a 
lar \ardır. Getenlcrde bir kan~ 
ka, ~a ı ) üziiıulı•n :\fargui-i i~rJl 
lıir hın dut ' tef ani isminde bir 
dudu Bldürdü ~e na ıl a yakıl 
) nkalaıııııa) abilirdi de. 

~ • .ı • F ,iJJ11, 
:)ımnı gene ran ız gazett 

okuılu~uııınza ~ifre Monnıerter'de 
ılc kan gütme da' al!I yoktur. 01' 
lır) nzlarln zenciler ara ında da 
) iik bir <lü~ıııanlık 'ardır. Bunlal' 
rihirlerinin işlerine sekte 'uruyor 
) e müteınad i) en lıiribirlerini bı 
maktadırlar. 

Geçenlerde \1onmarter "deki 
koıııi erine demi ler ki: 

- Hu iki kabileyi harıştırnı~ 
cina)etl<'rİn ününe geçmek lizııt'~ 

Bnkm komi erin verdiği ce,·ab~ 
- E, et hu iki kabileyi ba ;l' 

ııınk lazımdır. Fakat na~rl Afrİ~ el" 
lıirc.;ok ormanlara incan gire1!' .J 
?\fnıtınartcr ormanına da henüz ilP"" 

~i rf.'rıı iyor. 

Par~• seraıs• .. ~ 
Psari tc era:ı· miinsaaPhfl'!th.·lfl'! ... I 

)"<'nilikle_r yapı ınrştır. Bunları 1' Jt 
lnra 'urunra ~u neticeler elde ti 
ınrkt<'dir. Cmumi binalarılan ~ti' 
ııe inin hanakları •lf'ği~tiri11111t .« 
811111111 i~in. 8.000 karemetre ~u~ 
lıarf'Utlllll"tlr. }:\ f p) kule İndr.kt L" • ., ..,1 
rn~ı ılikınrk i~in lif' iki huçuk 
rıu• t rı- tire kullanılım~tır. ~ 

Gı•nr unıunıi lıahç.,.lerr 7oO. ~O 
h('~onya 100,000 muhtelif çi~e~oıj( 
kilometre uzunhı~ımcla ç'.t ,hkt 
tir. . ,ti 

E~cr tiirlii ırlkrde )&zı)an ·~,,. 
le\ lı a (:°ırı hiribir"nc eklrn<'<'t'k. ~.,l' 
hunların uzunlu~u hiitün Parıdt t· 

1 ... k l ··ı t e 'arlarınm uzun nı;una tı• a nı tJf• 
\ğa r; la~ hile-. . ryal~~te. ç.1~;jo0 

ROO taııf'-J , emu ıl"g ştırı11 1~· • tit• . rk ·11111~ 
ta 11 ~,.inin Hrine. ha,kaları ı ı 1 JdırıM 
'\ani 2000 metr(' klip toprak ka 
nı 1 ,.. , r h:ı..,ka ) ere kvnnın:;tur· iııli' 

S . .. 1 . l ~ in tel11 ı( . er~ı 11111 ıa~c wıı~ *' .::enr ,1 
~i i· ·iıı fn-.;Ja olarak. 5r,.ooo ant .~d1,,c 
~ u o 
ın:ı.k ııwı·buri' ı•li 'arılır. Bu JT1 
:l aılamın iimrlinr mü a' idir. .j)tf 

Pnri·tı>k1 noli-lı•rılt'n "' hrkh~ıtcf 
J •• ı · · · f d ,e,a a• ı en ıll'tr ıırı, ")rı c er f' • ~t 

l"ra ~ ~1 ı;fü;tcm1ektc lmllanıhıt 
ılır. .. f••'' 
~ ilıaHt Pariı: lrnl i l1ergun doYtJ( 

olRrak S00.000 ki~inin karnını 
makatılır. ~ 

Geçmiş Kır~ 
191, 

27 Ağustos 

ZavaHı Sarıyer 1e 
f11etu 

Di.ın snat üç buçukta 58_.tİtd' 
bir yangın zuhur etmiş ,,e r~rŞ1eti• 
oynadığı mcşum bir rolle 

91 ı,ifİ' 
• • ~ş ı 

ni tev~i ederek o havalının 

ni mucip olmuştur. 't~f 
da l 1 

Yangının yalyılmasın Ç'O 
noksanının da tesiri olrnuttur~ 
bukludan gelebilen tek bir 'tttJI~ 
çalışını~ ve ancak geı; v~ı ~ 
müfrezeler yetitebilmittır. ~' 
itfaiyesi de icrai faaliyet ;eO ~ 
(500) ev (50) dükkan kil'J\1 

mııtır, 
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G----eı--ecek günler için 
fen neler hazırhyor? 

Yazan ===== 

ŞEHiR HABERLERi 
f~czacı nıekte-

Esnaf cemiyelin-j Fındık 
deki toplantı )·atları 

na,~lun 

irıdirilec 
fi 
k 

CelAD Nur i ı ıerı 

d~Ji~ . 
.,. 11~urn s~n~aşındayı~. Benım doğ - \'etten istifadenin çareai bulundu, fa~ 
u' ıçinde d ~tomobıl ve bunun ha- zedelim. Bittabi bundan bir içtimaı 
~ ~ Ve d en~z altında tatbikatı olan ve iktisadi mesele meydana çıka -ı 
~IJi teJgraf~=~~ı ~e~il_eri yoktu. cak. Kuvvet, meccani 1 Cihanları_ de· 

hinde nı ii h i n ı 
bir dersin ki tn -

hı vok rn u 

Esnafların bü l lln 
dertleri teshil e d ildi 

lstanbul aylavlan Birlesik Esnaf 
Cemiyetlerinin Türbedeki · merkezin
de diin saat 15 te tekrar toplanmış. 
mufltclif esnnf şubelerinin dileklerini 
dinlen.eğe devam etmiştir. 

Vekalelle11 gele11 eıııir 
iizeı ine letkilıler 

gapıltgoı 

dı )'telgrafı ' lakın ınsanlar etl- virecek mertebede bir cer kuvvetı pa 
but erin Üst:~dradyoyu _bilmiyorlar - rasız olarak elinizde ... l§te bundan ı 
a· •ıar ku . e ve denızlerde ancak pek esaslı b. . k'r meydana gele· r 

tr ara}ıkvbvetınden istifade edilirdi cektir B .~r -~n 1 ~~Cn meseleleri/ 
ttti1er 1 abamı Musula vali tayi~ b' ,. . ugununl u )u 'dı'r Komü- ı 
Ve L • stanb ld ır say ve ame meŞe eaı · 
L ıtırk [> u an oraya kırk gün nizm " r RadikaFzm hep 
qtı Pek"ecdede gitti. Elektrik tatbi _ ( • ' •• osyalı):r..m, k 1 rı •etrafında! 

yak al ı. say ve ame no ta a . . k. I 
det 1 ırı devre degı~·n .. d devrediyor. Eğer benimkı, senı.n 1 0 

sta b ve uzun mu - d . 1 ki nibı mas-
~tldi n ul petrol ile ten . d"l masay ı, ımıanlar mr. e er e k 
~ : Elektriğin bin b' tvtıbrk e ı e r<\fsız yasasaydıfar hiçbir ihtilif çı ":'a 

tnaa ır a atın • k ~ L" k' . k' d var senın 
tL_ n cinsinin hab · kt yaca h. a ın benım ı e • .1 akJu~risini fizik bil<Y%i:o bou . l ki de. Meccani muharrik kuvvhedt. ı e 

t ~uırı b ,.. e re u . h .. 1 . bir e ıye 
e ~ . U~ u terakkiler İı;ıt b" •.1 ıse er ne varsa cum eaı . d 

lltttı •. • :r e, O} e ki' d h km bır tarz a Art k ornrümü istiap ediyor! ~e ın e, ya ut ona ya b' t 
~dı. JC hcrnen hemen mesafe kal - insanın ağzına düıecek ! ~unu ~;taa~ 
~ilteci d~~Çen gün iki Japonyalı tay- savvur, bir h'ayal olm~k uze~:clar 8 

( 'lıtstııek ort günden az bir :zamanda ya atmıyorrum. T erak~~~~ o ··n 6u 
~"ilht)ctlerinden Londraya gittiler buk gidiyor ki, yarı~ ~budrgu Ü ·es • 

Uiin eczan ıııektı·biııdc• rJkıı 

~an bir ıaldıı· ıııür,ıcuat t•der<>k 
bize iki t•\ ılı ıı Jcrd , anılı: 1:0-za 
t•İ ıııektehi~ıdc· iki ılt>;•teıı ıınfta 
kalanlarııı t'\' c•lcc iııııilınııları 'r 
rilıni,. diğf'r der.:-lndeıı ııııf ~~c~ 
:-eler hile ) eni ha~tan ııııııııııi hir 
imtihana dalıa tithi tutulacakl:ı 
rmdaıı 'e kitıtp;,ızlıktaıı !.. lıi rin 
c·i rııe .. elenin üııi' c•r-iıe kaııııııl :: rı 
na ajd lıir nH•·elc cılclu~ıınıı ~iiıılw 
~oktur. Bıı lıu u .. ta rektiirlii~iiıı 
le<·riilıelere i-tinaıleıı 't•rılii!i lı ·r 
Jıiikünı 'artlır ki Vekalet tar.tf:n 
dan da ta~' ip edilıııi)tir. Fak:ı ı 
~ika) etin ,ikinci plıinrnılıı ileri 
iiriil~n kitap ızhk ıııe•cle ini rc1' 

tiirlii;-,iiıı nazarı ılikkatiııc ko)
ınak liizunıund.ın keıuliınizi aln 
ınadıl.:. •ı ~cJ· de en uzak yerden · · kuvvetten herhalde stıfa e m Y 

'Yor· h msan se 1 'k . d '-~u • aberler teati edi]i •or ser o acak. .. ,. ] ~- ih eki talclıcııın 'er ı~ 
}'~t a~dan böyle buhar m k'} : Bu takdirde bugiinku ~y ve ame ıııalıiınata gijre mektepte i"peıı· 
~~lece~r, kaba, köhne bir : 1:;e:3:rf:- Ü7erine kurulmuı ikt.isad_ı ?Je~ nj c·iyari kiınHıqı .ıitl, ta1ehenin e· 
~ · Evet ı D · d -· · } e olacak l Radyo makınesının usu linde okm.ac:ak lıcrlıangi lıir ki· 
~ıı~lldan ~ık;:~~a~:.ışıyor: Bu- bulduğunu teemmül edersek bunun- tap )oktu~. Hu , zİ)Ct kor~ı ın · 
~t~tdc sonra buhar mak· · . .. la bir terakkinin de. yakın~. ~~s.u] da talehc iiylc di)or: Diğer lıii· 
c1r;r~ &Ötec -· . 190ıOnesını n:u- bulacağım pek ala tahmin edebılırız. tiin der !erden mm aff ak im ti· 
d·1tt.ı · egız, 'e senesıne kk' t 
• b.~~ ınsanların ne kadar . Bundan evvelki tera ıya yava§ j hunlar , nnıcıııizc rağmen tı•k 
llJfi~ıttrıı takd' d ~· Bgerı 01. - yavas o ldu da pek farkına varama • hir der .. ten nıu\'aff aki\·ct .. izlik 
}'Ot 1( lllakı'n ır. e_ ~,cei;Sız. u devır, dık l\"ese)a" •ı'mdiki tekamül yarım . esını 1 f' v .. r. .. · ı s- hii-ranırnıza ehep olu} or: ınek· 
~ııı llfilak rn k' · de go un_ı - asrın eseridir. Fakat yarım asır ev • lep iclare ı' ı'ıııtı'lıanlarr fltt kadar '•I ıar h a ınesın en evveJ m b' · • · d. "~i . ep kürre· (.. · · vel dünvadan ~öçen mnı şım 1 u • ıkr tutarkf'ıı. acaha neden dola, ı 
ltı ı..llı &oriiyorl ı darzıK~ dulzerınde) yandırs~mz. infilak motörü, tayyare, 

1ıtı_ tıç- ar ı. ana arı yok- d . . J f . k kitahı olını) an <ler )er Jı.ıkkmd:> 
K "-<lk· !!tınlar. en ızaltr, telsız te gra • sınema arşı tı) nı ıkr nizamı tathik ederek 

b·Ofldo1;kŞirııdj kanadı en kUV\'etli sın~, bu zr~~~t.Ün bütün §:;rıra~k! elimize hir kitap\ rrınek lüzumu· 
''~~3Urete uııundan daha miikemmel nere en k ge gını, nereye gı ecegını mı clııymayor ! .. , 

ÜıedcnLeri fındık n.n lun fi) atin· 

Dünkü toplantıda saylavlarımız 

rmılıı 'npur areuıelPrİıı in ) apıııakta 
ulc.lukları z.ıııı 11lak.11lurlıırııı ara .. md.t 
a·nhi~ct ile .Laı· rlırnınnkınuır. Uclf' 

yine esnafların mühim dilekleri kar
~ısında kalmışlar, ve bunlar; ehem -
miyetle dnilemişlerdir. 

ihracat ıııe' ~iıııiııılı• hıı 1.aııımo ufak 
bir zııııı ıhıluı ilih c cdilrııi olnın-ı e· 
efle tr.lnkki etlilıııi:2tir. 

Bu defa da toplantıda her esnaf 
cemiyeti dileklerini ayrı ayrı tesbit 
ederek bir rapor halinde Jstanbul say 
lavlarımı vermişler, ayrıca da mebus 
lnnnıızla asnaf arasında samimi has
bihaller geçmiştir. 

Omııı için lkıi-.aı \ ekaletiııclcıı lc
t:uılıul l>eniz ticaret l\lüdiirliiğliııe lı.ı· 
zı tfirektifler 'crilıııi . lnı acentelerin 
teınn- Pdilerek na\ lon fİ) atlarınm 
indiril ıııe~i lı n u,,unda alikaclarlıı rl a 
tema a ge~ilme i i tenilmi tir. Ru 

cümleden olarak Deniz Ticaret 1\Jiidii· 
rii Müfit ·ecdct'in ha~anlığı altmda 
cliiıı ahalı Deniz Ticaret 1iidiirlii· 
ğföul alakadar acentelerin i~tiraki~·
le lıir toplantı ~apdıııı~. fındık 11a,
lonların111 indirilme i Jnı ... u undn r-

Ronıen eı hanı haı p 
ı eisi 

Hususf bir tayyare ile 
memleketine döndU 

Şehrimizde bulunan Romen erka
nıharbiye reisi general Sikitiyu, dün 
sabah Biikreslen hususi surette ge -
len bir Romen tayyaresi ile memle
ketine gitmi~tir. 

