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General Frankoılun emri 
altında Italyan askerleri 

Santander' e girdikten sonra 
IVlussolini ile Frarıko arasında 

......._ tebrik telgrafları çekildi 

... 

R 
17 (A A ) -Resmi bir Musolini ile Franko arasında bir 

1 t• ki .... , oma - . . ) s 1 a tebliğ, ispanyadaki ltalya~ lejyoner e muhabere ha b" . rinin 14 ağustos ile 24 ag:ısto• ara· Roma 27 (A. A.) - B. Musolini 
f 1 n 1 n f U h U sın da "'ağıda ki zayiara ugrar~';' 0

: 6 general F rancoclan aşağıdaki telgrafı 
. ııu ... . duklarını bildirmektedor: :za;;~er k almııtır: 'liıı,ı J uk ıdeal, gün fer in iıı hatırası maktul. 60 mecruh. efrad: " rna Kıymetli lıalyan lejyonerlerinin 
l~i~~.ı~~ciytlını~a)dı~ım~i~ _t_u_l,~16~16~m=e~c~ro~h-·~~~~~~~~~~~~~~'-l~ __ u_u_._sn_._6~S-~_3_)_ 
h'tla arlıınııı 26 a~mlos 922 den 
ı Yarı de · 1 . 30 v 1"1tı 're .. ı lıze agııı;los ak· 
26 ııg" Yepyeni hir ı·ihan halketıııi,ti. 
\o ll!!to ·t 3'l v ~ ' itil " an • • agu~to~a kadar giden 
t•r .. r/~Yet 9 eyliiltle Ege kıyılarında 
İttilı·~ın ~on ınerha'f'!'iini aı"nıı~ olan ti ... 
hit ta . Harbi hııgün hizim irin ~-aln17. 

•rıh l .. . . 
"'\ J tatıra .. ı , ,,. )almz hir ııcref 
•- a l•ıt· 1 k 1 ~ r 'lltih nan ı c r.~ıanı ıldiltlir. O 
~et ,.:lrııaktan 1.iyafle tarihe i .. tika
gittil'lıı rnıek, tarihi mnkıulılcralT tle-

l' ~k roliinii oynaım;lır. 
~ , •rihi · J 
1 

tlttı yerınc en oynatan lıir hart· 
IJ ~ .. nı h ı ·· 1 k •tıt o u o ara onun manal't1l1 
)'~~.olarak ~c~il. hayat olarak ,·a~a
lih, Onun ıtın t~tiklal llarhi ta· 
llt illa) ola h" ·· · ~trıd n ır muzenın galerileri 
~d a arasıra lıattrlanan eı<va ne· 
~.,i" saymayonız. Onun ~;ii:r.f"lik 
ll Lirarı ,.,. romantik talıavvülden far 
li td«-kk.. .. h" • . olrtıa umn, ır an1ayışm ifade-

ı eın,Ja,Jrr. 

•f\. ~ikat'}al Harbinin ortava att1;1 ha· 
\'' trı.. • . r: 

l ~ak) .11Mn haklı hir nıilff't mfüa· 
ı hır i · · l )' Jı11 • nsan ~ıarıy e c ılt' gelmi~ti. 

~•hak' ''kar Tiirkiye hiiduclları irinde 
~ 1\11 t • . F :.. tı da . ,. mı~tır. akat cHinyanm 
•ı 'ava h. . k .ı • \·c l · ızım auar mannn!I olma· 
•a,.· lurıu tal1akk k t · ~ " ·· 

Tiycn!;İn•cfo Joponlnrrn 1>om1>nrclwrnm a1tuuln 11ir so~«ıl~ 

Japonya ve Akdeniz 
Meseleleri. .. 

ı ..... 
1 

u e tırnıe ı mu· 
()1 ·••l let" fh acalttır. me nmunun garantisi l likfif . (l'azm 6 ıncı •• .,/unuzda) 
~httıill R~rltındf"n kııvvctini~an ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
) 1titırj etlt>r.n mlieavil iği ah Jikmı 
.'1tı"1akJ>ren İp olarak kahul t'lmic hır 
td tadır 1 .. .. d c- k 
1 

~•1 , .. · nonun e1 ;::ıa nrvada hir 
~,. •ı;rıına ··1 ·· ı · ıtıiı-ı . 0 mu~ o an inııanlarm 
tıfl 1\ f>rı ·· . 1 lf't'' l Uı<tıine kurulan •'mfüa,·i 
'"· a •lak· k. ı 
1 

'''"arı 1 ıtap arm ııaPfalnrmda 
' " • ll\·k 
1 

it turı · ll'"n kaı·nıış fil01:onarm 
l(ad arr d "'·11· R L ar i 

1 
t>gı ' ır. aızat hayatın117.a 

oı • Ş.f>Vf'n " J ... 1 . .ı • • r <>arlltı h. . ar ııı;nnn:ı ur uf'rl r;r 
1". hı· " hı~. hn diiııiincP. hir mitlf"-

ı-· I' d.. ~ 'ili ta
8 

unyamn arzularının akislf'-

. }J11 h';;'.~~tadır. 
' 1klat fi )tık hf"sni flaH·t ic;inde fs-
1'd'"'· arhi hir ahlak dausmm i~ha-

tı Modern 1 . iltırrı r 1ayatın ihtiyac;lan Avru· 
'"" alan ,. r·ı · 1 d b" ...... ·•at h" eya ı an ea ıaıım a ır 
••1U ' ır r·k· t t~c v· 1 ır f'erevamnı ileri siir 
: fl)8;~k'b ilf'rİ hir tf'mayiiHin ifadf'-
11'11rıu J "~f>rin w·ni ahlakmm düıı-
~t ... • ( a A d ·1· ·ıı1til'. na o u yaylalarında halk 

~· Stiklaı R 
ı·''c d, .... 

1 
arhini hir harp hatırası 

u d' ~l • va"aıı h. 11 *k r .. 
1Yc kah ·• mı~ . ır a ı a ornnr 

~İtı uJ e'1iyonız. 
1-ıtlı •ena)e h .. t_~·llntın] ~ ~aıanmıı ahlak for· 
~ llYet 5 1n.cı yıldönümiinii ya§ar 
~İYo realııt bir gözle diinyayı 
~ l ~P ruz. Görilyoruz ki, dünyada 

let)eı; ~tyal~ım han mmtakalardı 

~~.,: .. ~~\~;~:i·:d;:.~:m~~=~:ı A 1 manya n ı n 
. • .,.,ıza unya man?:ara· 

~-ll!.ıitnız çocuklar. kurtlar ku- h k U y yet 1 er 1~ &~~j~;orlar .. ?h nI~yeı .. o~~un" a va 
h~l'l§, 1i · Bu boy1e .!ıır g~ru_J ve 

0~ ~r ~ey<1en önce İstiklal Ilar l d { / { b ••t •• 
't ~- v~ lll~~ 7._ihnjretine _hi~anetl En büyük ev et er e oyo çu-
?ı 4ılnı • • 1 etl~rı1! mfüı:ıviliği davn· l k d l • eaı ~ ı:~~1!"h"Iı;Jt~ı1' ettirHmesi jeıt~ ı şece er eceye ge mzŞ 

.,l lıarbı yacli • .1 • 

8 
garıuır. '(Y a.ıuı 4 üncü sayı/amuda) 

•drl Ertem · · 

11avemlzle blrllkte 

Bugün 24 sayıf a 

Xelgra.f ~: triiıilD • tsfan'l:iul 

Sayısı heryerde 
100 para 

~ 

Telef. 21413 (Yazı), 24:370 (fdare) 

Bir Köyü 
Sel Bastı 

180 evi, tarlaları sular götürdü; 7 
kişi boğuldu - zarar bir milyon lira 

A:ık~ra 27 (Telef?nla) - Bugün! 
şehnmıze gelen malum:tta göre dün 
bir saat kadar devam eden doludan 
sonra Giimiişhacıköyünii sel basmış 
180 ev tarlalarda bulunan bütün mez 
ruatı almış götürmüştür. 

Selden yedi kişi boğulm,uş, bir kişi 
kaybolmuştur. 

Amasya valiliği ve Kızılay felaket-
zedelere yardım için lazımgelen ted • 
birleri almışlardır. Zarar bir milyon 
lira tahmin edilmektedir. 

lstanbul - Edirne 
asfalt yolu 

Cumhuriyet bayramında açılacak 
Ankara, 27 (TeJefon]a) - Na· 

fıa Vekaletine gelen malumata 
gööre lstanbul • -dirne asfalt yo
lunun İstanbul vilayeti hududunc'l 
kadar ol~n kısmı bugün bitmiıtir. 
İstanbul hududundan Lüleburga.· 
za kadar olan kısım yakındı\ bite· 
cektir. Bu yolun açılma töreni, lı
tanbu] ve Trakya vilayetlerinin it· 
tiraki ile Cumhuriyet Bayramında 
yapılacaktır. 

lzmir Telefon Şirketi 
alınıyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - Na
fıa ıy ekileti İzmir telefon tirketİ· 
nin satın alma mukavelesini tir
ket mümessili ile karııhkh parafe 
etmittir. 

Mukavele tasdik edilmek üzere 
Vekiller Heyetine ıunulmuıtur. 
VekilJer Heyetinin teıbit edi!en e
ıaılan kabul ederek tirketin dev
lete intikalini temin edeceği ümit 
edilmektedir. 

Ati nada tilo, 
Atina, 27 (ff uı;mi) - Atina ci,·a· 

rınıla tifo' ak'aları giirillmüştür. Has
talı:~n salgın haline grlrneıntsi için 
her tarafta ah:ılinin aş1lanmasına YC 

()aha ('aİr birtakım tcdhirler alınma-
sına başlanmıştır. 

Mrrl1111n Ali EkrP.m 

Namık Kemalin 
oğlu Ali Ekrem 

DiJn vefat etti 
Servetifünun edebiyatı rükün1e-ı 

rinden, büyük vatanpener Nam~ 
Kemal'in oğlu ~ Anadolu ajanaı u· 
ınum rnildiirU B. Muvaffak ile hariciye 
Hkıileti siyacıi müsteşarı B. Numan 
Menemencioğlu,nun dayıları şair Ali 
Ekrem Bolavır'm dün vefat ettiğin te• 
essürle Jıabe~ aldık. Merhum uzun hir 
miiddettenhcri kanserden muıtarip 

bulunuyordu. 1ki ay kadar e,·el Gurcba 
lıa;;tahaneııinde ratmıı takat kendi ar< 
zusu ii:r.erjne fWine kaldırılmı~tı. Üç 
gün enel tekrar Fransız hastahane
sine giitiirUlmü~ olan merhum e\")'el'" 
ki gece sahalın kaJlı güzlerini hayata 
kapamıştır. 

Cenazesi hugiin on hir .buçukta> ir 
liılr. Rnlgnr çnrşıı;mda rpaımyu 110• 

kağın<laki 4 numaralı e' inden knldı~ 
larak ii~lr. 'c ftnar.e namaı;ı T~ iki'" 

(Sonu. ~a .6 sa, 5) 

Kaıadeniz mektupları: 1 __ . __ ..,,,,,. ____________________ _. _______ _ 

Istanbuldan Hopaya 
Hopaya kadar gidip gelmeği kısa 

bir Avrupa sevahatine tercih 
edenler ned~n çoğaldı ? 

YAZAN: Asım Us 
Anke.ra vapuru, 22 Ağustos -l limanle.nna gidenlerin, yahut oralar• 

Ankara vapuru ile Karadeniz yol~u - ~n lst~n?ula gelenle~n posta ~üra ... 
]uğuna çıkıyorum. Denizyolları ı~a- tın~en ~~tı~ade etmek ıs~e'?elen ~e~· 
resinin bu seneki programına gore ccsı degıldır. Yaz mev81mınde hır ıs
pazar günleri öğleyin rıhtım.dan ha • tirahat seyahatine ihtiyacı olanlarm 
reket eden Karadeniz postaları pazar kısa br Avrupl\ seyahati yerine latan 
tesi günü lneboluya uğruyor. Salı buldan Hopaya kadar gidip gelmeyi 
giinii Samsuna, ~rşamba günii T rab tercih et~eğe }>aşlamalan~dandır. 
zon ve Rizeye ugradıktan sonra ge· Mesela benım bulundugum An • 
ce yarısı Hopaya varıyor. Ertesi gÜ· kara vapuruna dokuz gi.inlük bir K• 
nü buradan geri dönerek ve yine gi- radeniz havası almak için gelenler a• 
di§teki iskelelere uğrayarak ikinci pa· rasmda Adliye Vekaleti Siyasi Müa
zartesi günü saat on birde lstanbulda tetan Selahattin ile beraber Bursa 
bulunuyor. saylavı Bayan Şekibe ve bir takım ar 

Bu suretle Istanbu}dan hareketin kadatlan var. ihtimal ki şahsiyetleri"' 
gününden bütün Karadeniz sahille • ni tanımadığım bir kısl1'\ yolcular ~ 
rinde gidip gelme seyahati tamamlan yine Hopaya kadar gittikten sonra 
mı§ bulunuyor. geri döneceklerdir. 

Onun için Denizyollarmm pazar Vapur lnebolu, Samsun, Trabzon, 
günkü postalarına rağbet çoktur. Bu Rize gibi uğradığı iskelelerde bir kaç 
rağbet yalnız lstanbuJdan Karadeniz (&mu,: Sa.6 Si..J) 
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- 2 - Diyordu. 
Rüıtemin adamları bu hal ö· 

Rüstemin adamları gittilr.r. Fili nünde bütün bütün dehıet içerisi· 
alıp yanına getirdiler. Fakat atla- ne dtitmütlerdi. Onların bu hali 
rı artık bir daha bu1amadıhr. Rüstemi daha çok §a§ırtıyor· 

Rüstem: du .. 
- Yarabbi, bu ne garip oı·man ! Nihayet gece karanlığı da çök-

Burada insanın başına, ne acaıp mii!lÜ. Bu da ayrıca Rüstem ile u-
ha ller geliyor!" ıaklarmın korkusunu artırdı. Fa-

Diye bağırıyordu. kat bir taraf tan da son derecede 
Uşaklar dehşet içinde k:ı.lmıştt yorulmuşlardı. Bu yorgunluk için· 

Rüstem ise hem atlarını, hem de d~ aşk yolcusu uykuya daldı. Sa
kcndisinin en saaık iki adamı o· hah olduğu zaman uyandı. Bir de 
lan zenci ile akıllı Topazı kaybet- etrafına bakınca görclü ki hu deh
miı olmaktan dolayı büyük hir ye· şetli nehrin üzerinden iki sahil a-
is içindeycli. rasında mermer bir köprü kunıl-

Bununla beraber Rüstem Ki, mutlu. 
mirde güzel prensesi bulmak ha- Bunu görünce hepıi de hayret-
yalile müteselli oluvordu. Bu sıra- ler içinde kaldılar. Sevinçlerinden 
dil kuvvetli ve mülhit bir köylü· haykırdılar. Bu nasıl olabilirdi? 
nün bir güzel yaban e!eğini sopa Yoksa bir rUya içinde miydiler? 
ile dövdüğünü gördU. Bu hayva- Bu mucizenin esası neydi? Bu ga· 
nrn yürüyüıünden daha l{Üze!, da· rabetin manası ne olabilirdi? A
ha latif bir ,ey olamazdı. Bunun caba bu köprüden geçmeğe cesa
ilzerine Rüstem zavallı hayvan• ret etmemeli miydi? Rüstem ile a
kurtarmak için ite müdahllle etti. damları köprünün yanına yaklat· 
Kaylü, Rüstemin hareketinden tılar. Diz çöküp yerleri öptüler. 
korkarak hayvana: Yerden göğe dojnı baktılar. Şim-

- Ben seninle her halde hesa- di artık ellerini lcaldırıp ayakları· 
liımı ıöreceğim." nı tereddüt içinde köprüye doğru 

Diyerek kaçtı. götürüyorlardı. Bir gidiyor, bir ge· 
Ya1-n eteii kendi dili ile Rüı- liyorlar, sanki fevkalade bir iıtik

leme tefekkür etti. Y aklqtı. Ken- rak haline girmit gibi görünüyor
dini sndirdi. Ruatem yemek ye- lardı. 
dikten IODra kalktı, yaban eteği- Rüıtem ıöyle diyordu: 
ile hindi; Kitmir yolunu tuttu. Ya· - Görüyorum ki Allati benim 
nındaki upklar iıe arkasından ya· itimi kolaylaıtınyor, Topaz ne de
ya olarak geliyorlar, hazılan file diğini bilmiyordu. Kahinler be
binerek gidiyorlardı. nim ıeyahatimin iyi olacağını aöy· 

Rüstem yaban eıeiinin U.tüne lediği halde bunun manasını anla· 
biner binmez bu hayn.n geriye madı. Her halde Ebenin hakkı 
döndü. Kiımire gidecek yerde Kl- vardi. Fakat niçin bu adamlar tim 
bil yolunu tutmak istedi. Rüstem di yanımda değ'iller?,, 
bütün kuvvetiyle yulannı çekiyor, Rüstem ile arb.datları köprüyü 
fakat bir tilrlil batmı çevirme-~e geçip öbür ıahile •arınca dehtetli 
mtıvaff ak olamayordu. Rüstem diz bir gürültü oldu, mermer köprü 
len ile hayvanı aıkııtınyor, sağa tuz buz olarak ıulann içe isinde 
ve ıola çevirmeğe çalıııyor, likin kaybolup gitmiıti. 
hayvan inat ederek yine daima Rüstem bunu görünce ba'ğırdı: 
Klbil tarafına koıuyordu. - Hamclolıun ki köprüyü geç-
. RU.tem artık ter içinde idi. Ye' - mit tik. Allah öyle murat ediyor 
sinden ne yapacağını btlemiyordu. ki ben anık memleketime dönmi
Bu sırada bir deve tüccarına tesa- yeyim ve Kiımirde sevdiğim pren· 
düf etti. Tüccar kendiıine fU tek- ses ile evleneyim. Orada Kitmir 
lifte bulundu: prenıi olaymı. Böylelikle ben Kit-

- Efendi, sizin altımzda inat- mirin kraliçesini almıı olacağım. 
cı bir etek var. Bu hayvan sizin iı- Buna mukabil Kabilin prensesin· 
tediğiniz tarafa gitmiyor. Eğer ha· den mahrum kalacağım. Ben hem 
na bu yaban eıeğini verir.eniz ben Rüstem olacağım, hem de eski Rüs 
size dört tane deve veririm. Hem tem olmaktan çıkinıt bulunaca
"de iıtediğiniz <leveleri ıeçip alIT- ğım. Çünkü Kitmirde daha bü· 
tınız.,, yük prenı mevkiine geçeceğim.. 

