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Jl;ıg ··k M l = Akdenizde tehlikeli 011unlar devam ediyor 
~ u i let Meclisi :'7 

~rtesig~~ii!~Pıa-,,ıg_or Bir ingiliz Muhribi Alman 
-~tatürk'Ün Tahtelbahirini batırmış! 
Millet Meclisine direktifler vere- Valencia'dan verilen bu haberi İngiltere tekzip ediyor 

Cek veyerii kabineye esas olacak Fransız Bahriye Nazırı Tonlon harp limanının 
Nutku bekleniyor zaptedilemiyeceğini 

l f ı ) - Anaya 
Ankara 26 (Te e ona 

1 
.. 

M r. te~nnı 
samıza göre B. M. ec 

151 
d k 

sani pazartesi günü içtima c ece . 

tir. .. b . . k f 1 munase e 
Meclısm Nyon on erans .. 
·ı f k IA d t lan tısını mu tı e yapılan ev a a e op . d w 

k
. k · 'h d 'relerınc agı tea ıp te rar mtı ap aı A 

lan mebuslarımızm kısmı azamı n 
kıuaya dönmüş bulunmaktadır. · .. .. saat 

1 teşrinisani pazartesı ::;unu 
1 4 de Mecliste yoklama ~apılJıktan 
sonra Büyük önder senelık açış nut 

kunu eöyliyeceklerdir. .. h 
Atatürkün nutukbrı fevkalade e em 
miyetle beklenmektedir. 

(Sonu: sn. ·1 ,;;. 4) 

General 

Londra 26 (A. 'A.)._ :Amiralldt 
dairesi, Basilik torpito muhribinin 
attığı bir denizaltı bombası ile bir 
Alman denizaltı gemisinin babnı§ 
olduğuna dair Valsnciadan verilen 
haberleri kati surette yalanlamak~ 
dır. 

Fransa tedbirler aldı 
Paris 26 (A. A.) - Marsilyadan 

bildirildiğine göre, Ued - Mella va 
purunun bombardımanı üzerine, bü 
tün seyrisefain kumpa.nyalan Akde 
nizi geçmekte olan gemilerine harp 
gemilerinin refakat etmesini talep et 
mişlerdir. 

(Sonu: Sa. 10 Sii. 1) 

Ademi 
müdahale 
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~Çin-Japon harbi 
; Hanqi taraf kazanacak 
~J Çin le Japonya arasında devam eden BJ 

iögtilZ Kr&ıının oatıet ettiği 
Krallar 

muharebenin neticesi yalnı silah 
1 kuvveti ile alınahilrcek olsa, J aponra· 

ı:r nm kazana<'ağı muhakkaktır. Harp a
~ Jetleri ve eli iplin üihariyle Japonla
~ rın Çinlilerılen kat, kat üstiin olduk· 

Belçika Kı alı gelecek 
ay, Romanya Rralı 
baharda Londıaga 

çağınldı 

Tarihte Muallim değilim, JD1-·--~
Ademl mUdahale komllaler alakam yokhn'. Fakat •. -:.w. 

orta mektep ve liıe tal~. 
Londra, 26 (A. A.) - .Ahdi salta- Bugün Avrupa siyaset hidiıe- rici hayatlarını gördüğüal~ 

natm ilk parlamentosunu. Bucking • lerinde sık sık ismi geçen "Ademi lüyorum, bu nesil çocuk!"!
ham sarayından Lordlar kamarasına müdahale komitesi,, pek yeni bir kiletin tasav.ur ettiği ...:.ıı_. .... larma hiç şüphe yoLtur. Çinlilerin 

800 tanaresine karşı Japonların ilk 
hamlede 2000 tayyare çıkarahiler.rk
leri muhakkaktır. Japonlar tay~· arf" -
]erini kendileri imal etmekte. Çinliler 
ise başka memleketlerden atın almak· 
tadırlar. İki tarafoi ıleııiz lrnnetlni ' 
ise ni het kahnl etmiyf'cck <lcreı·r c f' 
farklıdır. Japonların 820.000 ton 
k'uvvetlerine karşı Çinliler. yafroız G 

1 
C K 

. en<'nı an - ")' - Sel· 28.000 ton harp gemisine salıihdirler. ,. -; • 
Japonlar. en modern mitralyö:ı, 1 . . . 

t t k . J ~ 1 tl · tlelerı dışardan al tın para ıle tedarık op, an ve saır ıarp a e erme ma- . . 
].k ı d' · ı· 't'h ·ı k etmek ınechurıvetıncle olan Japonla-r o up, ısıp ın ı ı arı e şar ın . • • . . 
Pnnısyalıları unvannıı ka:ıanrnışlar • rm n8110lOh h~nl kasındakı_alt~ ~tok mık-
dır tarı mı yon yene ınmıştır. 

Ç• · ı·ı · t'd " ı t ı_ ·ı·ıı ·ı Pamuklu, ipekli gihi maınulatmı 
ın ı er ıp ı aı o an eşa.ı a an e L' • • _ 

böyle disiplinli ve modem silahlı bir u.~rıce satamayan ve ılıracatı harp yu-
de\'letin hucumlpnnı durdurabilecek- zunden çok az~lacak olan Japonya 
Jer midir? .• Bahusus, ki, Japonlar Çin çok ~ü~ül. vazıyete düşecektir. D~
sahillerini ablolia altına aldıktan son- ya rrulletlerı Japon mallarma kaJ"!ı hır 
ra Çı·nı·ı · k' t k' k hoykut ilin edecek oluna bu devletin . ı erın sev ıva ı es ı ervan . .. .. 

il ı: 1 · ı.: •• 1 . . halı bushutün yaman olacakbr. Bu 
yo arma a.a mış ve çoa. guç e'mıştır. feci . · akd' d J ik 

Bundan mada, Çan - Kay - Şeli Çin , vazıyetı t ır e en apon tr 
Clevleti dahilinde yan miistakil k' satçılan harbe aleyhtardrrlar. Ne ça· 

se ız re, ki 1 an b"tün • likl liükfımetle anlaşıp bu liuvntleri bir • • • apony m ~ zengın .• ff" 
arava toplamak, liepsini avn ayn ~ .. ~dare eden 15 aıle bu devleti ır 

· ı··' tedı ih te sevked h'I -Ltedir O memnun edereli liarp etme1' zorluğu gı c e e 1 mc.. • ı-
·ı "' _1.: h · · d d' doyu ellerinde tutap ban ukerl te • 
ı e ugraşmaa; mec urıyetm e ır. k1_.611 d b IS •1 .

1 
1..· __ 1..' _ 

L" k' h.. .. h 1 kl v şe a. er e o aı e ı e uerıwer o-
~ a at.... utun u zor u ara ra~ 1 alt J btı 'A' 1t tli 

men, 450 milyonlu1' Çin devletinin ar • ~~nyanm . t6n syayı ı:e • 
bitmeli tük'en e1' b ·ı · .. 1 etmesmı ıstemektedırler. İngiltere ile 

. . ' ] .m 
1 

. 1 mıdyen °! eze~· ~merilia hükumetleri Japonların bu 
gın ınsan ıazıne erı var ır, ki, on hır İl . Ji rr . 1 R 1 • 
milyon kilometre murabbaı, ve çoli ~~e en,?e mu a 1., tir er• us ar He 
geni~ olan bu topraklar üstünde bu Çıne dogrudan dognıya yarduna bar 
· 1 ı.: lamIŞlardır. 
ınsan arın ço .. uzun zaman çete mır B" • · • 
liarebesine devam edebilecekleri. Ve ~aenaleyll, Çm topr~an Ja~· 
hu suretle Japonlan ayali iizerin'de lar~ bu defa mezar. ol~caga benzemek· 
yıpratacaklan muh'allalitır. ~ ~ed~ •• ()_n~üzdeki bı~~ç ay_ zarfm· 

l\fançuryayı Jıakimiyetleri altm(Ja ~a Çm~il~nn·r'·t~~ !11ulti:~met 
tutan Japonlann idat.eaiıı:ae Jiarp uyan ~~fcesı u cı etı ~" ~V atr 
etmi~ Çinlilerden bugün ~ bin çe- ıc-,ıı:. Mahmub tf~m;....d 
te, Mançurya topraklarmda Japonla· 
ra kar§r mücadele etmektedirler. Deliorman 

Diğer taraftan, 'Çinliler lien(li va • Ehbba oda•nde dUnkD 
tanlarını müdafaaya çalışan mağdur 1 1 b 
insanlar ,·a:ıiyetinde hulunduklan için . op •n . 
nıane,·1 k'uvYetleri çok' sağlamdır. Ja- Etıbl::Nl Odan idare lieyeti aym 
poıılar iiyle değildirler· 23 ünde toplaJUlllf ve idare heyetini 

Harbin uzaması Çinlilerin lehine· ı~ttir. . 
Cfir. Japonlar şimdiye kadar Çinde Üyeler d~n .~Uc: toplantılarmı yap 
yaptıkları harpleri daima ço1i Jiısa bir mıılar ve reıı.~ge doktor Yahya Or 
zamanda hitirmielerdir. Mançuryayı han, sekret~rlı~ .. e do~tor R~ Rüı 
zaptettikleri 1931 - 1932 yılların- tem, muhasıplıge Zıya Kadri, vezne 
da, Celıolu aldıklan 1923 yılında ve darlığa diş tabibi Meliha getirilmiıtir. 
Cali'ari zaptettikleri 1935 yıllarında, Gaziantep pamuklarında 
hiirün hu istililan çoli az hir zaman· heatahk 

kadar saltanat arabası ile git - şey değildir. Böyle bir komitenin daha ııla bir çember içi11d• 
mck suretiyle yapılan bir alayı da ilı- bundan tam yüz elli sene evvel bu· tinnek ihtiyacı vardır. _.._ ~. ınıır::.-.. •• 
tiva eden nmtatl mera imle açan kral, günlerde tetekkül ettiğini tarihte o:-:..ı mektep ve liıe talel::Jlll':": 
,öyle demiştir: görüyoruz. rici hayattaki vaziyetini • 

,,_Ecnebi dev]~tlerle olan müna- Tarihin cilvesine bakın ki, bu .:le takc!ir ed~rler ki bu nesi•. 
ko:nitede lngii'.:ereyi temsil eden racak ancak disiplindir İ 

sebatını. ,fo,.tane olmakta berdevam • ' ~-• murahhasın ismi, bugünkü lngiliz Bu tahsil müeaıeselerind• ~ 
dır. Belçika Kralmı, hirincite~rin a- hariciye nazırı gibi Eden' di. Bu· · ·~ri bir sistem tatbik edibllit 
yınıla Jumi ziyaret etmesi için da\'et günkü Antony Eden elli ıene ev- eminim ki bu gençlik daha 
ettim. Romanya Kralına da önümüz- Ik' y·11· b h .. _w 

t ve ı ı ıam Eden'in soyundan- ut, da a şuurlu ve hiç fUP'"-
deki ilkbaharda ngiltereye gelmesi i· dır. cemiyete daha faydalı bir 
çin böyle hir davetname gönclerildi. Yalnız, 0 zaman mevzuu bahso- o1arak yetitir. 
Payıtalıtmu1a maje1'telerin :ıivaretini lan tey İlpanya meselesi değildi., 
kabul etmekle halıti.var olac~g~rm Ye F 1 · İ .,.f _,,"""""=-==-=-_,.,--.,.--

. a :at Y•.ne ap~nya mesc~:::ine bzn Bayan 
hu ziyaretlerin miUetlerimiz ara.sın • zeyen bır feydı: 1 
daki do;;tane münasebetleri takvh·e Prusya orduları Holanda topra· 
edecP,ğini ürnid ederim. . ğına girmitlerdi. İngiltere ile Fran 

Nazırlarım, müternadiyen artan bir ıa da, Lu orduların geri çekilmeai 
kaygu ile İspanya ihtilalinin denmr için çalıııyorlardı. 
nı takip etmektedirler. Gayeleri, f8 • O gün yine bugünkü gibi, Holan 
panya milleti arasmda sulhu yeniden da topraklarına baıka devletler
te8İs etmek için ellerinden geJeni yap- den gönüllü gönderildiği ileri ıü
maldır· Nazrrlarnn, İspanyada bey • rülüyordu. Bilhassa Fransa Ho
nelmilel bir ademi rnüdahale siyaseti· land:ıya gönüJlü göndermit oln:.:.!< 
nin tamamiyle tatbik edilmesinin bu la itham ediliyordu· 
gayeye ulatmasma maddeten medar o· 1787 seneaindeki bu ademi mü· 
lacağı mfttaleasmdadrr. dahale komitesi bugünküne ne ka-
Uz~ ıarlttaki vaziyet, hükillnetimin dar benzeyor ! 

ciddi surette nazan d~atini celbet • ÖpU,menln 
melte devam edecek ve hnldimetim, cezas1. •• 
MiUetler Cemiyeti azumClan olsun ol· ---
mum diğer hüldlmetlerle tqriki mff" 
sai ederek bu ihtilif yüzünden çeki- İrlandada yeni bir kanun çıka· 
len iztiraplan tahfif ebneğe ve bu ili· rılmıştır. Bu kanuna gö:e, gözgö-
il '"f b. 'h' v 1 re göre ÖpÜfmek memnudur vece· t . a a ır nı ayet vermege ça qmaktan h . . 

ibaret olan siyasetini musirrane ta - zasr apıatır. . 
kip eyleyecelitir. Bu kanundan haberı olmıyan 