Diğer misafir erkfınıharpler, dün 
sabah istirahat etmişler, öğ~yin hu-

1 
susı surette yemek yedikten onra, 
sehirde gezinti yapmışlardır . 

Yunan erkAnı harp reisi 
Yunan erkamharbiye reisi gene • 

ral Papagos dün vilayete. belediyeye 
ve 1 tnnbul kumandanlığına giderek 
birer veda kartı bırakmıştır. 

Çoı ap ve trikotaj /ah
ı ikalaı ında k ontrol 

a~lı g\irü meler cere) an etmiftİr. Bn 
giirii~meler,Jen lıeniiz kafi 'e ıııii-hct 
hir netice alınmamı• olm&kla heraber 
arcntelerin na' tonları hir miktar in· 
direce~i anla ılmıstır. 

f>iğPr taraftan i ıih al bölgeleri· 
ıııizclPn alman lıahtrlerc göre: hu 'ıl 
frnclık malı uliıniz ~ok bereketli ol· 
ımı~tnr. l\1ah~uı kalite itibari) le de 
diğer ene.lcre nazaran ii tündiir 'e 
mulıtf'lif 'abancı iilke1ertlen fındık' 
iizerinc u;iihiın i.teldcr uL:i olımı~-
tıır. 

Bıı ıl ilırar.atıııı11.1n miilıim hir kıs 
1111111 fııulık ıııah ulii te kil edeceğin
den fmdık na\'Junlarmm indirilme.i 
ilıracatınrn:ın kolayla tırılma ını te· 
ıııin eclecektir. 

~t.L '«attc bhavanrn içinde her r· I" unutaca . Talebenin ij-~ ledij;j hu kadar ! 
d 4lta s . Ulunabılıyorıar. r aY~ u "'--·- ı.. .. h •• m••·-·· •• 4!c;:-: ... tc ~ . " 
cl'fac;-

1
/}ahat değil, ( umk~erı'n)"kı)z rakkiyat husul bulursa. ki tekrar ede. Hu müna ehetJe terlıı~ e ıstt";ın fktisat vekaleti tamfı:ıclan görü -
'latJ ı ı· b 1 d b ' lerinclen hirrofo kitaJ>-ızlı~m a· len Ju"zum u"z · h · · d b ) •l ~eıJı . ım, un ar o erece müste at §ey • :1o ., • · enne §e nmız e u u -

" c• ,.. l d le\'Jıinde ,.e dalıa ~onra kitalıı f ·ı- 'k · .c b 'k 

Kuruçeşme kömür 
depoları tı' ıttri'- k ••San buhar kuv,·et' d er eğildir, para mefhumu ne ola _ " nan çorap, anı a ve trı otaı ra n a 

ıı.ı ıı: u ın en k '" .1 1Jkutan hir nınaJlinı de me,·cud 1 b"t.. · ti · k'k d'I ı Jql.lcrı .. · . "'''etinden inf:ıa-k k , c:ı ? ıv uharrik kuvvet bedava o]un· arının u un vazıye erı tet ı e ı - K dek' k" .. d la ıt;ı .,ıtıfad . , . uvve - d " d k d oldni!tına :öre talebenin kitap· gwe bac:l t B . l T' urnçeıme ı omur epo rr • 
L"' ı) Lr e ettı . Acaba arad ca unya a ne a ar eıya varsa cüm " .. me :s anmış ır. u 1§ e ıcaret 'ki • le" .. t 1 .. ··ı ı_ ,,er'- ld a ne 1 f d d h ~ız Jurakılnıa~ındaki chchi anla· Od d l 'k' .. · nm neşrettı erı omur oz arı yu -
~ ıci • .?8 e §urasını unut , ~~inin iyatm a e şetli bir düşkün- asın an ayrı an ı ·ı raportor m~- zünden civardaki evlerde oturulmaz 

tı 1;_ Ylı tıç k ma}a· ]"k h 1 ı .. b dih'd" .rnnınılıi.:ııııızr lmrada ilih c t>ilc· gul olmakta fab ·k 1 · }'t "< ard uvvetten j,tjf d · u 881 0 acagı e ı ır. Alemin ~ ' n 8 ann ayrı ayrı ıs olduğu iddiası üzerine Kuruçe§meli • 
f:ı~tcciJikt ı ~elrnemistir Bilh a enın bugünkü istih'..cıal vasıtaları o zaman liııı. tıhsal kudretleri ile, çalıştırdığı ame- fer tarafından kömür depolan aleyhi 
ı... caı. Be daha l'.ı·r .çok·- t asksak. tay muattal kalaa-.Jd Fabrikalar duracak. le miktarı ve yıllık istihsalatını tet - d 1 d Jet 1 da ··ıcı ıt u l o era ıyat M k J At pazarı kaldır,hyar k"k tt'kt . b" ne ava açı mı,, o or ar n rapor 
l'ıı ıc ll'lii 11 arı simdiden t h . . a ine ere artık hiç bir ihtiyaç kal • 1 e 1 en sonra genış ır rapor )ar aLmmıı. mahkemeye ibraz edil -
}' ~k ?nii lllkk.iin değildir. Ta~ ~ın et - mayacak. Bugün pek yeni addettiği- Şehir mütehassısı Prost Fatihteki hazırlanarak iktisat vekaletine gön· miıtir. 
!'c ~ttir lll tin olsa onlar mın ebt - miz a letlerden bir çoğu eskimi• bu • Atpazannın kaldırılmasına karar ver derilecektir. T emyjz mahkemesi oradaki kö • 

td· tl'ıeJc d . 1 0 merte e- ı k "11 miştir. Orada bir park yapılacaktır. On spor kurumu ı. e ırnkan d · . . unaca . miirlerin toz ne~~dip etmediklerinin 
Yap aıresırııe gı · Bütün içtimai meseleler iktisadi Bundan baıka Emirganda cami ar Tarihi bir varlık ta§ıyan okculu · tesbiti için maden mühendisleri tara-

b .. ~'ın~cb~ daha ne kaldı? meseleJ~re .. ba~lıdır .. Yani iktisadiyat ~:~~~r~ bir de çocuk bahçesi yapıla- ğun yeniden canlanmasını lemin i - fmdan da tetkikat yapılmasına Jü • 
di oJIJ d Ieıneyiz B"I k başka turlu gı tseydı, elbette içtimai· çin kurulan Ok Spor Kurumu önii - zum gö termi§tİ. Üç maden mühen • 
~ ~ Cftikı"k. Uki~· b.!t~.e Aleyg~~ • yat de tahavviiJ ederdi. Bu kaide de- Futbolcuları davet miizdeki pazart~si günii saat 17 de disi tetkiklerini yapıp rapmlannr hu· 
~~"ctt er; Atonıl u una ımler~n ıd ğişmez;. Bugünkü alemi doğuran bu Fenerbahçe - Güne§ kulübünden: Beyoğlu C. H. Partisi bi.1asındaki sa kuk mahkemesine "ermitlerdir. 
d '~atı en istifade a~ akas~ndakınde günün meseleleridir. Onlar ortadan Aıağıda isimleri yazılı futbolcüle- !onunda t()renı~ açılarak çalışmasına Gelecek ayın on yedisinde depo • 
~~l\ırı dil ~iirekep buTe d \ ~r. Evetf kalkınca bugünkü alem de esaslı bir rin Pire muhtelitine kar§ı oynamak bacılayacaktrr. lar hakkında kati karar verilecektir. 
~ 1~\ctka~mqmd hun ugumad. suret~~i~m~okaktı~ üzue29~~937p~Mgünüs.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

\1"'11ı' .1 ı b an asıl olacak [) ·· d · . t 16 d ""c·· k ı ··b·· d b 1 1 
·a . ı c d Undan bir .,. . . . unya 1\ ıctımai meseleyi hallet • a a uneş u u un e u unma K 1 • k A ı • • d 

L rı, t ağJ ""erresının m- mek iç' K ·· . J f ları tebliğ olunur u e 1 as erı ısesın e ıı'll).· rıcrn ar Yerinden oynay·ac k .'" .onıunıst er, m uh te)i ren C · F 
\tfııı'~ ~IJ.~? hemen bedava bı'r mau~ ve .•ekıldek~ Sosyalistler, Fa§İstler, ihat, Hüsamettin, aruk, Lebip, 
1 itil Yvctı f muhaf k-) Jbrahim, Bülent, Niyazi, Nacı· ı:-_at o·" fır şte aza ar ar uğra•ıp duruyor - uıı s l 

ı YakJ şunun esrarına 1 Sa-d ır Selahattin. Aytan. M. Reşat, Şaban, U s~nor QTl 
A.~rakk· aşmaz insanlıkta - ~r.. "' an sola, sonra soldan sağa ba r 

hı.ı;vılJhaı.-k olacağı şüph . d' anı g~dıyorlar. Lakin asla İçtimai mesele·/ Rasih, Orhan, Can z. 
~~d~tıa. ~ kuvvet mecc=~ız ır. yı hall~demiyorlar. Böyle. mesela, sanayi basit, amele, yani endüstri a· 
~rı '~ele buak.~n ?ir ucuzluk~: r veyB~ :tomla~m. icind~ki dehşet!; !:uvvet • me]esi yok den~~e~~k derec~~e az ol • 
~11 Cıçtirn ~un ınsanları birb' · k ~- rden ıo:tıfadenın rAreşi bıılıınsa bu- du~undan bu gunun (endustriyel) 
~ trq 1 aı nı ırıne a gun b . . • fd k 1 ı . k s· k 'tr &ıc h· C8ele) Zı!n · f k' u ırtırnaı m,-.,ı ... ı:ı .. r erbabı o u mese e erı yo tu. ır ta ·ım terakki-
~J,-111itt ~'!, .kalrnay~cak g~b"d' a B~· lan v~rde hlacaklar ! yat ile bu meseleler halledilirse orta-
'~ 1l',ti h &ılrııasile hudu~ 1 ır. ı r NC'tekim bundan evvelki dünyada da ne kalacak? 

tt' bir lll asıf olursa a -trk suz dc-er ,••••••••••-••••••••••••••s 
l~iJ.J~kttik ~) ele kalır ~ı? on an 1 
~ -ıı iç 1 c b. h 
t Cthaıd adim Y ayli meselr ha) . 1 

t:c~ iati~ elektrik kunan . fey]ezofları 
\> tırl)-ı adc cd'J .uvvetınden bu de 
~t~ll'l cll'ıişleı-d·ı ebı!eceğini akıllarına 
-•ıl~d· Çiink " ı. (Kadim Yunan) di-
~ı, rr r:- u elekt ·- d k.. '<\fıll'l · ..;.fIM rıge a koyanlar 

Islan bul Belediyesinden : 

f 8/8/987 
eli lir. 

T. il tenb!hl Belediyey e 

~lcq t'~dan h~rııbı~~an. hatta yakın 
rıA Oır ıç ırıh' b" b 1 Ak t 18 ., at 20 

bayramı güzel geçti 

\otı "'ll'lc .~e,Ye ba -ı iÇ ır ra rta ile j samlarf saa f e s a 
~ t Cd tıkada g 1 olmayan bir ale k ' · k · · · · ·· d 
~~ Cfllc~di. Bses alacağını tasav-ı arasında Kara oy oprusun en . J~uleli askeri lisesi talebell"Ti yıl -ı ma göre eğlencelert> baRlanını tır. 
t~~8c~~ lıcu"laJUherak~i haşıJ oldu, dolu ve bOŞ yük ara bal an ile hay- Jık su sporları bayramını diin öğle- Program iiç kisma ayrılım \e her 

~Jaıfr, ~~ .. Verirse b?r kım yetmiş, vanların geçmemesi hakkındaki den sonra kalabalık bir kitlenin İştira kısımda okulun muhtelif sınıfların· 
~ URtncs· • r radyo aleti sa- kile yopmıtlardır. da okuyan talebeler şenlikler yapmııı 

h Su·- 1111 aÇarveNevyorku} yasak, görülen lüzuma binaen ya- Spor bayramına Kuleli lisesi as_ !ardır. Talebeler suya atlama ve yüz 
~:e h~l'l'ı ~aYct rn ·· rlm saat geri alınarak saat 18 ife keri bandosunun çaldığı istiklal mar meyan§lannda birçok muvaffak ol· 

l-rf!t ı. Bu fi ile upte7.el bir İş ha-ı O h d 11 · şile başlanmış daha sonra okula dİ • mutlardır. 
tin~~ ~~l!rt kirıı~ti aya kar~ı utıkı' saat 19,3 arasına asre mıştir. rektörii bir söylev vererek okulun Eğlenceler geç vakte kadar sür. 
~~ ilYyiiJatırn~k·b. ilan olunur. "8,, "5632,, şimdiye kadar yapmış olduğu bay- mi.is; programın sonunda d!lvetlilere 

ll'l. Ato ) ıraz ileriye ramlardan bahsetmİ§tir. okula gezdirilmif hazırlanan bir bu· 
rnuara~dakiku~ '···························- s~~n~nrah~~~npro~~ k~~rJMm·~~ 

- - ---====--- - --
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Dört elice evle-
n ı yor Kuruçeşmeden bit · 

fahat döıdü biı adam 
etouguı 

cinayet işlendi 

Tefrıka Numarası : so Yazan: Fel ks Bavman 

Anna Se,lJcle Con 
Dillinger arasında .. 

P .ıri:;tm bildiriliyor: 
Paris ::ıc q;iı-i türıii araiplikler ge· 

lirdiği gıbi hir alay Ja ciice gt'lırnıi~· 
lİ. :::l crg . uiıı im; cğleııeclcriuı.leıı birr 
ni lejkil eden bu kadınlı erkekli cü
• ·el ~ r. adeta diiıı)a i1,;imle yt'ııi bir <liin 
ya ya~atı) orL.mlı. Onların yaptıkları 

oyunlar halka o ka<lar büyük bir nc~e 
'criyurtlu ki! 

Fakat acaba ~imdi aynı halk bu rii· 
cclerdeu iki ı•i f ti ıı :;;c\l1'l ik leriu i haber 

~ ~ 

alııwa se\ inecek mi; ınütec::;::;İr nıi o· 
lc.:cak. 