Bu teklif Rüıtemin liotuna gittt lıte bu suretle ki.hinin benim hak· 
Deve tüccarımı teıekkür etti. Ket>- knnda verdiği haberin mühim bir 
C:li kendine: kıamı benim lehimde olarak anla-

- Topaz, hu aeyatiatin l:;enim ıılmıı oluyor. Geriye kadar da ken 
için tehlikeli olduğunu söyle:ri§t!. di kendine meyaana çıkacak. Fa
Fakat bunda haksız olduğu ıimdi kat niçin timdi Eben benim ya· 
anlatılıyor.,, nımda değil 7 Yanımda Ebenin bu-

Diyordu. lunmayııına Topazdan binkere 
Rüstem dan deveden en güze· fazla müteeasifim.,, 

lini kendisi için ayırdı, üstüne bin- Rüıtem büyük memnuniyet his· 
di. Diler üçü de arkaımdan keıı- leri içinde olarak daha bir müd
disini takip etti. Bundan sonra ar- det yol aldı. Fakat akıam olduğu 
tık kendiıini ta.adet yolunu tubnut bir sırada kervanın önüne müthi.ş 
görüyordu. dağ gibi bir hail çılttı. Bir halde 

Fakat bir müddet gidince müt- ki Habil Kuleıi tamamlanmıt ol
hit bir sel önünde durmak mccbu- ıaydı bunun kadar yüksek ve sarp 
riyetinde kalmıştı. Bu öyle bir su olamazdı. Bunu görünce Rüstem 
idi ki beyaz köpüklü cereyanları i!e arkadaşları korkularından ol· 
içinde .kayaları ıUriikleyip götilru- dukları yerde donakalmıtlardı. 
yordu. Hem de derin olduğu nis· Hepsi de törle bağırıyorlardı: 
bette ıeniıti. Suyun iki tarafı iki - Öyle anlatılıyor ki buradl'\ 
uçurum idi. Bunu göHlttce insanın tt1ahvolaca~ız. Ge~li~imiz tehir 
•özleri kararıyordu. Yüreği kor üstündeki köprilnün yıkılmıt olma 
kudan donuyordu. Suyu geçmenin nna l:iakılırsa Allah hizim geri 
imkanı yoktu. Ne sağa, ne sola git· clönrtıemiP.i iıtetniyor. Önfür.üzde-
melt te mümkün değildi. bu da~ın böyle çıkmıt olması, bu-

B\I defa kendi kendine~ rftd8n ileriye Reçmem1P.e it'T'lc3n 
- Korkarım ki Topazın haklu hırak~amak lcin olact'k. Ev Riis

olmaıın. Bana bu seyahate çıkma, tem! Ev ıavallı b(!yz1t.de ! Biz asla 
demifti. Onun sözünü ôinlememe!c Ki,miri göremeyeceaiz. Biz bun
le galiba. büyük hata ettim. Eğer dan sonr" l..ir daha Kandiharı gö· 
timdi ynnımda olsaydı, belki ken- remeyeceğiz. ,, 
disinden akıli\ne bir nasihftt, doğ- RUstemin kal1>1 içinde korku. 
ru bir fikir alabilirdim. Bari Y"-· ye'is, ilmit ve sevine hep biril>irine 
nunda Eben olsun bulunsaydı. O, karışıyordu. Şimdi kihihlerin ver
böyle bir vaziyette mutlaka bana dikleri haberleri kendi hakkında 
bir çıkar yol bulurdu. Her halde hayırlı olarak yormağa imkan bU'
I*ni teselli ederdi. Fakat yazık ki . Jamıyordu: 
titmlarm ikisi de yok oldu.,, ·(Arkau var) 

Vinston Cör Çilin Bir 
Makalesi 

Berlinden TayTTİ.is muhabirinin çıkarılması üzeritı6 

yazılan bu yazıda Almanya itham ediliyor 

\ 1 B . . ] k' \ ~ 1u re 0111011 ı:ııııını e ~ ı 'c ta· 
111111111 hir ıayyared ,;cı;eıılcrtle öl· 
ınii::tiir. Boınoıı. tan arcııin lu•rııf'tı he
men ilk kullanılılı&ı tJ .. , irl<'rilc Paris
le Po ara~ınıla u~ıını~ onduıı onra 
Paris - Roııııı ~Pfı•ı-ini yapııtak me· 
safe rckonınu kırı111-:tı. ~l'a~ yarrci Ho· 
rııaıla hii) iik lıir kalahalrk tıırafo111an 
karş1la11nıı~ 'e ~iılılctlc alkı l:uınn tı. 

Boıııon kendiıoine ilıti~a~larım !!O" 

ran gazrlf'cilere şunları tıii)·lcnıi~ti: 
- Bcııiın yaptığım hu scy alı atin 

,Jalıe ilerisine giflilehilcf'eğini zannet· 
nıiyorum. Bu rekonı kiınee kıramaz. 
ÇiinkU en mUhim mesele açltğn kl\l'§t 
nıııka' emettir. 

Bomon'un t1öylc11ikleri eski zaman· 
lar için doğrnı1ur. ÇUnkii o zaman tar 

lngilizce Taymi~ gn:eteJinin Ber- yareci oturduğu ) enle hir un iye hi· 
lin m1ıhabiri B. Ebbutt Alman lıiikfı· le kumanda mani\ rliisını hırnkemazfü. 
meli tarafırulmı memleketten çıkanl· Bıı takdirde hir felakete uğraması mu 
dı. Bu, lngiltere matbuatının l>iiyüh kaıltlerıli. Hunılaıı dolavı hir l!andü· 
bir hayretle lrarııladığı l>ir hliditıe ol- 'iç ılalıi yiycmer.tli. · 
du. Fakat siya$i ma1m/il hemen 1ıemen e garip hir tr atliiftUt ki. Rnmon 
lıiç harr!kcte geçmedi. ölUrkenı Moekm a - Sarıfran isko 

Ru itibarin. eski nmırlardan B. araetnilakl mf'Rar m in kuınh Uzerin
Vinston Çorçtl,in lm me~rleye dair d,n tayyare ile hallattılığım ıı;UrmUş· 
yazdığı bir mnknfo dikkate değer bir tiir. Ve ıurasr dikkate değer ki, lm 
nwlıi ·pt tm:rmaktadır. kuıuh sı-yalrntini yapım tayyarenin 

Muharrir vaı:mna ~()yfo ba~lnyor: irin de tt" varM'İlt're iir av nle('ek ka-
Naqyonal ;o!!yaliı::t '.Almanya. yalnrz · • · · - • · 

dünva icin hir endişe 'amili cleğil, ay- ılar erzak, ve hir ıle ,Jeııiz 11) unıı tat· 
' ~ lr Sil Jınline kallıeılceek alet lmhm· 

nı 7.amanc1a llir muamma. 'fiınE'.s ga· 
1 maktadır. 7.etec;inin Ilerlin mnlial•irini mt"-m e· 

ketten çıkarmak lin"nsnnrla J\lman hti Medeniyet i)) le ilerliyor ki ılalio 
kfımetin in ,.P.rcl j;;i knrar j\ lmanyanın diin ha) ret f'lliğiıııiz lıir şey huı;ün 
diimıanlarmı lıa~rete clii-•iirılii~ii J(a· alelade hir ~ocuk oyunnğı YC hatta 
,]a; ılostlarmı ıl~ Jiayr~tte lnrakmış· çok kerre gUIUnç oluyor. 
trr. lnaanlar bir kus m·sall 

Hilkfönet maliafili, lngiltere ve ya· 
· · l · .:1 1" "k AJmanlarm (A,rupa) 'e {Ilre· hancı mrmleket f>r üzerınof> nıyu 

1 T. · 1· k. men) adlı hih.·ük ok,_·anus 'apurlan, hir niif wm o an ıme~ t•m< ıye a· 
dar ~\lmanvanm medli Ye senasmı Avn1padan Amerikaya naklettikleri 
yapmış hir. gazetedir. . yolcular için yeni birtakım kolayhk-

J\lmanya muhalliri B. 'Ehlmtt J\~- lar giistt>:m1cğe ha larm~lardır. Alınan· 
manyada öğrendiği şeyleri agla tahrıf yaılan aldıkları yolrularla yola ç1kan 
etmemiş, onları dikkat ve ihtimamla lm \'apurlar, İngi1tcrenin Şerhnrg 
nakletmiıtir. rıhtımına yanaşmakta \ ' C geı: kalıp ta 

R. f,/wrrlıill lmmltın .•nnrn. f ngil· helıemrlıal vapura yeti~mek istr.yen 
trredt•ki Alnınnlnrm $İ)'n$İ. fnnliyeıle· yolcuları almakta,Iırlar. Vapıır kum· 
,.;ni meımıbalu cdcrelL ~ırnlan anla- panyasmın on dörder yolcu taşıyan iiç 
tıyor: • tane tayyare i Ynr<hr. Geç kalan yol· 

Rıı:;in hrlki l•izim sakin memlek"· r.uları hu tayyareler vapura Şcrhiirı; 
timizcle yİnni hin ,\iman oturuyor. de ~·etİ!lİrrnekte,Jir., Ne,yorka hir 
Rn 'Alm~nları hir Arn~·a toplama~a ça· ,Jakika evvel yE'titmek itin arele eden 
lı~an, siyasi bir fırka mahiyetini ha· ynlr.uları, npur,1aki tayyareler okya· 
iz. bir milli te rk.kill vardır. nmlnrın ortasmdan Ameriknya ~iitiir-

Bu sene Berlinde t.ir nazaret ~uhe· rnekte ,.e yolcu, hu !luretle, vapur<lan 
,.j 11,. ıe i~ olnnmuşhır. Thmun haımda iki gün e"·el Anıerlkaya ,· arını§ ol
hir nazi nar.ırı , arıtır. Ru t.-şekkUl ya maktadır. Bitindi~i Ur.ere biiyiik ' 'apu 
hanr.r mrmlekrllrrılr ynııayan naeyo· nın A' ntpa ile Amerika arasında hu 
mıl o~ynJi;ıtJerin fıtHli}etlrrini inkiıaf kaılar eliratle gidip ~elme r"korunu 
f'ltinnrk , " nir.ama sokıııak \8r.ifeei yalnız r.eplinler kırabiliyor. Almanla· 
il<' miikdh·ft ir. nn yeni inşa f'ttikleri L. Z. 130 zep-

ll:irit;tı• h11l11ıın11 \lmHnlar sık sık Jini eylUJden itibaren A\•nıpadan 'A.
ıııııa) ~ l'n ııırrkczlcr<' rııii~~raat ede· mrrika) a yolcu nakline haşlayacak· 
,·ekler. lmrnılHn onlara, hızım halkı- tır. 
mız·ı kar~ı ltılıırnlıtrı lihmn~rlf'n hattı 81 B lgar 1 
har.~kf.t. k11llnnmaları Hizmıgelen li· r u aener• ının 

kı kızı bale ariıetı ıoaıı. na17.İk hir 'a~İ)f'tle yapara arı --------.-
:;ry luıkkııula maliımat 'rrilf'ı·f'ktir. 

1111/ınrrir lm ff•,~r•fd,·iilforin ç,•fw.•· 
lowıhwı ı·~ f 1·11st11rnı gi/,i mrmleket
f rrılı., Alıı111•ı lıirli~ini ,nırnral.-. tr.~kil 
,.,,;~; ırlı/ilwYİ i.~11rrt rrliyor I'<' diğer 
11u•mlf'hP!ll"nlr· dl" alırıat'ak t;arderi 
.~ö,·fo lıiilir~n <'diyor: 

Hu nu•,cl<'yİ halll"trnrk pPk giiç <fo· 
~ildir. Eğn: hir cmf'hi kendi ınem· 
leketinin konıilni. t 'cya nasyonal sos· 

Eı;;ki Fransız Baş,ekili Hluııı·un 

kardc§İ Rene Blum hir tiyatro arti~· 
tiflir. Kcnclİl!inin fonte Karin naıni· 
le tır.yyar hir tnıpu da' ardır. Rn trup· 
da halet oynayan genç ve giizel bir 
Rulgar k.m da Bulflar generallerinden 
Ganerin kızıdır. Tiy.atrmla çalışan 60 
halet kız ara mda. Hulgar ı:;r.nf'rali· 
nin kızının nıiimtaz hir mevki aldığı 
söylenh1ekı~dir. 

yali t hirli~inin toplantısına srk ınk ---------------
gidiyor .. a onun yİnr. aym. ık fasılalar
la polis komiserliğine gitmf'Sİ. ikamet· 
galı mli!!aadcsini muayene ettirmesi· 

ni. Jıli8niiniyet tıahibi olduğunu ispat 
rdcrck ,· .. ı-ikalar göstermesini tlc iıste· 
rnek lazımdır. 

Bir aı:IC 'UzUnden haha ındall 
len YC l;al~t olarak Jıayatını k~ 
general kır.mm ~ev~ili i de •r 
yalrocla !:ıtlı an bir arti. ttir .. A 

Blum seyyar tiyatrom frı~•r 
'k A .. clı"eo merı ay:rı vnıpayı nnıteına ı 

)aşarak oyunlar ''em1ckte,Jir. 

lE~Dencenn kO~ 
Beş kız ve b~; 

çi<;ek demeti 
Beş genç kız bnloyn gidiyor!•~ 

sinin ı;iiğ iinde bir çiçek ,·ar: b,';J 
l . . d ek . bıt1" papatya. nrın c men e, ~ 

giil. birinde karanfil, hirinrlc ~ 
Baloda herke e hiiketler d ~ 

kcn onların lıe ine birden bet j 
çiçek 'eriyorlar '\'e aralarında 
mini kcııdilerinc hırakryorJar· ~ 

Rıı briketlerden hiri papatr'·tl 
ıncnek c. hiri giil~ hiri karanfılı 
<le mine. • 

Fakat lıirhiri ~(jğü-.J,.rinde Ji1'1 
~"k , ~rsn o çiı,:eğin hlikf.tini ~~O r 
ıstellll) or. nuna mukahil. ~1 .. f. 
karaııfili enniyor; menPk~elı ~lı 
ptıl) ayı C\ İ\·or. fakat lŞ yine, ot-' 
Yor: mİnf'li kız ınenck~f'\' i ı:evır 
;na karanrilli kızın kanl~~i 0~ 
~anlı r nı"ıı<'kı.cden nefret edir:.f 
patyalı ktz giilii ,.e,·j) or. 'f._ar•. / 
kız tla knrcl,.~i gilıidir, menckff;1' V 
ıııcz, mineyi ılc çahuk eolnr dı,e 
i!enmivor. / 
~ . b~ 

ZcYkleri. lıııylnrı, arzuları ..,,, 
kilcJ,. maliım oldugıına göre . 1ı 
lı:m~i kız hangi çiçrk deınetiPI 
1 .. ? 1 ter ınız... ,,.ı 1 

Kendini~ Rulamadmı:::. a CetJllb 
Olmyunu:::... ı(İ 

GiiJJü kız menek eleri a1'10,~ji ~d 
nek~cli kız mineleri, karanfı. oı~ 

.. ııerı· papRl) al arı, papatvah kız gu 
nf'li kır. dn karanfilleri ... 

* 

Mısir Kralınırı 
Nişanlısı 

Ji 
Mı ır Kralı Fnnık'un n~şa~~~ 

lıiltlirilıni:ı;ti. .Melınıccl ,Alı ~jl !:;. 
torunlarm~an 'e eski bA~'r. ~~ 
l>a~atıtn torurııı olan Bıt)atı r 
Zillfikorla Kralın diiğU11leri 1 
scıır: yapılacaktır. S~ 

Hrııiiz 16 ya~mda o1an t~i 
znııı:m rUş(l )ama girmi~b~ı~!/ 
lır. Rcsiıhı'lf>, ıttUc:takhrl J(ra (tj,. 
im kız karde~leri ile sağ tar• 
mektcdir .... 
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t" ~us!k~mi~- ~~neiif~~d~ ı · ŞEHiR HABERLERİ 
Urk musıkısının yem bır şey 
Yapamayacağım söyleyenler 

aldanıyor 
Hüviyeti anlaşı
lamıyan bir deli 

30 Ağustos Yugoslav gemi
Beuoğıu halkevi üye- Sİ bugün gidiyor 

Yazan -==----
H aı k ko Süha j 

Gezgin 

Su islediği bir kadına 
hiicum edeı ek dlJvdü 

leı i bu münasebetle 
köylere gidecek 

Dün gemide mükellef 
bir ziyafet veı ildi 

bıt li Yaınnda .k. . . §ahs· . musı ·ımızm \'e nmsi-
~t] 1) etlerinıizin düştükleri hah re 
(l llrııız 1 w ;o 

:ıu l>ek ıın atıuaga çahşmıştm1. 
~er, F~cı hulcluklarmı bana söyle-
lr f ... 1 ... at suç benim def1il. Ben r u o~r f o ' 

/ terd·" a a<lc esi gibi yalnız olanı 
tiil, h~·. Şu. lıalde acılık, yazımda 

ta do:: ısenın kendi indedir. Yara· 

ma:.lırıyor. Güzelden bu liadar ~~a~· 
la~ış, na;;ıl bir ze\k dü~Lünlüğünun ı· 
şi<lir bilmem. Yerli olan her ~eye ~aı:
~r, de\ Jetin eli uzandığı halde nıus!_kı· 
mizden hu yardnnı esirgemek• dogru 
olmaz. Her ~eyden önce, bu nazlı ,·ar 
lığı, şu iğneli fr~ılardan kurtaraJmı .. 
" k ·ı k b .. h .. den avrılsm. 

Kadıköyünde kahve sokağında Ga 
zipa§a camii odalarında oturan 70 
yaşındaki Ayşenin oda kapısını tanı· 
madığı bir adam çalmış, yaşlı kadın· 
dan su istemi§tİr. Ayşe istenen suyu 
vermis, bu sırada mechul adam Ay
şenin Jüzerine saldrra;ak kadını bay 
gm bir hale getirinceye kadar döğ -
mii§tÜr. 

Beyoğlu Halkevi 30 ağustos Zafer 
bayramı programım hazırlamıştır, 
Halkevi üyeleri şehir programında 
yazılı olan merasmie iştirak edecek· 
ler, köycülük şubesi 25 kişilik bir he 
yet halinde çevre dahilindeki Kemer 
burga-z köyü ile Anamahaz köyii 
ne gideceklerdir. Üyeler burada şehre 
gelemeyen köylülerle beraber bayra-

Limanımızda misafir olarak bulu
nan Yugoslav gemisi Dubrovnikin 
süvarisi B. Artur Kolinar dün akşam 
saat J 7 de gemi üzerinde bir çay zi 
yafeti vermiştir. 