. . • ., • bir İngiliz bir gün İrlandaya git-
Hındista~ ımparator~gunu, Z!.f a "' mit ve orada bulunan nitanlıaı ile 

nt ~'~ı,·..!1!']m ~ıl ~~§._ ~~ buluıanca, boynuna •anhp• öp-ı 
nt, DU • J>ır !)~~ ~~ ıev)i ;ile \afl'il .,, .mi\f. . • 
etmeft • Bunun üzerine polisler geliyor 

Kral, tesliliabn seri teraEalerine, ve iki genci tevkif ediyorlar. Genç 
ticaret 'f'e sanayide YU'ua gelmiı olan kız, İrlandalı olan nişanhıını kur
ulih'a telmili ettiliten sonra, dahili t- rmak için öpmeye ilk \eıebbüı 
siyasetin programm<Jan J;aliaetmiıtir. edenin kendisi olduğuu ıöyleycr 

B'u program: billİUla sivil aJialinin :·~. -w-~:un kendisine verilmesi:::ıi 
tayyare hncnmlarma k'aqı liimnesine ıslıyor. 
müteallili tedbirleri tıerpif ed~n 1ia- Fakat, bir yolunu bulup polisin 
n il ·h· ·ı · · 1 ·ı it . elinden kurtuluyor ve kaçıp lngil-

Cl
un yı u~ ~ e lf8ıZ erbe. vıe~ ece ~~· tereye geliyor. Orada öğreniyor 
at meselesını, tatlı su a ıgr sanayır k' 1 1 .J h"k.. t' k d' · · b' • 'd ik" 1_· ı, r an;ı ;-. u ume ı en 111111 ır 

nm yenı ev tens ı uusosununu ve h hk.. t · t · Ev 
11aydihaliriye miltealliIC diğer mesele- bar daphse D?a lumn e ~ış ır:.. ger 

• . . • • • .. .., ır a a nıtan ısı ı gormege ora· 
lerı, llıfrıııl!ıhlia servısle~ın tevsıını, ya gidecek olursa derhal hapse a· 
meslienler şeraitinin isl~li~ı ceza lir tılacaktır ... 
nunlarmm tadilini, bılliusa genç Bir tamim 
mücrimler liakk'mdaki ahkamın isla -
limı ilitiva etmelttedir. Barlaan Cahil Jünlıii Son p_,. 

Sonhaliar me,·siminin en !011 

de11erind~n püskülüü, örme yiil' 
kalardan hiri .. 

ŞükrükayarıJ 
1.ilrrllkuşu aıtesill 

Taziyetleri 
Ankara 25 (A. 'A.) - Tür 

tayyaresinin uğradığı acı kaza 
siyle dahiliye vekili ve parti 
sekreteri B. Şükrü Kaya, Türk 
kurumu batkanma aıağıdaki 
bu göndermittir: . , ,ti. 

Bugün Türkkuşu mey&nınela. ii 
gelen ve 5 tayyarecimizin ö~l' f.' 'İS 
neticelenen kaza dolayisiyle . -:..w. ~ 
nız büyük acıya bütün ka}bı!P"': ~-
rak ederim. TürkkufU ailesiııe ~ 
canlı taziyetlerimi auna-:rn. 1.. tij 

Yüksek bir kudret kaynai!. 
(Ja hitirmege muvaff ali olmuşlardır. 
Fakat, bu ııef erki harp eskilere ben· 
zememİ§tİr. Çin tliktatörü mareşal 
Çan - Kay • ŞeJi 1 aponlarm karımı .ı 
na l>u Ge(a, bütfin Çin ordularmi 
müttehit bir Jıalde çıkannağa muvaf·1 

Gaziantep pamuklannda Pembe 
kurt hastahiı ıöriilmiif oduğundan, 
aıhhat vekaletinden alakadarlara der 
hal tecl>ir almmuı için emir veril Re .... ,. cedieal kepab-

Ja meldefilerJe iıai6tıt Wlıuwltı 
fU lilıri ileri .anlii: 

Maarif VekilWnin lile •• orta 
mektep talim heyetleriao yaptıjı 
yeni tamim bu ıütuncla birkaç d• 
fa temas ettiiim (ıiatem deiiftir
me) meaeleıini tazelemif oldu. 

Türk ruhu her zaman en acı _!l 
rmı telafi ettiği gibi bu mü ... 
sede de bir yerine bin geti 
eleminizi de unutturacaktır. miştir. lecak mı 

f ali olmu§tur. Bu itil>arla ilk tecl>ir olaraJi, Gazi Be1~ye Rqadiye caddesini aa'Ealt 
antepten haatalıksız mıntakalara gön .. k · ti Fabt •· 
derilecek pamuk elyaf ve aksamı ~p'!'aga • arar vemııf r. • ~ 
Meninde kurulmuş bir komisyon hu rük ıdaresi bu yolu kapatmak ıetedi 
zurunda temizliğe tabi tutulacakf ğini belediyeye bildirdiği için mesele 
tur. tekrar tetkik edilecektir. . 

min olarak eaygılanmı tak 
ÇinliJer, eslti uyliularmdan uyanr 

rak milliyetperver bir başbuğun et • 
rafmda toplammılardır. Binaenaleyli, 
yan mftstakil sekiz Çin hiikiimeti bir 
tek baım limnandası altına girmit bu· 
lunuyor.. . J --- -------------------"'!"""'------

Lise ve orta mekteplerde 'tale'be 
merinde aıla ve mMuI bir imibat 
teeiai için busünkü talim •• terbi· 
ye aiateminin deliftirilmeai icap 
ettillııi ileri ıürmiiftüm. Bu ta
mim, V ekiletin de yapılan tecrii
helere ıöre ayni netdceye ftl'dıiı· 

Türk hava liurumu bat · 
Fuad Bulca bu mektuba apğ. 
vahı venniı tir: 

Havacı gençliğin .urdı~ 
acı karşısmcla partının • 
liitfunda bulunduğu kıymeti• 
ya Türkkutu aile-1 minnet 
tinin sıcak hiroayeai altında 
Türkkuşu qcnçliği, arka,.. ....... -
nm kalan biiyük vazifelerini 
lamak ian trnezarlan bqmcı.; 
rek keadil'erine verilen va 

Onun içindir ki, Çin - Japon liar
binin mukadderatı ha iki devletin da
hili vaziyetleriyle milletlerinin mane
:vi kuvvetlerinin sağlamlığına bağlıdır. 
Hiç şftphesiz ki kendi yurdunu müdr 
f aa eden tarafm manevi kuvveti ,.e 
ve hmcr, mütecaviz taraftan daha üs· 
tündür. Almanlar harbi umumiyi 
cephelerde değil, kendi memleketleri 
itinde kaybetmiılerdir. 

Daha mühim olan bir cihet de Ja· 
ponlarm 500.000 askeri kendi yurtla
rından uz:ık yalıancı memleketlerdr 
nasıl yaşatabilereklcri ve bu orduyu 
beelemek için lizun olan paravı ne -
reden bıılabilecekl,.ri keyfiyetidir. Ja· 
ponl.ar, Çin topraklal'1'!1da ilerleyip ya 

.rıldıkça askere olan htiyaçları daha çok 
lazlalaıacaktır. Jaoon lıiikômetinin 
dahilde kendi milletine olan borcu 
dokun dokuz milvon yeni bulmuştur. 
Senelerdenberi bütçe8ini istikrazlarla 
lia)!atabilen Japonya, harp uzadığı Sahtıede "'1m etmek 1ıevedili 'dalilüımı: - ()yunuhıu gönlüıiü:: .•. 
takdirde mftthi~ bir para ihtiyacı kar- Sahneye ~ğırn :aman rıaaal bir elb11e giyrMliyim?. 
ıumda lialacaktır. Petrol, demir, mr Rejiıör: - Bu oyunla lıal kai:i çürük yumurta yağmuruna tutacağı 
tim JiUmtırtı. antimon gibi ıiam mad· İfil' ııır1ı PPP. ~ ınünaıİP. o1uri. ' 

m anlatmıt oluJor. 
, V ekllet talim he:retlerinin ta· 
l•be berinde tam bir otorite teeiı 
etm.ini iati:ror Fakat banan İ· 
çin d, muallimin talebeye kartı 
adabı muqeret kaidelerine ıire 
bir fikir arkadafı olması lizımıel. 
dilini ileri ırilrüyor. 

Bana k'alrna bu ikinci nok'L& bi
zim mekteplerimizde vekaletin ta· 
aavvur ettiği mabadı temin edemi 

nin değerini çok iyi ka 
ll'Östermiılerdir. K3ntlı g~nç 
diğiniz itimat ve ernniy"te v~ 
]i taziyelerinize kal'§I fÜ 
ve 98Yi1lamm sunanın. 

J"Kektir. Bu tam•mile Amerikan Mezar ta•l•rını ~ 
::lttemidir. Muallimin talebe ile edecek komla;ı-.....-: 
adabı mua,eret kaideleri dahilin· 
de fikir arkadqı olabilmesi için lıtanbul belecliyeai maaJ' 
ka11ııındaki talebenin tamamen i- tufiye etmeğe karar vetmif 
ji aile muhi'dnde yetifmit ve idi· itle mqgul olmak üzere bit 
bı muqeret kaideleri içinde pi19 yon da aynlınqtır. 
mit olmuı limndır. Ne yazdc ki Komisyon evkaf ve bt-~ı. 
lise ve orta mektep mualliminin rer kiti olmak lizıere bet 
kartııındaki buıünkü talebe hu rettir. . . .. 
medeni ıeviyeye henüz eriıeme • ilk toplanb Cum!lunY.et 
mit bir cemiY.etin çocul;landırlar • . •aan eonra l&P.WUllr .. 

---------------------------------------------------------------------------------~----~~----~-----------------------------------------~---



atbliat l!,muril. Müdü~lüğünün ŞEH•R HABERLER• 
guzel bır eserı 1 1 

Ototi fi T ·0 k. · 

3 - KURUN 27 BIRINCITEŞRIN 1931 

~ra a Ur ıye Frank düşmek- Şehit tayyareci· 
~ Hak~zSiia-aa te devam ediyor le~imiz ve ~e-~-
~ Gezgin Dilo de yeni bir dll· rın teeSSUfU 

Kok kömürü 
fiatları yükse

lecek mi 
~~:~~•ıra.da elime F atist ltal- yoruz. Fakat çok basılar.ak herke- şil k I ilk k 8 Y d edil d I 
tı tlıtctn Prlpaganda için çıkar- sin istifadesine de açık hır kapı bı- f ransız frangında kısmen hasıl o 

Bir kaç gün önce Ankarada esef Fialler neden aı tıgor? 

.-1ıtuıı,1 ua ar geçer. Sanatkara- rakılmasını istiyoruz. lan istikrar tekrar bozulmuş ve bir 
'flller}e ' .~anatkarane hasılmıt Cevabım verdi. b düşüklük kaydedilmiştir. Bu cümle 
1ttı,., b~slenen bu mecmualar Doğrusunu isterseniz, en, den olarak ayın on sekizindenberi 
k·~aİ dırkrüya ülkesi, zengin bu haklı sito"11 karşısında ça~ratlık 147 den aşağı dü§memi~ olan frank, 
•cı o 0•• .. e oru kadar güzel ve · edım •· Ik' ·· L d d 147 18 dü• O ı" runınek'~ed. müdafaa yollarına gırem :. l evve ı gun on ra a , " 
11 a.ra k ır. teğin de, ba,arılan iş kadar guze m\i§, dünde bir aralık 14 7 .6 ya yük 

.he ıonr:~.kere imrenerek bak- ve sevimli bir yanı var. , I selmek suretiyle biraz salah alameti 
{. l}'aliınJ°2 Yllrdurnun güzelli- Belki çok masraflıdır, diye ' a • gösterir gibi olmuı-ısa da tekra.- düte 
~ düsu"n·· e dolatınıfrrndır. Bu b·· ,, I y k lmadı Mese· rek dün ak-ıam 148.21 de kapanmış 

:r u!ll · um satı ıga çı arı • d '$ 1 fey1• :r erırnin sonunda hep k l n an t t..ı lek ] leiıin teknik idare ba ım arı ır. 
~1İı;in bi;:ır ~dıtmı hatırla- ne gibi mahzurları olduğunu da Bu hesaba ~öre frankta 2 kuru§ 
l'o il }'ok? un e öyle bir mec- bilmiyorum. Fakat eğer ort~da !.e· gibi bir düşüklük vardır. 
. l>rakJa nilmeyecek kadar büyük hır guç· lstanbul bOrsasında dün uni Türk 

verici bir kaza neticesinde kaybettiği 
beş gencin acıklı ölümü üzerine Is 
miz Türkkuşu muallim ve talebesin 
tanbul vali ve belediye reisi Muhittin 
Üstündağ Türk hava kuı umu bat 
kanlığına bir telgraf cekerek şehrin 
teessürünü ve taziyetlerini bildirmit 
ti. Türk hava kurumu baskanı ve 
Çoruh saylavı Fuad Buld diin lstan 
~.ul vali ve belediye reisi Muhittin 
Ustündağa şu telgrafı göndermiştir: 

"Havacı gençliğin uihadığr büyük 
acıya ortak olmak suretiyle göster 
mek lütfunda bulunduğunuz. yüksek 
yakınlık ve alakayı §Ükranla karşı 
lar, saygılarrmı sunarım,. 'li 

lırı., ınan.:•ınız, o topraklardan Iük yoksa, bu yüz aklığından her· birinci tertip tahvilleri J 3,80 den 
\'en Çok d hralarımız, oradaki kesin kendi nasibini almasına yar· muamele ı:rör:nÜ§, ikinci ve üçüncü 
~ daha a a güzel, daha renk- dım etmeliyiz. tertip uni Türk borcu tahvilleri üzeri 

a,.,_rı &Öst~ana Yakınken, neden M • b M"d'" I" .... ba9ardığı ne hiç bir muamele olmamıştır. Pr. F rank'ın sözleri 
~~l. de.. dtınek isteğini duyma- :; ~ uat u ur ugu, .. B da E 
,:ç '• ururdum şeye haklı olarak bugün de ~ğ~neeİ un n baska Sivas - rzurum, 
"d·· enlerde "M • bilir. Fakat bu başarııtakı guz Anadolu demir yolu tahvilleri ile 
• Utlü~:ıı ' atbuat Umum f b rtda .. Jara Merkez Bankası hisse senedleri üzeri 
' lbaL "" nd ve ne is zevkin ütün yu 'S' •• 

l (~llpJ b.en gönderilmit yayılmasına c:ıre bulduğu g~n, ne de muamele kaydedilmmiıtir. r: b bir ın:k ır albüm aldım. duyacağı tat. h.er halde bugünkiın· Altın bors;ı J-.l'\ricinde dün 1068 
ç İr al~ .. a"Vva kutu içinde, den pek daha yüksek olacaktır. den açılmr~. 1070 rle kananmıstır. 