20 Temmuz 193·t de, Şi-( 
kago emniyet nıüdiirlüğii d-1 
nai f,lSlm ::efinin çalı~ma oda· 
sında zabıta memurları llollis 
t'e Kavli. cinayet masmn ş<>/i 
M~lvin Pön•ise, Con D"llin· 
{!.eri <>le verecek disi mahltr 
hun bulunduğund;,, bahisle, 
bu .~<'-f Pr bir kadın tara/ından 
rnki ihbarın. ciddi nwlıiyettp 
olduğunu iddia ediyorlar.' f lol 
lis, verdiği izahata deı•amla, 
şunları söyleyor: 

- Neyse ... neyse, Hollis ! Siz 
şimdi onu bırakın da, sözlerinizi 
esas meseleye hasrediniz ! Ne de 
olsa, valinin vidam bu ağır me· 
seleyle yüklüdür! 

Hak!katı>n. dünvanm muhtelif yer 
lerimlen Pari~e nı.İ::;afir gt"lmi~ olan 
cücelerin - ikisi katlm iki si erkf'k 
olmak i.izP-rc - dUnlii se\ işıni~tir , .e 
yakrncla iki mesut ~ifı tesis edecekler .. 

lln dicelenlen kadınların Liri Le
lıi standan gclıni;tir. hiri İtalyadan: 
erkeklerin de biri Rustur, diğeri 

Hollis, vali hakkında peıvasız
ca bu hükmü verdikten sonra, an· 
]atmasına §U yoldn devam etti: 

V 1. b Fransız .. 
. - a ı, u a!!ırı ve aykırı hare k Bu tWrl eüce) i bir arada görme -
kette bulunup da Con Dil!inger insana lıakikaıcn tuhaf bir lıis Hriyor: 
hapishaneden çıkar çık r az, gen~ Ken<lini7.i (Su ift ) in me§lıur ciireler 
kadının yanına gitti. Kadın, hiç nra~ına diişmii~ GuJliYer'i zannedi
tereddüt etmeden, kocasını, bu sı· 

Erkekle kadın arasında hazan 
thuddüs eden bir şey, birçk deli
kan1ının hayatına malolmuştur. Bu 
stıretle nice azılı gangsterler can
sı_z ola~a~ kaldırımlara ser.i.lmi§ler, 
n_ıcele:-ının b11 ~uretle fattHvetle 
rıne son veri1mittir. Erkekle ka
dın arasında hazan tahaddü~ e
den ve böyle neticelere vardıran 
şey, kı~kançlıktır. Bu duygu, a
ray~ !lıren her §eyden daha tehli
kelıdır. İşte bulunan kadı _1 k 
k 1 n ra 13, 

anç rkla kıvranaktadır. Kendisi 
Romanyalıdır ve kanında öyJe a
~ırr d7;ecede tehlikeli bir kıskanç
h.k ım uobu yeretmiştir, ki kendi
sıne .. b~hranla;· geçirir . Tıpkı 
vah§ı hır hayvan gibi" kıskanç bir 
kadın! 

O ikHm kadmJarr, neden böyle 
kanı kaynar soyundan oluyor aca
ba? Onun orausnr §eytan bilse ge. 
rek ! Beni alakalandrrmaz ve bu
nunla beraber, şu kadan malUın
dur, ki iyi §ey olarak, kötü ~ey ola
r8.k ta, .. müsbet, menfi bütün hi
r1is~l er kar~rnmch•. da, sıcak iklim
ler kadınlan diye bellenen bu ka
dmlar diğer iklimler kadınların _ 
dan çok daha fazla hararetlidir • 
ler. galeyanlıdırlar. Bu bövle 1·"te 

f ' . ':t ' şe . 

. Ro:nanyalı kadın, bana Con Dil 
lıngerle olan bütün macerasını, bü
tün tefen-üat ve tafsilatile anlattı. 
E, ben uydurma anlatılanları c\• 

~ılsız hikayeleri fark ve temyiz e
debilecek kadar bu sahada vukuf 
sahibiyimdir. Onun ağzından din-
1ediklerimse, doğrudur, hıtkikate 
uygundur! 

Romanyalı kadın, memleketin
den Amerikaya hicret edince ln
d iyanaya gitmiş. fodiyanap~lisle 
bir mağ<7.zaya yerleımiş, orada bir 
müddet satıcılık elmiş. Con Dillin
geri, onun ilk tevkifi zamanından 
eve] tan::ınış. Ta o zamandan beri 
ta~ıyor onu... O zaman iti pışır
mışler. Sonradan "Coni" kodese 
misafir edilince, açıkta kalan kız, 
~~e.kz:ındr .Seyc adlı bir ameleyle 
ı~ı ıJerletmış. Anlaşılan bu kendi 
halinde usulü dairesinde paı a ka
zanan bir delikanlıymıf. Anna, 
bununla evlenmiş ve sonra ... 

- Ve senelerden sonra, bir za 
manki "segli Conni" sini ele ver 
me!?e k9.lkışıyor, sebep de ... 

Hollis, sükunetle: 
- Bir dakikacık daha müsaade, 

şef! dedi, mesele o karar basit ol
mamakla beraber .... bir bakıma da 
basit, ya! Con Dillin~er telo-&ı:.r ha
pi<1h"'ncden cıkh~ı vakit ... 811 azıh 
mahh'.1~1n hapisten salıver;t....,.,~i
ne de akl!. sır crnıP.7., VA. .•. T evb'! 
diveyinı, Rabbimiz bil; h•1nun mc
sı•livetini Ü7Prjne almP '· ~ r ··N•n..J .,1 

olmasa P.<'rek, bence, halbuki, ha-
1 ni şu vali ... 

Şef, h'omurdandı: 

d d l yorı::unıız .. 
ra a ünyaya ge miş olan çocuğu- Bu ı1ilrt di.ı·e~; iistfütc koyiianız 
nu, hülasa aile yuvasını yü~üstüne ı ancak iiı~ .metre) i buluyor. Sik etleri-
bırakıp, eski a~ığının kollan ara- nin mecmuu da hafif bir adamın ağır-
sına atıldı, onun -peşi sıra koştu. ı ı~m 

1 
hu ı nıavor: 

Kadınların hal ve harekdirı1n ma- Ka<lmlanlan '\nia isıninoek.i on 
nasını ve manasızlı.ğını bhli! et- ydi yaı;nıda. ı O kilo a~ırlığında. Bo· 
mek, mesele! bazaT\ şöylt'?, b.-zan yn ıla 70 .santim. 
da böyle h..,reket ediv~-ir'"'r. iste 1 Ü teki kaılm hiraz claha ağırra: 1 !) 
Evet. rnüthi• P.<'..,p~terin p~şi ~ır.:ı kilo ~eJ:yor. Bo~,ı Ania"dan ancak iki 
sürüklenmi~ kadın! Fan tim ımın. 

Burada §Una da bilhassa İ!aret ErkeklC'r hiraz a~rr lrnHyorlar: Blr 
edeyim, ki Anna Seyce, metresi tancr.;i 2fl kilo. di~eri .?2. Boylal'r da 
olduğu adamın suçlarına ne nis- birinin 75. hir'nin 72. 
bette iştirak ettiğini hiç mi hiç sor Rn ~w·eı't" iki kı<1rrıın hoyn am·ak 
madım. Sormadım, şef, hiç kimse· kı~a hovlu h;r kadm h1Jn1 (142) !'an· 
nin kendisine bu hususta bir şey tim "<livor. Er!,rklnin <l<' ikisi•1!n ho
sormaması da, muvafık olur. Hiç yn 117 santioıılı~ anrak vin<>. hir k1ı:;a 
değilse, biz onun "Coni" sini ek- aıhm hoYn ecli• or. Ru surctlı>. <1ilrrlii· 
seleyinciye k!!,d~r ! niiıı h"'',1 a•ıf.';ıı, ~fH) t:ı~.,, imı- -vanyor 

Kısa keıeJjm. ~omanyalı kad·- J-i Iıu det ancuı bir tıu •• ıık: ,,~ıd,,, ı ... > u 

nın hu Amerikalı erkeğin nesine <1nı·. .. 
meftun olduğu, şeytanın malumu ~ :kletlt•ri rle 67 kilovn zor hulw 
olsa gerek! Kadın, hu müthiş gan- rnr. 
gstere o kadar çılgıncasına tutul- . Rımlllra hir aılıııı1 <le~il. bir nıl;.ı
muı, ki "Coni" si bir aralık lvlin mm h;r koln ' '""a bir ayağı elemek rla· 
Freıet isimli kadınla "aşna , fişne'' ha cfo~ru olar.ak ... 
ye temayül gösterince, bun•ı bile ------------:::===
hazmediyor. Bir gözünü lrapa- ar Pnd; rnr.ulcla!:,!!! 
mağı tercih ederek, böyle vapar llaçıran anet, baba 
ken, "ne ehemmiyeti var? Ben, o
nu nası) olsa elimde tutuyornnı. 
Öyle kolay kolay kaçırmam!" di
ye dütünmüs asığı, herhang-i bir 
yerde bir ciftlik satın almak iste
diğini söylemis. kendisine boşan· .: 
rnak ve bu çiftlikte ba~başa ''asa
mak teklifinde bulunmus. T ahii 
evlenerek! İyi yürekli "Coni'' ev
lenmekten bahsetmiş! Olur, a ! 

. ~ 

;,;ı;,J.d ~· 

Anıerikacla iki buçuk ya§ında Lir 
ı.;ocnk kendi aııneEıj ve babası tarafın 
dan kaçırılmıştır. Çomk doğ<lnktan 
tıonra bir sütanne tarafından evla.Jlık 
olarak alınnm:tı. ı\radan iki lııu·ıık . . 
!'rne ~rı:tikten ;.onra lıakiki dwH•n;İ 
r,;a<·tı~u kar;rrnıa ı-urrtiylc alma~;ı '" 
~dıhliı- rtnıi~lr-r:-ır. d<' yapılan nııılı.ılrr 
me nctİ<"e~incl4" 1 ıiikiın. <:oı·u~un .:üı 
anneııinr iatle~i lii:r.ııngeldiğine karnr 

Kadın, bu vaatlara bir zaman i
çin inanmış. Vaatların yerine ge
tirilmesine rağmen! Fakat, hay -
dut işığı son seyahatinden başka 
bir kadınla beraber dönünce ve 
bu yeni bulduğu kadının etrafın
da "son sınıfta ikmal imtihanına 
kalan miniminnacık bir liııe tale~ 
besi aşkile" dönüp dolaşmağa baş 
laymca, "Kızıl Anna" çılgma dö· 
nüyor! lvlin Freşete ehemmiyet 
vennemiıti, amma, bu sefer kine 
karşı kendisini zaptedenıedi. An
na Seyç, iyi bir koca olan çocuğu
nun babasını ve masum çocuğunu 
yüzüstüne bırakmış, kendi hava 
ve hevesine kurban etmiş olrluğu 
halde, şimdi uğuruna bu kad=tr fe- _,_· e_r_n_ıi...:.~_ti_r. ___ _ _ _____ _ 

dakarlık gösterdiği adam tunf m· 
rlan ihmal ediliyordu. Bir rakib~
ye göz yummuf, fakat Con Dillin-! 
ger işi azıtmış, biı başkasını getir-

1 
mişti üstüne! Hem de bun;ı ötekin · 
den kat kat fazla tutkun görünü-! 
yordu. Bu suretle de, kendiı:i yarı 
yarıya eleği}, artık tamamiyle ih· 'ı 
mal edilmiş oluyesrdu ! 
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Şef, hu kadar ihmal edilen ka· 
dm, daha fazla dayanamaz. Ro· 
manyalı, bize "1 Numaralt Halk 
Dü,manı" nı teslim edecektir! Bu-; 
nun böyle olacağı11a bahsi\ gire· ı 
rim. Bahsi kavb~dersem. hir "sü-l Dağıtma veri VAKiT kütüpanesi 

pürge yutmağa" hazırım! --------------·---
( Arlmsı 1xır) J 

Dün ~ahalı Kuruçe~mede. yiiksek 
mektep ıneıunu bir gı>nç ilıtiyar ha· 
bası ile ken<Iİl\inden küçük kartlrşini 
frci bir şekilde UltliirdU. Bıı ('İnayet 
hakkında hir muharririmizin 'aka ye· 
rinde yaptığı tahkikalı yazıyoruz. 

Kunıc;e~mede kömür depolarına 
kar~r dar hir yoku§un nilıa) elinde iki 
küçük ev \.ardrr. Birinin ıınnıara~T 
153, diğ~rinin numarası 155 dir. Ru 
her iki e\'in sahibi 65 ya~rnda Jlaci 
Şevket isminde bir ilıtiyanlrr. Şe' ket 
harbiye nezareti muhasebat müdürü 
Umtm1iliğincJen miitekaiddir. TialıiJe 

İsminde bir ze\'ccsi ile dört oğlu \'ar 
dır. Bunların en biiyükleri Sıddıktrr. 
Krrk heş yaşında olan S1cltlrk ho~ta 
geznıekıedir. Bunun kfiçüğii olan Ze· 
ki otnz beş yaşmdadır. Ziraat mektehi 
mezunudnr. Bu ela şimdiye kadar iş 
güc sahihi o1man;r1'trr. 

Ü~üneü evladın .. adı Radidir. Beyoğ 
hı po;;ıtalıane:'inde memurdur .. Dör 
düncii e\ Jadm adı Nuru11ahtır. ı\ske· 
ri cloktor<lur. Karakösede 'azifedar 
huluıımakta<lrr. Numllahtan ha~ka di
ğer üc; evlad bekar ve hahalarmm ya· 
nrncla otunnakta<lırlar. 

Be~ sene en-el Haci Şevket ı;alıip 
hulundu~u ha~ ile bir apartıman hi~
~eı:ini ı;atını~. eline geçen altı hin lira
yr Sıddrk ifo Zekiye üçer hin lira ola· 
rak tak~im etmi~: 

- Bu paralarla ticaret yapm. Ha· 
yatmızı kaMnın ! demiştir. 

Haci Şe' ket ı:ok muktesit hir a
clamdrr. Yemeyip içmeyip maaşm· 
dan arttıı·dığr naralarla kendisine hir 
ı;en'et temin ctmi~tir. Halen iki P.\'İn
den ba~ka hir k<>nıi.ir deJlOııu , .e bir 
bank.ada on bin liraya yakin sen eti 
vardrr. 