Davetliler orasında Istanbul mcr • 
kez kumandanı Tuğ general İhsan JI 
gaz, Ada tepe kumandam B. Tacettin 
şehrimizin ileri gelenleri, Yugoslav 
maslahatgüzarı B. Duculi askeri ate
şesi albay Rakoceviç ve İstanbul mat 
buat erkanı bulunuyordu. 

mı kutlulayacaklardır. 
~ cttıda d ... . tgıJar 

1 
n ogruya gırmek, kirli 

fletieeı a tında aklamaktan daha İYİ 

~~ "i: "~ Verir. Bunu Jıep birden ~-
J"tedT ' 
Uda 1 

1 ıkle yapmalryrz. Hem her 
lııaJıdtı-: ker i!te (lii~tu:ı~tııuz, hu ol· 
l.ııı :rıe k cnclı kcnıl ııııızı aldatımık-

.na ·r ı e ınusı ı ırı ırın " 
1 Yalnız mu.-iki ziyafeti veren yer ~r 

Yergilerden affedilsin. Konser~c~ı~ · 
'"Crİııılerini hite incliren de~let, e e 
diye, darülaceze \'e daha bıloıem ne 

k ncıerva· payları kaldırıl~ın. Eserler. 0 • d 

Bu adamın deli olduğu anla§ılmı§, 
hüviyeti öğrenilememiştir. 
iki çocuk arasmda kanh 

bir kavga 
Cibalide oturan 1 J ya§mda Nihat 

ile arkadaşlarından 1 2 yaşlarında 
Abdüsselam dün sokakta oynarlar • 
ken aralarında kavga çıkmış, Abdüs 
selam Nihadı fena halde dövmüştür. 

30 ağustos günün ehemmiyeti hak 
kında köylülerle hasbihal yapacaklar 
ve bu vesile ile köycülüğü alakadar 
eden i~ ve hizmetleri de görmüş ola
caklardır. 

Ziyafet çay, kahve ve pasta ile 
başlamış, sonra davetlilere türlii Yu
goslav içkileri ikram edilmİ§tİr. 

h çı ar? 
~ligli 

~~harı; ilk olarak yapılarak ~eY. 
}tı. hi .1 _çalgısı ile, gcrç~k sanatka;.. 
1.1 tı )) . d 
"'letj rın en ayırmaktır. Bunda 

h.. ll :tol.. J " 
~. n u o ar.:ıp;mr pek ı;anmavo-

t · .1. k ·n·onlarm an uvar ırra ,.e ı un onu": 
d.k. i alına· 

ayrılacak hir hcw~tin tas 1 ın • 
d · tlaka plak· an ha..,ılama, ın. Hele nıu 
l 1 d d okunnıasm .. ara a rıımasm. ra yo a • . 
T .. k 'k· . . 1 k ,·enr hır ~er ur mu~ı · ı ... ın ın ar ı . ... .. 

., ) · · kapadıgmı P.oy 
)'apamıyaı·ıu!mr, c i!HIOI - • 

Bundan müteessir olan Nihat eve 
giderek ekmek bıçağını almış, sokağa 
çıkarak ansızın Abdüsseliimın sol 
koluna saplamıştır. Yaralı çocuk has 
tahaneye kaldırılmıştır. 

Akşam saat yirmi birde Tepeba -
sındaki ev binasında bir tören yapıla 
;.ak. töreni başkan Ekrem Tur zafer 
hakkında bir konferansla açacak, 
bundan sonra evin orkestrası bir kon 
ser verecektir. 

Ziyafet saat on dokuza kadar de
vam etmiş ve bu müddet zarfında 
geminin müziği ile dans edilmiştir. 

Dubrovnik bu akşam limanımız • 
dan ayrılacak, 0 'Adatcpe., kendisini 
uğurlayacaktır. 

tıı:ı ~eıı~i nı_~·ele, daha çok -~lısiyetle· 
d.ı"a ol 'ıcdanlanndan <Jo .. a<·ak bir 
~ t Sa 0 

ı 1 t ne cemıyet, 
C"teıı er, da,·an ne sana• . 
n~ de milli tckfınıiil hakn01nd~n ın1<'e· J J •• •• tnıe•·en kım!!e er 

Bu konferansa ve konsere herkes 
gelebilecektir. ,,,. 

e( lıa 1 ~f'rck. Sanatkann gururu. 
~btık k 1 11ir ' 'arlrktrr. Kolar incinir: 
liı•eı. lrılrr. Bari imda<lnmza hu ye-

emcve a~ a ~ur.u ,-e • J 
1. n" e- •• ·= .. •hj korku ti '\·e 

Diğer taraftan Dumlupınarda 30 

.. ftkii. . 
~~ ı 1 ''"rlcr·ııı ·k· ı·· k .. 1·· l e{) · nm ı l\°e < ııc un u· 
httj ~a Cr>siı değildir. 1\!~ylıan: ı:;alıip-
-0 ı· ~1 r k · 
f;_ •tJe • a rnm pıslonu '!ayarlar .. 
~t r, k · '"' · · 

< ır. ıı ;:,ıratkoprıı"u gı kl 
dar )olda her cam isteyen, her 8 ma 
~sP-n hora tepemez. 

~ ':'====· R~I 

BAŞINDAN YARALADI - Şo 
för Halilin idaresindeki 2595 numara 
lr otomobil köpriiden geçerken Be • 
yazıtta oturan Ömere çarparak ha • 
~undan yaralamıştır. Yaralı Cerrahpa 
şaya kaldırılmış, şoför Halil tutulmu§ 
tur. 

ağustos bayramında yapılacak töre • 
ne iştirak etmek iizere Üniversite ta 
lebelrrinden bir gurup da Doçent En 
ver Ziyanın başkanlığı altında dün 
ak~;ım ~ehrimizden hareket etmişler 
dir. 

• Hruı 'e pasajlarda bulunan dUkkAnJarm 
akııa~ıan yediden sonra açık bulunmo.l&n 
l&Sk cdlalml§U. Son günlerde yapılan ant 
kontrol neUcC31ndo 27 dilkktuı hakkında u. 
bıt tutulmu§, para ce.zam almmt§tır. 

• Kasaplar CcmJyeUnden iatlta eden AZ&ı 
Jann yerlerini doldurmak 1çln yeniden lntL 
hap yapılmıtı. kasaplar cemJycU rfyaseUne 
YcnJşchlrll Mehmet, aza.lıklara da Rıfat., Rı. 
z~ Besim seçilmlşlerdlr. Yeni azalar dlln. 
den fUbarcn yeni vnzl!elerlnde çalışmaya 

b:ı§lnıru§lan:lır. 

Q .._~elı ~ C;..;ız, naı;mcım: hır Hrde 30 Aöustos balosu 
~f.ıııe '~en adam, @az arasında on 

.@~}~!)~varlar. ~Iu@iki yao:asını yük· 
l~'ll ~kerı, sayılı §Öhrctlcri avlaınak Pire muhfeliti geldi 

TJFO AŞISINDAN SONRA -
Yenikapıda Düzgün sokağında 3 
numaralı evde oturan 23 yaşında 
Mari hamile olmasına rağmen bilmi 
yerek kendisine tifo aşısı yaptırmıj, 
harareti yükselmiş, bunun neticesi 
olarak ikiz çocuklarını diişiirmüş 
tür. 

Festival koı:.1itesi tarafından tertip 
edilen biiyük balo 30 ağustos pazar .. 

d~rlık ı"~. J'lara ,·ermeleri, l>ir feda· 
il' ( f\"ı 1 h . .. 1 . . . ...., • ezırganca nr lıesap iı;i- Maç bugün 

tesi gecesi Beylerbeyi sarayında veri 
lecektir. Bu baloya bütün Balkanlı he 

tlik1'; 
~~%u~~lc bakılır "e ü tiinde nzun Futbol komitesi tarafından tertip 
J ~ t-.,. lır e, hu ı;ihi yerlerin verdik· edilen futbol maçlarından birincisi 
e kal>a llt-ın, Yıtlnız l1ir ~e\'k vı!mnr i· bugün şaat 16,30 da Taksim stadyo 

tttar a nh~adı6r göriilür. Ço!c ·içirmek, munda yaoılacaktır. 
Mari baygın bir hnlde Haseki has 

tahanesine kaldırılmıştır. 

Jiler için de bir çok yeni danslar oy
yetler de iştirak edecekler ve davet 
!ilcr için bir çok yeni danslar oy -
ncıynca1,dar, ~arkılnr ı:ı(iylivcccklerclir. 

• Yabancı azlık orta okul ve lltıelerlne t&. 
yfn cdDcn yan:llrekttırlcr 4iln öğleden sonra 
ktllttır direkt6r10ğünde bir toplantı yapmıı. 
tardır. 
Toplantıda bu okullarda yapacaklan i§lcr 

g6rtıııutmU,,, evvelce hazırlanan taılmatnııme 
tetkik cdil.mf§, yııpılacak vazl!cler tlz rlndo :ak, i. 1

" sarlıoş liifihalili;;ini n,- Bugün 
1

Pire muhteliti ile ~şiktaş 
· -•r!rkla rı bitirilmiştir. 

'rı .. i 1' 'e dış sağlıgmm iki ine ·hir - Galatasaray muhteliti karşılacak Müı eflipleı gezintisi 
ÇeJ 111nakt h k 1· ? B trr. Yunanlı oyuncular dün Romanya 

Bu balonun dn gecen seneki gibi fev 
kalade o!-cr~ı muhakkal~tır. 

konu~muştur. 

• .Avnıpaya gidecek talebenin mUsabaka 
!mUha.nma dllndcn itibaren b:ı§lıınml§br. İm. 
tıhan bugün tamamlanarak evrak tetkik 
edilmek Uzcre, Ankara.ya gllnderllect'kllr. 

•• Ct<fe • k• an a~ a neı ır. ah· l 'fiirk nıiircıtihleri c·c·ıııi)<"lirıin~ )a· 
ErJ}fed,·ı~ııç ·.ıyj yasak etmek için hu vapuru ile şehrimize gelmiş erdir. 
ı>..I ~ eı- Pı're muhtelı·tı· bu sene Yunanistan prlması takarrür cılen dt>nİz gezinti i 
ı<:ıl( arr),. 1

1.nı, yetmez mi?. Bedii duy 
llUc ·•tı ııç ·· şampiyonu olan Olimpiyakos ile ü hugiin ııaat 16 da köpriiılr .. n Şirketi r !!tler • soz atmayışıma, dudak ı E ·k ak ı ·· ha.,·riyenin 68 numaralı \'apnriylc lıa· 

Baba ve kardeş 
katili Zeki d

ok 11 .. ' k 'lüks" sayarlar di,,•cclir. çüncii o an tnı os t ım arının gu 
eı. "·C\' v .. 11 ..... l J zide oyuncularından mürekkeptir. reket edilerek 16,20 de Kaclıkiiye uğ· 

lt.ıdt l>eyg ~ guze ıgı an ayı~ ii~tiin- EmlnönU Halkevlhde zafer rayarak 'e Biiylikaıla iiniincle demirle 0u··n tıbbı ad/ide ne-
d ıtr t J ~tn erin de, sağlığa kıymak necektir. l 8.30 da Bii,,·iika<lmları tek· 
atı e 1 1ıke1· ld ... Bayramı J I /l fi d 

• Şehir mütchas.st8I Bay Prost bugün İl<. 
Usııt Vekili Bay CclAI Bayan ı:Jyaret eder k 
kendisine ı;ehrln pIAnı etm.tında fzabat 'e. 
reocktir. Liman TC dalmt .ııergf etrn!mda da 
gllrtlstllccekUr. 

• .A vnıpada bulunruı Maliye veklll Fuat 
.Ağrnlı bir hattaya knd:ır g.ehrlmlzo gPlecelc. 

tir • litj l'tıt. Yaln ...... 
1
h?. ~~n?h. inananlar- rar K<ipriiye gelinecek Ye 20 <le Üskii· zat e a ına a ın l 

.. r. A- •r. ırının ızı ıraz ge" he· 30 ağustos Zafer bayramıEvimiz d ... k ı v K ki k b L. 
go .. d .·•ıa .ıalıa acıdrr n·· .. .. " k' ık 1 ara ugrayaca c ogruca ll\'a ara a J\itı·ras meselesinden dolayı aoası· • " u U" de aıtagvıya ç an an program gibi kut d · ı ·ı k gıb :aı ' . . :>.unun, ı -s ar gu ı ece tir. nr ve bir kardeşini evvelki sabah, U· 

d i b1·.. ~1Yen hir zava1Imm, mum·· lanacaktrr. Bu toplantılar için daveti 'r P '>J 20 J n ·1·,, 1•1·k,J.. ba k ··ıd·· 
• Ordu terfi listesi yüksek taadlka IJttıran 

etm~Ur. 

...... ' te~e1ı· . fak a ur '" ' < e nı J 'reye "nr yurken ta nca ile vumra o . uren '"ıt .. ısı var· t h • ye yoktur. Herkes gelebilir. Gündüz ı n k 1 ?ıı Çiilii • a nı u, vıc· mış o acak Ye 2·i de iivii < f'rerlt>n katil Zeki, yakalandığındanberı bazı 
• Kaçakçılık davalarına baltan mahkcmc. 

ye gl:llOrUIUrken jandarmaya hakaret c.. 
den ve sonra da §Uuı;~uı:;ca hıırcketıer yapnn 
llchcınt oğlu lrlchmedln deli olmadığı anla.. 
cıldığrndan bir ay hop e , .e 30 lira para ceza.. 
sına mahltt\m cdllml§Ur. 

e~a .. t Y.enleı-i, ne ölüm a'"t .. ır, ne saat J 6 da Cağalogvlu merkez salo d.. •. l k 1 1 t:!' 1 i" k .. 1 k d ı·ı·k ]" 
r 0ı; C1l'Jız1er •' u numuzda: onu, yapı aca ' a < e J UC ara 'e garip hareketler yapara e l 1 a a-

'h lltııuı • S J y I 1·30 da köprüye gelecek ten('zziilı hi- imi göstermiştir. 
"' ~itka eserlere gelince : a) öy ev: edek subay oku u tam bulacaktır. Mu··ddeiumumilik baba ve kardeş 
.r1ttt,. h ç ger"ek k" ·· 1 h. harp tarih öğretmeni Hakkı Tümer ( 1 
il .. lt k ~. sanat ar, şoy e ır dem tarafından. Köprüden lıer tara a trmnvay te- katili Zekinin hakikaten deli o up 
t~~~:' :0~~?cak olursa, !;a1mıp söyle· min edilmiştir. olmadıgvınm anlaşılması için, dün sa 
, "v.:1 • "·Unı ona k 1 d b) Konser: Evimiz orkestrası tara B I rgl 1 b b dl ·· d · ~ tlt 'Ylk - şar l arm a, fmdan: re• av ee • ne at 5 buçukta ta i i a iye gon ermış 

• Belediye otobtl.8 l§lctme hakkını k!nu. 
nusnnlden itibaren bizzat Jrullanmak kararm 

dadır. 

t-,t•l' f>a,,.,, ... tnakta ralCr ve Eıerlıoşhık ka davet edlldJk · 
ıt )' ı. J• yar ö l b d Gece saat 20,30 da Gülhane parkı tJr. 
8 <ırıud·1 • y e esteler duy um, •. d Al Çekoslovakyanın Breslav Tı·carc~ Katili muayene ve isticvap eden 'tıd 1 er nı k l k 1 ıçın e ay köşkünde: L I 
\ı; flı'ı. C a ama onuc;uyor ar a) Söylev: Emekli kurmay Ceıal ve Sanayi Odasından dün §ehrimiz tabibi adli Enver Karan kati in müşa 
~ hi>y} ;ntrn tiirkteye. Jıiçbir va· Dincer tarafından. Ticaret Odasına bir mektt.a> gelmiş, hede altına alınmasına liizum göster 
"' §, ''~re ernir hir çarık gi ·dirilme· b) T '(3) 12 eylu··ıde açılacak olan beynelmı·lel micıtir. 
"'• t... anakv " · d b·ı emsil: Himmetin oğlu Y d da 
L Qrıyle r an tıvatro. un n ı e o- d f Br••lav sanayı· sergisine memleketi Katil Zeki tabibi adlinin o asın n 
Q' KanJ · per e evimiz temsil ıubesi tara m "° d 1 
• ~ r pusular kurnlmanuş· dan: mizin İftirak etmesi istenilmiştir. çıkmadan evvel, dışarı a kimse o up 

' e alatu 1i _ ----------~---- Bu sergide §imdye kadar pek az olmadığına baktırtmış, adadım hızlı 
~hiçhi. r a. ne alafranKa ... Bunla- Kilidi kııarak giren aerglerde görülmüş, çok şayanı dik hızlı çıkarak adet:ı ko~arcasma mer-
~ aJ[ 8 rf de3il. Silindir ~apkaya kat bir köşe ayrılmıştır. Bu köşde, divenlerden inmeğe başlamıştır. 
~ l'a §cyı:r,ulrn~~r gibi güliinç, mas- hır sızlar ıehir, deniz, kanal, seyrisefain ve li • v • 
"';:ı tc~e1-· . Tız<len pese, merdiven- Diyamandi, kel Hüseyin, Yusuf ve ı b .. 1 . k.. Pamuk ı·plıgı .{·'«~ '"' a:e A man ara ait ütun ma zeme mtim un 
ti ~eli l Ylıvarlar ~ihi iniyorlar.. Mehmedin Tahtakalede Gaflar ve • olduğu kadar büyük mikyasta ve 
~ J>~llıla/r<le i e. imanı ku la~mdan linin müştereken iflettikleri dükkinm canlı olarak teşhir edilecektir. Bres UCUZ 1Bd1 

' ~"tl11 .. nen ncı Mr k"eskinliklc tırma· kilidini kırarak çm·al r.almaktan .. do- Oda od ela T k. .n '· .... ~· lav Ticaret sı, amız n iir ı . 
~ ereket .. ~t..•urıda iilrii llile yok·. layı duruşmalarına dün dörtlüncu ce- yede mevcut Jimanlann vaziyetleri Pamuk ipliğinin memleketimize ıt 
l}" letj 1le f •alk Şarkılarına. Onların zada ha~lanımştır. . .. ile kullanılan vesaitı nehir ve kanal halinin serbest bırakılmfası piynsada 
ltı' lte <le n] olnrln, ne ses çirkinliği Şalıid olarak dinlenen polıs Sala- lanmız hakkında istatistik malumat hayatlarını küçük tezgôhlanndn do 
~} Cfittclc \ı lllsfü:lükle hoznlahiliyor.. lıatldin ve Muammer. kilidin arah~ istemi<ııtir. Oda keyfiyetten alakadar kuyacakları iplikle kazanmnkta olan 
"'-~tllar:r ~.S<:rcekten, "Eelıli miimteni" dingili demiri ile kırılarak cumart~sı l Y h b d t · t• esnafı memnun etmiştir. 
·qrı •ar l\f k. d ( daire eri a er ar e mış ır. 