+i ••trr. -.trn. Mektupta ta bir- Bu suretl .. altın fiyatnıda bir kaç 
·1~l'zlıekten hPılan, baa§rılan işi K J .:J . • gün Hndt- 3 - 4 kurus daha bir 
İth~Leltiııe~ batta göstermelden Ü fÜrae qenı yükselme kavdıodilmi8tir: 
L"'llln h" .. u mektupta, olgun 
:11;1tı iç~tun çizgilerini görmek tayin/er 
~~"itnı ın ayrı bir zevk oldu· 
l{J, er, f ot .. f 

~ti tı ba}d ogra eserleri ol-
\ır' llıllılr e birer tablo kadar gü
l~ ~'au~Sekilen resmin yerini 
t~~le, k~r h gözüyle \ayin etmiş~ 
\~llt1.~lllıil 1 

er zaman önünden 
~U liıt İçin~tab~ad~~irları bu al
J1)~ .. ıl'Ukıek b~abutün ba.Jka, büs 
0 t~ t . .«\. ır ınana ile ülvile
~'i .q tp~ttlar bakırnından böy
s~l~e \r t nı.anzaralarda da 
f ~~· lia.ıiç eskın ıeziti tatıyor. 
~~ 1 f)'"kl' Adalar, Hisarlar 

~... ~ • ar .. ti • , 
1 ·ı t~ ' töl u~ erıne düşen ı-
1 -t'llı~l, en leel~rın olgunla§tığı, 
-t- lfdıkJ rın, en tesirli rnana-

Şehrimiz lise ve orta okullarına ye 
niden bazı tayinler yapılmı§tır. 

lzmir kız lisesi coğrafya staji_Yerl~ 
ğine Zehra, Eyüp orta okulu n~azı 

d .. .... ı·--· Emme, ye yar ımcı ogretmen ıgıne 
Gazi Osman paşa orta okulu fransız 
ca öğretmeni Burhan Eminönü orta 
okulu fransızca ;;;rettl'enliğ:ne. Ca 

o •• w 

ğaloğlu orta okulu riyaziye ogret 

Bayrak satışları artlı 
Cumhuriyet bayramın!'\ iki giin kal 

dım icin bayrak satışlan bir hayli art 
mıştır. 

Günde vasati olarak kiicüklii hü 
yiiklii bin, bin hes vü?. hcl4"r bay 
rak satılmaktadır. Ravrak ,,.lırimiz 
den ziyade Anarl,,)udan ve Trakya 
dan istenilmektedir. 

''Türk bayraklan .. havrak kaNı 
nun;\ tamamen uvcrun ,,a..,ıldı~ aibi 
hiç bir suretle de ihtikar da yap7Jma 
maktadır. 

Era!rırkHyde bayram nasll 
kutlanacak 

Tıh fakültesi pro 
f esörlerinden B . 
Frank evvelki gün 

f akiiltede verdiği 
derı:rten sonra tale· 
hclerle kısa bir har 
hilıalde lnılunmu§ 
bu Jıashilıale ait 
notları da dünkü 
aynnıztla neşret-

mi~tik. 

Prof e örıe atf edi· 
len bu sözlerde maalesef hir t~tip ha
tası olmushır. B. Frank, Jıashifuılinde 
talebelere tiirkçe clera \'ermek arzusun 
da hulundu~nnu, fakat ~imdilik hu • 
na imkan el<lf' eclem<>cliğini heyan et· 
mi~tir. 

iki sarllo.~ malıkemege 
verildi 

Öğrendiğimize göre kok kUmiirü 
fiyatları bir yiik elme temayiilii gö -
termekte<lir. Bunun da sebebi, koli 
kömürüniin, tırtık toptan sntılmaınnk· 
ta olmasıdır. 

Kok ·kiiıniirii şimdiye kadar toptan 
satıldık~a. nüıbcıcn ucuza Yeriliyor 
du. Mesela tonunu l 6.5 lirndan nlmalC 
ıniimkin olahiliyordu. Perakende sa· 
tm alanlar ise, hir ton kok kiimüriine 
18 lira \'eriyorlardı ~ 

Bıu•'in toptan salış kalkmış olduğu 
i~i•ı 1 fil kömiirü, yalnız perakente o· 
laral\ 't• ton başına 18.5 lirnclan sa • 
tıl ııınk!a lır. 

Bıı •ıırctlc atıcılar 'c1ahi, ayni fiyat
tau :ılıyor 'e kendileri satarken, bir 
ka:r.ant; ıeıııin etmeJC üzere 20 Jiraya 
katla r iik .. elterck satıyorlar. 

Hu 'azi~ N kış mevsimine tesadiif 
etıııe~i ılolm ı~i it> hirçok ki§inin nJP.• 

rıık 1111 l'"'lhcı n i ~ hu l unııınlttadır. 

Eminönii Halkevi 
bayram progra'!'ı 
Eminönü Halkevinden: 
Cumhuriyetin on dördüncü yıldö 

nümü evimizde asağıdaki program 
gibi kutlanacnktır. Bu toplantımıza 
iııtirnk etmek istevenlerin hazırlnnan 
dı:ıvetİyP.ı .. ,.; r.vimizin Cağaloğlunda 
ki rrıerkcz biirosundan almaları rica 
olunur. 

PROGRAiVl: .. 
'>R 1 O "37 perşembe: ' 
:\lav'·;.;-;'tünde saat 20.30 da. 
l - Konferans: Naki Tezel 
2 - Gösterit: {Şehirli kız) Göste 

rit subesi amatör1e:-i. 
29. 1 O. 937 cuma: 

Merkezde: Saat 16 'da Tören. 

t~ Sek·ı arı • 1 ~· diJl'.~ !tıiıler aaBıye er~~ c~m
, ~11~0 -,ıf ıib· · u çekılı§, bıraz 
~ •~tll11 toJ>ra.ğ 

1 
de dü§ünülebilir. 

~ ~~i !!'! Urı, dev ıi ~avanın, ayakta
tıı~ feJtjııa. ka:• nıı~ mermerin için 

menliğine Semih-ı, Ge'eı,bev: C'>Tta o 
kulu sekreteri Ahmet Kumkapı orta 
okulu sekreterli~ine. İstanbul kız 
lisesi felsefe öğretmeni Mehpare 
Cumhuriyet orta okulu yurd bi~gis~ 
öğretmenliğine, lstanbul ~!~ lısesı 
yardımcı rivaziye ösrretmenlıgır.e Ay 
§e, f stanbul kız öiZretmen okulu 

Cumhuriyet bayramını kutlama 
hazırlıklarına devam edilmektedir. 

Evvelki gece pul:sler, i kiyi fazla 
kaçırarak, bazı ileri hareketlerle, Şi§ 
Jide halkın !-ıuzurunu ihlal eden, §O 

för Nuri ve Alel:sandrr isminde iki 
sarhoşu yakalamışlardır. 

Her iki sarhoş cürmü meşhut mah 
k'emesine verilmistir. 

1 -istiklal: Halkevi orkestrası, 
2- Konferans: Halkevi başkam 

J\:şzah Sırrı LevcnCI. 

t .. k .. .... tmeni Ziy·a Jstarıbul er ur ce ogre 
1 
...... Bakırköyünde dün ve- evvelki ~ün 

kaymakamın reiı-ıliği aJtındA ~art.ı ~r 
kanı ve tesekküller mümessıllennın 
istirakiyle iki toplantı yapılmış, 
Cumhuriyet bayramı programı hazır 
lanmı§tır. 

ODUN KESERKEN - fındıklı 
da odun deposunda çalışan amele O 
hanes, Ciün dt!stere ile odun keserken 
elini makineye kaptırmı~. §ehadet 
parmağı kopmuştur. 

3 - Konferans: Üniversite felse 
Te .şubesinden Sevim Levend. 

k k 1. • t "rkre öğretmen ıgıne, 

1
•. () e dö'-··rld8111nıttır. Bu mana-tt "U .. ~ .. d bo ay, k ugu em iyi seçil-

e ısesı u -:s d"k' .. y 

Taksim orta okulu biçki 1 ış . o~re! 
m · 1\ .1 .. dd P Çapa okulu bıçkı dı 

enı ıv ue e b' . . 
kl·• .... t ı·o-1·ne Oskiidar ırıncı 

4 - Konser: Halkevi orkestrası. l 
:Alayköşkünde: saaat 16 da: ~ 
Cece saat 22 de balo. ., 

~~II·k ı:ı, ~.. onnıuftur 

'~Ot,~ ı.eriralllelJiği •eve~ hele .. 
'4rıli. Ye ı· ı gu-

-h •iira r 1 ruha b'' .. k b u llb e ca urunere 
~ ~~S\ .. iittıu k 'Veren birkaç dost-
1 oll?ıı ij&tijhd arıttırıyorduk Her 
"k .a, d e dur d k · 

araııa. d a u~a.. onuta 
içle • anıta fıkır yürüt-

ıtij,..~ınden b 
•1ı ·ı~ • • 

() &ijl!. •ağın ırı albürnün altım 
ı- Uy 1• •olu ' a: 0 r, bir nu çevire çevi-

C §eyler arayordu. 
b,> 'nılh 

· ne 1c ~~ ı-~:rdurn. arıt hrıyorıun? 
ti •nı .. ~ 

edi ogrenrnek istiyorum ,. 
l bt ~~llfık 
'~ı ~1'11 " de&ıl t ,, ,.. • l Ü .. • 
~,~ il\>" .• lu ii1t1iı-· 1... _ 

b- 1 u~u Rib· ~ız ıo-e kapı-
l: ~ r adı: 1 

oldu. Sonra an-
t lr k..~ de 
~~! ''fi~· '-llek ef 

''ıı 'ı-h ... ı,, hcnj-. e:n.diın .. dive çı-
t' ~ ''I b '4l "'''"'1 b • 
ı'? " \hl'\ u PÜzell 'ki , . eıı ırn co-

11 f);;. U:b ı 1 erı " k 
ı~ b· ~l'l.d·· .... o '•nJ~l'., ~onne • 

•ıı- L ı ... ~kllgu hed· J • M~ınlek4:-' 
~.ı 't'~~ ıın "ı\ta •a ar. bö!•le Yl'll
t'I f~ıA ~~. ~ nd"lalı\ra munh~ 
ıı "'~s;uı. fa~ c.n de · t • 
~ . -ıe \4.111 d • • ıs :'l'•ıtı, ıu . ra O"... a ıat I () ~og~ k et. ı!enıek • • 
li '(j tıul'l. lt·· adar hakJ·dırl"' ~ ı 

~lif..._ Ol)ij!'Üg •• . ' 
' h ...,,~&i • 1.t hoaııtn • 
lh· Qel'l.i llı a~ltın k • a. ~ıtrni~. 

~\ ~U ~ anı ... a ıçın: 
.ı h, ra, b adıf',_ .. 1 
\I~ o,,. roba •ul\ rynre }·11· 
> \t• e h' o"-nd h. r 
• 'llı· .. ~d İll l?i ~ö t acı ır tarl\f1 
ı. , i erd s e" ek" • •lı\t ıı~ h e \'\.! .en zıve 

~ ogre men ı,.. • .. . ... 
orta okulu yardımcı. t~buye ?~re! 