Zeki hi!'sesinı> ilüşen parayı alıp 
\'edikten sonra haba,;mm diğer mal· 
1arnıa g(}z dikmi~tir. Haci ŞeYket ise 
iki e\"İ ile depopı poP.tah,anedeki nıe· 
....,,.,. J~lu JlcuH ı.ı ., .t~L•~- ~ql•· l\T .. ..,,1. 

laha n{füe,:,aviven Yermiştir. 
Zeki bu hal karşısında baba~t ve 

k:ırclf>.-leri ile ka''A'.3Ya haş1amıştır. 
Bahasma t~ra\'üzleri ziyadele~ince 

:ravallr ihtiy ıır karakola ha5,·urmu~. 

o~lu lıakk•nda ~ikayet.te huhmmuş, fa
k:ıt sonradan acıyarak şikayetini geri 
al •11rşltr. 

Zeki buna rağmen mlanmamış, 
~ıddık"a bir kerre tabanca ile ateş et· 
mis. bir kerre de iizerine saldırma ile 
lıü~~m elmİ~tir. Övle bir zaman gel· 
miş ki Zekiden evdekilerden maada 
ihtiyarm eşi dostu ,.e hatta uzal akra· 
haları bile korkma~a başlamışlardır. 

Zeki geı:en ~ene mahkemeye miira· 
l'aat ed<>rek hahaF.ınm ateh getirdiği· 
ni. kendiıo.inin ' 'e«ayeti altına nrilme-
8İni İt<tenıi,.Lir. J\leİ1keme bu dilek ii· 
zerine tahkikata ha~1amrş, tıbbı aclli 
ilıLiyarr muayene etmiş, Haci Şevke· 
tin arkada~larr dinlenmiş. fakat ihti· 
yar adamın bnnamacl1ğ1 anlaşılmıştır. 

Haci ŞP., ket oğlunun mahkemeye 
bıışrnrduğunu anlayınca §Öyle demi~
tir: 

- Mahhme Yesayet hakkında ka· 
rar ver8e bile Zekinin rleğil. oğlum 
Radinin YeSa)etini kabul ederim .. 

Haci Şt>Yket o~lu Zeki ile mahke· 
ııırli~~ olduktan sonra onunla konu~
nıarııa' a bı~Jamı~, herhangi bir teca· 
'üzünd"n de korktuğu için karyolası
nı a 1tmda kiracrların hu1uncluğu ikin
ı·i ""in ii.,t katma nakletmiştir. 

H aci Şe' ket gündüz camiye ftlt" 
nıf'ktı-. a\:Qam fü:~ri elinde yiyerek 
menıJilleri iki biikliim evine ~f':lmek· 
l"<h. Karı~T ile yemeğini yediktrtı 

--o·ıra da ayn odasına çekilip yatmak· 
tadır. 

c;rkmı~. muthağa ge~erek ) üziİ11a 
kamarn hıı . 1aım~tır. 

B. ·. . "' . .. ıaıı' 
ınnr.ı enn ust katında y:ı '. 

ki yatağmdan kalkmış. girirıJJ11 ~·1 
gün enci tf>rlarik etli~İ br0

• 

Labanra"rnr el ine . aJarak 9~3'ı 
inmiş. muthakta yüzünii yıkaya". 
d . . 1 . 1 w 11111, 
f>~ınm leynınf' c rıgru ate~ e_ ~ 

Çıkan kıır~ım hedefini bulnıt1;• 
camHz hir baJrJe y<>re dü~nıii~tiir·. 

·ı1• 
Zf"li hu rinayeti j;;lr.diklf'll · 

hahç~7~ çı.~ıp ikinci e;:~n t~raf •~; ( 
rn nırumu~. muthak uzennclck 
k 

' 

. 1 ·· .. k Jen b' o arc an yuruyere · pençere . · 

ıımm yattığı ~da:·a ~ irm~~· . .']crı~ı? 
u~·kuda o1an ılıtıvarm yuzune ~ 
iiç hır~ım 8.ıkımşttr. Kurşnolıı.r~ıl ~ 
de Haci ŞeYketin "· üziinfleıı gır•P .• 

• gı• 

şrnm arka taraf mel an c,:ıkmr~. ı 'it' 
ihtiyar oiilnnun kurşunları ile ~' 
rini ebediven kapamıştır. ,ı' 

Zeki haha~mı da (:;Jrliir<HiktrJl ( 
ra pençer:-d~n ç1kıp b ir inci e'·~.: 
mi~. karşmna ~ı!rnn ağabeyi~• · 
dık'a: 

- Radivi Ye herifi ölc1ürdiiı11 • ' .ı 
• ıV' 

4i1dürın eye geldim clemi~tir. U11ie 
da Ya .. h anneleri Ye misafirler ı ~ 

. ·fllll' 
YS"<h!darrnclan hun larm ars~ ( 
Sıddık dı .. arT f ırlaımc:ı. ikinri e\rıı' • k 

c:-erek kom~ularm clairesinde ~ıı 
nııştır. ~ 

Cinavcttf"n Kurıt<:f"şmcdc rıok191 I' fe,·en 8:J nunıaralr zabıta nıe(ıltırı 
ralıim h ııherdar cclilmi~. bıı }ıt'~ 
:\ rnanıtköv mnk4"zi emn iyct ıııt 

11 
ru Ba}· T.ütfi Temişoyu nıaJ~111\ · 
etmiş, doğruca cinayet yerıne 
muştur. İl 

l\Icınur C\'e ıı;irince Zeki sig:ırıı ııı-
ak · ı . . d J ·ırıırı yor ,-e ay ta ı erı gerı o a~ ... 1ı 

Biraz sonra emniyet amiri ile tıv ti 
brta memuru daha ,·aka yerine ~~ 
~İnce ZP-kinin ellerine kelepçe '~ ı 
muş, tabancayı ne yaptığı :;ortı 
tur: , :ı.ı ,,,,, .• 
~ ... ~ n -;;· T ıı: .. r, T "" ..... J-... -..v ~ 't.Jj:j[i'l 

ht \"ermiştir: ,·i ~( 
- Sen ne saruvorsun, her ;e. 

lirıoin. Tahancayr .balıçeye attııııb·~;ll' 
Zeki ileri geri söylenmeye ;,ıı!• 

k d. . k .. d rilıJl ' ' yınca en 1~1 mer eze gon e • ,.,111~. 
Saat ona doğnt müddeiumu~ı i ,JI~ 
vinlerinden 1!ay İhsan v~ Tab1~edltf'. 
Bay Em·er Karan gelmış, ~e- fi'~ 
muayene ederek gömii1meler1~.e eri~e 
sat vermi~lerdir. Katilin sözü tl\i 
bahçe iyice aranmış, tabanca h~ Jf 
ınamıştır. Bunun üzerine yatugı ııı11ı~ 
da bulunan höyük bir sandık ıırıl ,es' 
bunun içinde bulunan ha1ıiarıD 
smda tabanca bulunmuştur. 111ııı 

Müddeiumumi e\'de kalbiıt~e:e'~t' 
tarip bulunan Sıddık ile Hacı \ıi -y 
· · R 1 ·ı · 'f de1er• ·r tın zeyce.,ı a u enın ı a . e ~ı 

\ k .. rkcıı11 •( 
nu~, sonra , rnanıt oy me 1'Jl1Jı 

miştir. Orada katili sorguya ~e ~ 
tir. ...., ..... 

Katil şöyle <lf'm iştir: dih'- ~ş' 
''- Haham ile Radi \ "C Sı JiiJl J~ 

na delilik isnad ediyorlar<l~. dif~( 
seni timarhaneye ~öndereceı;ıı·srıır 
fardt, SabahlP-vin kalkınca ne) 

b·ı . . " 1 11' mt ı mevorum. 111 B 
. . 1 I tıtı11a ,r 

Talıkıkat saat on a tıc a • _ Jı~' J 
mı~. katil eli kelepçeli o]ar~~.1' j~fl• 
çıkarılım~tır. Kendisine del~~r ıs1'~ 
edip yollarda ,.e merkezde . 

1 F(!1'"~· 
~arip hareketler ppan Zekı \t'11 iıı. t 
4"tkmea beyaz mendilini kelep 1,,·r.r111 

'" dura" "·ıı' zerinP. kapamı~. tramvay. ~ii1' 9 

g<itürlilünce orada boş hır ·J:ıİ 
dalm tramvav l1eklemiştir. 

1 1111 F1 
• 

Tramvav ğı>Jince ele yıl~'rı,ıı~f1111, 
. ~a ~ 

dükkandan fırlamt~ basanıa. tr•'11'·( 
il k 1 

... h. . . e,lo . .,, 
an f>nc ı~ını ırınr.ı ın ·rr(' r: .... , 

1 1 .... ıırıt 1> 1, n•· ym sa ıan ıgına atmış. so 11, .. ıı ·( 
ın iş. arka tardtaki ı;rra 1~rJf1 .

11
,Jif1111

' 

<la nre çiJkiip perdeyi iyıce 1 
, 

. . ııı' 
tır. . lııt~ "1' 

Zeki p;Pnc: Ye rl ikkatli ik1 ııı ,.(itiif11
1 

f a d 1. , ·e .. ' murtt tara ınnan a n·e . li~jıı' ~· 
.. .:ı.. ] " .. lıakıtll 1ıP 

mu~. nor< uncu !ôOr~1 ,,rıı { 

Rugün Be~iktaş rnlh malıkcmet'İ \'e 
~ayet hakkında son kararını ,·erecekti. 
f.yyeJki ak~am Radi ile Zeki ara~m
da bazı ~i)rüşmeler olmuş, evde hu 
!"Trada Had Şe,ketiıı akrabasından 
Şf'vkct ile z~,· rrsi 1\liinen·er miı::afir 
~e'mişlcrdir. Haei Şevket hun1arla 
ıı;füii~tiiktt>n t'onra gazını kmp karyo· 
Jaı::ına ~irmi~tir. 

rilnı;"· ı;or!?mn yapıldıkıan ~~ ıı;rr.' 
km ela lPYk i f kararı vcr_;ı"r.:, ir· .. 1,ıi 
kit t"'vlr~flıaTteH' a:önder~11111 • ,iiı11

1,., 
Katil 7,--Jd mİİl"P1 nclıyerı jtt',ı. ı· 

Sah ah leyin namaza kalkım~. "onra 
t"krar va• a °';rna ,·atnu•hr. Y N1 i lııwıı-. . 
ğa do~ru da Rarli kalkım~· arka,;.mda 
pijaması ile salona oradan da bahçeye 

~,. r. ,, 
'· ~»ı:ı• · orrl11 '" '"' ı. : fl,;toP . ..,pt1 

··'" <l ı> P!!' 't•"l'\r<l•ı . y 'l"'f •~IOR r '> af 
mu" g(irünüyorıltı. • . iıJ:i 1)10 

Zeki babasım ,·e karde~ 



S- KURUN 

~ ~ r Büyük taarruzun ikinci günü 
--- - 3- ~-- -1 1-2 _,2-1 -.._,- '-" ~ ..... .... 

~E~HE'p ~'7GA~·ARI 
ş~NNtLIK VE SllLIK MOCADE LE.Sİ 

Düşman aylardır tahkim ettiği 
etrıkanu 

ŞimdİabÜ ·;ine k~;·~;;~ 
mevzileri terk etmekten başka 

çare bulamıyor 
-Ey b . 

brın. enım ümmet ve eah::&-
di k~:1Y.?r, yedi kat yerler, ve ye
>'e.le. rokJer kağıt oJıa.. Ve der· 
'ie.ç~· ın::rekkep olsa.. Ve bütün 
Jelde · ·~ .K~lem oba .. Ve cümle me 

(Cennete giren müminler, ebe· 
diyen anda kalurlar biç çıkmazlar. 
Anda oJan (hW-i) ler, bayiften ve 
nefaıtan ve yaramaz hulUktan. -· 
yani, yeryüzünün ıinirli ve ıeçım· 
ıiz kadınları ıibi tahammülfer· 
ıa huylardan _ bendirler... Ve 
ne türlü taam ve taraP iıterlene, 
hazır önlerine gelür. Piti.rnı~k ve 
kotarmak olmaz. Batları uzerın~e, 
kutlar uçar. Müminler, kötklerın
de otururlarken bunları göriirler. 

''Asil 1 ürk milleti! Bu büyük zafer münhasıran 
senin eserindir,, 

r "atıp 1 K hı1 I .0 aa.. ıyamete kadar 
tiıe.h al:ı:·· .~ ı~e imam ile alınan lf. 
le.r. bırının sevabını yazamaz-

I>ikkat b 
ll'e.dl uyurulıun.. (Hezar-

131 O rakımlı Erikmen tl"pesi 26 
ağustos günü ele geçirilememişti . Fa 
kat bir gün evvel kulakları !ağır c· 
den mahvedici top ateşi, okun hede
fe varmak için yaydan çıkmış ol -
duğuna hekesi inandırmıştı Bir gün
de elde edilen mevkil~r, düşmana bir 
riiya gibi geliyordu. 

. 1ıı :-a ffer ordunun gururunu ok§aya
cc ': lıer seyi vardı: ~1uhtelif cins 
toplnr, hesapsız ve cins cins silahlar 
kamy,;nlar \ ' e bir çok ganimet ..• 

lfıe.rj/' ~lhaç Şakir efendi) nin 
fe .. d· etıyle tabolunan (İbrahim f'· 

., r) f • 
>'or 8 fr ne kadar kolaylaıtrrı· 
)ıl ~ · · u efendiye bakılırsa; kırk 

at.~ahk· 1 b. d le.bt:h ar o an ır a amın, bir 
!Ö)>J namazında imama uyarak; 
lekı,~~ canı gönülden bir tf titah 
kik .. ~rı r~t.irivermesi, kafi ... o da· 
dö1t··tn ıtıbaren, bütün günahları 
d,ta u uv~recek .. Kendiıi de, ana
&>ik :enı doğmut bir çocuk gib: 1 

- Eğer sen dünyada iken ban~ 
böyle yakın ıelıe idin, beo ıenı 
kebap ederdim. 

Diyü, kalbine ıeldiii a~.:I" . nu.~
dan tabr.k içinde henüz pı•m•f, o· 
nüne gelip anı yemefe hatlar I:Ce
miklerini bir yere yııar. K•lbme 
gelür ki: 

Tiirk topçuları orada bir şaheser 
yaratmışlardı. 