:ı-.lln ICafI · ..ı ısralnrnıda olgun bir '\·e pazar geceleri üstilfite i ı e a gır Bugün piyasada pamuk ipliği buh 
} 

11ilttıe 1 
sesleri duyuluyor. mek suretiyle 290 çu,·al çaldrklarmı Se/linik panayıı ında ranı ve bu yüzden doğan ihtikar ta 

>:'t', OtıJa~ l'lİçin §U he tckar geçinen· ııöylcmişlerdir. . 7 ÜI k mallat I mamen kalktığı gibi bir çok yerlerde 
~ h·an, i .an firnck' nlmavor1ar da Son olarak dinlenen §al~.ıd ili~~:~ I e lülde Selanikte açılacak olan narhtan daha ucuz fiyat i~e iplik sa 
ltı:ı0rlar. ~~~ gc~mi~ nagme1er uydıı- lannda Kemal de ~unlsn soyl~m .~. · B k·ı I Selanik sergisinde Türk tılmağa başlanmıştır. Aldıgımız ma
ltı er, flit ;:rnı.;vorlar mr, ki hu nağ- - Kiiçükpazardan e,·e donüyor f[nt ~ e h. dilmek üzere hazır himata göre; piyasada en fazla artan 
tiCcJe llf':tl otograf ı;el1pasmrn incele duın. Diyamandı ,.e Yu8uf kepe~gt: ma 0 ara .. teş ~[e; ikmal edilmiştir. 6, 8 ve 12 numaralı iplikler daha u -
k.t dilcliktn ~acakian gibi takatı:;rz iğilmiş kilidi zorluyo!Jardr. Sokagm fanMı~:lek~t7n her köşesinden topla cuz bir fj!~tla ~!~lm~~t?.dır ... ~~ ~ol 
·~~1,... e CoziiJiip uzavorlar· yu .. z iki ba~mda da, Hüseyın ,·e 1\ff'hmed et ke I b ümuneler 200 san hık dolayısıle kuçuk buyuk butun ıp· 

u ... YorJ - ~ k ·· .. liik yap- naca 0 an u n "'hd 1 h 1 b. f 1. t. lltı?ltttn ar... ra(ı taratısud edere goıcu d k t Bir kaç giine kadar lik tezga ar arı umma r ır aa ı -

• Beledi.) o §imdilik çöp ~rmlan yapmak.. 
tan sar!mnzar ebnl§Ur. 

• nundıın ı;onra forma uygun olan \'O nt. 
mıyruı btıtlln çlmcntolarm memlekete girme. 
.Efnc müsaade olunacak, ancak arantlon ' 'L 

sı!lo.rr taşrmıynn çimentolar sahlplcrl hakkın 
dn tzığ§f§ID mr.n'l hakkmdakl kanunun ceZ!\ 
maddeler:! tatbik cdllccekUr. 

• sankamt§la İğdın:Ja birer ortamclctep 
aı;ıJm.ıştır. 

• Ankara Tip fakllltel'li blnaaı için lstlmlllk 
edilen bina "o arsaların adedi ı ;o ı bulmu"9 
tur. Belediyeden aynlan bir heyet bı.ı l§lcrlo 
ugrll§maktnd.ır • 

• Akşamlan saat ıs le 20 ıırasmda J{ara. 
köy köprtıstınden hayvanla mUtehnrrll< anı. 
balnrın gecmc yasağı BBat 19,SO a indirilmiş • 
Ur. 

• .Adapazarmın mıığara l<öyilnde haı man. 
da çalışan ıııtı nUtuslu bir aileye yıldmm lııa 
bet etmiş bir erkek ve Uç kadın parç.nlan!\. 
rak ölmU:ı iki ı;ocuk kurtulmu~tur. 

• F..skl eserlerden olan ve yllksek bir mi. 
mar1 laymeU bulunan Mahmutpaşa hama.. 
mmm trunlr:lne b:ı§lanmıotır. Şlmdlllk hama.. 

mm h:ırlc! ktsımları mUtehas.slıı uataıar ta.. 
rafından trun.ır edilmektedir. BilAhare ha.. 
mıun ltapatılaeak ve lçl de tamir ed!lecckUr. 

• Urlanın Yayla köyünde blr k<lylU tara. 
fmdıın bulunan riOOO tane altm n gtlmU§ 
1100 sene evveline ait mukt\klt ?daarU 
veklleU taratmdan mUzeye glinderllmt,,Ur. 
Bu paro.lar hJı; bir mllzedo eıı bulunmayan 
Sa.san!, Emcv1, AbbaS! ,.. EndUllla s!kkclcrl. 

dlr. 
• llkmckt plcrde lG yqmda çocuklar bun ~~alt Cd(i h~~ r~k" Se) rek' olarak makta idilf'r. Hrnırn karakola ko~tum. ~na~~~;~~~sine göndrilec~ktir. ı yetle çalışmak{ ta vl; bud~ n~~ces~ 

h.,. ." a ...... 1,r ~arkı k_ arıııı,mca. ortaya lıahrr verdim. dedi. S 1• ·k aytrında hazır buluna olarak çorap ane a ve ıger trı otaJ 
·ııq '.. 1( ' ' • .ı1 • r ' n· e anı pan . . da l w d w b. ~ıa\01'? n·• ( a :tlll kuJaklanna rarp• J\fuJiaJCrme diier Ş3 JIU t-nn { IO e k h tt .. b .. rnÜn Selaniğe hare csya!arr pıyaS UCUZ uga 0grtı ır 
uş h;l' rı0'~1f!' lılr §ark·ı "aınura0 

dii- mesi için bafka bir güne bırakrlmıı· ; ~~~. 0 
u 

0 teD!ıfYÜl göst~!,edif· 

dan sonrn okuyamıyacaktır. Bunların eline 
bir vesllm verilecek vo Jmtıhıuıa girmek bak. 
kmı haiz olacaklnrdrr. 

Ti" llnta Jl:ırıltıı:ıiyle göz ICa· trr. 
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Tefrika Numarası : a ı Yazan: Felıks Savman 

"Kızıl Anna,, son daki
kada vazqeçiverirse ! ? 

20 Temmu:. Şilwgo emni· l 
yet miidürlüğii cinai hısım şe· 
fi Melt'in Pörvitıin odasında, 
:abıta memurları Kauli ıle 
llolli$, bu :ablt(l amirine ·' l 
Numaralı /ini/;: Dii~manı''nm 
kıshanç metre.~i Romanyalı 
Antta Seve tamf mdan ele ııc· 
rileceğini anlntıyorlar. ''Kı:ıl 
Anna'' dr.nilcn bu hadınm, 
Con Dillingerin lvlin Frrşrt 
iımindeld mctrrsiyfo al<ilmsmı 
ciddiye almadığım, /ahat baş
ka bir kadın olan yeni meır,.
ıini bir ıiirlii ha:mctl<'mediği· 
ni i:ah yollu lakırdı söyliyen 
VA Holfü Romanyalının hen· 
düini böyle biisbiitiin ihmal 
eden müdhi~ ôşıkını pofüe 
teJlim edeceğinden bahisle, 
~ah.~cn bu hususta bafue gire· 
ceğini lôlardısma katıyor: 

Ya ölü - 1 ··-·· 
Kovli de, neticeyi tasavvurla 

nqelenerek, ıaik üzerinde dur · 
du: 

- Kıakançhk, ıef, kıakançhk ! 
Melvin Pörvis, kocaman ellerini 

pantaJonunun ceplerine sokmuş 
olarak, odanın içerisinde bir a§a· 
iı, bir yukarı gidip geliyordu. Bir 
denbire, odanın ortasında dura
rak, gözlerini iki memuruna dik
ti: 

- Ey, ıonra? Sonra nolacalt? 
Farzedelim, ki ... yani .. §ey ... Yani 
bu ite ne suretle girişmek istiyor· 
sunuz? 

Holliı, yavaf yava§, İzaha ko • 
yuldu: 

- Romanyalı, zeki b1r kadın -
"dır! Ben, birçok ıey biliyorum. 
Cayet mühim ve bize faydalı Jey
ler ! Müsaade edin de, bütün öğ. 
rendiklerimi sonuna kadar anla· 
tayım! 

Holliı, anlatma~ına devamla: 
- Anna Seyc, dedi, Con Dillin

cerle kavgaya tutuıarak, o kadar 
aürültü, patırdı ediyor, ki evin du
varlan ıarsıhyor, adeta yerinde :ı 
oynuyor. Bu ev ve duvarlar k;::n· 
diıine ait olduğu için de, Probaska 

bu aa.hneyi kutku ve korku ile .:e . • 
rediyor. O andan itibaren, Dil· 
linıerin kadın dostlarından hiç bi· 
riıini eve ıokmıyacağını açık;;l 
söylüyor. Artık bıçağın kemiğ~ 
dayandığını, dobra dobra söyle -
mekten çekinmi;ror. Bunun üze • 
rine de Dillinger, dost tuttuğu ka • 
dmı alıp, Probaıkonun evini ter • 
kediyor. Anna Seyci değil, hayır, 
yenisini! Romanyalıya sadece y·~
ni telefon numarasını veriyor. Su 
hareketiyle de, tahamml!r eden 
f&r&p dolu fıçıda, bir delik açıyl>r. 
"Kızıl Anna" doğru ... Bize geli • 
yor, §ef ! 

yice bir lokantaya üç kişi bir ara· 
da bir akşam yemeği yenilmesi • 
ni teklif ediyor. Bu suretle ara -
!armdaki tatsızlığın giderilebile • 
ceğini, işin tatlıya bağlanabilece • 
ğini ortaya atıyor! 

Pörvis, tecessüsle sordu: 
- Ey, sonra? F arzedelim, ki 

böyle ... Yani, mabaadi? 
- lş yolunda! Mesele, yarın de

ğil, öbür gün haJJedilecek ! Öbür 
gün akşam üstü. üçü beraber 
Linkin Avenüdeki "Biyograf -
Teater,, e gidecek ve o sinemadan 
1
'Manhattan Melodramı,, filmini 
görecekler! Seyredecekleri bu 
film, mevzuunda katiller ve hır -
sızlar kahraman ve zabıta memur
ları da ahmak olarak tasavvur ve 
tasvir olunan, milleti zehirley\c~\ 
mel'unca çevrilmiş berbat zabıta 
filmlerinden biridir; öyle menhus 
"polisiye,, bir film! 

Pörvia, dütündü. Sonra kendi 
kendine konufuyormüşcaıına: 

- Eğer, dedi, kendisini ıöyle 
diri diri ele geçirebilirsek, herhan 
gi bir valinin onunla elektrikli kol
tuk arasına girip orada kazık kak· 
maması için, şahsen uğraşacağım. 
Onun c.an verdiğini kendi s;ı:özle • 
rimle görmeliyim. Onun öldüğü • 
nü görünceye kt1dar yanıba,ıdan 
ayrılmam. Fakat ihtimal kendi -
sini diri diri ele geçiremeyeceğiz. 
Nasıl olursa olsun. "Ya ölü, ya di. 
ri !,, öyle de, böyle de gebertile
cek değil mi! Ancak, kat'i suret
te istediğim şudur, ki ... Her hal ve 
ltarda ... Bu sefer mutlaka işini bi· 
lirin iz! 

Holliı, ciddi bir tavırla, cevap 
verdi: 

- Bitireceğiz! 
Pörvis, sinirli bir tavırla, şu en. 

di§eyi gösterdi: 
- Ya '~Kızıl Anna,, son dak\. 

kada vazgeçiverir, ileri attığı adı
mı geriye alıverirse? ! 

- Bu, tamamiyle imkansızdır. 
Öyle bir kıskançlık kaprisine, hid, 
det buhranına kapılarak, gayiz ba· 
taklığma o kadar derinden derine 
saplanmıştır, ki aklı ba~ından git
miş bir haldedir. Tamamiyle çt• 
leden çıkmış, vaziyeti çıkmaza 
girmiştir! 

B'u kıskanç kadın, y'llnız ken -
disine sırtım çeviren Con Dillin -
gerdcn öç almakla kalmamak. o • 
mm yeni metresini d• aşığiyle be • 
raber uçun•ma sürüklemek arzu • 
surdadır. Asıffmı elinden alan 
kadını da - ötekin;,, yanısıra -
mahvetmek azmind~dir ! 

(Ar/um t'nr) 

fF Askerrk 'şıerJ 

Şe~eye davel 

1 

l -- :{3~ t?oğıınılular Ye hunlarla 
mtıan·ı.-l e g"j ren tecilli erlnin yokla· 
mal:rm'l ] eylül q37 çnr:amha güniin 
<l n itib .. rcn hn~lannrn. lır. 

2 - lt6ili er erin Kmhkör hüki'ı
ırıet konnğmda h1rulnca~ askeri mer· 
]i<;e n'lnlı "aat ek=z huç1 ktan on iki· 
ve 'e on \1ç•en on yedi h11çuğa kndar 
hn urımılıırı. 

Kendisiyle uzun boylu görüşe -
rek, mükemmel bir plan hazırla . 
dık. Haydut aıığı tarafından se -
petlenen kıskanç kadın, "Coni.. 
yi telefona çağırıp. kıskançlı~a ka 
pılmaaiyle budala bir kaz J?ibi <lnv 
randrğından, kavsra cıkardr0mdaı· 
dolayı kendisine küskün elmasım 
iıtemediğinden bahııec!ere1c, h'!.l va
ziyeti normal bir hale getirmekte:· 
Clemvuruyor. Yeni metr""'; ... , .. ,r • 
tık kıs'kan .... ,vtı.('.'"~r"• ,,.,.,•~.·· . ...... . 
Bu yeni sarh~yı te1'1t :,.;,... c,..,, Di'·ı 
llnget'fn, yent metre,i11i el.,. b~ra.be
rlne alarak 'kendisiyle sin"'-"'ı\Y.l 1 
~tm~ini, ondan sonra <la şöy?A i-

~ - Yoklrmnva gelecekler hüviyet 
cü.,.c1anları ''c ılörder parça ,-e~ika fo· 
10 .. rafım ''e talısile devanı edecekleri11 
o!<u<lu!( an mekteplerden fotoğraflı 
Mr vesika 'e ellerinde askeri ehliyet· 
n :ı·urAİ lıu fonnnlar clıliyetnameleriyle 
hcrnbcr ıoı;elrrl"klndir. 

Faik Kurdoğlu 
Müzakereıeı de bu-
lunmak üzeıe tekıar 
Almanyaga gidecek 
İki aydanberi Berlinde bulunan ve 

Tiirk - Alman ticaret anlaşması 
müzakerelerinde hükumetimizi tem 
şil eden heyetin reisi, iktisat vekaleti 
müsteşarı Kurdoğlunun dün şehrimi 
ze geldiğini haber vermiştik. 

Müstesar, lktısat vekili Celal Ba • 
yarla birİikte Başvekili Heybelide zi
yaret ettikten ve anlaşma etrafında 
rildiğine göre ; Almanya ile devam e
fis lstanbul şube direktörlüğüne gel 
miş, Ofis direktörü Suphi Ziya ile 
bir müddet göriişmüştür. Haber ve 
rlidiğine göre; AlmP;ıya ile devam e 
den miizakereler neticelenmemiştir. 
faik Kurdoğlu Başvekil ve iktisat ve 
kili Celal Bayardan bazı direktifler 
aldığı cihetle bir kaç gün sonra tek 
rar Almanyaya hareket edecektir. 

Sırt hamalhğı 
1 . eyltl.lden itibaren 

her tarafta yasak 
fstanbul içinde srrt hamallığı 20 

ağustostan itibren kaldırılmış, bazı 
ticaret mmtakalarmda eylül başına 
kadar kullanılmasına izin verilmiştj. 

Çar§umba gününden itibare~ şeh 
rin her tarafında arkalık kullanmak 
yasak edilecektir. Dün T ahtakalede 
tecrübe yapılmış, buradaki sokaklar 
da sırt hamalları yerine arabalar İ§le 
miş, eşyalar bu suretle taşınmıştır. 

Tecrübe iyi netice vermiştir. Eylül 
başından itibaren hiç bir taraf tan bu 
hususta şikayet olmaya<'.ağı anlaşıl • 
makt~dır. 

Gazi köpıüsii 
Gazi köpriisünün inşasını üzerine 

nlansrnsoiko übışöotu-in ü_şteu1~ z 
alan konsorsiyomun müdürü umumi 
si §ehrimize gelmişı dün belediye fen 
heyeti müdürü ile birlikte inşa.at ye 
rine giderek tetkikler yapmıştır. 

Köprünün taahhüt edilen zaman 
dn tamam olması için yeni kararlar 
verilecektir. 

Askeı i mecmuanın 30 
Ağustos ~·ayısı 

Askeri mecm:ıan n 1 es aayıh 
fevka)ad "! nüsh:ısı başkumandan
lık savaşının yıldönümü olarak 30 
ağt~stos zafer b'iyramına mahsus 
olmak iızere çıkmııtır. 
Mecmuanın bir kısmı evvelde11 

hazırlanarak büyük · Trakya r=;,.-

neralarına gelen dost hük!lmetler 
heyetlerine genel kurmay başkan-
lığı tarafmdnn verilmiştir.Mecmıı· 
alar aıkeri matbaada sureti ml.h· 
St."=lada hazırlanarak mahfazdaı;ı 
kcnmt1 § bulunmaktaydı. 

F ev!<"lladc sa;ı Atatürk, B:ı.~
baknn ismet İnönü ve genel kur· 
may b~~kanı Fevzi Çakmak'm 
renkli resimlerile süslü bulun:r.ak
tadır. Her sayısında mühim aske
ri mevzul<ıra te-:nns eden ve gerek 
harp tarihi, gerekse asri harp u
sullerinden bahseden bu yegane 
mecml!ayı b:itün ~!n•}'l.!culanını::a. 
tavsiye ecler:z:. Resimc1e, e.s!ceri 
matbaada ccne!>i misafirlere ve
rilmek üzere hazırlanan kitapları 
görüyorsunuz. 