1.... C ·ı Oskudar bırmcı men ıgıne emı e, d 
orta okulu tarih coğrafya .~ar ımc~ 
.... 1.... N m'ıy• Suleymanı ogretmen ıgıne a .:--..: ...... 
\T t k l t biiye ogretmenlıgıne 
J e or a o u u a k l . . 
Hasene, Nişanta§ı orta 0 u ~ rıy~~ı 

.... t l'"'ne Şükran, Kadıkoy ye ogre men ı~ı . .. .. . 
.. .. .. t k lu resım ogretmenı uçuncu ora o u k .. 1 ...... F ahrettin ilaveten yardi re tor uge ta 

yin edilmişlerdir. 
Su çukurJarı kapatllacak 

Ş h. . . d muhtelif yerlerde bu 

ı e ır ıçınke ları belediye tarafın 
unan su çu ur . 

dan tesbit edilmektedır. . ... 
B k ı Sıhhate muzır gorul u çu ur ar, 

düğünden kapatılacaktır. 

tnsıı.nları blrlblrlert 

00 da.ha :.Iyade bağla 

yan ~yler. çok kere ne 
basıt teııadut ''e düşün 
·e•erdlr! 
Karımla, henüz on 

cd!Bindeyken evlendJ 
'Hm zıunan. bir e\·IJll 
fuı ıcap ettireceği tey 
·~ri hiç bir vakit kendi 
sinde aramamıttım. O•ı 
yedi yaşında genç bir 

tıenlnı ıçin nasıl bir mana 
kız yıı.hut bir çocuk, ü memlştım b\'•. 
ifade ederdi? Bunu dil§ nk ve do""'"'•dan 

•·t ten aıma 6' u 
Hatt!, onu me,,. t'P •apmak tuavvunım 
doğruya bir ev klldınl ) 

da yoktu. h elinde çantulyle 
lııtıyordum ki. her sabllı~uğı.ı gibi arkHın 

ilk g6rı1Uğüm dakikada 
0 

lll1 enııe~lnln a:ırı 
dan Y.opçalı ve açıldığı zamk racak bir önl''k 

dana c:ı a 
nvva tüylerini mcv on yedi yaımda 
.,., va.ha sonra ,.ymh olsun.. baŞka tDrlU dllşll 

t.. o~~ "'l'ra J 'rduın •• , .... n ~ .. ~ 
''~-» · il arın .. 1 u 1 tıııın , 
·a,. "'İllı coea. rnaA1n1 "lı> z ... kalamın bu garlp ar.ru 

hlr kız leln han~lz dıtha 

l'lll)llcf una fSyan ettiği bir ~~nn-:1 v:ı~tıı n'ur·~ 

Bu programa göre merasim Barut 
~ücü alanında yapıla~ak ... b.~na Bakı~ 
köy mmtakasına dahıl bulun r~.mı 
ve akalliyet mektepleri talebe!erı ıle, 
civar köv halkı iştirak edecektır . . 

Bakırköyde zafer takları kuru) 
lllU§tur. Parti binasında ?ayran; gü 
nü gecesi bir de balo verılecektır. 

Davet 

l •tanbul Miiddr.iıımumiliğindrn: 

t t b l .ı bulunduğu anlaı11lan İz· 
ı; an ti na s k' s·· 

mir l\f. TJ. l\fua,·ioleri?de? :e" ı .. u -
,. J en memurı,·etımıze mura-mer ın ıenı • 

caat etme~i. 

Yaralı hss~ahaneye kaldırılmıştır .. 

Hayvan ihraç lflerlmlz 

Doğu vilayetlerinde şimdilik yal 
nız koyun ve sığır hayvanlarının ih 
raç işlerini tanzim etmek üzere "ta 
cirler birliği,, adı ile birlik kurulmuş 
tur. 

Bu birlik, birinci, ücüncü, dördün 
cü, umumi müfettişliklere bağlı vila 
yetlerle Gaziantep ve Mersin vilayet 
!erindeki canlı hayvanlar ihracatını 
kontrol edecektir. 

Birlik haricinde hiç bir suretle hay 
van ihracatı yapılmayacaktır. 

1' - Konferans: Mediha Muzaf 
fer Bayıııal. 

2 - Gösterit: ·(Şehirli kız) Cöste 
rit subesi amatörleri. 

Gece saat 20,0 da: .., 
1-Konferans: Nusret Safa Co, 

kun. 

. 2 - Cösterit: °{Şehirli k'ız) Cöste 
rıt şubesi amatörleri. 

Ferah tiyatrosunda saat 9 da: 
Mıntakamız ilk okullanndaki fa 

kir çocuklara (Çocuk'. müsameresi) 
1 :-- Konferans: lstanbul erkek Ji 

s~inden Aziz Kaylan. 
Alayköskündc saat 16 da: 
2-:- Gösterit: (Şehirli kız) Göste 

... t: .. ,. .. ı . 
rı. şuoesı amator erı. 

SIR OPCŞ ALTINOA 
-------~-----------------.--

1 1 mı• bir kadının benim keyfime o sun, e\' en • 
göre hareket etmesini ııtıyemezdlm.D&ba ıon 
ra, bir "kadın ' otmak arzusunun uyandığını 
görüyordum: .Yanı kendi husuıd od&mıd& ıaç 
tuvaleti yahut tırnak cllAalyle meggul olmak, 
haftanın bir gtınUnü m!lallrlerfne ayırnıak, 
bqka bir glln bir çay zıyafetlne gitmek, ben 
den t>qkatarlyle tanııımak .. BUtUn bunıan 
Yapmak istiyordu. ve onu kendi serbelt ha 
;ekeUerlne bıraktım. Cünkü, bUtUn bu yap 
mak lstedlğ'I ,eylerin beceriksiz bir aktıır 
gibi on yedi yatmm 11%erlnde e~tı durdu 

fwıu , eter ısteraem u.ıımetşlzce elinden Ala 

bilcct':ımı dü§UnUyordum. Yani, her istedi 

tım dakika, arkumdan kopçalı alyah önlütfl 
nü uzerlne giydirerek bfr mektebfn aon sınıf 

ıarma bile olsa onu hemen gl!nderebllecek 

um. Fakat, karıma bir ''.kadm,, olarak ehem 

mlyet vermemek arzuau bana nereden getJ 

yordu! Bilmiyorum. Yahut biliyorum: Ka 

rım bir c;ocı:ktu. 

Hakikaten onda bir çocuk tablatl buluyor 
dum. Ve her ,eyden daha ziyade bUyUyUgUno 
dikkat etmek arzusu içindeydim. Adct.A, bir 
aakaıya, bir ııab:ıh aydınlığında benim tara 
fımdan dlkllml§ bir flllzdl. Her gün, bir gü 
Def ve ya.ğmur altında onu muayene ediyor 
dum: gl!zlerlmln önünde yavq yavaı büyU 
yordu. Daha sonra, hangimiz, kendi elleri 
mlzle dlkUğlmiz bir çiçek karıımnda duydu 
tumuz zevki inkar edebiliriz? 

Sadece kanmda her§eyl merak ettiğini bir 
kere daha aöylemete mecburum: 

On yedi yqmda ve kUs:Uk, vahııt bir kedi 

g1bt ne kadar yırtıcı bir tabiatı vardı. Cok 

kereler bir öpü§ altında eriyecek dakikaları 

nı bekledim: dudaklamnm yapf§kan tema 

ımıda aı:ııma.smı ve rehaveUe kendisini bırak 

ma.smı !atıyordum. Bu duyguyu hiç bir va 

kit elde edemlyecek miydim? 

Bununla beraber, karımı ne klldar kendi 

tablatlne bırakırsam brrakmıt olayım onu:ı 

büyümesini tarassut etmlYor 'dc~lldlm. Ve 
bir zambak kadar taze ,.e gtlzcı olarak yıl\'8 
yavq nasıl açılıyordu? ' 

Bugün karımı Be\'lllcğc bqladığımı his cı.11 
Yorum. Şimdi, tanı olgun bir kadın Yll§ırun 
fçlndedlr. 

DerJslne dokunduğum vakit, taze bir mey 
vanın kabuğundaki ayni blsal buluyorum. Ar 
tık, on yedi ya, gerginliğinden daha baııkn 
tilrlü bir serUfğt var. Buna sertlik dlye;lllr 
mJyim?" Belld ?- Fakat, bir l!pll§ aıtmda b 
8ertlll!fn bir kadlte kadar yumuşadığını ~~ 
:VUYorum. Gözlen, Yilzllmden başka bir tara 

ta kaçmıyor; arkamıa bir mektep önlU,b11 

detfl, bUtUn vUcudunu g6st~ren b!r şeyler 
giydirmek JsUyonım! .. Daha doğrusu, 1klmi 

z1n de arasma ve hiç blrlnılzin, belki dıılı:oı 
ziyade benim, farkında olmaksızın giren bir 

feY var?. Benden cksllen, fakAt ona lldvo cdl 

len bir ~ey! .. Bu Dedir?.. Belki, t iki lr 
lhtJyarlrk. - Kenan HUJQsl 

~, ' ı Bununla beraber, onu kırdığımı ıia 

~· it hatırlamıyorum. cUnk ' 

I~~ L._....:...---------------------...... --~~~~---~~~~-----------·--~..! ~hJ ~ 
r>ı rnaaın derni.1 
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Cumhuriyet bayramı arif~~l.~ 1 
• SON. HABERLER 

-~ ·-· venr·xıI"k"iira··Isıa 
a Japony_a ingiliz dos~lu- v~~~: ~:!!~,~:ıi yonu açılıyor 

gv una nıhayet verecek Krala ~e Nazırlar Gençliğin Atatürke ve Cumhuriyete a~d ~ör~oi yarın,: 
· mec/isıne an/atlı kulesinin açılma töreni Cumarlesı gunü yapılaca 

v . H ~ . JlT 'Alamzedi Atina 26 (Hususi) - Başvekil B h· rlandı 
.L enz arıcıge lYQZlrl lYı Metaksas dün kral tarafından kabul agram programı QZl 

Al ·ı k UŞUgOr edilerek Ankaraya yaptığı ziyaretin Ak b d l4 sene manya l e On intibalarını ve Türkiye Cumhuneisi Ankara, (Hususi muhabirimiz· ıam.. un an h . etili 
ecl den) -Ankarada inşa edilen ~ü: 29 llkteşrınde Cum ur•!n d• F k J l ta t hrı·•-'.!!tı Atatürkle aralarında cereyan en l olundugu" saat olan 20,.'.JV Yoktur. a at apon a ey n a ~ . k 1 la yük istasyonun açı ma meraıımı N k. h"·kA tın mükalemeyı · ra a an tmıttır. b lar atılacak ve gece fener durdurmak için an ın u ume ın k yd d"" d .. k peqenbe günü saat on eşte, P.ara-1 d . .., ·t B. Meta sas sara an on u ten I · d l.ert"ıp edı"lecektir. alacağı tedbir ere aır yapacagı vaı • d 

1 1
. · •üt kulesinin açı ma merasımı e " d 

Tokyo, 26 ( A. 'A.) - Havas ajan
ıı muhabirinden: 

Ordunun nqiri efkarı olan Teiıo 
gazetesi, B. Hirota'nm yak~da i tifa 
edeceğini tahmin etmektedır. 

Bu gazet~ mumaileylıin muhtemel ı 
li'alefleri olarak Japonyanm Moskon 
ıefiri B. Şigemitıu ve aahık İ~to~lı?lm 
ıefiri B. Şirotori'nin iı-imlennı zık • 
retmekted i r· 

k J Sonra ~trima e en nazır ar mec ısıne 3' I d Aynı· gece sergi önün e terle iktifa olunmayaca trr. aponya "' h cumartesi günü saat on atı a ya-k 1 . . . L ..ı;. • • b t dhı"r- de Ankara ziyareti tafsilatını iza l kt H .. 
1
.. h l ki r·ıyet Baloıu verilecek, , __ as er erına gerı çe~m~ ıçın u e pı aca ır. er tur u azır ı ar .., 

lerin tesir gUrmeaini bekliyecektir. tarniştir. ikmal edilmiıtir. Bütün !ehir hal- de ve Halkevinde de balo 
Japonya işgalin bir an evvel niha • Yunan lira1ınuı seyahati kı ve mektepler törende hazır bu- olunacaktır. 

yet hulmasmı ister. Fakat bu işgal i- Atina 26 (Hususi) - KraC Ro lunacaklardır. 30 llkteırin cumartesi 
cap edf!ne on sene, yirmi tene de de- ma, Paris, ve Londra seyahatine ayın Ge~liğin Atatürke Ve heyet Cebecideki ıehitliğe 
vam edebilir. Japon dü~manlığı an • 29 unda başlayacaktır. Kral Pireden Cumhuriyete Antlı bir ihtifal yapılacak'.:ır. }. Teito, B. Şie;emitsu'nun halilıazıı

ClaBerlioe yapmakta olduğu seyahatin 
li'ariciye nezareti makamına gelmez -· 
«Ieu evTel yapman lazrmgelen bir iki 
temas olduğu nıüta]eacıında bulun -
makta ve mumaileyhin hu makamda 
1apon hariciye ne:uretinin anane·d 
Lgiliz dostluğuna nihayet venn.eğe 
memur edilecf'ğini iluve etmektedır. 
~MAN - JAPON ANLAŞMASI 

VE İTALYA • 
1 Roma, 26 "( A. A.) - Cuma giinün
tlenheri Romada bulunmakta olan Ja
ponyanm Berlin sefiri dün ak~am Ber
Jine liarelict etmi~tir. 

1 11tametinin hiç bir siyasi mahiyette 
gorllrrneye vesile tefkil etmemi~ oldu
ğunu ve bilhassa İtalyanın yakında 
'.Alman - Japon itilafına iştirak cde
l!eğİne dair olan heberlerin doğnı ol· 
madıgmı temin etmektedirler. 
DOKUZLAR KONFERANSI GERİ 

KALDI 
Brü~l, 26 ( A. A.) - Japon· Çin 

ih"tilafmı tetkik edeceli olan dokuzlar 
k'onCeransmın 3 ikintite§rinde toplan· 
ması bugün kat'i olarak tekarrUr et -
mi§tir. 