Bunu biiyük Önder de ğöyle anla • 
hr: "Kemal takdirat ve hiirmetle bu
nu da zikretmek isterim ki toııçu • 
larımızın o gün göstermiş olduğu 
maharet ve kuvveti bi.itiin dünya top 
çuları için misal olacak mahiyettey
di. Hayatı atııkeriyemde bu kadar 
miikemmel topçu ve bu kadar mü -
kemmel idare edilmiş bir topçu ateşi 
narliren gördi.im.,• 

Türk askeri Afyon sokaklarından 
rr,.erken kesif bir dumanın yüksel
diğini gördii. Düşman ''benim oldu,, 
dertığı yerden kovulurken şehri yak· 
~ya c:iiret etmisti. Cephe yangının 
d;µı yı-ni çıkmış Türk a..ıkeri bu yan· 
gıını daha kolay söndiirdii ve Afyon 
h•r iki yangından kurtuldu. 

•e ına b" h 1 ' llu ıum ır a e gelecek. 
- ş· d' bu yine kut olı• ... 

ım ı. lk" . 
O kemikler, o anda evve 1 ıı· 

l ler safhası. hf"r Heri atılışı bir fllhe 
s~r. bir ~rika olan bu wfer harbinin 
27 ağustos güni.i aksanın erdi~i vakit 
R..,.c;kumandan 28 ağustos sabahın • 
da ~ereceği emri hazırlnmış bulunu ~ 
\'ordu. 

b,l'r' 1ı•nıanın (tarihi tefrika mu-
ır eri) . b·ı l\~k k nın ı e ağzını ıuland?-

bi kut olp, uçup ıider.) .. . .. 
1 t bu 'bi batıl ve ıufJı ıtı-

• O Ba;ııkumandan, ki daha bir müd. 
det evv~I mahkum edilmek istenmit 
onun ıc.ın: ole.11 jdar ~engin hayale malik 

dth, d~ brahım efendi) yi biraz 
llet) . 1nleyelim. Bakınız (Cen-

f e.. ıı f h'l 
k t t ık. 1 . • yalnız ıa ve ca t a e an en, d w 

2 7 Ağustos sabahı ağırırken, l 3 1 O 
rakımlı tepe ~iddetli bir taarruz kar
şısında kaldı. Diişmanm son gayreti 
son neft"sİ haline gelmişti. Sanki 
Türk askerinin erisilmcz kudreti kar 
~mndd düşman sila.hları secdeye geli
yordu. 1 31 O rakımlı tepenin İşgal e· 
dilmesi ile Kaleciksivrisi ile Tınas -
itme arasında 1 2 kilometrelik bir ge 
dik açılmıştı. işte düşman cephesi bu 
radan yarıldı. 

(S 
1k~e güzel tarif ediyor: 

~İı e •.ı cennetin sekiz kapısı, ve "d nııftahı - yani, anahtarı -
(b_;.r. Sekiz cennetin evvelkisi 
~··.~eli.)), ikinci (Darı Karar): 
(,..!"l'c u (Darı Seıa·m) d·· d·· ·· '-elln .. , or uncu 

halkı sersemletmek .. onlara ogru 

1 k b tt. mekle kalı:pıyoı •. Js. yo u ay e ır . 
l • . et" f hu··r 8kıl ve hıkmete 
amıy ın sa, • d 

k 1 i.k itik"tlar•nı " 
ma run o an P "b' d'd'kl' 
b. pençeıi gı ı ı ı ı· 
ır canavar 

yordu. 
(Sonu tJar) 

ll11§l:11mmulmı ı c Gnrp C<'plıelc-
'4ınc etul hüld), betinci (Me'vi) 
le~iı·ı (_Adn), yedinci (Firdevı). 
(cıncı (Naim) dir. 

~ , el· J 
4'tre. k • beyaz nurdandır. Darı 
lllt.11;• 

1rnıız1 yakuttandır. Selim 
hel'tt ;~· Firdevs; hem ctltından, 
~tt Uınüftendir. Na'im, kırmızı 
lib, h ur. - (İbrahim efendi, ga
ı,~, •tk1. k1vmetli bir ''nden bu
')111• ~r, .. (Karar) ile (Na'im) ; 

....._ · cı 11 • 
~,,~adf'ndcn yapmı, ... ) _ 

-Tarih sergisinde 
Kara sularımızda vukua 
gelen ka~alar da araftkle 

gö•lerllecek 

Gedikten birer celik parçası gibi 
ileri atılan Türk askeri, heran bir düş 
man mevziine hiicum ediyor, çarpı
şıynr ve zaptediyordu. 

ri ordıml lmmandarıı .. 
bulunmadığını görüyorlar ve bekli -1 
yarlordı., 

O güne kadar bütün şiddetile de
vam eden harp heran Türkordula · 
rının lehine inki§Bf ediyordu. Sekizin 
ci foka öniine çıkani bütün engelleri 
temizliyerek Afyona girdi. 

"Hizmeti devlette istihdam edil • 
meınek i.izcrr. tcknüden silki askt!ri • 
den ihracına ş;?ıyaben hiikum ve ka. 
rar sadir oldıı~undan hükmii mezku~ 
re tevfikan ele geçtiğinde tekriri mu 
h'.lkemesi icra kılınac.ağı .. ., denmitti, 
fokat o Bask umandan, havatmı TürlC 
milleti uğ;unda Türk miİletinin aaa~ 
dcti için, onun istiklali için feda d• 
meğe and içmiş ve Akdeniz kıyıla ~ 
rma vardığı vakit göz kama§tırıcı za. 
ferini yurdun en uzak köşelerinde bu 
lunan Türk evladlarına şöyle haykır
mıştı: 

saQT.-k 
~" P r v 1s1 m • z 

...... 11 ... . 

. ~ ... .., luk t. oıı ....,_ t hırtııııın l'H7.1trlP;ı1 ~tın ıl'r. 
.. _ teııııı 1~"" ıuçuktırn >1rmlye ke ı 11 r ıc• · 
..., ••- "r"hlln 1 b.. --t lt • eıı nde. CIJmart .. ııı ırOnlPrt 
"l'tft.ı terı 19 k d Gtı lllaııı • • "' 1.11 Jeli l'H V\ ar• 

hıııQı' Oktı "rı lk!Jıct rtıı.lre il<: n1JmJtrt1dH 
1111..: Ylıcıııa 

.A ,.., l<atı rımızı veo11 kııpnn rnıık• 
"'1tıı 111 eııe r 

)\ıC\ıı tekilde dl 
t..~ •tırrı ~ 11uktorıarır.ıı1 1111 oku· 
.~.. •tın e 

Sa Dı, mırıertne huır nuııınm11k. 
'10ktor 

' kka umu1 fi'ahrPıtın L>t,mf'rı 
~~Pata~' latlklAI cartdf'ııtndl' 117 num•· 
11 btııu eaı glln'f'rt ıı11at 14 ır.. !I ,.r,.. 
lltı !le l<a ııcıu~ıı l<'lhı '1nktnr N,.,.,.., 1'11k 
~ raıuı • 

le.... !"acı. l' Mah m 11111 vp CM•lı1,..tt 1 _ ~ 
.. , le &Jtfı "" 

"" o tıı... cuma ırtını .. n HVTI' """" 
11• """<'Ularım uta1ı ızın o1tşlf!'rfnf' !'>llkHrKk 

4\ >'lıı tet1ıı vifnını vıı pHrH k ı.11 rrın 
a.81 ~ !ıtnı" t1 ~ •tıp " " Beeıktaf trıunv"" c•,. 
ı. ~ llıı ~l"'llrtınıanındH ıotırınPl<;l P:nıı" 
""'rı J.,tııı: k ı ıtırı n IJ\'1Jl'tıl11rımızı" .:<•MI., 

'1..~hıc net '"".f'Pkth 
... "'aa • .\k Ilı~ - 332 rı llıtrıtv Pf!'rtf'v F:ı•zan,.ırt V"' 

~. ~tı,.u ... ıırnarattH ıılJnnl'tCI vP ... r.h11I 
•~urı rı:: 

llaıı ti erıj :.ş,t(7 K l • H 1 ' N t1oktnrıınıırı 
•eıı ttıukatıı!~~ııh·onııırı twoh .. 11111 ,·Mt ll'ıı· 
)'•ı lfrıı.ıu "• v .. "hnnptnımı,.. "" .. 11. 

f-. el'tııt h ~ C:Oc-ukıarmın ~'""'"' ınıPll· 
llıtel'f Ptlraktır 

~ıer:' ""2<1ı~ırn11 '1okınr 111 .. ~1 •• •Un 
.-.crı. rrı il rıı r 
l~ llt lıu ""' '"rtf'rkPn KHH l "N'ıın 

~'Ilı l'orıu • f!rt ntıan ,.,.'1, t11n" erıt•ırm,.1' 

tıi"k lı- .. 
tıı:Jt hıı:iitı . 
kı . "rlh, I ''•ıra~~ korıaC'a~ını fA!ı· 

ı ı . ırr il F k h d !.:ıtı tı. · 8 at aha ktıtili oldu· 
ır. lıra,. 1 . , I 

, ·• 1 nıa ırıını kalıırnkta· 
ı.,. 

,, , ... ı· ,., • 
,,, ... ..., t:,..' "' 1. 

ta ''"' o!':f •. ıırl aı: ,.,.,.,. , ... , · " ... ,,rı·· ·· 1 ı· t . . , 'l'ttı .. ,. il 11 f' IPC ,. ii 7. .. 
tltı ' fır n 1 •l 'A11ty . 1 ntıı• rrna7.rı-if'r ı:ı;ır· 
ftt f'f l'fn • • D 

•raJt 11 "tır. oıı para hugiin 
carıezasi kalchrrlaraktrr. 

Yakında Dolmabahçe sarayında 
acılacak olan tarih Fergisim- tahlisiye 
u~um müdürlüğü de iştirak edecek· 

tir . 
Unıum mi.idiirliik ser~idt" teşhir e 

Tınastepenin garbindeki mevzi • 
ı .... ı .. Kaleciksivrisi taraflarının işgal 
edilmui düşmana müstahkem mev -
kilerin muhafaza edilemiyeceğini an 
!atmış oluyordu. Düşman fırkaları 
mevkileri terketmekten başka çare 

Afyon, dütman acısını tatmış Tür 
kiyenin bu yayla §ehri. Türk askeri· 
ni çok parlak bir şekilde karşıladı. 

- Asil Tiirk milleti 1 Bu büyük 
zafer münhasıran senin eserindir. Bü 
yük ve necip Türk milleti 1 Muzaffer 
ordumuz sana Akdeniz ufukların • 
dan selam gönderiyor ... 

Niyazi Ahmet 
dilmek iizere 191 1 senesinden bugii
ne kad:u karasularımızda kazaya uğ· 
ravan buharlı ve motörlü gemiler ile 
rli~er velkenli velkensiz teknelerden 

Zaferden zafere BCltUn tanınmıf adamları 
bir araya toplayan 

l... • .. 

kurtarrlan ve bo!folanlımn adedini 
göcıterir r:rafikli bi.iyük bi rtablo ha • 
nr]amıştır. 

Tablnva <TÖre: karasularımızdA en 
f:-7.li'\ '>31 v·lında ka7.a olmuıı. 4 Ü 

Tiirk, biri Yunan, biri ltalyan, ikisi 
f,, ... jliz ve ikisi P. lmrtn nlmttk iizere 
1 O 'lemi batmış, 35) kişi kurtarılmr~. 
n kiııi boiZnl"t'tt"tur. Bundan sonra 
017 de ik;si Tiirk, biri Yun1tn. 2 si 
Jt:;\h'"' olrre 1< iizere 5 ...,,.mi. 20 yel· 
kftnli 2 ,..,..,.,tür batm••. 218 kiei knrta· 
rlm•c;. 2 ki11i bo~ulmm;tıır. Üçiinc.Ü 
o!arE1k ta kar~•ularırr,.7:dı:1 en fazla 
'" 1 1 de fit:ii Yunan biri ltalynı hiri 
f nt?iliz nlmak ii7 ere yab;:anrı devlet· 
l,.rf" ait be• ,.. .. mi b~t,,..,8, 282 k:~; kur 
t:uılrrm:. 4 ki<ıi hf'~•ılmı••trır. Run • 
rl"n J._;t~~"' 916, Q l 7. Q 18 fıı:1rn ııene 
J.-.. indc Yab::an~• rl···'-· lrre a=t iir de· 
r:7 ta"vn••i di••iiriiJ,,..ii". bunl1tr•r 
eh ,..,::r·,,.t·e'Jatı korhuılm•ııtrr. 

Cf'ko,.·ovıJkyedan fazla 
seyyah gelmele b•f ladı 

Ru!-ar bndrralı °'r Ferdinand \'8 

r>uru ile dün Varnadan limanımıza 
280 Ce'·rısloYak tıe-yyah gelmiFtir. . 

()\r F e-rdiNınd vapuru Ött'rlenben 
Varna ile lst:-nbul ıuasrndıı i~lernıok · 
l"'eraher evvele" •·alnız haftada bir se 
fer "apmakta idi. 

Runiin ayni hat iizeri"de haf t_ad• 
iir sef ,.r y<>pmaktadır. Bu . ""zıt·et 
ÇekN•'..,vakva ,.e Macarıstandaa 
ml"ml ... ketimizi ziyaret etrnr~ isteye~ 
ı~rin f-erşzün artm<'kta olduguna bir 
delil olarak gösterilmektedir. 

Davet 

(Üstyatıı: l incide) 1 
hir ba:hıngın 'ar<h, ki hi1:i Mrsan 
St"' im·in en hüyiik kı,ınr <la işte o si· 
~ a,ı;i zaferin pa) ı idi. Ordunun hazır 
lanı ı. lıiir.ııın karıırr. ıln1ıh·anr. bir 
tahi~ e ilt> aklannııf, hir f'ulİı heyeti 
İpP-ri ile iirtiilmii:.rii. 

Ru Y'"ll)"f"ni hir rıılı 'r c1ii~iinii,iin 
'c-rimi icli H hir. huna alı~ınanıışt;k .. 

H) o"'la toplar patlar. kıım torhıı· 
ları tam icalıetlf'r altrr,Jn erirken ,·al· 
mz ıııt,:atm hir ~eı·f"~inclf' ":thalı ol~1a· 
yor. hiitiin hir tarilıin fütiin<leki ka· 
rı>"l''< ''" parçalanıyorcfu. 

llih·iik "'" ıt-ın sddz on C'f"Jll•e.-in· 
ılr in~a., ~iidinii. rı:ııtir lı;ırikıılarına 

ula~hra ulaştırR rlii:;ii "" Tiirk. nrtık 

son cli'"ini, on tırnağını da harraclı 
ı-anılı)orcfu. Silalı:ıızılı, yaralıydı. u
nırlarr ha~kırılara uğrımııştr.. Ölüm 
için her ~ey hazırdı. A nupa, hu hii· 
, iik öliir>iin, kani' it: rnz<lığı e:. iz clet1· 
İancfa kendi kiiçiikliiğünii okuyup ku
cJıırmu,tu. Mezarı, onun için derin. 
!:ok derin lazcf ılar .. Hatta ''Sf"H" d,. 
giinıcliik undılar. 