Alm~nganın ha- Köyoku lan iÇİ~ 
va kuvvetleri Yeni biı müfıeds~, 

(Vstyanı: 1 incide) pı ogı amı hazıı ıan. 
Geçen gün, Alman ve ltalyan do Kültür bakanlığı i~k okullar ~ 

nanmı:ısmı bir arada, müttefik bir hazırladığı müfredat progran'l111 

kuvvet tutarak, bunun karşısında başka köy okulları için ayrıca 1 ııt: 
Fransanm deniz kuvvetinin ne kadar müfredat programı daha hazır a.

11 zayıf olduğunu İşaret eden bir Fran tır. Bu program tecrübe mahiyeti) 
sız muharririnin yazısını nakletmiş • olmak üzere, önürni:zdeki der;'. , 
tik. başından itibaren tatbik mevkıırı ıJ 

İstres --Şam - Paris arasındaki recektir. Program bir sene kulla t 
hava yarışında Fransız ve lngiliz tay dıktan sonra üzerinde noksanlık;;ıJ 
yarecilerini geride bırakarak ltalyan rülen taraflar işaret edilerek dtit'' 

tayyarecilerinin kazanması üzerine rilecektir. b 
ltalyan havacılığının üs·.• nlüğünü işa Yeni köy müfredat prograırı1 
ret eden bir diğer Fransız muharriri hassa köy folcrile ve köy çocuğtJt 
de Fransız hava kuvvederi karsısm yeti mesinde amil olacak kısı111 s.: 
da Alman hava kuvvetlerini gö;den dnludur. 

9 
geçiriyor: Okuma kitabı mUs"lba;~ 

"Biıim mühendisler muhteıem İstanbul öğretmenlerinin ) 8 ~ 
makineler yapmayı düşünürken Al • Cemiyeti öV?etmenler arasında. 
mantar boş durmadılar. Almanya tay okuma kitabı müsabakası açıtıj 
yareciliğinin idaresini tayyareciler, Bu okuma kitabının adı ( lstanb11 

General Göringe, general Mile he, ge cuk bahceleri ve kamplarıdır) . 
neral Udete verdi. Müsa~aka neticesinde birincı 1 ,.e 

Tecrübeleri olan bu generaller bü- len kitap sahibine 150 ilcinci ge 
tün çalışmalarını hava makinesi mad dr 50 lira mükafat verilecektir. 
deleri üzerine verdiler. Oria tedr:eat kadroıart 

Almnnyanm çok eski tayareleri Orta tedrisat kadroları bakanl~ 
vardı. Saatte 21 O kilometre yapan rafından hazırlanmıştır. Bu yıl b 
bir bombardıman filosu, saatte 300 çen yıl olduğu gibi öğretmenler 
yapan avcı tayyareleri ve saatte 250 smda esa$Iı değişmeler yaprlnı1ftl1 , 
kilometre süratli keşif tayyareleri. A Değişmelerin esasını muht~Iif ~ · 

Bunlara mukabil F ransanm bom· layetler arasında nakiller teşkıl 
bardıman tayyareleri 300, avcı tay- mektedir. 
yarelcri 360 - 400, keşif tayyareleri Kadroya yeniden (300) e yakıJ1 
270 - 300 kilometre gidiyordu. _' ·~ ila_:: _dilrnıştir. _/ 

Almanya Amerikan ve İngiliz mo A ~ i Ek r e r1' 
törleri alıyordu. F ransadan da bazı O . ·tfe 
1 · d' d ( sttarafı 1 ırıcı 41 a ı v:erış e ıyor u. ye camiinde kılmdıktan sonra }-

Bununla beraber, Almanyanın da asri mezarlıkta Hamid'in ,.,ıı 
yüzlerce tayyare yapması lazımgeli • gömülecektir. Merhum cenazesiııt 
yordu. Çünkü, silahlanmağa başladı Jenk gönderilmeme :ni vnsi ·et t 

ğmı bütün dünyaya ilan ettikten ğinden. va iyeti yerine getirilec~ 
sonra geride kalmak istemiyordu. mera im e·nasm<la cenazey~ çiçt. 

Bunun üzerine Alman mühendis teleııl gönde-ilrniyecektir. \'ııSl 
esnasmda talebelerinin de cPnaı 

leri i2başma geçtiler. Başlarında ln- ] ·'f( 
gilizlerden, Amerikalılardan geri ol c e hnlunmalarmr nrca1 ettiği i~! J. 
mayan tayyaTeciler bulundug"u ic;in lnleheleri bfon l\Ialtepe askeri l! ;itİ 

- elen hir!:ok talebeleri cenazeye ı; o kadar iyi bir şekilde çalıştılar ki en 
iyi hava kuvvetleri ile bir seviyeye edeceklerdir. dı 
geldiler. Kendisine Allahtan rahmet 

aile ine taziyetlerimizi bild:riri:t· Tayyareleri orta derecede iken Al 
Tcrciimci hali: t-ııl 

mnnlarm bu sahada hiç sesi çıkmı • Şair Ali Ekrem 1867 yılında ·~t~ 
yordu. hulda doğmu~. bir sene Fatih ı·, ' 

Fakat şimdi tayyarelerini herkese rü~tiye inde okuduktan sonra Jııl ,-f· 
göstermek istiyorlar. ,Jers almaga haşlamıştır. Diğer t• rt~ 

Zurihteki toplantıya iştirak ettiler tan. Arar.. Acem dillerini öğrtft1ıı' 
ve muv~ffakıyet kazandılar. f"ifehi •atlarını tetkik edr rken ~ıtll 
... halyan havacılarını Almanyaya ça su: lisnmnı (Ja öğreniyor itiğer tar~ıı· 
gırddar ve eserlerini gösterdiler. Ge Frıınsııı; ndehi,·atım tetkik ediyor d• 
neral G~ring, memleketi ziyarete ge l\lerhnm daha çok küçiik ,-ıı~~tll' 
len Belçılrn hava kuvvetleri erbinma iken §iire hiiyük bir Jıe,·es clu)l11 ı.ıbtl• 
tayyare hbrikalarmın gezdirilmesini Çok kolayhkJa nazım yazardı; ~·~dt( 
emretmiştir. nazmı yazmaya devam ettiği n111 ~,Y 

çe kendisinde bir tabiat oJaral\/ 
mıştır .. Nitekim ıne~hur ·•rası çı' 
nınnmmesinde <le bu tabiilik söıe 

1 Geçmiş Kurun/ar J 

Tr:kop:s itiraf ediyor 

!:!8 AÔUSTOS 1923 
Eııarelten 8\ det eden Ceneral Tri· 

kopis Atin:ulaki Etnos gazetesine §Un· 
Jarı söyleıııi~tir: 

''Türklerin taarruzu hakikaten ınüt 
lıişıi, kıııııımdaın altında bulunan hi· 
rinci kolordunun karşım ela, miikem· 
mel tcçhizatlr dört kat faik diişman 
km·vctleri ''ardı. Mustafa Kemal Pa· 
şa ile görüştiim, bu zat, mutedil, man· 
tiki. mukteılir ve pek nafiz bir nazar 
sahibidir. Ben ha~kümanclanlığa tayin 
ediHli~imi esaretimden sonra haber 
aldım .• , 

Namık lsmall ihtifali 
Sanatöur Namık İsmailin ölümü • 

münün ikinci yıl dönümü münaseb~ 
ti!e 31 ağustos salı günü saat J 8,30 
d3 Beyoğlu Halkevinin T epeba~mda 
ki merkez bina .. r :la bir ihtifal yapı· 
lacaktır. 

ihtifal. b~~knn Ekrem Turun bir 
söylevi ile başlayacak, b·~:-dan sonra 
tmişnziyadede?dM~ mb mb m mb 
profesör Nazmi Ziya, merhumun sa
nat kudreti hakkında söz söyliyecek 
tir. 

Nazmi Ziyadan sonra Bay Elif Na 
ci, merhum hakkmdaki ihtisaslarını 
anlatacak, İsmail Safa Günay merhu 
mun hayatı ve idarccili hakkında söz 
söyliyec,1dir. 

pnr. eJıİ ı' 
Ali Ekrem Sen·etifünun ed '\I' 

ilesine iltihak ettiği zaman M'~s'I( 
dir ınii tear ismiyJe yazmaya ,}l 

"' ·aı mı~ tı. Bn i ·m altında yazdıgı ' ., ,ı 
.:J ınıı, / 
na muhtelif me\'zulara teınas e ''şiİ' 
herhanı;i bir me' zu hakkında 1r" 
yazılabilcr.cgini isbata çahşnıı;t~t~ 
fik Fikretle doct olmalarına r lfll~ ,·rJ . 
bir ıırnlık Ser\·etifünundan 8 JJ1İftl 
ve f alfımat nıecmunsma . ~~·e t1' 
Burada Uç ay kadar kalabı)dı )tiltl1t) 
raya jurnal \'erildiğinden çe ,/O~ 
mecburiyetini cluydu. 1888 de~ 
Kemal'in ölümünden sonra 11\eôJI 
katipliğine ~·rdi ,.e hu meırıtırl·ııııd' 
rl~ 18 sene kadar kaldı. ı906Jdeııİ1 

Kudüs mnta!larrıfr, 1908 de J,ifldeı1 
adalan nlic:i , .e R:ılkan har t ıtri' 
sonrada Darülfünun ede.biY' 
hi miiclerrisi oldu. . dt,( 

· ·etı . ., 
.l\Jerhnın hiltiin memurn t'JI# 1 

mm<'a edeh ·vatla alakasını 1'~ J{etfl1 

w~ hu arada Zilalı ilham• Rııh\1 aıııı' ~ 
Bar·rı. Li anr Osmani, Lisanı ıı tJfl'. 
füanı nn, ir. Recai zade Ekre~·rıJ~ 
kitabet clen;Jeri ve Ordunun /r~ 
hi manzum ' 'e mcnsıır muhte ;, ~"Jı 
lar ne,retmiştir. Bu arada 13., ~ 
f:•r:ıların<la yv.dığı ''Vasiret ~_.ti 
manzumesi pek bf"~Pnilmi~ ~e ,.Ot"' 
re mek eplerde talebdere • -"' 
bir f'iİr ~ olarak gösterilnÜ~~· ~~ 

Ierh.um yetmi~ ya§mda 1 • , 

tıt iki kıu ile bir ze"cesi ~~ 
Cezmi 32 llf'n~sinde vefat 



5 - KURUN 28 JXCUSTOS 1937 

Amerikada linç B .. .. k .. .. .. .. .. 
,._.:.ı..u_ , " edilen bir zenci uyu taarruzun uçuncu gunu 

~EZHEP KAVGALARI IAhalizenciyiastıktan-Türk ordusu, eşsiz bir 
leı~kNILfKveSllLIK MOCADELE.Sİısom.~ .~abanca ile vü· kumandan eı· d 

" 

anu marası : &3 CUdUnU de/ikde,,ik etti 1 n e 
Yazan: Ziya ~akit ~ apurda d ı· . Amerikadalinçkanunumedeni neler yaıratmazV . o m u z e 1 y ı · ~=~:;:ri~~~ ;.:~i.~·::;~t, de· • "ı p Av d k L' "k A ı 1922 yılının 28 Ağu:ı.tos günü, motörlcrle' çekilen acır topları ıh 

bir kabahati elan bir zencinin yecan ve ö ürüciı bir sıkıntı için· Bu muzafferiyeti Bal Mahmut 
I r U p a a a ınç anunu,, merika ı zen· ıs sene evveı bugün, aylardır ııe- . ı 

• A 

Şa P 
cilere tatbik edilir. Bu, herhangi ld ıamamıy e elde oJildi. 

g k f 
• l d.e yaşa~an İstanbullular hayret İ· istasyonunda diğer bir galibiyet 

1 Yen a 1r1 er 
hak tarafından, istenildiği tekil- çındeydıler. Bütün o-özler Anado k" · B d de ve ekseriya çok vahıiyane öl· !uy ·ı . f H la ıp ettı. ura aki fırka da moğ
dürülmesidir. d wa çe,vrı mıu ı. er an orad"ln lup edilerek şbr.ale atıldı ve her 

ogaca { güneşin hüzmeleri arrı· taraftan ilerlenmese başlandı. 
nıyordu. Fakat birden, 26 Ağustos Bir saniye durulmadan geni'? 
gününden sonra Anadoludnn tek bir saha üzerinde harp bütün tid-
bir haber gelmertıeye başlamııtı . detiyle devam ederken Türk sÜV'l.· 

Amerikan kanunu halka bu mü
saadeyi verir ve halk zencilere tat· ~ea 1 . 1\ e enın ..ı·kk hrı l .en ~ı at ve hayret~ ı 

Q\llı1• 0 an cıhe ı bütün b · b" 1 1\ r ve . ' u gı ı 
fi fet tnerku?rı,> ne~riyatın, (hi
d tdolu ezı) nden ba.,Iayıp A-
tr Ya~u1n en hücra köşelerine ka· 

" ,, 1 ınası i dı" re.d· . 
~İllet 'Şahlar hemen her devriC.e 
trı he aras~nda intişar edecek o : 
'dirııtı: '1 eyı kontrol ettirmeyi adet 
lıl> tg erd" B"lh d ~ i~fb ı. ı assa neşriyat ar 
~l'llc:ak b .dal kuvvetlerini gocun
\' tihet ır hal." geldikten sonra 
Ctilıtıi ~ daha ziya.de ehemr.1:yet 

b' ll>tid~: ( sansör) icat ed'.!:nişti. 
lt iki f ı ınekteplerde okunan ve 
~lej a.hı~~)ad.an ibaret olan (Ri
~lltilıne ~ • kıtabı bile, (maarif 
a~ltıisy: erı)' (tetkiki müellefat 
•dik ?1arı) ~rafından did;~ ~ eJ ld""' .K , ~\>ke~ ıgı ?:ı~de} halkı dala\c. 
tt \'e 7n, ıslamıyetin c:ddi . 

ıı... • safıyef ·ı . 'h ~'1tı~at .ı .1 e ıstı za eyleyeH 
~ a~st a ·~elışı güzel bir müaama

~ o,~ erı mekteydi. 
d:al>la~~lı .padiıahları hilafeti 
d lt İtib n elı.n~en a~d~kları gün • 
"'~l'&.lın ar~n ıslam dınınin mt\kad-
·~ht a aıt b"'t'" 1 ı· . e ~t . u un mesu iyeli ~~e-
~ltıirı rnııler, cismani idare reis
~ aet ,Janına, bir de ruhaPİ ri· 
.. ~ İtibaaıtını ilave eylemi&Jerdi 
•e t r a · ı · · · "' th Ctedd· ' ıs amıyetı teşevvüş 
d elllntiy ı~en korumak vazifesine 
e~i. e e sarılmalan icap e • 

~l alhuk· (h ~ la:ı!ar 1 alife) aaını taşıyan 
t ltırlllak .' kar:"ylarmda yangeliı: 
,~ı oltnak eyıf ve zevkleriyle .n;eı 
lirılllerni itan ?aJka hiç bir ıey di.ı· 
Ci f erdı. 

l'i_ &fllan" . d . d·~aın) . 1 1 areyı, nasıl ki (sac'! 
( ı etti le ısrninde bir (vekil) e te~
t 1~}'huı{81~; (ruhani) idareyi ,le 
~ t s aın) . . d b' . eslinı ısmtn e ır memn· 

· ~Din) eylcmişierdi. 
ll b} e ve c· ı· . 1 • iıı l: er· 15 am a emı) ne a-
&afın~ akrt1ık bu şeyhülislambrm 
S a ınııttı 

~· .e:yh··ı· :r • ~·ı u ıalaml h l'etı 1 en Il . ar• ru ani idareyi 
le erinde erıne almışlardı. Ma;. 
& ana ol e - binde biri - müs· 

'1> d tnak ·· <>tcİ alk uzere cahil. mutaas-
ll besİvuk ruhlu koskoca bir 
llu eyorlardı. 

~~,.,. <>tdunun . f. • d" • 

ten manen ayrılıy~rdu. fakat; 
ne hali[eler, ne onların ,,ekili olan 
şeyhülislamlar, ve ne de (§eri at 
namına) hükmeden kadılar ve 
naipler bu act hakil:ate zerre ka· 
dar eh mrniyet vermiyorlardı. 

lslamiyetin ah!~amını çocuk o -
yuncağma çeviren bu kera kuv -
vet, aile facialarına sebep olmak -
lan bile çekinmiyordu. 

Takriben uirmi hes ~ene ka · 
dar evvel, hiikfunetin n "ifuzlu bh· 
~ahsiyetini tahkir ed'?n bir adam • 
~an intiJ:arıı nlmrk icRP etmi~ti. 
Bu adamı. hE'rhı:ıngi bir mahke -
meye vererek kanun dairesinde ce
zalandır::r-ak mümkün olduğu hal
de işin ahlaksrzhk ve vicdı.nsızhk 
tarafına gidiJmİf i bu adama gö · 
rülmemi~ bir ceza tertip edilmi~ · 
ti. 

' O sırada A -vrupada olan bu a . 
dam sefil bir dalkavuğun neıri • 
yatiyle 1stanbula avdete mecbur 
edil mit; gelir gelmez yakalanart\k 
Bekir:r ~a bölüğüne gönderilıni~; 
bu zava11r o zind,.., kö~elerinJf: 
inlerken, (Avıı•pada şapka geydi. 
Vapurda p.iderken domuz eti re· 
di) diye Üsküdar mahkemesinde 
( tekfirine hüküm ) verilmiş: 
?u. suretle zevcesi bo~ düşülerek 
ıntıkam almak isteyenlerin en siif 
li bir dalkavuklannn nikah edil . 
mi§ ti. 

Takriben yirmi sene kadar ev
gi ~ayır müessesesi namına bi: 
f~cıa husule gelmişti. Bilmer.ı han 
gıvel (Sh·as) ta da bı•na yakın bir 
müsamere verilecekti. 

Bazı genç mektep munllimleri. 
bu müs&mere-:le bir temsil hazır • 
lamı~fardı. Oyunun icah~tından 
o!ara~ ?1'·~11imlcrc1 en hh·i, şap1ı(a 
,:tıymıstı. Ve ovun Ht~jkt-11 • ..,nra 
da clcf?ruca r.vine "ttmi .. ti. F kat. 
evin1n nniiTtde top\u~ ... ., bir kalfl • 
b~ lık, derhal onun cntir.e 5cri1· 
mı~: 

- j\ .. tı~ b l e ..... ,..~v .... ----sin. 
Diye bir ses yi;ı.~ ... \I!1i"ti. 