JAPONYA TARZİYE VERDi 
Londra, 26 "( A..lf.) - Tokyodaki 

İngiliz eeliri. Japon hariciye nazın R. 
Hirotadan bir nota almr~tır. Ro nota
Cla Keswick Road Jıiidiııeııi dolayısiyle 
taniye verilmekte, Japonya hükfıme -
tinin yapdrnakta olan tahkikat netice· 
ıinde mesuller hakkımla icah eden 
tedbirleri alacagt beyan ve İngiliz te-
h.aasmm uğramış olduğu zararlar için 
tasminat teklif olunmaktadır. 

ŞİDDETLt :MUHAREBELER 
OLUYOR 

Şang1iay, 26 °( A. "il.) - Miaollang 
nuntakvmda §İddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. Her iki taraCın 
telefatı yüksektir. Japon tayyareleri, 
mfttemadiyen Çin htaatmı bombardı
man etınelitedirler. Çinlilerfo kazmrq 
olduklan Jağunlar, Japonların birçok 
tau)darmı tahrip etmi~tir. Çinliler 
mUeaair mrette ricat hareketini gizle· 
m•tedirler . 
_ ÇfNI~İLERfN, HAREKATI 

~ Şanghay, 26? A. :4.) - Central 
Newa ajansma göre ıeyyar Çin liıtaatr, 
Hopey eyaleti cenuhundaki tepeyi is
tirdat etmiılerdir. Di~er taraftan Tfr 
aiyuan'dan hildirildi~ine göre Şansi
Ye girmi§ olan Japonlar, halen çekil
mekte ve Çin k.ıtaatr, hn mm takada hü 
)'ili bir faaliyet ~ö•tennektedirlcr. 
JAPONLAR BİR ŞEHİR ALDILAR 

Şan~hay, 26 ( A. A.) - Çin maka
'matı namma söz söyleme-:;e 11alihiyet
tar bir ıat, Japonların Taçang"ı işgal 
ctmie olduklarmı kabul etmi~tir. 

$anghay. 26 ·r. 'A.) - Cin kıtaatı 
Şapey ve Kiyangou::nı tahliye etmi ... 
lerdir. 

JAPONYA' so.n i K DAR 
GİDECEK 

Tokyo, 26 ( A. :'f.) - Harbiye na
areti namm11 sii% söylemiye sıılalıi· 
yettar bir zat Hıı,·as ajansı muhabirine

1 p beyanatta buh10nm~tur: 
Japonya, Çintleki Japon aleyhtarı 

tahriki.tına bir nihayet Yermek için 
letnına ~aciar gitmeye katiyen karar 
ttrmi~tjr. Japon ordnsu Nankin lıü-ı• 
fitimeti J1er türlü muhalefetten vaz -
go:çin~eye ICaclar lıarhi clurdnrma)~a .:' 

Ja nymım Çin topraklarında ~ 

cak okullardaki terbiye sirtemini de- deniz tarikiyle Brendiziye, oradan Ankara, (Huıusi muhabirimiz- ıehirde mühim futbol -ve 
ğiştirmek §artiyle tedricen ortadan kal cJa Roma, Paris ve Londraya gidecek den) - 28 Birinciteırin perıenbe macları olacak, Ankara 
kacaktır. Japonya Çinin mülki tama- ve birinci kanunun ba§ında buraya günü Ankaraya gelen izcilerin de de de vilayetçe\yaptınlan 
mivetini ihlal etmek fikrinde de de- dönmüş olacaktır. ittirakile ıehri.mizde büyük bir ]erin açılıt merasimi ya 
ğil;lir. Ancak, Nankin hüldimeıi, Çin Kralın bu eeyaliati gayri mm! ol gençlik gösterisi yapılacaktır. Bu- lır. ~ 
-Japon te§riki mesaisini reddetmek- makla beraber uğrayacağı memleket nun için bütün izciler Halkevi ö- Belnrad radyosunda bayrarııv ıı 
te israr eder

3
e muhtar ve hatta rnür lerde 

1
hükkumdet reislerile görüşeceği nünde meydanda •&:oplanacak ve Ankara 26 (A. A.) - ~. 

takil hükumetler tegekkülü cereyan- anlaşıma ta ır. saat on üçte büyük bir yürüyüt ko- l 4 · ·· ld .. ·· ·· J1\ 
k k

.. l -------------- lu hal"ınde buradan hareketle Ulus yetin uncu yı onumu 29 !arının 5nüne geçme im ansız o ur. tiyle Belgmcl radyosun.ı:ı 
1

, 
BELÇIK;\ KONFERANSINA DAiR.. General Metak- meydanına geleceklerdir. evvel günü Ankara saabyle Si 

Burada geneler Zafer abidesine ve gece saat 21 de Mehnıet 
Tokyo, 26 (A.. A.) - Kabine yr f / {i çelenk koyacaklar, Atatürke ve man Pasir tarafından Türkçe.:, rİn fevkıJJide bir topJantJ yaparak sasın e 'CITQ l Cu h • t bedi L_ "' l lık dı ~ ~1.\1' 

6 m urıye e e Da& 1 an Sırpça bir konferans verilec~ Belçikanrn davetine veri1ecek cevabm içeceklerdir. Alay bundan ıonra -------------
metn;ni kafi olarak teebit edecektir. (Ü•lyanılinci sayı/ada) Bankalar caddesinden y eniıehire yeni açı lacalı 
Şanghay 26 "(Hususi) - Taçang Iansmıza, dost ve müttefik Türk gidecek, Orduevi önündeki Ata-

m sukutu üzerine Japon hatları şim hükumetine ve Türk milletine unu türk heykeline ve Emniyet Abide- hatlarımız 
di Lotyenden Nanhsyang kapılarına tulmaz hüsnü kabullerinden dolayı aine çelenkler koyacaklardır. 
kadar giden ve oradan Kiangvan ve bir kere daha tqekkür etmek iste Mer48im Programı Hazırlandı 
Şapeye doğru Taçangı kateden bir rim. Ankara, 26 {Telefonla) - Cum 
yanm daire ıcklini almıştır. Ekselans reisicumhur nezdinde, huriyet bayramında Ankarada ya. 

Japon taarruzu, bütün hat boyun ıösterdiği bütün lütufkarlıkhtra kar pılacak merasim ve tezahüratın 
ca ve fakat Çinlilerin anudane mu §I en vefakar hissiyatıma ve derin programı tesbit olunmuf\ur. 
kavemetlerine binaen betaatb icra şükranıma terceman olmanızı dile Programa. göre, 21 llkteşrin cu-
edilmiştir. rim. ma günü Cumhuriyet yük ?u b 

Japonlar, T aclianga üç mil mesa Türk milletinin şahsımda Elen Programa göre, 29 llktetrin CU· 

fcde kain bulunan Niochangm zapte milletine gönderdiği kardeı selamı ma günü Cumhurreisimiz Atatürlc; 
Ciilm.i-' olduğunu haber vermektedir nr Elen miletine bildireceğim. ıaat 13 de Büyük Millet Meclisini 
1 

Bayan Bayara, refikamm halisa •ereflendirecek ve kordiplomatiğe ~ h 3' 

Japonlar, bir piJdar liolunun da ne selamlarını ve benim derin Ür mensup zevatın tebriklerini kabul 
Nanhsianga yarım mil mesafedeki metlerimi bildirmenizi en samimi ve edeceklerdir. 
noktaya v.rmı§ olduğunu bildirmek en kalbi selamlanmr kabul buyurma Bundan sonra Büyük Önder, ge-
tedirler. nızı rica ederim. . çitresmi sahasına giderek makam-

Japonların diğer bir k·olunun Ch MET AKSAS larmı alacaklardır .• 
anghai - Nankin demir yolunu tut Ba§vekil Ankara Valisi B. Nevza"t Tando-
mut olduğu ve Şapeydeki Çinlilerin Ekaelanı B. Metaliau ğan bütün Ankara halkmı geçit .. 
etraf ile alakalarını keamek maksadı Başvekil resminde hazır bulunmağa davet 
ile bu hattı tahribe çal19makta bulun Atina etmittir. 
duklan söylenmektedir. Eksclansmız.m gönclermek lüt Geçitresmine saat 15 de batla .. 
laponlar bir adaya çdcmak iıtediler funda hulunduklÇlrı nazik rnesajlarm nılacaktır. 

dan ziyadesiyle mütehMSis olarak, -------------Şangh'ay 26 (A. A.Y- Takoung en hararetli teşekkiirlerimin kabulü Atat u·· r k u·· n pao gazetesi Japon bahriyelilerinin nü rica ede.rim. 
F ukyen eyaletinde Amoy yakınında Bütün Türk milleti, muhterem 

ki Kingmen adasına çıkmak te_şehbü şahsiyetinizle bu derece asil bir suret n ut k u 
sünde bulunmu§ olduklanru, fakat. te temsil edilen dost ve kardq millete 
yirmi dc.kika süren bir muharebeden kaf§r samimi ve kalbi doetluğunu 
sonra tardedildiklerini yazmaktedır . göndermekle memnun olmU§tur. b k f • 

Bir tayare gemisi ile iki kruvazör, Nazik sözlerinizi kendilerine der e e n 1 y o r 
iiç torpito ve Japon kıtaatmm bulun hal bildridiğim Bay reisicumhur, ek 
duğu bir nakliye gemisi Amoy lima selamımıza teşekkürlerini bildirme '(Üstyarıı. 1 ncitk) 
nr açıklarında c!emirlemi§tir. ğe ve !!innle tanı§makla ve_ görü§ Geçen seneki tarihi nutuklarında 

Tokya 26 (A. A.) - Tebliğ: mekle h'.usatcn memnun kaldıkları i§Sret buyurdukları büyük memle 
Şanghay cephesinde Kayngvan nr bir kere daha söylemeğe beni me ket davalarını muvaffakıyetle :r.etice 

çen - Tacangçen mıntakasında Ja rnur etrni"tir. lendiren Büyük Millet Mecli!!inin 
pon taarruzu, 25 ilkt~rin tarih.inde. Aziz dostum ve muhterem l:İaşve Cumhurreisimizden 1938 yılı için 
müsait bir surette devam etmiştir. kil. de mühim direktifler alacağı anla§ıl 
Bütün gün devam eden çok tidcletli Ref;kom ve ben, derin minnettar maktadır. 
muharebelerden sonra Japon kıtaatı, Iriımızla beraber, en halisane Pelam 1938 cumhuriyet yı}mda memle 
düşmanı püskürtmii§ler ve 25 ilkteı ı~rımızı ve hiirmetk.rimizi Bayan k·ette ba§arılacak büyük davalarµt A 
rin gecesi bu mıntakadaki ileri hatla M,.takııasa bildirmenizi sizden rıca tatürkün nutuklarında işaret oluna 
rmı Kiangvanchen yakınında bulu ed,.riz. cağı ve bunlann Celal Bayar kabine 
nan yan§ meydanından başlayarak. Bay ba§vckil, çok dostane vefakar sinin mesai programına da esu olaca 
evvela hu şehrin §İmalinden ve müte Iıq.,.....:\ itimat buyurmanrzr istirham ğı zannedi1mektedir. 
akiben T changchena bir kaç yüz eylerim. Ziraat vekilliği 
metre mesafeden geçerek Manhsian Celal Bavar Bay Celal Bayann teskil ettiği ye 
gchenin 2 buçuk kilometre şimali §ar -------------- ni kabine de ziraat vekilliği iktisat ve 
kisinde ktün bir noktada nihayet bu Yugoslavgadan kaletine geçmiş obn Şakir Kesebir 
lan bir cepheye. nakletmiılerdir. hl i I tarafından vekaleten idare edilmek 

Taarruza iııtirak etmiı olan Japon tef ŞÇ er tedir; Cumhurreisliği genel katibi 
tayyare filolan, ayni gün ricat halin · RP:lgrad. 26 (A. "if.)-Avala ajan· Hasan Rıza Soyakm münhal bulu 
d b 1 Ç. k bo L - __ı nan mebusluklardan birine seç;lerck e u unan ın ıtaatını mocmn sı tebliğ ediyor: 
man etmi~ler ve mühim zayiata uğ Dundan birkaç gün e'"·cJ d9rt k:i§İ· Ziraat vekaletine tayin edileceği söy 
ratnı,J§lardrr. den mürekkep t~dhi~ı;i grupu Luhli· lenmektedir . 