26 ağııı;fo..;, hu inanışları ela kiikiin· 
,ı,.n yıkan kııtlu hir giindiir. Hun· 
elan hir f.iİn önee hii~ ük riithrli nıu
rahha;larımızr kahıılt: trnt'7.ziil t:tnıe· 
venlr.r. dokıı7. giin Mnra f7.111ir kıyılır 
~ın<la neforlf'riınizi alkışlarla karşıla· 
nıağa koştular. 

Sii!ın Gr:.gin 

Bir sanat hadisesi 
Mozart'm piyanosu bir asır 

sonra tekrar dinlendi! 

Büyük muıiki dahisi Mozart, 
öldüğü zaman evini müze h:ıline 
getirrniı ler ve bu arada piyanoeu· 
nu da ölmeden evvel bıraktıfı te-
ki ide muhafaza etmitlerdi. 

Bu hafta Salzburg'da bir feıti· 
val yaptılar ve bu feıtivalde Mo
zarhn piyanoıu, bir uırdan ıonta 
ilk defa olarak tekrar ıeı çıkarma
ğa batladı ... 

Msrcel Thil Amerikaya gitti 

Yüz ıene, ıahibinin ıon nefeıİ· 
ni içinde ıaklıyornıut gibi aeaıiz 
duran ve herkeıin açmaktan korlr 
tuiu piyano, bu meraıim eal'aaın· 
da, devlet

1 
adamları tarafından 

açrlmıt ve piyanoda Mozartın bir 
parrası çalınmıttır. 

..,..,.._,/~ 
~l 

....... 

Mozartın üzerinde eaet Jerinı 
beste!ediği bu pİyıanonun yüz ıene 
sonra ağzım açıp konu maıı ran:ı
aında eıki İngiliz Kralı Vindıür 
Dükaıı ile karısı, lngiliz p .. enıi ''e 
Kerıt Oiikuı ve ku11r. Çeko!lo
vakla. ,.. vt•-ıhırva ve Ml"«"l\ri't"n 
ba1vekiHeri. ~ovvet haricive ko
mİs!"rİ Litvinof ll\ brlunmu,tnr. 
Almanyayı hariciye nazırı i!o 

Avuıturya ıefiri temıil etmittir. 

lıtanbul MüddeiumumiJiğin · 
den: 

İstanbula ,eldiği anlaıılan 
Kahta C. Müddeiumumiıi lı:mail 
Naymanın hemen ll!emuriyet:mizef 

müracaatı. 

Franıız boksörü "Marael Tehil"/ mandi vapunınun güver!<"sinde 
dünya pmpiyonluğu müıabakala· görülüyor. Sağd:ıki z:vceıi, tolun
rına ittirak etmek üzere Ameri· daki kavınoederidir. Bu ıe·•aluıt 
kaya hareket etmittir. Yukarıki Marcel Tehil'in Amerikaya ilk ıe· 
reamimizde: Franıız bOkaörü Nor· yahatidir. 

Bunlardan batka, Mozart ihti • 
f alinde "Garp cepheıinde yeni b:r 
şey yok" iıminreki eterin methur 
muh-ırriri Erik Mııria Re-:rark. me• 
hıır lr.giliz muharriri Someraet 
" a•·~'ıam, vine ~v,.i clerer.ede mf"f 
hur Rnı ıarkıc111 Salyapin ve nİ• 
hav-' l';,.. .. "'" Ar istl•rinden Mer
i.-" Di' .. :ı,, J nrett~ Yot•nlf. 8rikit 
'-'e!m. F'T"':ı Jl'! ... .,j,..-, ,.. n.ıvlit 

Fairbıınlu'ın oğlu da bulunmut· 
lardır. 
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SON ·· HABERLER 
:•·.: - - _ _ . . .t _ . 

lngiltere Akdeoizde ~anı.ander aunııken 
• Bır ısyan rıkarıldı 

tedbırler alıyor .'alon<lrr~26 (\.\.;-i'\ıt-.)onalU 
kıtaat, ~clırc girıııı'ğf! ha~laııu~larrlır. 

:'alaınanı·a. ~6 ( \. ,\.) - Had) o" 

Franko hükumetine şiddetli bir Na yonaı. ' a )cıııaıi,..ı lınn·kcıi taraf· 
tarlarının ~nlalHlcnlı• lıir i ) an çıkııı-

prOf eSf O gönderildi mı.,, \C ..,j, il ıııulıafı1.ıarın hunlara var· 
clmı ctıııi-. olrhıklnrını lf'Yİd cııııcktP-" 

k 
.. b k dir. ~ · 

J ... ouılra, 26 ( \ . . \.) - B. Clıaııı-l 
berJain. Lorıl Halifax 'e U. Eden, 
diinkii ıııiilıikatlarındıı Uzak Sarktaki , 
\'aziycli tetkik t'lıııiı;:lt·rdir. l:Hcll'c 
ittihaz etnıi~ oldukları kararı tcyid <'l" 

mi:.ler, Şanglıay' daki İngilizlerin ha· 
yatı ile fngiliz ıncnafiinin lıiına)e:,i 
için icap eden bütün tedhirlerin alın· 
masnu kararla~tırnıı~lardır .• 

kcleoiz<le ticaret gemilerinin uğ· 
ramakta oldukları tnarru:r.larm artma· 
ı meseleı-ine gelince lıükfımct, İngi· 

)iz ticaret münakalatmı himaye etmek 
mnk~acli) le en azı bir torpido mulıribi 
filo u ile rlalın ağır iki harp genıisi 
miktarında hir kun eti ılaimi urctle 
~denizin garp hana ında bulundur
mak niyetindedir. 

1NG1L1Z GE'.'.tlLERINE İHTiYAT 
TEDBİRLERİ TAVSİYE 

OLU1ITJYOR 
-

Lomlra. 26 ( ı\. A.) - Ticaret ne· 
ıareti, Akdenizde s~yri cf er eden hii· 
tün İngili:r. ticaret gemilerinin İngiliz 
bayrağım mümkiin olduğu kadar faz
la ı;iiziikec-ek nızivette ta<1unalarını, 
gerek' !ancak gerek iııkele ~rafların· 
'da hiiviik harflerle i imlerini 'azma· 
lnrım ~-e İ. panyol hükumetçi Ji~ıanla· 
rma sabah afaktan enel Yeyahud 

"(Üsıtara/ı 1 incide) 
ltumctin de nazarı dikkatini celbet -
mi§ti. Miitecavizlerin Japon kuvvet
leri olduğuna şüphe yoktur. Büyük 
e1çinin bu hadiseye yanlışlıkla kur -
bir hı.:susi otomobilin harp ilan edil 
ban gittiği kabul olunmakla beraber 
memiş bulunduğu halde bombardı • 
mana maruz tutulduğu de tebarüz 
ettirilmektedir. Şurası da unutulma -
malıdır ki, Japonlar sulh halinde bu
lundukları yabancı bir millete ait 
topraklarda hareket yapmaktadırlar. 
fngiltere hükumeti tedbir almayı 
kararlnştırdığı zaman bu noktayı na 
:zan dikkatte tutacaktır. 

Japonyanm taziyeti 
Londra 26 (A. A.) - B. Hirota

nın taziyet ve teesı1ür telgraflarında 
ezcümle deniliyor ki: Japon hava 
kuvvetlerinin !ngiltere büyük elçisi· 
ne bilerek ve kasten hücum etmeleri 
mevzuubahs olamaz. Hadise şayanı 
teessür bir yanlışlık eseridir. Büyük 
elçi Japon kumandanhğmr haberdar 
c_tmeden tehlike mmtakasma girmiş _ 
tir. Japon hükumeti hadisenin vukuu 
şeraitini aydmlatma.k. için şiddetli bir 
llhkikat açacaktır. 

Japonlar Çine asker çıkaramıyor 

Nankin 26 (A. A.) - Central 
Nevs Çin ajansından: 

Japonlar, Voosung önünde tahaş
şüd etmiş olan ve miktarı otuza baliğ 
bulunan harp gemilerinin kesif top . 
çu ateşinin himayesi altında salı gü
nü sabahleyin erkenden Voosun is . 
tihkamatmm yakininde bir kaç nokta 
ya ciddi hir ihraç yapmağa teşebbüs 
etmişlerdir. Japonlar, Vensaopang ve 
Pıngçuapangda bir takım muvakkat 
muvaffakıvetler elde etmişler ve bu 
noktadan bin kadar Japon askeri sa 
hile vasıl olabilmiş ise de beş saat de 
yam eden şiddetli muharebeden son 
Çinliler. topcu ku..-\'etlerinin ianesi • 
le, karaya çıkmış Japon askerlerini 
imha etmişlerdir. Bundan sonra Çin 
bataryaları, ateslerini Japon harp gc 
milerine çevirmişlerdir. Bu ateşin 
fe!irile bir torpito muhribi yanmı~. 
bir diğeri de harp edemiyecek hale 
geTmiştir. 

Diğer bütün ihraç teşebbüsleri ta
mamen ~uya düşmÜ§tiir. Bu hareket 
e&Jruımda Japonların uğramış olduk 

u ~aııı gunes attı Lan 5onra girmelc· Fı·anko'nun kıtaıılı· lmc"'İİll ııııızaf • 
rini cmretmi;otir, 

fı>ranr. ~ıın~ ~irmİ;,Iİr. 

INGILTl:HE FH \:.'\KOY PHOTES· 
Tü GÖ.:'\DERDJ 

Londra, 26 (A. A.) - lngiltere 
hükiiıııeti .Nonıei - Julia adındaki 
İngiliz vapurunun 23 ağu.-tos'ta na -
yonali tlcre aid olduğıı talnnin edilen 
tayyareler tnraf mdAn uğramı~ ol<luğu 
te<'a' iizii prote to için Gen nal :Fran
ko •\'a lıir protestonarııf' gi;nılenııi~tir.1 

İngilterenin Henda) 'claki 1:'."Cfrii ta· 
rnfmclnn tc' ıli eclilf'f'ek olaıı prntc• · 
tonanıeclt> lıillı ns"a 1ngi1 iz g<'ııt ilr.rine 
kar~ı lm kahil taarruzların tekerriirü 
luılinı.Je lngilterenin nlı"al 'e 'aka· 
yiin ilraalma giire hareket etmek hak· 
kını nmlıaf aza eylemekte olılu~u be· 
yan tlilınektf'dir. 

LONDRA K0:\1ITE5l TOPLA~! -
YOR 

Lon<lrn. 26 ( A. A.) - Tali aclenıi 
ınii<lahale komitesi, rarm saat 11 de 
toplanacaktır. Komitf", Amiral Van 
Onlme'in kontrol si~tcnıinin i::lcmc· 
sine ve hu sistemde yap1Jmac:1 icabe
<len tadiller lıakkrnda tanzinıc mt'mur 
edilmiş olduğu rapora itlağ ke~hedc· 
rektir. 

ları zayiat 1200, <;:inlilerin d 300 
tahmin edilmektedir. 

Japonlara göre vaziyet ba,ka 
Tokyo 26 (A. A.) -Domey ajan 

sından: 
Şanghayda vaziyet Japonların le

hine inkişaf etmektedir. Japon kıta
atı, üç noktadan Çinlileri mevzilerin 
den çıkarmışlar ve ricata icbar etmiş 
lerdir. Karaya ihraç edilen kıtaat, 
Çinlileri Şanghayın Nayi mıntaka -
smdan tardetmişlerdir. 

Şangh~y 26 (A. A.) - Royter 
ajan!=!ından: 

Bugün muhasemat, bilhassa Yan
gtse nehri i.izerinde kain Lioho civa
rında vukua gelmiştir. 

Ordu namına ııöz sölemeğe !ela
hiyettar bir 7.at, Japon kıtaatının ih
raç edilmiş oldukları üç noktadan 
muntazman ilerlemekte olduğunu 
söylemişlerdir. Bu üc nokta tin şun-
lardır: · 

Voosııng, Liuho ve Çapoo. 
Çin seddini geçtiler 

. T o~y~ 26 ( A . A.) - T ~bliğden: 
Şımal~ Çınde Jopan kıtaaatı ileri hare 
ketlerınc devam ederek Çin sedd' · . 

1 
mı 

geçmış er ve Cahnr vaylasına var • 
mışlardır. Bu kıtaat, Pe!cinin 80 kilo 
met~c .ş~mali gar~isinde Ki Kuaylay 
şehrını ışgal etmışlerdir. 

30 Ağustos 
... 

( c~uarnf 1 ] incide) 

meraıim yeri arasında n.'lkil vasr 
taları ve merasim yerinde!(İ hazır· 
lıklar Milli Müdafaa Vekaletine, 
te!l?İn ediJecek ve mahalli :do.re a.: 
mirleri yardım edeceklerdir. 

Ankaracla Garclenparti 

Ankara, (Hususi muhabi:imiz. 
den) - Bu sene 30 Ağustos zafo.
bayramı münasebetiyle hav.ı ku· 
rumu Keçiören kolu tar.ıfo·.dıtn 
l~öy gazinosunda bir rarden"'ar' l 
verilecektir. Gardenpartive ]. .,6 , 

tuluş sava§ınm batkumantl:ınh~ 
meydan muharebesinde buh .. nun
Jar davet edilmitlerdir. 

Eğlence sabah" kadar deva.m 
cdcc<'k. bi~,. .... ' ~ r.:ı :::ı c:;-unlctr C'Yl~C. ı 
nacal( ve halk ~~rkıları söylene
cektir. 

HIR SElllHE f) \1( \ c~lnnlLEH 
Corrchn ag:ı , 2<) ( \. \.) - Hıncı 

ajan .. t mnlıalıirinılcn: 
Na yonnli.-ı kıtaatı. ıliin CorreJn,e· 

ga'ya ~irıııi~ll'r, ~ f'lıriıı ı•adılclerindl' 
ıreçit rf"~nıi yaJllllt'ilar 'c• lııı lk tarafın· 
ılan ~iılclt'llı" alkı::lanını~lanlır. 

Pire futbol takımı geliyor 

\tina. 26 (Tlu u"i) - Pire ıımlı· 
telit fudhol tııkıınr hugiin saat 14 <],. 