Genç muallim, hayretler i;in· 
de"sormuşhı: 

- Neden? .. 

bik ettiği linçle daima onlara bir 
esir muamelesi eder. 

Bu linç vakalarından biri ge· 
çen gün Amerikanın bir şehrinde 
olmuştur. 

Kavington şehrinde Guden is -
mindeki yirmi bet yaşlarında bir 
zenci bir polis memurunu öldür -
mekten sudu c,}arak yak::.lanıyor. 

Zencinin suçlu olup olmadığı 
henüz tahakkuk etır.emiştir. Yal -
nız ortada bir cinayet vardır ve po 
lis memuru zenci ınaha!Jesinde öl-
dürüldilğü için katil olarak zen· 
cilerden şüphe' ec1iyorlar ve tüp· 
henin en fa'Zla üzerinde toplan· 
mış olduğu Guden bu yüzden tev· 

kif ediliyor. 
Tahkikat neticesinde zenci bel· 

ki ıucsuz görülecektir. Fakat, zen· 
zilere karşı daima kin besleyen 
halk, bir polis memurunun bir zen 
ci tarafından öldürüldüğünü du· 
yunca galeyana geliyor ve Gude· 
nin muvakkaten konulduğu ha
pishaneye hücum ediliyor. 

Hapishanede bekçilerin üzeri -
ne büyük bir kalabalık halinde 
hücum eden halk onların elinden 
anahtarı alıyor ve zendyi hücre -
sinden çıkararak dıtarı sürükle • 

yorlar. 
Ht Ikın tekmeleri, tokatları a -

rasındt\ bir paçavra gibi sürükle • 
nen zenci şehirden uzağa götürü -
Iüyor. Orada dayağa çekiliyoC'. 
Zencinin göklere yükselen figa -
nına rağmen merhamete gelme -
yen halk, qnu sade dövmekle kal
ınıyor, bir ağaca asıyorltlr ve kar
şısına geçip üzerine tabancalarını 
bo~altarak vücudunu delik deı\~{ 
ediyorbr ..• 

Bundan sonrP., işleri bitmit ve 
gönülleri rahat etmit ( !) bir hal· 
de. ıehre dönüyorlar. 

Halkın böyle bir zenciyi gözgö
re göre öldür.netine polis mani 
olmayor. Ancak, Guden öldüriil -
dükten sonra polis memurları ce • 
sedi alarak ve yine sürükleye sü • 
rükleye haldırıyorlar ... 

\\' ·~n ( f vazı esı; ını u -
~) dah~r ve hakiki isla.911 seri • 
l' bazı} 1 ınde idaresi idi. Fakat ~ ar

1 

•• -------------------------------~:-------------------------------
-.. h" nıustesna olmak üze • 

Festivalin Halk Gecesi ~il'et ırçdok §eyhülisli.mlar, bu 
,,,} Or U iarhll.ıı ta sunu, yalnız cehlin, 

1 danı aasubun kökleımesi için 
ı. (Ser· etnıektelerdi. 
·'l·ı · ıat) ~ 1 letier : (şerre i.let) oluyordu. 
oı etin n'f tıneainde açılmı" olan 
'llv· 1 ak · :r ~i ı e1::ı:ı:ı k ve ııkak yarasını te· 
~ liirıu ~ !U tarafa dursun; bila-

llt.tı}l"b ahanelerle bu yaralar 
.\ .,,ordu 

İti ~adolud · ,. la. erı düş a fer ı mahkemelere 
d:ırı alnıen uzun sakal ve bıyıkl<-

?tıea. ~na derhal insafsızca bir 
........, }( tuluyor: 
I)· •ıılb . du .~:Ye i!l ~ıa .. ezıyet, sevaptır. 

le tı.ııu:vor crı aurüm sürüm sürün· 
d: ~\lkab:l~nca~ mühim rüşvet · 

• 1 ınde ışleri görülüyor . 

!tt (Şii • at A 

Ne olmugtu ?.. rileri dü,man kıtalarmın gerilcri-
Kimse bilmiyor, kimse bir fey ne girmiş bulunuyorlardı. 

söyleyemeyordu. Türk süvarileri hazan piyade 
O gün çıkan gazetemiz şu sa- ateşiyle düşmana sokuluyor, bazen 

yalın kılıç ve dört nala üpnan tırları yazıyordu: ' d 
"Dün harekatı harbiye hakkın· safları içine atılıyordu. 

da.., hiçbir haber alınamaml§tır. 26 Başkumandan süvarilerimizın 
Agusto.s tarihli tebliği resmi gel- harplerini 1öyle anlatır: 
mediği gibi, Anadoludan hususi - "Arkadaşlar, süvarilerimizin 
bir telgraf ela gelmemiıtir. burada gösterdiği hamtıLset tasav-

lstanbuldan çekilecek telgraflar vurun fevkindedir ve gayrikabU 
için muhabere tesisi zımnında vu- tasvirdir. Henüz muharebeye gİt· 
kubulan cla'!etlere de cevap alına· memiş taze düıman fırkalarını 
mamııtır. Bütün bu ahval. Anado- görür görmez süvarilerinıiz taham 
lunun muvakkat bir zaman için mül edemiyorlardı. Bunları tev
lstanbul ile muhabereyi katettiği- kif etmeğe irr.kan yoktu. Derhal 
ni göstermektedir." kılıcını çekiyor ve düşmanın içe· 

Milli Mücadelenin devam etti- risine dalıyordu. 
ği müddetçe dalma halkın yüksek Hakikaten bu kahramanlık sa· 
arzusuna tercüman olan gazete· yesinde garbe çekilmek isteyen 
miz, yukarıki satırlardan sonra or- düıman kıtaatı durmaya ve vazi
dunun taarruza geç.mi§ olması ih- yet almaya mecbur edildi ve o es· 
timalini de ileri sürüyor ve: §Öyle nada bir taraftan piyadelerimizle 

, topçularımız yetişti, dütmanı tek· diyordu: 
'Anacloludan son zamanlarda gJen habaler ordumuzun maıl- rar, muharebeye mecbur etti . ., Türk hafı, üstüste uğradığı fe. 

cleden ve manen pek mükemmel laketlerden sonra en kuvvetli mH-
bir vaziyette olduğu, silah ve tec- }etlerin yardımı ile karıısma ce
hizatın mebz.ülen mevcut bulun- len ve kendi topraklarında ker.ii
duğunu,, bildiriyordu. Binaena • siyle harp eden kuvvetli ve üstl.in 
leyh gelecek haberlere kemali sü-k\ın ve itimat ile intizar edebili· bir ordunun karıısında Baıku· mandanma inanarak harbe girr.';Ş 
riz. Eğer ordumuz bir taarruza baş ti. Başkumandan da ayni 1narıln 
lam•! ise, bu taarruzun ıilahları· Türk milletine bağlı bulunuyord 1. 

mızın zaferile neticeleneceğine~- Eğer böyle olmasaydı: 
miniz. Eğer henüz taarruz batla· - Türk ordusu harbe giremez .. 
mamıt ise münasip zaman gelin· - Ka11ı dunnak tamamiyle 
ce düşmana kat'i darbenin indiri- mahvolmak demektir. !eceği şüphesizdir." Diyenler hakim olacaklardı. 

işte okuyucularım, Türk ordıı· Mustafa Kemal'in, ıaarruz emri, zaferin kat'i olduğunu müjdele~e· 
su, eşsiz kumandanının emrinde si demekti. 
harikalar yaratırken İstanbul 1

J' O gün, o büyük günde ölenler, 
haldeydi. bugün bizi yaıatan kardeılerimiz· 

Sultanahmet meydanında rnc· dir. Türk vatanını kurtaran ku· 
zada çıkarılan bir karpuz, yiizler- mandan, onların kahramanlıkla· 
ce }iraya çıkıyor ve par&sf derhal rını bütün rnille~in mümessili olan 
cephedeki ask..Ierimizin yardımı mebuslara anlattığı ıün ıöyle de-

na yetiştirilmek ü2ere Hilaliahmc · di: 
re veriliyordu. - "Arkadatlar, en son sözüm 

Maneviyat bu kadllr kuvveti budur. Şehamet meydanında ölen· 
ve yurt için bu karlar içten b ğl1 }erin analarına ve ba'!Jalıırına la.· 
insanlar neler yaratamazlar? Tüt- ziyctlerimizi değil, fakat tebriki· 
kün bu üstün, bu erişilmez mezi· tımızı gönderelim.,, 
yelini bir an okpmayan. hatıü Niyazi° Ahmet 
körletmek isteyen istibdat, bu --
yüzden değil midir, ki başımız• (}aziantepte abide 

Gaziantep, (Hususi) - Beled\
yenin yardımiylc Partice yaptırıı· 
mış olan §ehitler anıtınhl bir par~ 
ortasına alınması kararlaıtırılmış· 
tır. Bu pıırk Yansenin verdiği ,c
hir imar planında da .:österilmi~· 

bunca felaketler getirdi. parkı 
Fakat bu sefer milletin başıntı 

geçen, kalbinin asil Türk milleti· 
nin kanı ile çarptığını hissediyor. 

- Bu kanı taşıyan dünyaya bo· 
yun eğmez .. diyordu. 

26 ve 27 Ağustos günleri, yerle· 
rinden kımılclanmanın mümkün 
olmadığı en ınüteho.ssis kuman· 
danlar ~rafından temin edilen 
düf1Ilan mevzileri p::-.rçalanarak 

tir . 
Abidenin önünde kiiçük mir.r:ı. 

ta çiçekleme ve çimleme yapıl
mış. park Allebcn mesiresine .ve 
dere:ı.ine kadar onfitiotr teklinde 

uza yacıı.ktır. 
Belediye bu ınaku.tla birçok is-

timlak yrıpmıstır. Park 938 de tarı1 
"'"''di!\i ııl~ı" hı•l nacaktır. -

Af yon istirdat edildikten son~a 2~ 
Asu,tos günü. düım<ln mevzılerı
ni y1kmn ve Türk tapra ·la.rmı te
mizleme amP.liyesi rittikçe arlao 
bir siddetle devanı ct~i. 

Türk ordusu her tarafta kuvvet- B'r tashih 
li dütman orduları ile kartıla~ı- lstırnbul 27 (A. A.) - Muhterem 
yor; fakat her karşıla~ma !,.-anlı ve baove'tilimiz ismet lnönünün birade 
çetin bir muharebeden sonra Tür· ri Havrinin vefotı münasebctile iz -
kün zaferi ile neticeleniyordu..... har 0 lunnn taz.ivctkar hislere kar,ı• ı~ .. ~ısındane~!~ ler, artık hükumet 

~1 1• Aral 1 e yeçmek istemiyor· "e 0.11 (Se ~~nda.ki davaları, nt· 
Ctl &ÖtdU !.' ) lerine, (Dede) leri-

~ıe • l'tiyorla l ti h' rı keyf" h r .. on arın vere- , . 1•>1" (fer'! ı ükümlcri, J>dnn· ;'es:;, al Ilcy:er:ıeyi •arnyı•o• , ..... 
t,• lereilım~~keme) nin hü\ilr.ı lecek bir balo ile iinünıiizJeki hafta 

n! 21 .:W ,1a festivalin ~1alk üer,.~i ~ a· 
pılnu~tır. R~~imclc bu geceye i~tirak 
tdcn hir Balkanlı grubu gürüyorsu· 

Bal Mahmudun şimal ~rkisin- lık olrr:ık Temelli ailesinin teşekkürle 
c!e bir fır!<ıunız'" cili;:n nı~ bir fır- rini bildir<n dünkü tebliğimizde T e· 
kası karşılaşmışlardı Türk asker· melli ·nzılacnk yerde sehven Temelli 
leri galip gelmekle kalmadılar: 

1 
ynzıldısvndan düzeltir ve öziir dile • 

düıman fırkasının bütün silahları, riz. 

Qca 
0

. e ıyorlardı. i~incle biti~ or. 
il' ta\...,._ 1.:!a.1--: L:t1 . ... _ T 

1 

• l J d __,, _ _.._~""·el · ece aııuıını b ac ın a sa· 
nuz. 
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( Ankaradan 1 

Ziraat Bankası 
-General Frlilı.ko
nun emri altında 

(Üsttarafı 1 incide) 
milli !spanyol kıtaatı ile sıkı bir mesai 
birliği yapmak suretile ve kardeşçe 
Santandere girmekte olduklar, ve 
bu harbin en parlak ve en müşaşa 
zaferini kazanmış bulundukları şu sı 
rada da İtalyan lejyonerlerinin em • 
rim altında bulunmasından duymak 
ta olduğum gurur ve iftiharı ve bu 
pek süratli ileri hareketile göstermiş 
bulundukları şevk ve vukuf karşısın 
hissetmekte bulunduğum hayranlığı 
ekselansınıza arzetmekle bahtiyarım. 

Memurlarının 

Tekaüt Hakları 
Yeni Kanun ite Muhafaza Olunuyor 

Memurların 2 eylüle kadar mü-~ 
racaat etmeleri lazımdır 

A.nkrara, {Hususi Muhabirimiz· 
den) - Ötedenheri devlet müessese· 
leri olarak çalışan Ziraat Bankasr 
nm memurları devlet memurlarmm 
haiz hulunduklarr hak ve imtiyazlar 
'dan istifacJe etmekte oldukları gibi bu 
memurların tekaüdlük hakları dev· 
let memurlarının tabi olduğu kanun 
hükümleri dairesinde tetkik olun· 
makta idi. 

Devlet memurları hakkında tatbik 
edilen 1325 tarihi mülkiye tekaüt ka
nunu mucibince tekaücllükleri yapılan 
banka memurları da. clevlet memurla· 
rr gibi aylıklanm hazineden almakta 
idiler. 1923 - 1330 numaralı kanunla 
'Banka menmrlarmm da 1325 tarihli 
k'anun ve zeyillcrine göre tanmm1ş 
tekaüdHik 1ıaklarr malıfuz kalmak. 
fakat hunların ~erek cYvc1C'e lıazine· 
den a1makta olduklan maaşların ve 
gerekse mezkur kanundan sonra yine 
1325 tarihli kanun ve tadilatına müs· 
teniden yeniden bağlanacak aylıkların 
Bankaca verilmc8İne devanı olunmak 
suretinde muamele olunacağı teshil 
kllmdr. Bu kanun hükümlerine tah,an 
J 325 tarih1i kanun ve tadilatına daya· 
narak bağlanmış ve hağlanacak teka· 
üd, dul \'e yetim aylıkları Banka hüd· 
cesinden temin olunmağa başlanclr. 

1930 yılında mevkii meriyete gi· 
ren 1683 saydı askeri ve mülki teka· 
üd kanunu ile 1325 tarihli tekaüd ka· 
nunu lağvcrlilmi~ olur mezkur tarih· 
fen Fonra tekaüd ayhldarmm hu ka· 
nun lıükümleri c1ahiJinde tedvini la· 
zımgeleceği tayin olunmu§lll. Bu ta
rihten itibaren Banka memur1armrn 
tekaüdliik lıakkı mevznubı:ıhs olnmr 
yarak mayıR 1930 sonuna kadar Banka 
ela müstahdim bulunan memurların o 
Yakte kadar devlettf" ve Bankada geç
miş l1izmetleri nazara al mm ak ve 1ı iz· 
met müddetleri nfaheten tazminat ve· 
rilmek suretiyle ' 'e Banka idare mec· 
foince müttelıiz bir kararla tckaüd· 
Jük 1ıakları tasfiye edilmiştir. 

1683 numaralr askeri ve mülki te· 
k'aüd kanununun Banka memurları 
hakkında hüküm vazetmesi ve evvelce 
lıükmü Banka memurlarına tla te§mil 
edilen 1325 tarihli mülki tekaüd ka· 
nununun ilga cdilme~i sclu~oleriylt
Banka mt•murlarımlan tekaiicllük hak 
k'ma mBlik olanlarm tekaüdliik hak· 
lannm tasfiye olunması yiizünden 
btmlarl:- emsen etkaüdlük haklan ol· 
mayan di~ı:?r memurların müstıtkhel 
11al ve Y:ıziyetleri memurin mtrnYe· 
net sanclr~ı namiyle kurulan bir IPsİs· 
le kısmen temin olunmak istenilnüş· 
ti. 

Fakat Cumhuriyet Ilükftmeti. bil
hassa onun biiyük banİ:,İ Ulu Önder 
'Atatürk senelik nutuklarında 1937 
yılı i~lni içerisinde saydığı Banka ka· 
nunu ile Banka memurlarının da bu 
meşkfik \':ıziyetlerini i,;lalıa imkan balı 
§eclen 3202 say1h kanun çıkarılck 

16 - 6 - 1937 tarihinde hükmü 
yürümeğe ba~layan 3202 sayıh Türki· 
ye Cumhuriyeti Ziraat Ildnkası kır 
nunu Ranka meınnrlarrııın tckaü<l 
haklarını ih} a ve tekaüd işlerini } ap· 
mak üzere tekaüd sandığı Lesisı etıni~
tir. Kanım lıilkümlerinc gifrl: BankJ 
CJa hala ıniistalıdim olı-un olmasm dev· 
Jetteki \'e Bankadaki tekaüılliik. hak· 
1arrna mukJhil ta;;fiye tnzminaı1 ve· 
yahuıl mülgı memurin mu:nenet ~an· 
dığrnclan n ilıal yarılım parıpı ıt hnlnr 
liannnnn nf'"rinden itibaren üc_: av 
içinde verr<'"kleri bir hevaım.ıl"1f' il<' 
hu tckaiitl!iik lrn'darım ~ulı:ı.f .ıza <'· ' 
dMeklertlir. 