.ı·1 · t" B 1 • Doktor RefıkSaydaın Cl.nlilen·n mukabil taarruzu ana·da tevkif enı mış ı. un arm ı · 

1 1 t l · t Ankara 26 (A. A.) ~- ismet fnö Şan- ghay 26 (.A. A. _ iyi mallı kametgalılarınc a yapı an a ıarrıya • 
ı ·k· c· k b 1 nü kabinesinde Sıhhiye vekili hulu mat almakta Olan bir Çin menbaın ta 30 tO\'C v~r ve ı ı ı~e u unmu§ • 

nan Refik Soydanı, ahvnli srhhiyesi dan teyid edildigıV'ne 17Öre Japon kıta tur. dd • • h t t da • 
e ı r"' h ·r nin uzun mü et ıstıra a ve e vı atr, geceleyin Çin cephesini yannağa Bugnıpun lazı azasının < ıger ı h h" 1 . 

muvaffak olmuşlarsa da, Çinliler, fe takım gruplarla miinacıehctJeri olup ye muhtaç olması as~ ıy e yem te 
ık ak · · talı -kkül eden yeni kabinede vazife al cir vakti mukabil taarruza ~-ek_ea _ _ o_lm __ adıg_"" mı_meydana ç arm ıçm ~-

:4nkara, 26 '(Telefonla) _.. ~ 
bf'.kir - Cizre hattının teınel• 
ra imini ve Sh-as - Erzurıı"' 
iie.zrindeki Diniği istasyonun; 
meye açılma törenini yap~-;..Af 
Nafia Vekilimiz B. Ali ÇeurıV:, 
davetlilerden mürekkep bi~4' 
eonteşrinin ilk haftasında nıeı 
hnllere gideceklerdir. -'" 

Vasltasız vargUan-· 
blrıe,tlrllmesl I 

:4.nkara, 26 (Telefonla) - ~ 
sız vergi kanun1armm biri~ 
için Maliye Vekaleti tetkik .h . 
proje hazırlamıştır. Bu proJefl ı 
ge!:irmek maksadiy]e Vnrid~t ~ 
Müdürünün 'ba§kanlrğmda hır 
yon teşkil edilnıi~r. ~ 

Bu komisyona Maliye ,.e fk JJ 

messilleri dahildir]er. Aomis}-:,lt 
Jmriyet bayramından sonra 
ne devam edecektir. ,1,. 
Sorgu haklm~lfil ırntl > 

~4nkara, 26 (Telef onla) _.. ~ 
meıılck mektebi mustantık ~11 ~ 
zunn ,.e en·eJce imtihanla !L1 ifı 
kim muavini olanlar Ankarll d,
f ıkiilte11i profe$örleri tar~friJ,,
lecek a 'ln ilk h ftn111ndn ııtJ ;iJ' 
lilerek terfi hakki kaz~_ac J 
sorgu Jıiikimi olacaklardır~ 

Celal Bayar 
Kabinesi 

r;t" '(Üstyanı littci sol'/~~ 
am0 ii bakımdan telikkidelli 1 
betli kararları, insani ~· '-J 
bünyeyi tannı1a.k ~e !d•~' '-1~ 
teki aeri ve emın ıntıka;l!t ~ 
Şefin yüldek teveccüh ;;..,~ 
dınr besleyen güzide ~ 
dandır ve bu vaıflar, o'?t ~ 
İnönü kabinc!inin, vek~1' '7u 
husulüne mesaisini te9rı b'f..il_ 
Jrtuvaffokıyeti §İmdi de ~r ~ 
olarak ve tecrübelerdeıı.lit'~l 
e\r.iıekteki müstesna kab• 1ı 1 

dikkati aayesinde deva~it• ~ 
Jaf halinde te~in e~~~e tP'f 
mit ve temennıde butuıı .. ,.., 
tin beraber olduğunda fil (.. 

tuy eni hükilmetin pr~ 
lince: Bunu Büyük Öoa:ı~~ 
kün birkaç gün sonra P .. ~f. 
let Mecliıini açarkeıl .;fi'~ 
nutku ile vereceği ~itelılf' 
Celal Bayarın Mechs~~dit· -" 
beyanatta aramak tabı~ .. P" 

~~-
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1ra ,. onunde ..• - Wuıarında tlldız lfattUI olaa&ar, llN 
rtade muaroele &ôftmlerdlı. Kakamlaı 

Mürefte de yeni kuyular açıldı, 
sondaj veri Hermise götürüldü 

"'"'arası : 411 Yazan: Niyazi Ahmed .. ..,. 

it n~;y;;~·-ı;i;i~ 
et ~re hariciye nazırı ateş pOskUrUyordu 

hJ(lllzler bunu da kAft glJrmOyorlardı 

.... , u dl) l&apıuUf .. t .. rı,yau..n llf 

P A R A t. A R 
• ~terllıı G3),- Pezeta 
•Dolar 127- •Mark 2!! -
•Frank 138- • Zl9U 2J5J-
• Lılret ıro- •P9qo .ıo.-
• Belçika l'r. t4- "lAy 14 -
• DrahmJ '13- •Dinar 62 -
• tavıı;re P'r ~o. Y'en 
•Leva ~3 - •Kron ı.vec; S:.! -
• Fıor1D iO. - ' Alt.ılı 1070 -
•Kron Çek. M- • RRnı<noı :l64 
• ŞiJID AY~ ts-

ç t:. 1\ t. E R 
• 1.QIKtra G27. - • V!yaaa i \SQ6 

• NeY70r• 0,7880 • Madı10 1'16J 

•Parti '1361 • BerUD l OOJO 

• aıuııac lü 0032 • \'&l'fU'10 ~ ıs 

• Br1UtHI 4 68 e BudaPefU s 987) 

•AUM 7 161 ı • BOIU' .. 107 1770 

•Oment ıs•ı.'60 • eeırno SUi 

• 8otya GS i9j ! • foJrolWM .ı. 7 l 

• Amaterd&m l.4280 •Uoüon iO !95 

•Prat 22.5ö66 • BtollJaollD 3,0933 
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Ankara (Hususi) - Son günler 
de petrol arnmalarma sürat le dt. vam 
edilmektedir. Müreftede yeniden ku 
yular açılmış olup sondaj ve kuyula 
rm mecmuu 868 metreyi btAlmuş 
tur. Mardin Basbirimdeki sondaj ye 
ri Hermise nakledilmiş l 250 ton 
sikletinde olan sondaz malzemesi de 
7 5 kilometredeki ayni mesafeye geti 
rilmiştir. Gayet basit olarnk telakki e 
dilen yolsuzluğa rağmen icrası bü • 
yük bir muvaffakıyet sayılmaktadır. 

Bu arada beheri S,5 ton sikletinde 
ki tek parçalar da nakledilmiştiı . 

Yapılan sondaj netic~si eylüliiP so 
nunda 650 metreyi bulmuştur. 630 
uncu metresinde Basbirideki petrol 
ihtiva eden araziye rastlanmıştır. 

lf 8anlrAS1 !) 801 ftr. Hayı1J -
Aaadolu 2980 • ÇtmeatO ll :,o 
Reji l 60 Uerlla RKn• 98 ~ 

Bundan başka muhtelif yerlerde 
jeofizik etüdler devam e:tmektedir. 

Diğer taraftan Van civarmd:.ı Kur 
zot da 105 metrelik bir galeri yapıl 
mış; buradan da mazot elde edilme 
ğe başlanmıştır. l11o,,b14ı 

'O )'a11 [ 
~il$) a ı getiren t:e Tophane önlerinde duran bir hnsta genıüi. 

d·ı . ' se' kedilip bombardıman e ı sın· 

atlkrazlar - f•hvlll•r 
• ıtu T.Hnr ı 

• • • · ı ısso 
• • • • D Iai:ı2) 

••• m ısw 
• ErrerıJ lıUk 

iL IEnurum 
• llUlt.D&bllJ 

. 6 
99 

ıae•trlll 
l'n.mft1 
Rlbtım 

• A&idOIU 1 
AJıadolu D 
4 ııadOlıt lD 
Uıım...ıJ A 

Keşfedilen Divrik kömür madenin 
de 15 milyon ton cevher mevcut ol 
du~ tahmin edilmektedir. 

1~tr h~1; ... ~crç'ıe mağlubiyetleri ( 
-U,l't h •ıtun sinirlf"ndirdi. Mane

oıutd H h' 'tı itih u. ar ın ba~ladığı 
......_ t aren: 

Emrini v~rdi. 
Bu, İngiliz donanması için güç b~r ıa.--·-----------.. 1 

iş olmadı. Birkaç saat sonra müthıı Zahire Borsası 
••·10- ••7 

Kütahyadaki Seyit Ömer Linyit 
havzasında da enstitünün faaliyeti 
muntazaman inkişaf etmektedir. U 
mumi olarak maden istihsalatı bu 
yıl diğer yıllardan çok daha fazladır. 

1 filika ' 1 
•rr rn. ntikam' B"t" d" -ı . llıah,. . u un uı 

1 .. t 
bir top atııı Hango limanını a tus 

Müref tede petrol sondaj lCuleıi 

~lı.rıi ı>'' ederek Rus kudret l 1e 
•tı oO tere .. . . 
Oı>ta c ı;ız dıyorlatilı. 

~lırıdan nıuvaff ak olmuşlardr. Fa-

ctinİ~ti. 
İngiltere Kral iç~ııi hadiseden ıon 

derece müessir oldu Ye kumandanı-
Buğday yumuıak 

Buğday Hrt 
Arpa yemıtk 
Arpa Anadol 
Bakla 

Kr. Pao 
6 8 
il 30 

&r. Pa. 
en 

.. 

'r d~leri11j 80.nra tıgradıkları akibet, na bundan wnra karsılar.ak Rus dt • 
n:ınman ile bayrakla mükileme ya -

' 16 
' 6 
' 7 

' 9 d turıa ~!neı~ten yeise dil§ürüyor, 

ar~ l<:erç d ~!erini toparhyamıyoı
~~harp] e unların bir mi ali idi. 
d· iti c,111 erde Rus nefer ve zahit-

pılmamasmı bildirdi· çavdar ' 25 

İngiliz gazeteleri hep bir ağızdan Mısır san 4 3 

'12,5 

' ıo 

Susam ihracatımız 
Her sene daha fazla artıyor? 

ihracatı dahada fazlalaştıra biliriz \~ olurıa a ba~la çarpışmadıkları 
''lttt llıaz 

••}o 1 arı·~ . . 
f~t '"· L olrnal( itin h'er !';eyi ya -
l,I\. t hit t'· •Yatlarını esir•eı:ıiyorlar 

ı laı. ·lir)" "' • 
~. ~ 11 rnnzaff er olmanın zev-

Ru:ı;larm bu hareketlerini tel'in etme• İç fındık 37 20 
t Keçi kılı 52 ı 

ğe b=-şlachlar. İngilt<.'re parlimen •0 
- Ti!tlk maı 132 20 

sunda hariciye '\·ekilinclen izahat ıs ~ Yapak Anadol !57 20 

tendi. Hariciye Yekili ~unları söyledi: O E L E N O 1 D E N 
- İnsan sıf atrnı tasıyanlar indinde Buğday 469 Ton Iç ceviz ıs 

--

" 

Amerikanın "Plate ,. ve Çinin( 
"Cenktav .. mıntakalannda susam 
zeriyatı bu yıl mebzul olmuş, bu 

- tıılıı )'Jit l)·orlardı. 
d b den ı L· ~İn ° acak ki, Baltık deni -

Rnslarrn bu hareketinden fena \'e al- Arpa ısı .. 
"" • 90 P.azmol 4152 Ton 

.;ak :.CY olamaz. Muharip olclugumuz ı· Un ,. 
yüzden Avrupa piyasalarının bir 
çoklarında susam fiyMları nazarı dik 
kati celbedecek derecede düşmüştür. 

Bazı alakadarların söylediğine gö 
re; Türk ihracat mallan arasmda: 
susam en iyi bir derece almağa nam 
zettir. Ancak diğer ihracat maddele 
rimizde olduğu gibi bu maddemizi 
standardize etme](, muayyen tarbli 
çuvallarda ve diğer ecnebi mevaddan 
ayrılmış bir ,ekildc satmak icabet 
mektedir. 

~ 
/ 
tı 'uk en heyecanlı hadiselerin 

ı,·~ at~ d Ua gddi . 

k Fa.sulve 22!5 Tiftik 37,3/. " 
Çin hu madde hakkında Danimar a " •• 

b 1 1 
. • :Mısır 90 .. K. tmdık 10,1/4 ,. 

de\ Jeti yanımla u unan e çmuz \•aı;ı- K- tohumu S!5 suaaın 19,1/2 " 

ta,.irle Ruı;va de' ]etincfon, tarziye i.-- xu,yemı 65 .. lç tmdık 10,1/4 " 
Bu saydığımız iki memleketten 

•r~"ltıj•i nCtıiıinde dolaşan bir İngi
"ıııd~ıııı. lt~llsların umulmayan bir ta-
.._ ~,. l;tadr R . 
··ı~ .. -1ın · n gemı Rus ordu-

tiyeceğiz. \;ennecliği takdirde bütün K. Fmdık 13 ,, K. tohumu 1:5 •. 

inı:aniyete hu yüz kızartıcı hadiseleri- Y_a_p_a_k ___ e_.ı_ı'_:·_· _x_uı_ye_m_ı __ 20_-:--:-"-
ni ilan eclecr~iı.ı, Şehir T!yatrolan 

sonra dünyada en fazla susam yeti§ 
tiren memleket biz sayılmaktayız, 

bizde de bu yıl mahsul berdcetli ol 
muş, fakat fiyat geçen yıla nazaran 

Susamlarnnızda standardizc tat 
bik edildiği takdirde memlekete mü 
him bir gelir kaynağı temin edilmiı 
olacaktır. 

~b 1 ele ot'n sekiz esir İnı;ani hir 
g 1 ıtar llıak .. • · ' ] ' ' Tepebatı 

İngiltere cfkarnımumıycsı ı~rıcıye saat 20.30 da: düşmemi§ hatta az miktarda da art 
mıştır. 

ı ~ arga) uzere Hango daki 
~ g,l}ıi8j ~•rıa te lim edilecekti· İn
~f '0tır11 '. 