Homaııya 'apurİ) le lstanhula hareket 
etın i~t i r. 

fnglltere krahnın karde,ı 
Ati nada 

Atina, 26 (Hususi) - İngiltere 
Kralının karde§i Kent Dükası, ka
rısı Yugoslavyanın "Tiza" yatiyle 
dün Faler limanına gelmişlerdir. 
Düka ve Düşes mütenekkiren se 
yahat etmektedirler. Atinaya ge· 
lerek Akropoli ziyaret etmi§ler 
sonra Sunyo'ya kadar bir tenez: 
züh yapmışlardır. 

M onako Prensi Memnu 
Mıntakacla! 
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Atina, 26 (Hususi) - Monako 
Prensinin rakip olduğu ''Fister 
Anna" ismindeki lngiliz yatının 
kaptanı farkına varmadan dün Sa
ronikos körfezinde memnu mınta· 
kaya girmiş ve sahilden top atıla
rak uza'Klaşması emrı verilmesi ii · 
zerine hemen memnu mmtakadan 
çekilerek serbest limana girmiş -
tir. 

Monako prensi Atinava cıka -
ri\k eski eserleri ziyaret etmiş -
tir. 

Sovyetleıde yeni 
idanılar 

Moskovadan bildirildiğine göre 
23 Ağustos tarihli Leningraşkay 
- Pravda gazetesi LeningraJ aske· 
ri mahkemesinin 22 Ağustosta in
kılap aleyhtarı tethi§çi Troçkicile: 
den mürekkep dokuz ki~ilil\ yeni 
bir grubu idama mahkum dtiğini 
ve mahkumların derhal kurşuna 
dizildiklerini haber vermiı;tir. 

8 kişilik di~er bir mnlı1 ~·jm gru
bu da milli miidafoavı " 1 ~~a<lar e
den bir miies,esede inflli.kıar:\ se· 
bebir·t vcrm 0 lc ''e ~.-~leyi 7.ehir
leyici h r 1< .. •' ... rd'! lwl ..... "':'.l.lL t~h. 
mefr·b 20 Ağustosta idam edil
miştir. 

BelediyPll'ı Hanhası 
Ankara, (Hususi muhabirimiz

den) - Dahiliye Vekaleti tesis e
dilecek belediyeler banko.sının 
köy kıs.ır.ına ait sermayeyi teşkil 
etmek 9zere köy bütçelerinden ay
rılan yüzde beıleı in ne suretle top 
lanacağrnı tesbit etmiıtir. 

Buna göre; bu paralar iş Ban· 
kası şubeleri ve bulunmay.:m yer· 
lerde Ziraat bankaları tarafından 
takip edilerek toplanacak ve be· 
lediyeler bankasına yatırılacak -
tır. 

Hususi idare muhasebe direktÖi 
ve memurları bu paralara e1 koy
mayacaklar ve paralar doğrudan 
doğruya köy muhtarları tarafından 
bankaya teslim edilecektir. 

Bu paraların alim ve belediye· . 
ler bankasındaki hesi\ha se"kin -
de herhangi bir yanluılığa .,eydan 
vermemek için köy bütcelerinde· 
ki yüzde beı hesaplan viliıet hu· 
'>nsi muhasebe direktörleri He ka
za hususi muhasebe memuriarınm 
n-:zaret ve mürakabesi altında bu· 
lunacaktır. 

Ankara.an 1 

Yeni Tapu 
Nakil ve 11ayinleri 
lJ f: v i 1 el y c t t e daha tapu rı ı ij 1tir1 ii ğü 

kuruldu 
Ankara, (Hususi muhabirimiz

den) - Tapu ve Kadastro Genel 
Direktörlüğü yeni te~kilat hanu
nuna göre tapu sicil muhilf ızlığı 
te§kilatını lzmir, İstanbul, Anka
ra ve Bursadan sonra Konya, Sam
sun ve Trabzona da le§mİI dmek· 
tedir. 

Genel Direktörlük önümü7.deki 
senelerde bütçesinin miisaadesi 1 
nisbetinde tapu sicil teşkilatını di 
ğer vilayetleremizt: de teşm\: e<le 
cektir. Konya merkn olmulr. iizP· 
re kurulan tapu ~icil gruo müdür· 
lüğü Niğde ve Af .von vila_1~tleri, 
Samsun merkez olmak Ü7.e:,. ku
rulan tapu sicil grup miidüı liifu 
teşkilatına Kastamonu, Sinop ve 
Ordu vilayetleri, Trabzon mt"rke:ı. 
olmak üzere kurulan tapu sicil 
grup müdürlüğü teşkilatına Gi.re· 
sun, Gümüşhane, Çoruh ve Rıu 
vilayetleri tabi olacaktır. 

Grup ınüdürleı'i henüz tayin e· 
dilmeıniştir. Tayin edilinceye ka
dar Konya grup müdürü vo.kalelİ· 
ne tapu sicil muhafızı Muhlll\, 
Trabzon grup müdürü vekaletine 
Trabzon tapu sicil ınuhaflzı Nel!· 
meddin, Samsun grup müdür ve
kaletine Sa'llsun t;ıı.p11 ~icq muha· 
fızı Ruhi tayin edilmişlerd~r 

Yeni Direktörlüklere Ta)'inler 

Yeni kurulan bu üç tapu sicil 
grup müdürlüğü te§kilatmda ya· 
pılan tayinleri yazıyorum: 

Samsun tapu sicil ınuuhafızlığı 
muavinliğine Samsun tapu memu· 
ru Hikmet ve Kadıköy tap•.t sicil 
katibi lhsnn, Kastamonu tapu si
cil muhafızlığına muhafız Safvet. 
Kastamonu tapu memuru Emin ve 
başkatip Hasan Fehmi, OrJu tapu 
sicil muhafızlığına Sinop tapu 
mürürü Haydar, muavinliğe Sam· 
sun tapu ba~katibi Arif ve Sivas 
tapu başkatibi Fehmi, Sinop tapu 
sicil muhafızlığına Ordu tapu mü 
dürü Rem7i. rr.uavinliğine ~ino?J 
başkatibi Rakıp. 

Trabzon tapu sicil merkez mu· 
haf ızlığrna Beyoğlu tapu sicil mu· 
hafızı Necmeddin, muavinlikleri· 
ne Eminönü tapu katibi Mevlut ve 
Beyoğlu tapu sicil katibi Alaeltin, 
Giresun tapu merkez muhafızlığı· 
na Ankara tapu sicil muhafızı Ya
sar, muavinHklerine Giresun tapu 
ba~katibi Osman ve Kaysui baş· 
katibi Ali Rıza Gümi1•hane tapu 
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sicil m11hafızlığma Gümü~hane 
tapu sicil muhafızlığınaoSAA ( 
tapu müdiirii Adil, muavinliğe ta· 
pu ba~katibi Yunus. Coruh tapıı 
sicil muhafızlıi{ma Y oz2at tapu 
müdürü Niyazi, mu~vinlif!ine Ço· 
ruh tapu başkatibi Kemal. Rize 
tapu sicil muhafızlığına Kırklarc · 
1i tapu sicil müdürü İhsan, mua
vinliklerine Ankara kadastro me
muru Hüs~yin Hüsnü ve R;z~ tapu 
memuru Mustafa, Nigde tc.pu si
cil muhafızlığma Niğde tapu mü· 
dürii Mustafa Raı;?ıo, ınuavinli~i
ne Konya !oicil katibi Aızah, Af -
yon tapu sicil muhafızlığına Af -
yo~ miidürü Ali Rı7a, m1,.winli -
Rin .. Afyon tapu memuru Musta -
fa Nuri, Konya tapu sicil muha -
frzlığın:\ I<onya muhafızı Muslis, 
muavinliğine Ankara kadastro me 
muru Ali Ulvi, Samsun tapu sicil 
grup müdürlüğü mümeyyizliğine 
Mudanya tapu sicil muhafız mu· 
avini Cabiri, kontrol memmlu -
ğuna Trabzon tapu müdürü Ab -
dullah, Trabzon tapı sicil grup mit 
dürlüğü mümeyyizliğine Maraş 
tapu müdürü N~ri, kontrol me -
murluğuna İzmir tapu ıicil kont -
rol mem•ularından Sairn, Konvi\ 
tapu sicil grup müdürlüğü mü -
meyyizliğine Konya tapu sicil mı.
hafız muavini Tahir, kontrol me -

murluğuna İzmir kontrol nıedl 
larmdan Haydar. 

Diğer Tapu Direktörleri 
Ara!iındaki Değİ§İklik 

Genel direktörlük, yapd~n 
yeni teşkilat dolayısiyle bazı 
direktörleri arasında da de·· 
lik yapmıştır. Bunlar da şudur: 

Bolu tapu müdürlüğüne Af1 
tapu başkatibi Muhsin, Bilecik 
pu müdürlüğüne Kırşehir tapu 
dürü Hnydar, Kırşehir tapu 
dürli.iğüne Ağrı tapu müdürÜ ti 
~an Fehmi, Ağrı tapu müdürlii 
ne Zara tapu memı:ru Şükrü, 1' 
tamonu tapu müdürlüğüne Arı 
ya tı:ırı•J memuru Safvet. 

Konya, Samsun ve T rabzo 
teşkil olunan tapu sicil gruP ıo 
dürliiğü te§kilatı eylülden iti 
tatbik olunacakttr. 

Ankara hb fakUlte•I 
hazırlanıyor . 

Ankara, (Hususi muhab!ri!° ti 
den) - Ankara tıp fakülteıı 
nesmın hazırlıklarına sürat!t" d 
vam edilmektedir. Şimdiyt> . 
dı.ır istimlak edilen ev ve ar~a ~ 
tarı 170 den fazladır. Bu hu• ,d' 
ki muamelelerin ifası için 1-:el 
yece bir heyet tayin edilmit •• 
Iakadarlara tebligat yapı]n•r,~;., 

Alakadarlardan arzu ede~ 
kanuni sekilde itirazlarını 
makti\dırlar. 

Deı eler temizlenece• 
(H h b. ·rDil 

Ankara. uıusi mu a ırı il. 
den) - Bir kısım dereleri!' :,t 
mania, selleri istiap edemıYf,rıı 
derecede bozulmuş bulun~~· 
suların ta§masına ~ebe'? .ol.?11 ;· 
ve zaman zaman 2.ıraatımızı ~ tJ.İ 
ra uğratmaktadır. Bu vazıY ., 
gözönünde bulunduran hük~~ 
yurdun iktisadi durumuna bı,ç1 • ... ., e 
zararlar veren bu felaketı 0 t• 

mel{ için yeni kararlar a111111~f1,, Alman b~1 kararlara göre ,., ~-{ 
vi!i f'tleri irinde bulunan ve Jı• 
ma kiirek JYil-.i bas~t A.letlerlc "~ 
1<'..,ırastmü .... \ün olabilen dereb'r"' 
r~ 1~rını teshil ed~cekler, ve )<l•" 
~alı5ma programı hazırlayaca 
dır. otf 

Vilayetler bu proğrıuna g '"' 
. kl nı•• dere mecralarınm ayı ar. Jc • 

l .. t . eJeee " ve temiz enmesını emın . . 011u 
ler ve bu suretle sel afetı"'1" 
ah nacaktır. I 
Ankara h kuk fakUlt•• 

ırr,t\hanları • .., .. ..,,, 
Ankara, (Hususi muhabi~~tetİ' 

den) - Ankara hukuk f ~~ it•f 
nin ikmal imtihanları 9 Btrınc: i ,. 
rin 1937 de başlıyacak ve ~ly~.,ea 

d b. kt' uçu • ym sonun a ıtece ır. 
3 

;Jıl'' 

sınıftan mezun olup ta ceı ; d•" 
, d . d sl~ı·•" sat veya me enıye er · Siriıt' 
hakaloryava kalaular da ı.o . .,.,,., 
citeşrin 1937 tarihinden '~1 till'' 

.. ti go"re ı?11 murnc~a ar• sırasına 
na tabi t11t1 lacaktır. ·Jcıtl''' 

Nazari p•'<eri dersinden 1
1 rıt' • 

kalanl~"a Birindt 0 Hin ort~;er1•1' 
elan ;~;l--R""" h1<:i;J•~nin -•. ,.s • 
mt, .. 111-•ri t;ıı-afından na"11.~' 

l . .. ·ı ·ektJf•/ 
k~rl1k ders erı posterı ec~ • . ,,, 
Daı üş.-;efaka .~eıU J• 

b cııe 1 Darülşafaka tnlebesi u \tyi'' 
mekteplerinde bir resim, 5" • 
ve fotoğraf sergisi açmıştıt· tJJ" • 
gide talebenin yaptığı ço1' ııel~ 
vaffakıyetli tablolar, h~~r fO 
gösleril~ekt~dir . . Ayrıca ·''ttr': 
toğraf koşesı de yıne talebe

1 
fo 

f ından çekilmiş gayet güıe 
toi?rafları loplamaktadır. t-'' 

SerS?i dün. birçok tanınılS~~ 
vatın hazır bulunduğu bir t 
açılmıştır, 
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~M l':_ket _ reportaJıarı : 

Cark süyü-ke;;arında 
Adapazarının 

vunlarını 

hırsız yemez 
kimler ger? 

ka-

lJniversitede 

[ Pol ist e 

Çalınan 5 liı a 

Yükesk Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüjiinden: 

Geçenlerde Nuruosman1ycde ye • mişçi Minanın dükkônına, bi( kava Bu yıl Ank&1'8 Yüksek Ziraat EM tıtu.tıııUn ziraat, Baytar fakUJteıine 
noZ içinde balık satmak üzere gi • kız ve erkrk ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatı
r••. 14 yaşlar~nda Şakir, masanın Ü· lı ve yatmz talebe alınacaktır. Enstitüye y .. ılabilmek için aşağıdaki 'l&J'tiarll 

zenne bıraktıgı k<\\'anozu nlırken o· uymak gereklidir. 
rada bulunan beş lirayı kim~e görme 1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet bDtJbanını vererek 
den ~alıp kaç'."~ıtı. . . bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomaıını almıı lıuhınmak Jizımdır. 