Ila l'.lkıHrcle tnminat na•1,:yle \'f'

ya yardım ıı:mclr~rnclan aldık· arı p:ıre· 
l:ır Yer1?;iferi lıari!'-: olnı:ı.k ii?'.ı · r<' ;ı rnr· 
J:ırnıa ltorç yazılır. Borı;lnlr.rclrm 11· 
n•nm lrH1Vll7f'Of'YP ıl:ılı~l Vf'V'I miiih:ılc 

B. Musolini teşekkür makamında 
hill~e. ile idare olunan dairtlerle Jm· 

şu cevabı vermiştir: 
susi idarelerde, belecliyelerdl' ılevll'te Bundan böyle pek samimi bir ma 
bağlı olan veya olmayan bililuı · ıın :nü hiyet kazanmış olan bu silah arka • 
cssesc ve şirketlerde lıarciraiı hariç ııl- daşlığı İspanyayı ve Akdenizi müşte 
mak üzere vazife mukabili iı:tilıkol rek medeniyetimiz aleyhindeki bü 
kesbedecekleri paralardan %. l O ıı tün tehditlerden kurtaracak olan 
ve istihkakları ayda 200 lirayı ter.a· nihai zaferin zamanıdır. 
vüz ettiği takdirde bu miktara kadar Roma 27 (A. A.) _ Santanderin 
% 10 ve fazla,;mm yüzde 20 si Jıu zaptını tesit eden nümayişlere ltalya 
daire ve şirketlerce tetkik olunarak nm bir çok şehirlerinde d~vam edil 
tekaüd sandığına yatırılmak suretiyle mektedir. 
tahsil olunacakhr. Bir İngiliz gemisine meçhul tayyare • 

Bu suretle tazminatla lıı11'ı;l.Jar- ler hücum etti 
dan tekaü<l olanlara lıazir..~deu 'f'ya Atina 27 (A. A.) _İngiliz bandı 
diğer daire ve idarderJe11 wyak1rl ralı Bonford yük gemisi Barselona • 
Banka tekai.id sanch~mca talı5i.; 0

1u· dan Pireye gelmiştir. 
nacak avlıklarm % 25 i w hu gılıi· Geminin kaptanı Barselonaya yir 
lere verilecek tckaiid taz.11i natuıın vt•- f mi mi] mesa ede miJliyeti meçhul bir 
ya reddedilecek aidatm nwrııımı kı·za· tayyarenin vapura hücum ederek 
Jik hu borçlara nıalısııp ılluumak rn· beş bomba attığını ve bombaların de 
retiyle tahsil olunacaktır . nize düştüğünü söylemiştir. 

Kanunun hu lıükümlerinde göı:•l<'· lngiltercnin aldığı tedbirler 
rildiği şekilde mah.-up eclilecck bor Londra 27 (A. A.) _ Hariciye 
cun tasfiyesi için horçluların cliğer nezaretiPin bir tebliği, İngiltere hüku 
emvaline müracaat edilıneye<·eği gibi metinin ağustos tarihinde lspanyol 
ölenlerin ka1an horç1arr da aranmaya· asileri makamatından hükumetçile • 
caktTr. rin ellerinde bulunan limanlara gide 

3202 savıh kanun hükümlerine gö· cek İngiliz ticaret gemileri tarafından 
re tekaiidlük haklarım muhafaza et· ittihaz edilecek tedbirler hakkında 
rnek isteyenll"rİn kanunun mcr'iyete b:r takım teklifat alması üzerine mez 
girdiği 12 - 6 - 937 elen itiharen kur makemat ile temasa girmiş oldu 
ilç ay zarfmda yani 12 eylül 1937 ta· ğunu bildirmektedir. 
rilıine kadar beyanname vererek bu f '!"giltere hükumeti, İspanyol asile 
haklarını muhafaza etmeleri laznndır. rine t~c..:ıret gemilerine kar~ı geceleyin 
Kamımm 63 iindi nıad<lf'~i hiikmün- ya;:n!acak taarruzların, bu taarruzlar 
ce lmJrnnunnn nf"şrine 'eya üç ayhk han~i millete mensup gemilere kar 
müdrletin iktiza~ma kadar ölenlerle ~ı yapılmış olursa olsun ''hukuku dü 
kendilerine tekaüd aylığr tahsi8 edi· vcl kaidderini külliyen ihlal,, telekki 
lcnler hu hevamıamr.vi nrınİ§ gibi edi!m1::k Jazrmgeleceğini ve İngiliz 
ınnamele göreceklcrclir. ticaret g".mileri hasara uğradığı tak 

Cumhuriyet TTUkfnnetinin Ranka dircfo i11giltere hükumetinin mesele 
miintesipleri lıakkında 3202 sayrh ka· yi pek 7ahim mahiyette addetmek ıs 
nun vaz f'tti!!i tek?iidlük repmının tmmnc!a l.calacağmı bildirmiştir. 
Banka ailesine dahil olanlarnı rnÜ8· Marı.mafih Londra kabinesi, veri 
takhel lıa,· atla,.nu talıtr tı>m;ne: alan lec..ek bir cevaba intizaren seyrisefa -
koruvııcu h1r lıiınave eli olduğu inkar in •)da~ınm alakadar makamata bir 
kahnl etmt>k bir ha\..tır. tamim göndererek bazııihtaratta bu 
48 şehrin haritası yapılacak lunmasım muvafık görmüştür. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Be- VaJancia 27 (A. A.) - MÜdafaa 
. nezaretinin tebliği: 
tediyeler imar heyeti kırk sekiz 
şehir ve kasabamızın haritalar.- Aragon cephesinde hükumet kuv 
nm yapılmasını kararlaştırmıştır. vetleri Villamayor de Galtego kasa· 
Haritalar hu sene içinde hazırl :ı- hasmı İşgal etmişlerdir. 
nıp bitecektir. Saragosa bu suretle toplarının 

Bundan sonn, bu kırk sekiz şe- menzili dahiline girmiştir. 
hir ve kasabanın imar p!anları ek- Saragosa civarında vukubulan bü 
siltmeye konup ihale obnı.c-.ktıt. yük bir hava muharebesi esnasında 

hükumet tayyareleri beş asi tayyare 
Yeni zlrarıt tPşki1atı kanunu sini düşürmüşlerdir. 

Ankara 27 (Telefonh) - Ziraat --::-------------
vekili Bay Şakir Kescbirin başkanlı /ngi/fere donanması
ğmda ve müsteşarların iştirakile bir nın Yunanistan 
komısyon toı:,.lanm:ştrr. 

811 komisyon Ziraat vekaletinin seyahati 
yeni teşkilatının tatbikı etrafında ka- Atina, 27 (Hususi) - Dahiliye 
rarlar almı~tır. Nazareti gönderdiği müstacel telgraf-

y eni kadroların yarm ''bugün,, larla Makedonya ve Girid umum vali-
çıkmfüa beklenmektedir. ]eriyle Kef alonya, Aheriyut Midi]]j, 

An kar ada av bayramı Halkidiki, Kavala ve Ta§oz valilerine 
Ankara, 27 (Telefonla ) - Ankara ağustos, eylül te~rinievve1 aylarında 

llalkevi av mevsiminin açılma hayra- hiiyük bir İn~dliz donanmasını ge1ece
mmı kutlamak üzere büyük bir prog· ği bildirmiştir. 
ram hazırlanu~tır. Dündenheri mulıPtlif limanlara 

Önümüzdeki pazar günü yüzlerC'e küçük İngj)iz harp gemileri gelmcğe 
a\cr ]\fonem koruğu.uda toplanacak ,.e haşlamı§tır. Donanma ziyaret edece~i 
:..va çıkacaklardır. Bu arnda all§ mü· 1imanlardan hazısmm salıiUerine h~lı 
sabakaları da yapılacaktır. riye silalıendazı ~ıkararak manevralar 

K" yapacaktır. 
oy muhtarlıkları ROMANYA BAHRİYELİLERİ 

Ankara, (Hususi muhabirimiz- A · 27 (H ) tına, ususi - Romanva 
den) - Nüfusu 150 den az olan ~elanik'e gelmiştir. Gemide Romanya 
köylerde seçim ve diğer devlet ve d~niz ta!ebesi varclrr. Romanya mek· 
köy işlerini muhtar ve he) etleri mektep gemisi Kaptum Dimitrusa dün 
görmektedir. Halbuki birçok yer me~<:tep ~emi,;ıi Petras ve Korfoyu da 
lerde muhtarlık adedi ile muh. ziyaret edecektir. 
tarlara bağlı mahalle ve ben .... erleri --------------
mt;skun yerler mi~~tarı tamamivle 
ma !um değildir. 

Dahiliye Veka!eti, bu vaziyet 
dahilinde bir kazanın kendi mın
taka:.mdaki hakiki muhtarlık tıı. 
vıunt bilmcme11ini dnO-"' trö"" .. _ 

diğinden muhtarlık sayılarım kati 
ve esaslı §ekilde tesbit ettirmeğe 
karar vermi,tir. Bunun için cetvel
ler hazırlanmı§ ve kaza esası üze
rinden doldurulmak üzere vilaye '. 
y,..,.P n-öntl.-"il""iııttir. 

Japonya ve Akdenit 
Meseleleri. ... / 

. Paris, 27 (A.A.) - Echo de Pa- l b J J 
rıs, yazıyor: sfan u uan 

İngiliz sefirine kartı Japonlar H 
tarafından yapılan taarruzun, bu opaya 
baptaki tahkikat ıona erdikten -.- CC f 1 ·ncide) 
sonra, ne gibi netayiç tevlit edec~- t b ki diw· .. sltara. ı 

5

1
ta jle ~~ 

ğini şimdiden tayin etmek mıüş- saad e e. dg·ı· ıçınka~ı po yolcıllııı 
küld.. y 1 ·h . k d k pa an gen onme uzere jef. 
. budr. ak.ruÇ~ şu cı eltı . ayl eAtmkde edenlerin buralara çıkıp ge:tfllb,e ot: 
ıca e er ı ın mese esıy e e- h tt · k 1 olan Hopadan ır . l . kd. ~ . k b. a a son ıs e e a.! 
nız mese esı ye ıgerıne sı ı ır b'l ·1 ç ruh nehrı· üzerindeki V"' 

t b 'k' l d' .. ma 1 ı e o aoı sure te mer ut ı ı mese e ır, çun- k y k dar gitmeleri ve Hopa ile ~ 
~ her i~isi de. nüfuz ve men~fiin ~a a ar:smdaki fevkalade güz~.! ~~r 
ımayesmden ıbaret olan aym me m nzaraları görmeleri bile ınuJl'l 

seleye müteallik bulunmd.~tadır. ol~aktadrr. U 
Yalnız wbunların ~e dereceye ka - Denizyolları idaresinin bu ~e~~ıe' 
dar ~?grudan .dogruya hal ve f~.s - retlerde yaptığı tenzilat bu turlıı8 ~ 
la mu~ahamm!l olduklarını, mu - nezzüh seyahatlerine rağbeti dah ~ 
te~abılen al~adar devlet.~erle yade arttıracaktır. Zira bir a~ f 
!°'uftereken bırtakım teşebbusler lstanhuldan Hopaya kadar g~dıP i~ 
ıcrasına yol açıp aç.mıyacaklanm mesi için yemekli olmak şartıle ~ , 
bilmek meselet'İ kalıyor. ci sınıf kamara ücreti otuz altı lıj 

Sefir Biraz; fyileıti dan ibarettir ki bu ücret büyü~;~~ 
rahat yerlerir~-le alelade bir ot~·~st\ 

Şanghay, 27 (A.A.) - Olduk- verilen pansiyon fiyatından yıı 
ça rahatsız geçen bir geceden son· değildir. J1ı 
ra İngiliz sefiri Hugessen bu aa- Eğer f nebo1u Samsun, T rabt

0
, 

·hah biraz sükunet bulmuştur. Rize ve Hopa ~ibi limanlardail ~J 
Şanghay, 27 (A.A.) - lngiliz yanın tahmil ve tahliye şartları d;. 

sefirinin sıhhat bülteni hastanın kolay olsaydr, buralarda liınatl 1J'eı 
ahvali umumiyesinde iyiliğe doğ- satı bulunsaydı hiç şüphesiz 1'818 ~ 
ru sarih ve hissedilir bir değişik- niz sahilleri memleketimizin hll5 

lik olduğunu kaydetmektedir. bir Türist mmtakası olurdu. ~ 1'' 
Çin Sahilleri Ablukaya Denizyollarımn lstanbuldan 

8ı11 
Alınıyor denize her hafta diğer iki posW.~ğtf. 

. • ha vardır. Bunlardan biri sah, ;~! 
Toky~, 27 (A.~.) ,-;-- Ha:ıcıye perşembe günü hareket eder. f~~~ 

n~ez.ar~tı na'?ıııa ıoz .soyl~eg~ s~- bu iki posta pazar günü kalk~ fire 
18.hıyettar hır zat, Çın sahillerınm presin uğramadığı yerlere yanı (ıt 
a?Iuka altına a~~nmas~yle hakiki bolu, Fatsa, Ordu, Akcaabad, Ce b\l 
hır abluka teessus ebnıf olmıyaca· gibi iskelelere de uğrar; bir de . 
ğ!nı ve bu i§ hakk:,n~a ."~~na.ka- ikinci postalar Rizeden ileriye $~; 
latın durdurulması tabırının kul- mezler: Hopaya kadar gitmezler· , 
lanılmas.ı ~aba doğru olacağını be- nunla beraber gidip gelme seferle~~ 
yan elmıtlır. ni ancak on ~ünde tamamlarlar· 

"Diğer devletler tarafından SÜ· nrz eylül iptidasında dördüncü 0
) 

Jcunetle yapılan ticaret'' e dair teb rak 11aftada bir posta daha il$~·e 
liğ eden madde ''hüsnü niyetle'' lir ki bu da eksprestir. Jo 
hareket eden gemiler hakkında Bu ilave postası da Trabzondj~:ı 
tatbik edilecektir. ner ve Trabzona hareketinin 8 

Ablukanın ne suretle tatbik e- gününde yine lstanbula gelir. 111$ı 
dileceği henüz tesbit edilmemİf· Denizyollarmm Alman yaya '~e Oı 
tir. Bu buswi abluka tatbik eda- la.~ğ~. vap~rlar bu sene gel~cek J,ııŞJÇ 
dikçe tesadüf edilen hadiselere numuzrbkı şubatta seferlen?e ktsııı' 
göre tesbit edilecektir. yacaktır. Bu vapurlardan bır . ·ıer 1 

• .. .. .. Karadenize işliyeceği ve şimdıWrıbııl 
lngıltere Ne Du§unuyor? den daha süratli olacağı için Ista 

1 
ıe 

Londra, 27 (AA.) - Çindeki ile K~radeniz isk:lele? ... ve bu !skjJ~ 
İngiliz sefirinin yaralanması ha- r: baglı olan Dogu vılayetlerı e~ 
disesi baklanda hükfi.metin ne gi- zıyade yaklaşmış bulunacakt~~":·ıeee~ 
hi tedbirler alacagyı henüz malfun yaklaşmanın her sahada go~u ·ı.tİ' 

• Tkl .d b k l k tın ıı- ' değil ise de Şanghaydaki Japon- ıyı ~ ~~nı en ~ş a mem e e olcı'8~ 
ların sadece teessür izhar etmele- sadı yukselmesıne de yardımı 
rİ meselenin halledilmesine kafi trr. . . . & l pJıi.fl1 
gelmiyeceği tahmin edilmektedir. Memleketımızın umumı ~o ndııtı 

J 1 Ç. · b" k" hazırlanırken Ka:radenı·z Bogatf • apon arın ının cenu ı şar ı · ıııı 
sahilini abluka ebnek fikrintle ol- f'.opaya kadar uzanan bütüıı .. bır dıf: 
dukl h kk d k' b b d L hıl yolunu unutmamak Iaııf111 J'I 

d 
adrı fa ıbn' a 1 

• a er de on- Şimdiki halde muhtelif sahil şehir~, 
ara a ena ır tesır uyan ırmış- k b l rııe\ 

tır. Londra mahfelleri hali harp v~ asa a arı arasın~~ yer ye.re J11iİ' 
mevcut olmadıkça abluka te,eb- cut. olan ve otomobıl ışlemesı~ar ts.' 
b.. .. .. . b' b k satı bulunan parça parça yol il rı• usunun gayrı meıru ır are et l dıy .. K d . ahi e 

l y h bluk · marn an gı szun ara enıı s 1 • 
sayı acagını ve er a anın ıca- . l b. .h . ·ne ge 
1 d l .1 . h l nm en esas ı ır ı tıyacı yerı 
»atın an o an gemı erı arama a t · 1 k ___.-/ 

h. b. mış o aca tır. 
kının ıç ır zaınan Japonlara ve- ------------
rilmiyeceğini beyan etmektedir • ikmal fmt'hanfarı ı,ir 
ler. Lise ve orta okullarda derslere 1' • 

Bu haber teeyyüt ettiği takdir - teşrinievvel cuma günü başla11ac8 
de lngiliz ricali meseleyi tetkik et· tır. 'J11' 
meğe başlıyacaklardır. Kültiir bakanlığı bu okullarrtl ~1 

Japonlar Bir Şehre Girdiler tihan günlerini gösteren bir prog 
h 27 (A A ) J tanzim etmiştir. ,, J11bt 

Şang ay, · • - apon- eskiz eylüle kadar mevzuuü)g~ŞJiil' 
lar, dün Şanghaya girmişlerdir. Lise ikmal · t.h l bir et ·t 

. l'l 500 t l f • 1 d. ım ı an arı 1. \ 
Çın ı er, e e at vermış er ır. den sekiz eylüle kadar bitirileCe~Jıl~ 
1.000 kadar da yaralıları vardır. dokuz eylülden "t"b de olsıJJl 

l d 50 k. . k l d.. ı ı aren 
Japon ar an. . 1§1 ma tu uş- İmtihanlarına başlanacaktır. 
müş ve 70 kışı yaralanmıştır. Ja- 111ıııınW 
ponlar. Mankuastsun mıntakasm- 111fflllllll1tıı111uıııııııııııurıııııllnıllltııııııııırllllllflllllllilill 
daki Çinlileri mevzilerinden Çt· Jf estival takvillıl 
karmışlardır. 

23 Ağuıtoa: Cumarteıi ~ 
Meccani talebelerln . _lıt~nbul yelken ıarnPi!:Jd' 

imtihanı ıkıncı grup müaabaka61 11' 

Lise ve orta okullara alınacak mec da •aat 14 de. Jf°'ı 
cani leyli talebenin müsabaka imtiha Futbol maçı Tak.im ıliS 
nı iki eylülde başlayacaktır. imtihan muncla saat 16)30 Ja. 
iki gün sürecek ve dört eylülde ta - BANDOLAR: ' 
mamlanmış olacaktır. Bu yıl şehri • Fatihte itlai.ye baJf..J~· 
~izden imtihanlara 1100 kişi girecek Balkcm leatitJaJı. 