0
P menziline vakla .. tık -

nazırrmn hu ~ekil deki heya~ntr .11? tat· s t z E O Y L 11 

l -tı CsırJe .. . :. 
ı b~ıı t)} nıuı1 { uç zahit \'e on altı 
l ... ~· 1'ilikaa aza ında bir filikaya
~ <1l) 1 dalga! tıın arkasında İngiliz 

);'11 .c1a}ra"':nıyordu. Ayrıca mü-
~ıı •ka lg atılnu§tı , 
t tııa ' lla ıi]c k 

fııı I 11'11l 1n Yıı laşmca, Rus do-
~e \lln kar ~sup di~er hir filika ta

"''•t 18h.ağ 1 ~,andı. İngilizler miika
a~i ~~la,., F &ilcı e 8Pli§lerinin sebebini 

'ott"a f~f ~al'§ı]:~1~evap y~rine yaylun 
ijb ijj· •kava ~ ar. Ru lar, bundan 
ltıtıaıı 'jl'~k. l1rı:r1 i~, lıütün tayfaları 
~I ~ ı/giJj1. ;i~;~e <liikmüşlerdi. Ko 
~ ' •

1
" >:erıej k asında sapasağlam 

~ .. , a ahnı~tr 
t... "e . Çık de • :ı: • 
~' rtıi i ~ {'"'· .nızrle ne yapacağını 
~ı"ııd, ·~~J(an~n~.~ilmeyorchı. fngiliz 

ı ~I .. · r, İl' ... 
1
°ntnemesinden ııüp-

ıı ~, ... , '° l il • :i 

l ""I 1• di. lk. .1 •Ş olmalarına ihti-
t L ·OııJ 1 ıncı .. h ' ''k" lıarrı )(~ın u lıfüfücnin 

et old w aıde ine uvmayan 
; ~ . ll~ıınt ·ı . · 

~ ti' 1 • '-'rı iad ~ ı erı ı:iirerek <>-
4 l)ır e e<lılnıes· · · 

" ~lld anr) 1 •nı 111temek 
l ~ a) a daha .. · 

r" ~ "ıı ı; '<'rilt' 1. ıı:onderdıler. 
t ı • r ııı(icJ ı° '•r<'ktirte hareket 

'I "•İri · 1 et sonra h' .. · .. ı lltı erın · .. .. · ırgun on-
' · 1 . a) 1 1 

Sotu ....... k • ~ it } tı ltıJ f • uıf' ilzPre \'3 • 
~ '" . "an f'l'k ~ı "" 'alnız I · 11 aya raı:tla-
"litı t hıılıın >a.ııın 7.<'ndclı-n baıı· 
ı ~el 11111\"o l z 't tıcirıı] 11ıekıe ~ rt ... 11• .end. lngi-

miıı edilcınenıi~tir. Burada ı!lmı~ı tes- o E L ı Y O B 8 A 

hit e 1 c.1·-" ıiv. ,·ekiller heyctınc1en a perde. Yazan: 
( t~rnc ıı;m . . L'plrandello, Tilrkçeııl: 

hiı-i 8'"1len <.öv le demı)tı: 
.1 -. • M. ıruat. 

~·- Ru~ların bu ,·nlışi ha~eketler~- t ran11z 'J'lyaUosU 
ni bütün devlet 'e hükiunet !darelerı-

• _1 hı e P Saat 20.SOda: ,.. .. ,, 1 ·ı... d k btpııınuen r r ro- ı A. M - ~ ..,.. ne ı un e ere · J ük... ı N T il A Heuze 
te"to alalnn. Hiç bir devlet w\'e 1 

- u • 3 perde. Yazan: P. Veber ;,.e Un'• 

R ı k 
. miyt>eegindrn hu- Pazar günleri ııs.ao da a 

nlt't uı.yaya ıa \CT ....... ÇOCUK TlYATROSU 
nu kolnca alabilirir.. Hu . kagıtları b& ııa.at 14 te La Fon 

· .. ulerır Ye me· Cumartest, ÇartaJ%l ıı tt. JılUzlk: Ce 
Rmva imparatoruna gor ,,, ' Ten Baba. Yazan: Ekrem eı 
d :. · J w e c1eıııek oltlugıınu mal Re•lt. 
enı ın an ıgm n _:.:::_::":=.------:---:----

kcndiı:ıirıe ii~retiriı.,, ( Ark:u ı·ar.) ERTUCRUiı SADİ TEK 
AKSARA YDA bu gece 

aaat 20,30 da 
KAYNANA f !lla;s= ı.=a==& 

perver cemiyeti, her 
• Ortaköy FUka:zıeJd cumhuriyet bay. 

ııene olduğu gibi tıu Ukokullarmda, anaaız, 
rammda da Ortaköy battan ayafa 
baba.sız elli yoksul yavruyu 
kadar gl~1ndtrecektfr. 

örlU,U Gureba haatane_ 
• Ünlvenılte rekt besinin hancı hu. 

l d d t kWteıl tale 
• n e e tıb a . ıert için bir anfi yap. 
talıklar derılerl.nl takıp dl çok bUyUk ola. 

k uzere r. 
tırmağa ba,ıama lirava çıkacaktır. 
cak olan bu an!I 50,()00 • 

nıtr mucibince 'OnivenıL 
• Son gelen bir e allıtılerln Uçte biri 

d 9 ve t -le yıllık ukerl er yıl sonundaki im-
ıaıetıeler 

ılnde bulnmıyan k kendilerine as 
ıı ıyere -

tıhanlara kabul ed ın azarile bakılacak.. 
kert derslerden dönrııU§ n ' 
tır. 

VocMI 3 perde 
Glrlı 20 - 30 kuruı. 
Der tarata tramvay 

. 
"Haber,,. "Comhurl· 
yet,, davasında son 

safha 
•'ff 1 l!'azete.ı;inin iki hu u i ha-

ıı >er., " . 1 ''C 
1 • • I olnıasr dolayısı) e ,um· 
ıcrını a ını,, . .. d 

] . t aazetelli aleylııne açtıı;ı a· 
mrıve ., " . C "'I 1 k • d" d Ürüncü eza ı' a ı eme'aya, un c ~ 

,.jncle hakılnıı!!trr. 
" D l ,.81ıit , aziyetincle hnlıınon, 

a' aı a :. 'k 't.. . ''Jl· 1 . rnlıarriri Hı met ,, unır ,·e 
a il r .. Jl •'c 1 • •. l l'n Nazif ill' uııı ıurıyet., 

uamcıcı "l l f ... f 

Buna sebep Türk susamlannm ka 

]ite itibarile diğer memleketlerden Mektep kitapları 
çok daha üstün olrnasıdrr . 

Fazla olarak diğer memlek'et mah 
su ileri arasında J O kuruf gibi mühim 
bir fiyat farkı da vardır. Bu susam 

Ianmızın vüzde elli derecede Cliğer 
lerine faik olduğunu aşikar bir su 
rette göstermektedir. 

Memleketimizde başta Antalya ol 
mak Üzere cenup vilayetlerimizin 
hepsinde Fenike, Fethiye, Aydın, 
T aşucu, Mersin ve 'Adana mm takala 
rında mebzul susam yetiştirilmekte 
dir. Bundan b:ışka T rakyada, Kara 

cabeyde ve Marmara kıyılarında da 
külliyetli mıktarda yetişmektedir. 

Bunların içinCle bilhassa Antalya 
susamları ihtiva ettikleri yağ itibari 
le birinci derecede sayılmaktadır. 

Diğer taraftan memleketimizde su 
sam yai?ı ictihs..,Mtınm nebati yağ 

inıAlatr ile çok yakın bir alakası var 
dır. 

7-evtin mahsulünün krt olduğu se 
nelerde zeytin ya'l tasir fabrikaları 
nın azalan istihsalatı, suMmlanmız 
el• hazan tt•lafi edilmek•edir. 
Şehrimizde rlört büyük yağ fabrika 

dan istihsAI olunan susam yağları ile I 

Bu ay 595 bin kitap 
satışa çıkarıldı 

meselesi Cumhuriyet bayramından 
sonra tamamiyle sona ennİ§ olaca'k 
tır. 

Evvelce de yazdığımız gibi bütün 
okul talebeleri bu ayın sonuna kadar 
istedikleri kitaplan her yerde bulabi 
leceklerdir. 

Devlet matbaamın geceli gündüz 
lü çalışmaları sayesinde bugün her 
derse ait kitap basılmış bulunmakta 
dır. 

Bu~ün piyasasya çıkmamış üç 
cins kitap vardır. Bunlar lise birinci 
sınıfın cebir, hendesesi ve biyolojisi 
dir. Bu kitaplar da 29 teşrinievvel 
den sonra hazırlanmı bulunacaktır. 

Bu ay içinde 7 yeni kitap satıcın 
çıkmıştır. Bunlar orta jkulların '3 
ünr.ii sınıfına ait cebir. hendese, kim 
ya. 2 inci sınıfına ait fizik. birinci sı 
nıf tabii ilimleri, liııe birinci fltnıf ın 
fizim yeni olarak basılmıştır. 

Mevcutları az olarak ve yine bu 

ay icinde basılan kitaplar şunlardır: en n ldıı••nnıı .... 
\n. e ) apa : goruncc 

.ı ·•ıa .. 1 ca"mr oıa ..ı 
111\,. •• '"ni k ,.., ~ şıruı. 

rl suıcymanlyenln kub 
• Mimar Slnanın şahese ımarlar tarafından 

be • ı A ·rupaıı nı 

1 . ·
1 
'iaıııh ,·e l a )t't., oto:;ra -

ınu rnrrır ., w 
A .. ı · ·ıe "Son Po ta., f otoı;rafrm 

("J~I 1 1 

sı vardır, Burada pamuk re1<irJe;;i ya 
:-- f,ndık, tütiin ve az mikt'lrda ay 
r:r .. ~i VP~ı İstih.,,.1 eclilmektrdir. 

Orta okul tarihleri , hendese ve 
okuma kitaplan. 

1 .ha:-;1 d Urtarın ! r- 11 .~ r ı. 

t 1 ·~ t 1 'ıı.. • :ıvfaları 
'••tı. l.n'a)J

1 
• arkadaşlarını! 

ltıı t.ıf ilfiti rncı. olup bitenle
tı~' ı aııil'rıe} .e,.aıılattı. \rtık tek·ı' 

~ :ıı o t ~ f IY) .. 
- l dıt lt. 7.cn . . Hn~ülenrnektt·ı 

il .. ar, cıvı kc <l' fTk J gJtt, ,. ho .. f'l'k n ı ı ı ·ııları- ı 
tı 'Ji ar~k ,_e· .' 1 arı «la arkalarr 
tıj t.t>. anıirali~:;·e diiııdüler. 

h r.ttdattı· lıaheri alrnr.a ..ı 1• 11 ul'th . • u ~ 
a) Ilın ... 

.sı evve ce " &bedlerlne benzf'.'r 
tamlr edilmiş ve A 'TU;a:m hususiyetini bo 
nakıflar yap1ırıı11tır. kılrııaktadır. Yerine 
un bu nakıtlar şlındl yı 
Türk moUfleri yapılacaktır. 

yadan ıehrlmlze geL 
• Tayyareııile Rorn~.'.:ıa giden Romanyanın 

dltken sonra Ankara.> ellerinden Erine 
meşhur l<adın ts.>~";:ımlş ve Yeştlköy_ 
tayyareıılle Ankarada a BUkrc~e hareket 
de benzin aldıktan ıonr 
etmtıur. 

ınlSnü meydanı için pro 
• Açılacak otan Eın b8 ıanmııtır. Proje,•e 

je.nln hazırlanmasın& an~vay hatları da de~I 
göre buradan geçen tr U re uzatılacaktır. 

abe e 

Cemal yiizleı;tirihııiştir. 
:\'"etirede ''f.ııınlınriyet., gazetesinin 

Hkili. Hikmet Miinirin Şanıli ile ha
' atli alıp, crııw.k hm.urnna tealliık ~
tlrn , e f,ıkat ha:ka hır nır.::cll'ye aul 
olıııı hir notunu mahkemeye ihraz et-1 
ıııl'k j .. irıirı lıeniiz tnnıaml:uımaım~ ol-

' clu~uııu sö,·lcdi. 
Mahken~e. noterden gelmek üzere 

hıı in nan bu notu tetkik etmek için 
nıuhak"meyi Tr. rini•aninin birinci 
giiniine bıraktı. 

rinde ve bazı tatlılarda saf olnrak kul 
~··~~~ .. ~;;Jµ:ı en çok hamur işle 

lanrldı~ı gibi, beledivece alınmış 0 

lan bir karar neticesinde zeytin yağ 
lara da yüzde yirmi nisbetinde karış 
trrılmaktadır. 

Susam ihracatı bugünkü vaziyete 
göre her vıl daha fazla artacaktır. 

Şimdiki hAlde alJC"Jlanmız Alman 
ya, ltalya. Rusya, Polonya, Avus 
turya ve Macaristandır. 

Bu ay içinde basılıp ta satşa çıka 
rılan kitapların sayısı 635 hindir. Bu 
hesaba nazaran yarım milyon kitap 
basılmıştır. ' · 

Taşra şubelerine sevkiyat devam 
etmektedir. 