Mırza?ın şıkayet yzerın• •:kala • (Bakaloryasını yapmaınış ,·eya olgunluk dlploaınsını almanıll olanlar Ensti-

nan Şakıt sıkıştmlmca. caldıgı be~ tüye alınmaz). · lirayı Snltanahmette hozdlırıırk~n. 2 - İstanbul üniversitesinin Fen Fakültesinden naki<'n gelecek olanlar 

berber Ahmet ve terci.iman lbrahı • - .a k d ·· · fi • k , 

1

. d ld ki oru.ua o u ukları somcstırlerden muva ak olmuılarsa, ikisi kabul edilerek 

mın. oı :utup c ın en a ı arını . . . oövlemistir. Baytar, Zıraat ve orman FakUllesınuı üçUncil oömestirler.ne alınırlar. Ancak 

Y k 1 

"k" l be 
1
. Baytar fakilltcsine glrenlerın bu fakUJtenin birinci ve ıkinci sömestirlerinde 

a a annn ı ı sur unun ~" ırnvı • aralarında iki viiz elli,.r İ.ur~' ,.J~- oıwnan Anatomi devreain• de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakllltesıne 
rnk taksim ettikleri anlaşılmıştır. girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

Ai\TALYA AMBAIUNA Al f 3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den. aşağı ve, 25 den yukan ol· 

F~Y AL.AR _ Araba vi\puru iskele maz. Nihari talebe yüksek yaş ltaydına bağlı değildir. 
, •ine sandalla yana'On sabıkalılar<k•ıı 4 - Parasız yatılı talebeden ertik lerinln !Uzum göaterdiği beden kabı il· 

bet. Burhan, Ka,;,;ı ve Hasan An· yeti ve oağlamlıkları hakkında tam t .. elddlllü bir hasta evi kurulunun raporu 
·'!va ambarına ait motörden bir san lazımdır. Bu raporlarda talebenin her tUrlU askeri himıete kabiliyetli olduğu 
'·k eıı:ıva ralınıslar, kacnrken yaka - ayrıca tasrih edilecektir. 

1 ·nmıslardır. . 5 En rt•• . 1 t 1 be . . . . • • .;; , - s ı uye ) azı an a e ılu ay ıçınde, yoıılden _ıık ve ııajlamlık 
1.SKARP!N. ı.~IRSIZI; ~R! .- Da· ~~aycn~sinden geçirilerek ertiklerlnin lüzum göoterdlil lıeclen kabiliyetini 

lıwım ve Mımı ısmınde ıkı kısı . Gala· gostermıyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. ' ~da .kunduracı Yakonun dükkônınn 6 - Ziraat Fakillteaine gl.-1< talebe Ankara'da Orman çlftlifiıı'de 10 
mrmışler on çift iskar..,in çalıp kaçar a! staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aybk ve
larken vakalanmışlardır rılir. Yatacak Çiftlik'te parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi 

MADENDE YANGli\ - Büvüka de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verüınez.) 
dnda Maden cihetil"deki taıı ocakla - 7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne se
"."'~ etrafmda, henüz anlafılamay~n heple olursa olaun kendilltınden stajını veya taballini 1ıora1<aıılıınlan ''ey& cehınsı tarafından atılan sigaradan JÜ zaen çıkarılanlardan hükOıne~ yapılan masraflan acııyecekleri bakkmda. veri-
metre murabbaı kadar bir sahadaki lecek numuneye göre noterlikten tastildi bir kefaletname alJııır. 
ntlar yanmış. yan5{ın itfaiye tarafın· 8 - F.nstitilye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan ba§ka nufuı 
dan söndüri.ilmiiştür. kağıdını, a§ı kağıdını, polis veya uray !ardan aJacaklan ö.piim, orta ve Jise-

T RENDEN A 11 .. ARKEN - Flor lerde görmUt oldukları sUel dersler hakkındaki ebliyetnameleri iliftirilerek el 
"eda sütdi)i;k yanan Mustafa oğlu yazılariyle yuacaklan puUu bir dilekçe ile ve altı tane fotoirafiyle birlikte 
Sii leyman . dün akşam oaa ı z ı de doğruca Ankara· da Yükoek Ziraat Ens tit!ISll RettörlllfUne baf!unll'lar. Talip 
Fl~ryadan gelen trenden atlamış: a· ler dilekçeler:nd~ hangi fakOlteye kayıt olmuıuık lııtedlıiler!nl bildirmelidirler. 
Va<?ından yaralanarak hastahaneye Aksı takdırde dılekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. kaldırılm11tır. 9 - Pulaus veya usulU dairesinde puJllııımll olan .. 8 inci maddede yazılı 
. OTOMOBiL ÇARPTI _ Tak . k~~ann jJişik olmadığı dilekçeler gelmemiı sayılır. Ve bunlar hakkında 
sımde Cumhuriyet caddesinden c _ hıçbır muamele yapılmaz. 
çen amele lbrahime 21 ;9 num:ralı 10 - Birinci ve sekizinci maddede yuılJ veaikalarla vQtiDcle bqwr&ll-
ot~mobil c:arparak. karmıştır. Jar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

lbrahim muhtelif yerlerinde ya- Kabul edilecek talebe diploma dereee81ne ve Jıqvunıı• tarihlerin• göre,.. 
ralanmıştır. çllirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereoelller ve bafVUJ'D11. ııruma göre 

almabilirler. Aynı werait altında liseden fen kıımmdan çıkanlar tercih olu· 

rn.m ... , -

nur. 
11 - CevaP. isteyı;nl" aynca pul göndermelidirler. 
12 - Baljvurma ~şqı ~~ birinci gününden eylUliln 30 uncu gü· 

nü ak~amına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. <•M3) (2298). 

Zonguldak Valiliğinden: 

5. inci keşide 11 El}lül 

• Çlmen•.o ıorıo Büyük~ ikram ye: 

937 dedir.. 

50.000 Liradır. 
12.000, 10.000, liralık ObJOB o.. 

... " nat .... ,. 
earaı m. .,.. 
relt'f Clll 

Tehvlller 

---
--

Bundan baı\ca : 15.000, 
ikramiye!erle ( 20.000 ve 

iki adet mükif a i 

10 000) liralık 
v•rdır. 

Dikkat: 
_ Bilet alan herkes 7 /Eylül;937 gU oü akşamına kadar biletıoi deiiftirmlı - ı bulunmalıdır. Hı l Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı ıakıt olur .. 

Zongu~dak Valiliğinden: 



.,, 

ış Bankası a~gari 25 lira mvduatl bulunan bütün kumbara sahipferfne 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri· Eylül Birinci Teşrin -.,e Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. . • ' 

................... 11111 

Danizyoııarı 
i ŞLE T MESi 

Acenteleri: Karaköy -
TeL 42362. Sirkeci MWıUrdat 
••• Han telefon: 22740 

iz mir 
Fuarı Mü
nasebetile 
Fevkalade Post• 
Mevcut postalara ilaveten ANJCı' 

RA Vapuru Eylülün birinci ça~ 
ba günü saat 15 de Galata rı~~ 
.dan kalkarak doğru İzmir'e gıdeC ~ 
tir. Fuar açık bulunduğu mü~deııı' 
fotoğraflı gidiş • dönüş biletı al 
lara yüzde elli tenzilat yapılı:nJ)ctl' 
dır. 

• •• Sayın yolculann Karaköyde~ 
centalrğımıza müracaat etmeleri. jl 

(562 

TASHİH 

D .. k"" •. 1 1 k" ~tt~ un ·u nu~ ıanıt7.< a çı ·an ~ 

B k · ·ı· a•i( an ·a!':r vnzıvet ı anmm p · ô.f 

mında ihti):at akçesi }e~~ 
6.621.180, l O olma~ı Jfızınıgtl~ 
sehven 6.61:'.!,l80.lC ~eklinde }'" 

ınıl:trr. 'l'aslıih olunur . 
. ____ .../ 

Satılık Ar a)ar ~ 

Ercnk<iy ha yonu kar~ı rntl• ç 1 
Iar içinde ~altlık arsalar ,-ard~r~, 
teyenlerin Erenkiiy Etemefendı 
desi NO. 16 ya miiracaatları. 

_____ _____ __;,__ _________________ __:.__-=------~·-.----_./ 

ı-;ımıı ........................... .. 

Şirk~ti Hayriyeden 
Orkestra ve cazlı tenezzüh seferi 
Yarınki cumartesi gür.•:.i 71 numaralı vapur, mut.ad tenezzüh seferini 

yapmak için 14,15 de köprüden k.alk:ıcaktır. Vapurda Sanyere kadar. 
m=mleketimize yeni gelen sekiz artistten mürekkep LİLL y SZEKEL y 
i:laresinde POGANY MACAR ORKE<;TRASI TAKIMI en tatlı ve kla· 
sik parçaları çalacak ve Sarıyerden itibaren mükemmel pir caz takımı 
köprüye avdet edilinciye kadar idamı havalarını çalarak saym yolcuları· 
mızın huzur ve sahsını temin edecektir. Büfe, lokantacı me h ur PAN
DELt tarafından deruhte edilmektedir. Köprüye avdet saati 2ı,15 tedir. 

'i 

SEZEN 
T;: RZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En caz'p l"ı:ıdeller, mevsimlik metuı 

"t: şık kuma~lar. 

'8tanbuı Yeııi Postahane kar~ısınd.ı 

Nafıa vekaletinden: aöz Hekımı 
7 eylül 937 salı günü saat 15 te Ankarada vekalet malr.eme eksiltme Dı • Şükrii Ertan 1 

komisyonu odasında 1900 lira muhammen bedelli 95 adet demir nakliye san, Cağa loğlu Nuıu"ımaniye cad. N" J 

1 dığı açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konmuştur. (Ca&aloğlu Eczanesi yanında ) 
1 T ele fon. 22566 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak Ankarada mal i.;m ~--•••a•ı•••ı•••li 
Z•'me müdürlüğünden Haydarpaşada vekalet tesellüm memurluğundarı v.:: 

.. ile::~~:~~~kkat teminat 142,5 liradır. r T i F O B i L -
Cksiltmeye gireceklerin 71 eylül / 937 salı günü saat 15 te komisyon oda D Jh S · 

fünfa l:avr bulunmaları lazımdır. (2850) (5367) r. san amı 

1 
Tito ve paratıfo bastalıld anna tutu 
mamak için a~ızdan aiınao tifo hap 

1 Emlak ve Evtam t:Sankası ilanları 1 landır Hiç rahatsızlık verm, 7.. Her 
kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Te:, aut, Dol ve Yetim Maaşları iskontosu 
1 - Eylül • Teşrinisani devresi ma a~ iskontosuna l - 9 • 937 tarihinde baş

lanacaktır. 

2 - Ey):.llün ilk üç günü harp m1 tüllerine tahsis edilmiştir. Bugünlenl~ 
saat 16 ya kaldar müracaat eden malül ler maaşlarım ayni günde alırlar. Malü!. 
lcrin 4 Eylül sabahından itibaren yapılan müracaatlar sıraya girer. 

3 - 1 Eylül sabahından itibaren müracaat eden diğer maaş sahiplerin:? 
.maaşlannr alacakları tarihi gösteren bi rer numara kağıdı verilir. Bu kağıt üs
tünde yazılı ~arihten evvel iskonto mua melcsinin ikmali için yapılacak müracaat- J 
lımn hiç bir suretle kabul edilemiyeceği ilan olunur. ( 5582) 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Zongul dak-Devrek yolunun 6+000 - 47 + 000 

kilometreleri arasında yapılacak 22673 lira 96 kuru~ keşif bedelli şose esa~h ta
miri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15 - 9 • 9n çar
~anba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütefc rri diğer evrak 114 kuruş mukabilind::: 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alına cakbr. Muvakkat teminat ı 701 l:ral:lı·. 
~ksiltmeye girmek ~steyenlerin resmt gazet enin 3297 r.aytlr nüshasnda çıkan talL 

Dr. Hafız J Cemal 
LOltl\L'\.N DEKiM 

Dahiliye Mütehaıtı•ı 

Pazardan başka '1lnlerde Oğleden ıonra 

saat 12.~ tan 6 ya I kadar lıtanbulda oı~·~ 

yolunnıı ı 104 ı oumualı busust kahlneslndt 

baııtaıaruıı kabul eder. S&lı, cumarteai gll.rı 

tcrt sabah "9.~-12" allBtler1 haklk! fukarayı 

mah~ıutur. Muayeneban• ve H telef oo 
22.19~ Kışlık telefon: 2 1044. 

SAFO 
A. Dode • H. R ifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kurue 

' 

rnatnam~ tevmcan NaFra Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet veı;ikasiyl: --------------
Ticaret Odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikt~ 
teklif mektuplannı yukarıdaki günde ih3le saatinden bir saat evveline kadar vi15. 
yet Daimi Encümen Reisliğine vermeleri ilan olunur. (5540) 

Sahibi : Asım Us 

Neşriyat genel direktörü R. A. SevengiJ 

· ~Yi ~K~N ~Yi 

BAN KAY~ 
YATIQILAN DAQA ~Yi 

tKiLMi~ TO~UM GiQi VtRiMUDiıl· 

UOlANTS[ OANr ONi~: 
KARAKOY PALAS ALAL~MCi ~AN 

Zonguldak Valiliğinden: .,1 
5-I-' 

Zonguldak vilayeti içinde Beycuma - Çaycuma yolunun o+ooo - 1 ıı i~: 
k'lometreleri arasında yapılacak 52296 1i ra 05 kuruş keşif bedelli şose inf" . 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş tur. tı D1

" 

Eksiltmesi 15 • 9 - 93 7 çar~anba günü uat 15 de Zonguldak vili>'e 
mi Encümeni~de yapılacaktır. bili~' 

Eksiltme şartnamesi ve buna müt: ferri dif er evrak 262 kuruş rıııı"' 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünd'n alına caktır. t ı•''~ 

Muvakkat teminat 3923 lir:ıdır. Ele tiltmeye ıirmek isteyenlerin res;etiflaeıf 
tenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vele ,ı:~e 
alınmış müteahhitlik ehliyet veail:asiyle Ticaret Odasından 937 yllııtd" i r ,, 
'csika ve muvakkat teminatlariyle bir!"tc te tekı:f mektuplarını yukarıd~~ e .,e 
ihale saatinden bir ıaat evveline ka'dar vilayet Daimi Encilmen Reisligttl 
n1cleri ilan olunur. (55 42) ____/ 

Üniversite RektUrlUğünden: l~' 
uıte ti' 

1stanbul Üniversitesi Tıp. Hukuk, Edebiyat, Fen ve İktisat fs.lc ~ 
\'C Üniversiteye bağlı Di§tababeti ve ~ zacı mektebine ı Eylülden ili Jd,tı~' 
leh" kabulüne başlanacaktır. Yazılma:..t isteyenlerin Fakülte pckl!Jl

11 

\esikala.riyle beraber milracaat etmeleri. (5545). 