1 
tl1 

tır. T akıim bahçeıinde ,atı 
Kız talebeler kız lisesinde erkek ta 30 da / 

lebeler de erkek lisesinde imtihan • ~: .... 
l"d i Jl"C" P. k lcarrli r. """-" ıtı•M°"'"'"""""'""'' .. '""""" .,, ..... 
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~~ ankası asgari 25 lira mvduatı bulunan bütün kumbara sahiplerine 
,~rıede k ura i le 20,000 ura mükafat dağıtmaktad ır. 
~...,~7 son':'na kadar keşide tarihleri: Eylül, Birinci Teşrin .. ,e,B irinci K anun 
~arının ılk günleri. • 
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1- KURUN 28 AGUSTOS 19.37 

f: 
:: 
H :: 
:: Hastalarını hergün sabah 10 dan 
!! dkşam 19 za kadar Karaköy Tünel 
fi meydanı Mahmudiye caddesi No.

1 1 112 de kabul eder. 
Salı ve cuma gilnlerl saat 14 dtn ı 

18 zc kadar para~ızdır. 
::::::m:::::=::.-::::ı=::ır::-=u:::::::r:nsn:ıfi 

lstanbul Beşinci lem Menwrlugun. 
dan: 

Şehr.adeba§mda Bor.doğan keme"'i 

Kayserili Ahmet paşa eski Kirar.lr mes. 

cit sokak 17 N. da mukim iken halen 

ikametğihı meçhul bulunan Bay Kfl· 

mile. 
Hasanrn Fatih l ci Hukuk hakimli· 

ğinden aldığı 7 Temmuz 937 tarihli "·e 
72 liranın masarifi muhakeme ile tah. 
sili \'e tahtı i§galiniroe bulunan hane. 

nin ~hliyesine ait ilam daıremizin 
3711791 No. lu dosyasiyle infaz oluna. 

rak mectıraan tahliycniz icra kılın. 

dığı sırada 22 l~a 50 kuruş kıymetin
de üç kalem malınız haciz edilerek 

mühürlenmiştır. 1 ve !flas K. 103 cü 

maddesine tevfiıcaD gönderilmesi lizım 

gelen davet varaka.smm arkasına mu .. 
bıı3irin verdiği me§l'llh&tta yeni ika.. 

met.gAhınızm meçhul olduğu anla§ılmış 

olmasına binaen mercl makammca 
16 _ 8 _ 937 tarihli kararla mezkfır 103 

cU madde tebliğatınm bir ay müddetle 

ilinen tebliğine karar vcrilmi§tir. 

lşbu ilin tarihinden itibaren bfr :ıy 

içinde haciz edilen eşyaya. karşı hır 

diyeceğiniz varsa bildirmeniz liizımdrr. 

Aksi takdirde gıyabını7.da muame. 

leye devam olunacağı 11. kanununun 

103 cü maddesine tevfikan tebliğ ma. 
kamına kaim olmak ~ olunur. 

lstanbul. Belediyesi ilanları 
•. 

SEZ EN Devlet Demırqollaı· ı ve Limonları işlrtme 

Umum idaresi ilanları 
Cinsi 

TERZi HANESi 
Bırmetresinin muhammen 

55() . bedeli Sahibi: İhsan Yavuz Sezen .Muhammen bedeli (16000) lira olan vagon, lokomôtlf wı ulr muhtelif krf· 
45() Duni elti 80 santim 70 Kuru§ ko ve verenler. 

lias k' Patiska eni 140 saııtim. 75 , Ş 1 k g İYİ nen 19 r i n 8 • 10 • 937 cuma ğilnU !!aat 15,30 da kapalı zarf ueuJO ile An.karada idare 
ltııı e 1 hastaı e · · · ı· · ' t q. e.~ ko 1 

Sl ıçın uzumu olan yukarrda yazılı dimi \'C patiska açık ek. er z İ Sİ d İ r binasında satın aJmacaktır. 
2490 r.; nuımuştur. Şartnamesi levazım müdilrlüğünde görillebilir; istekli. Bu işe girmek isteyenlerin (1200) liralık muvakkat teminat ile kanunun 

1a. lllekt~b~u kanunda ~·azılı vesi.ka ve 54 lira 18 kunışluk ilk teminat makbuz En cazip modeller, mevsimlik metin tayin ettiği \•esikalıın, resmt gazetenin 7. 5 -1936 gtiiı ve 3.297 veya ı - 7 - 937 
~lllahdrrı~e beraber 3 - 9 - 1037 cuma günli saat 14 de Daimi Encümend~ ue §ık kumaşlar. gUn 3645 No. 1ı nUshumda intişar .,tmi§ olan talimatname dair~s~~: alm. S• ~r. <N.) (53d) /stanbul Yeni Po~tahane kar~na. mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar :komiayon reıslıgıne ver. 

'lı!Sal bilgiler okuluna kabul f&rtlan ı..-----S-A_F_O---~ mel•;.::.:, parasız olarak Anlkarada ma...:. da:...ınden, Haydarp~ 
~- Sh~a 8Sal bilg ile r okulu df rektlJrJUğftodeo : A. D ode - H. Ri!at şa Tesellilm ,.e sevk şefliğinaeıı dafrl.tlmaktadır. (5527) 
""lltt .J saı bil .1 k Sayfiyede okunacak güzel 
lııı 8llııfta gı er 0 Ulu yüksei dere celi bit mctılek ve ihtisas müessesesidir. bir roman Muh:ırnınen bedeli -IMOO Jira olan 800 ton k;lrait yi.ft ı 10 937 cuma gü-
~ a.~ ta.ı ~kurıa: lıfali, 1dari ve Siyasi §uöelerc ayrılırlar. kırktan faz.la &- V AKIT Kitabevi • 100 kunış nU saat 15 de kapalı r.arr usulü ile An karada Nafia Veklletı binıuımda satm 

ta ~aı1• c Malıye Vekaleti hesabına. tahsil edeceg~inden bu okurlar son sı. --• 
'-• §Ubc alınacaktır. 

t-1 • •1:ı"" Ye aynlacaklardrr. ı••••----~~~--- k Q.} ...,,ted k Bu ise girmek istiyenlerin (3480) liralık muvakakt temiiiat ile ~unun 
t. aaaı ~iJ· aydı 25 Ağustos 1937 den 25 Eylill l937 ye kadar Ankaradl Göz Hekimi tayin ettiği vesikaları ve Nafia milteahhitlik vesikumı ve telı:Iifler1nı aynı 
-~i vıgicr okulunda, 1stanbuJacı Yilkseı< Öğretmen okulunaa her hafta Dı • Şükrü Ertan gün saat 14 de kadar Devlet Dcmiryolları malzeme dairesindeki merkez 

aşırıda, .Y e Perşenbe günleri sabahle vin saat :1 O 12 öğleden sonra l4 • lö komisyonu Reisliğine \."ermeleri lazım dır. 
l\a.}'ı apılır. • Cağaloğlu Nuru~niye <:ad. .No 31 t 

1 b· l için ı· · ı (Ca~aloğlu Eczanesi ranında) Şartnameler (232) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa ı mak-ı,pı0 gc ırı ccck evrak şunl:ır dır: 6 

6 ta.nem: ve hüviyet cüzdanı asrUarı. Telefon. 2258e5 tadrr. (5257) 
~r k:ı...: 5 X 6 boyunda fotoğrafi. ---•-•r•-•••-.. _____ __...__ ........ ..__ _ __._ __ _,___..__ _ __.._ _____ _ 

1 •• ı.;a ~·dr. 
~·· nı~ 
btr 11

.}'e. l'iy ~r arasında Türkçe Kom pozisyon ve edebiyat. tarih, coğrafya, 
8eÇ?ue azıye, felsefe ve lisan der::ı !erinden 27 EyIUJ 937 He başhyacak ola:ı 

~~ li\zıa. srna~ı~ Yapılacaktır. 
'~al ail:a;sılat içlr. lise bulunan yer lei'de Maarif MUdilrlükl~rine. Anlı:arada 
~dir. f.~~~ :kuluna \ 'C lstanbulda Yüksek Öğretmen okuluna mUracaat 1?
- ~) (5669) 

~debi yat fakültesi Dekanlığından: 
it?lq Cbiyat . . , .. 

~k \' Fakultesmln 1 - 5 somı-..s tirler ara ımtihanlarrna 8 Eylülde baq· 
ı e 22 Eyı ·· ıd b·t · · ı · ,. ltıtiha u c ı ırı mış olnca1' tır, 

DOKTOR 
Necaetun Atasagun 

Her gün sabahları sekiz buçuğa 
ak~amlan 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmahları ikinci daire 

.a numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculannı dakupon muka
bilinde muayene eder. 

, .. -KURUN-., lllarla aliı.kadnr ta lebeye ilci. n olunur. (5663) 

Univ~rsit; Rektörlüğünden: 
~0tır~k inkılabı t 'h· . 1 1 E 1 .. 1 ·· ·u· saat 9 da . ..,.aı . ""!15 arı ı ıkmal sınav atr .. y u 9:>7 çarşamba gun . Aylık 
~lı. c ltaı~- 8alonUnda yapılacaktır. fstan bul fakülte ve ~iiksek okuUanndan ık- ı •11tk 

"4.ı.~ '<l.ll talebe · ----Al ·ı- ı ... ık 

ABONE TARiFESi 

lHf'nıJekeı 

içinde 

95 
2tG 
t'7.5 
900 

Memleket 
cıı,mcıa 

18,, KIJ. 
f.1:t Kr,. 
8%0 Krı. 

l600 Krt. 
~· (5&)2) -~nm o gün saat 8,30 d:ı konferans salonunda buJwıııuwart 1 a.-ı r~ 

~ TarltealJ:ıden Balkan bfrllğf ıctn ayda otu.1 

{J flf ıruruı dllfülUr. Posta bfrll.tine gfrmlyu 

,. ~tan "'erslte RektörJilğUoden : yerlere •1::~':ır~er kul'Uf 

le& 'O~'i-:ı~ Üniv~rsitcsi Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve fktısat F~illtelerinc 
~ -tabuıUn Ye bagJı Di tababeti ve Eczacı mektebine 1 E ylülden ıtibaren ta. 

l'tlrldyenln ber pMta metlrez.tnde 
KURU1'a iabiMte y8blır. 

1fttiatiyıe e!§lanaca~tır. Yazılmak isteyenlerin Fakülte Dekanlıkların;ı Adtii delfıtltale uereu ı~ lcı1fujtur. 
abcr Jnilracaat ctme!eri. (5545) 

1:..--------------ı 

. 
T~DAVOLD~N Ç[ ~iLE:N PAQAN IZ 8jÇQiQ 

Cl~(Tl~ SiZi i LtRLtTM~Z .. 
ONU BANl<AYA YATl l21NIZ 
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SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDES'NDE 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında • Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

Koz H • 
Erkek ayrıye Liseleri VaıtoOo 

yaitosuz 
Ana - İlk - Orta - Lbe kı sımlarmı havidir .. Fen ve edebiyat k1Jl ları vardır, İlk sınıflardan itibaren el 

nebi lisanı mecburidir ... Açılan şubeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiğin 
den bu sene kızlar kısmı ile ilk kısma Münir paşa }\on:ı.ğı karşısında leyli bir liseye lazım olan bütün müştemi!t: 
tı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısıııı oda tedrisat ayrı bir talim heyeti ta 
rafından yapılacaktır. Münir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadaki şubeye nakl 
olunan ilk kısım yeni binamıza. alınmıştır. Çarşambada da ayrıca ilk kısım vardır. Nihari talebeden arzu 
edenler mektebin hususi otobüsij ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her~n sabah saat 10 
dan akşam 5 e kadar müra~at l<a bul olunur. Telefon 20530 

11 inci sınıfların bütünleme ve engel imtihanları 1 eyhilde başlıyacall ve 8 eylulde bitcceütir. Diğer sınıfların engel 
imtihanları 8 e.vlii iden 17 eylüle kadar sürecektir 

Eski Feyz;au . ... - _. 

Yatılı B Q G A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ 
Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde: Ana - İlk - Orta - Lise sınıfları 

İlk kısıdan itibaren yabancı diller 

Yatısız 

Talebe kaydı için her gün mektebe müracaat edilebilir. lsteeynlere tebe müracaat edilebilir. isteyenlere 

Arnavutköy Tramvay caddesi: Çifte Saraylar. TeJefon - 36.210 

---==--f 
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Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - Mektep lise ve yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve par.,ifl 
Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. ıtJ 

Mektebe girdikten sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafmdall 
edilir. 

2 - Melttebin yalnız lise birinci sınıfına ta!ebe alınır. Bunların orta 
tebi bitirmiş ve ya,şları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük ol.rn• 
~~ . 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe ııı 
caat edilmelidir. 

4 - lsteklılerin mektep müdüriyetine karşı yazacakları istidanaınele 
A - Hüviyet cüzdanlarını 
B - Aşı kağıtlarını 

C - Mektep diploma aıııl veya tastik1i suretlerini veyahut taslikn 
rini. 

D - Polisçe musaddak iyi hal kağıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imza.lannr 

F - 6X9 eb'admda altı adet kartonsuz fotoğraflarını, 
zımdır. 

5 - Yazılma işi 31 ağustos 937 salı gUnline kadardır. lstekliler tJ1 
yeneyi sihhiye için o gUn saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdrrlaf·~ 

6 - Fazla tafsilat almak isteyenlere aynca matbu bilgiden gönd 
Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (3619). 

Gramofonu oimayaDbira · u· -
! Ağu8t03tan itibaren satı§ına de 1-'am edilen en son sıstenı otOfft'J' 
tik gramofonW:r 13'15 kunlŞ<ı 

Alman tekniğinin bir harikası olan b•J gramofonların ~steri gür, ınıJ'i' 
neleri gayetle sağlamdır. En müşkUJ pesent musiki meraklılarını ı-t. 
min eder. 

Ta.§ra ıipar:iflerinden yakın yerlerden yüzde elli, uzak ycrıetdetl 
iki yüz ktuıı§ posta Ucreti alınır. 

Sirkeci No. 31 Nih.a.d lfl.k Radyo/on iğneleri Depo'ttt 

Teknik okulu mUdilrlOğOnden: 

1 - Nafıa Vekaletine b~lı olan (Teknik Okulu) mühendis ve fen~ 
nı yetiştirmek üzere iki kısmı havidir. Her iki kısımda şimdilik: A) ı.NŞI""'" 
(Yol, Demiryol, Su i§leri, Yapı iılerl) 

B) Makine. 

" Şubeleri vardır. Her iki §Ubede mu hendislik tahsili dört, fen merııut 
tahsili iki senedir. ' 

2 - Orta mektep mezunlan imti banla, olğunluk imtihanı vennil il" 
zunlan imtihamıız almır. J 

3- Kayıt müddeti ı. 30 eylUldUr; kayıt muamelesi 1stanbulda 'Yıll 
kJ okul binasında her gttn saat dokuzdan on ikiye kadar yapılır. ~ 

4 - bteklilerin 22 yqmdan bUyU'k olmamalan ve istida, hüviyet ~ 
mektep eahadetname veya tasdikname si, 12 adet Viktorya eb'admda fo ~ 
tam teşekkUllü bir hastahaneden heyeti sıhihye raponı, aşı ve htisnUhal 'ti'. 
lanndan ibaret evrakı kayıt mUddetinl"l sonuncu akşamına kadar okul:,..~ 
lüğUne vermeleri veya işbu gtlniln akşa mına kadar okul müdürlüğüne ~ 
nıak Uzere posta ile iadeli taahhUtlU olarak göndermeleri llzmıdır. 
\•aki olacak gecikmeler mazeret olarllk kabul edilmez. ~> 

5 - Birinci Teşrin başlangıcında yapılacak duhul imtihan günleri • 

itin edilecektir. ~ 

6 - Daha fazla bilgi edinmek iste yenlerin vilayetlerde Nafıa mUdtırl 
rine, İ8t.anbulda okul idaresine baevurmalan. (5362) ~V 

Akay işletmesinden : 
t~' 

1) işletmemizin Yalova kaplıcaları methallne iki kilometre mesafed~. •il' 
edeceği elektrik santralının bina kısmi le, yaptırılacak olan transforınatöt 
lübesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

'l) Bu işe aid evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Fenni şartname 
c) Keşifler 

ç) Projeler 

d) Mahal listesi 

stikllll Lisesi Direktörlüfünden: 
e) Mukavele projesi 

1 
f) ~·enni şartname lahikası ~ e~ 

3) Eksiltme 7 Eyltil 1937 Salı güull saat 16 da idare merkeıinde et 
cUmeninde yapılaacktır. i!Jlf rP" 

4) Santral binasının bedeli keşfi (29,:598) lira (12) kuruş, Tr 
tör kulübesinin (2048) lira (44) kuruştur. v~,ı 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenlPr biı an evvel müracaaf ~tmelidirıer. 

a - Eski talebe eylülün onuncu ;:inüne kadar gerek mektupla, gt!•'Pk mel{tcbe b::ışvurarak kJydını yenile-
melidir. Eski talebenin eylülün .wund.t:ı sonra yapacakları müracaat kahııl cdılmiycccktir. 

4 - Sekiz'nci ve on birin<'i sını11.ırın bütünleme ve engel sınavları t!Vlüliin birinde, diger sınıfların eylülüı 
yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin K.ıyıt şactlarını bildiren tarifname parasız gönd~rilır. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakol:.ıat·kası. Telefon: 225:H 

(aecauO KULL~RRsGüNEŞ İ aunduzıu 
kiZ-ERKEK 

Yuva - lfü • Orta kısımları havidir. Almanca - Ingilizce • Fransızca 
Taftebe kaydına başlanmıştır. Acele ediniz 

!{ayıl munmelesi her gilo yapılır. Telefon: 42282 

5 ı Talipler her iki keşif yekWıunurı % yedi buçuğu nlsbetinde rıııı 
teminat getireceklerdir. t e1•' 

6) Teklif sahipleri getirecekleri zarf lan yukarıda yazılı günde nihSY~•'1' 
15 e kadar makbuz mukabilinde encii men reisliğine tevdi etmiş bUl 
dırlar. Postada vaki olacak gecikmele'" nazarı ltibare alınmaz. ,JJf'" 

7) Şartname ve keıifler idare vezn• sinden üç lira mukabil!nd• ••
1
'" / 

bilir. Cfi~a2) ~ 

.. s 
Galatasaray Lisesi Direk t6rlO;tUode 

gııı'oıı-

1 - Eski talebenin kayıtlarının yenilenmesine ı Eylül çnrşarnbll ı1 
den itibaren başlanacaktır. afl!toJP J, 

2 - Engel ve lıüttinleme .3ınavları na 1 Eylül çarşamba günU b 91ıtP ç 
Eylül cuma günü bitirilecektir. Her dersin sınav gUnU okul kapısına 
ıelgeden öğrenilecektir. 

(5491) 
3- Yeni yıl derslerine 1 Birinciteşrin sabahı başlanac:ı.lttır. 

Sahibi: Aılmı Us 