Bir müddetenberi gehrimizde bu 
lunup kitap i§lerile me§gul olan kül 
tür bakanlığı neşriyat i§leri direktörü 
Bay Faik Rü1tü bu aktam Ankara ya 
gidecektir. 
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Belediyenin Mikroplu Sulardan L.. .... ·-··---·· .. -··· 
Senede yedlgUn 

B. . K t 8 YAR D I M Öğretmen-SenedekaÇ iZi Uf armasın . - wr;.~~~~YedigünbaY 
Ögwr,.•-.--.... - Hafta · -··· --· 1 

E D E L le M ' o~l11m, senede kaç gün ,,ary, 
Talebe - Anlıyorum .. · 

e var. P:.zar, pazartesi, salı, • 
perşembe, cumn, cumarteŞS"' 
böyle bilmiyôr musunuz. 1 ~ 
de bunlardan baaka günler 'I Yaz mevsiminin tifo hastalığı, Istanbulda bir su meselesi çıkarmı§ 

tı. Tifo sulardan geliyor dediler; sulan ıslah etmek hemen mümkün olmasa 
da, bir tasnife tabi tutmak istediler ve Kırkçeıme suyunu tehlikeli sulann 
batında görerek, orada burada kesme je ve yerine temiz T crkos suyu ver 
meğe batladılar. 

Fakat Kırkçe,me suyu, yalnız 
mahallelere değil, bazı müeaseselere, 

Güneş-Dil 
Teorisinin 

Güzel bir 
izalıı 

Bursa, (Huıuıi) - Edremitli Bay 
Ru-hi Naci Saidıç Buraada bulunduğu 
aırada dil bayramı dolayııiyle kendisin 
den bir konleranı vermeıi iıtenmittir. 
Dil ve edebiyat mt;vzuu üzerinde Ana
dolunun ıesaiz vukuflanndan biri olan 
Ruhi Naci bu fırsatla Günet - Dil Te 
oriıini hemen herkesin anlayabileceği 

bir baıitlikle izah eden bir konleranı 
vermiı, pek beğenilmiıtir. 

Ruhi Naci'nin bu konferansından O• 

kuyuculannuza bir hulasa arzetmeyi pek 
faydah buluyorum. Korıferanıçı demiı
tir iki: 
Şu ~irmlncl un lnkıllpta tarih bilgilerin 

cıe olduğtı gibi (liaaniyat Dml) Alemlntıe dab1 
ıere!ll blı' lnkS,afa phlt olmaktayız. 1D8&D 
dUı:ıyumda gelip geçen ve bugün tarihin 81 
neslııde gömWU olan medeniyetlerin ilk kay 
:liMRa rı'Orkl~ ~. l11ıı g1bl. mey 
aan'a ~lf bir hakıkatUr. DU, Jd medeni 

fakir hal km kesif bir halde bulunduğu 
camilere hatta evlere kadar ginniştir. 

Belediye şimdi, mahzurlu Kırkçeş 
me suyunu, ıslah edip gerçekten içile 
bilir bir hale ııetirinceye kadar her 
yerden kesmeği düşünüyor. 

Bunun yerine elbette ki, sıhhi bir 
su tedarik edilecektir. Ama nasıl bir 
şartla?... Görün üşc bakılırsa bedava 
değil.. .. 

Gelelim Kırkcesme suyu kesilen 
müesseselere .... B~sta "Vakıflar ida 
re!!i,, olmak üzere Belediyeye itiraz 
ediyorlar. 

Kırkçeşme suyunun kesilmesi do 
layisiyle faaliyetlerini tatile mecbur 
kalacaklarını sövliyorlar. Hele "Va 
kıfhr idaresi., Krrkceşme suyu kesi 
lirse, belediye aleyhine dava açacağı 
m ilan ediyor. 

Anlaşıldığına göre belr .. -liye KırlC 
reşme suyunu kesecektir. Lakin di 
ğer müesseselerin bu yüzden hırslan 
masma, belediye aleyhine davalar aç 
rnasma lüzum var mı ya? 

Ortadan şehir halkınır. sıhhatini 
alakadar eden bir vaziyet mevcuttur. 
V c bu vaziyetin, halkın sıhhati lehine 
lial olunması lazımdır. Nihayet biz, 
birbirimizin yabancısı de~iliz. Ne di 
ye davalara girişelim, ne için atılmış 
olan pek isabetli bir adrmm önüne 
l)arik.at kuruyormuş gibi olalnn'L 

Şimdiki halde mazarratlı sular ta 
yİn edilmi§ bulunuyor. O sularla mü 
cadeleye geçildi. 

.. 

İlk alman tedbir, mazarratlı sular 
la halkın irtibatını kesmektir. Yarın 
ıslah etmek yoluna gidileceği muhak 
kaktır .... Bizce bu meselede belediye 
aleyhine dava aÇU)ak şöyle dursun, 
onunla el birliği yapmak, hatta bu 

yolda fedakarlık gösterebilmek lazım 
dır. 

Nihayet berbat sular yüzünden ge 
çen sene içinde verdiğimiz kurban 
larm sayısı malumumuzdur. 

:yeUn yani SçUmal vaı1ıfm en eaaalr, en 111 ----------------------------------------------------------------------------------------------
:rnuııu bir unsurudur; lnmd& da yme ('l'Urk u 
dlll) nln be~ert dillerin k6kU, esası olduğu 

:tahakkuk etmektedir. • c u ş a 
Evet.. dilimizin hususiyetleri ve ana vaa!f 

lan seçildikten sonra Atatürk inkıl!p ve _. 
Devam Ediyoruz 

Jrfan mektebinin (Glln~ Dll teori.si) clhanm 
unu lr!anınıı. doğdu. Şimdi teorinin anahattı 
nı da kısaca görelim. Hava cephesinde beş 

kahranıan kaybettik; Mllsbet bllgiler tabiat tetkiklerinden çıkan 
doğru karuı.atıerdlr. Şu 'halde sağlam bir ne 
ticeye varmak için insan fizyolojls1nl, insan 
plslkolojis1nl, insan sosyolojialnl tetkik etmek fa kat 
llzımdır. lnsanm fizyolojik ses cihazı d6rdU cephe boşalma

boşalmıyacaktır kalın, dördU ince olmak Uzere aeklz tUrlU d 1 ve 
ıea çıkarabilir. Şunlar: 

Kalm - A, O, U, l 
tnce - E, ö, tJ, l . 

İ§te bu sesler sözUn, kelimenin esas unaur 
larıdır, yani konu§til:ıda aaıl olan sestir, yazı 
o seslerin i§arctldlr, notamdır. Binaenaleyh 
bu bapta evvela tetkik mevzuu olan fCY ses 
mcscıcstdlr. 

l,te bu sekiz çeşit sesler mücerret bir hnl 
dedir, bağle.ntısızdır kararsızdır. Bu aeslerln 
bağlanıp kararlanmİı.sı suretiyle bir tam he 
ce teşckkUl etmekte olup bunları yazı tşa 

reUerlyle glSstermek J!zmıgclJrse.. aeall har! 
lere vokal. sessiz bal'.flere konson denildiğine 
göre evvcltı vokal, sonra konson yazılır. Şöy 
le: (K. V.) 

"Türkku§U gençleri kaz.aya 
kurban giden arkadaıılarrnın 
acJarını içlerinde taıııyarak 
Türk havacılığına inanlarını 
meıleklerine karıı besledikle
ri bağlılıklarını bir an için 
bile kaybetmemifler, uçuf ve 
atlayı§ talimlerine devam et-

. l d. " mı§ er ır. 

A nkara ufkuna akşamına
laca karanlığında gece 
değil, bet gencin cesedi 

indi. Gecenin muazzam ve muhte
şem sükutunu. beş gencin, gökler
deki harbin eserini taşıyan hurda
haş iskeletleri fırtınaya tutulmut 
bir deniz haline koydu. Göklere a· 
vuçlarmı açarak iyiliği ve şifayı 

oradan bekleyen insanların elleri
ne gökten kan ve ceset parçaları· 
nın bir yağmur ıür'atile akıvemıe
si ölümü heybetlendirdi, ölümü 
herkes yanında ayakta. duruyor, 
penceresinden bakıyor sandı. Ve 
genç ölü çehreleri gecenin sonsuz 
ve kademesiz ufuklarında sürü
nüp durdu. 

"- Niçin fazla hüzün duyuyo
ruz? 
"-Çünkü insanız. Hayatın zev 

kini dudaklarımızda \aşıyoruz. · 
Fakat, insan mukadderatının 

"Fetih" ankasmm arkasında ka
nat salladığını nasıl inkar edebili
riz. Hüzün, ıstırap, ölüm, ebedi 

ayrılıklar muvaffakıyet ankasının 
arkasından koşmayı menedeme
mittir. 

insanla tabiatin ebedi harbi ka· 
rada, suda, havada ayni tempo ile 
devam ediyor. 
"Muvaffakıyet" in sırrına ermek 

muvaffakıyeti "feth" etmek her 
zaman yiği'&:in, qığın harcıdır. 

Pervanesiz aık. ölü:nsüz yiğitlik 
ıstırapsız muvaffakıyet nerede gö
rülmüttür? 

"- Y anmıyacağn ! 
"- Ölmiyeceğiz ! 
"- Iatırap çekmiyec.eğiz ! 
Fakat: 
"- Seveceğiz! 
"- Yiğit olacağız! 
"- Muvaffak olacağız! 
Diye nasıl ıöyliyebiliriz. 
Tabiatin ebedi cidali devam e· 

diyor. Ve biz fetih yollarındayız. 
Havaları fethedeceğiz. 
Rüzgar, fırtına, ve havadan ge· 

len her maniayı Afyonda telörgü
süne basarak atan inıan gibi ata· 

Nasi1 bir adarll 
Saf bir adam mahkemeye 

rak getirilmi§ti. Cr aralık . 
kendisine göster::·:, soruldıJ: 

- Bu adamın hırsız o 
ihtimal verir miıı!niz? 

- Hırsız olabileceğini 
mem ama, ben tavuk oı.aıı'' 
da etrafta dolaşırken gö~ 
zım cıktığı kadar haykJrı118 

takileri imdada çağırmai' 
l~te benim düşündüğüm bıJ.-

Bf r içtihat me 
- Şu kadın kanaatle · 

riye varml§ bir kadındır· 
- Yok canım? Ne gibi) 
- 48 numara ayağını 3S 

1ı iskarpinlerin içerisine 
na kani ... 

Kabahal ö;end 
- Verdiğiniz ilacı içıu 

devam ederse karımın iyİ 
sövlemistiniz. doktor: Hal 

'ookt~r - İlaca kaç g\i11 
etti'! 

-On beş gün. 
- Gördünüz mü itte! 

~evam etmesini söylemittiıl" 
hat siz de ... 

Kısasa kı~•• 1. 
Doktor hastasına tavsiye 
_ .. iyi oldum, iyi oldutı'•' 

iyi olursunuz. 
Hastn Oa.şla<ıı ~öylenmeıe: 
- iyi oldum .... iyi old~ 

oldum ... A ı sahiden iyi ol(lı( 
O halde vizitemi verin: 
- Siz de lütfen hi,. k•ı; 

rayı aldım .. Parayı aldım ... 
drm,, deyin .. 

Borçlunun ••-' ',/ 
- Kom§uya verdiğin bO 

h1,lber var mı?. ,1 
- Evet ... O para ile bir 

mışlar. Sesini işitiyorum. 

cağız. Hava, kapılannı ~ 
cak. Biz havayı, havanın 
enginlerini fethedecej'İS·tb' 

Bet genç adam. Tabi~ 
la yap'crğı harpte gökte ·-"'• 

Fakat hai-p devam edıJ...-'-. 
Gökle, yerle, hava ile, 'ffl 

liıa tabiatle cidalimiz vat·'/I 
biz tabiate hikim olacak~ 
hummuı içinde çalkanJ1!'~ 
gün gökte, yann tünelde, ~ 
arzın koynunda, bir ~ 
t~~.~l altında bu harbin j, 
goruyoruz. . ıt'J 

Tabiate karıı açılan bilı '!'J 
cidalde buıün bav~ ~~ 
bet kahraman kay~/ 
cephe boplmamıttır; ~ 
cak'~ır. Onun için uçute d• 
yoruz. 

Sadi' 
Eri 

Bu düstur konuoma sesinin yani hecenin 
llk ,.e değl§tileZ düsturudur. İlk inaanlar böy 
le tek hecelerle ko:ıuşmakta idiler. İstidat 

ve ihtiyaç arttıkça ya.nyana gelen mUteaddld 
hecelerle mUrekkep sesli kellmeler teşkil ed!l 
ml3Ur. Bu mUrckkep }~ellmelerln yani mitle 
addid hece seslerinin blrlblrlne yanqm.& ve 
kaynnşmasmda işe (zevlt) dediğimiz ameli 
mantık kp.rı3maslyle bazı hecelerin vokalleri 
'·eya konsonıan dUşmUgtUr. 

Şimdi e:ımıze bir mürekkep sesli kelime 
geçti mt onun asil ve hakiki unsurlarını bul Mecnıualar arasında 
mnk lçln dUşen vokaller! veya konsonlan YC 

rınc koymak ve o keıımenın etımo10Jıaını Hukuki bllgller mzcmuası 
meydana çıkarmak l!ztmdır. Bunun lçln ite -------------
her hecenin önce vokal, sonra konsondan te 
şckkl11 <'lll~ln' ynnl cııaa düsturu unutmama!< 
i rap eder. 

Gc:eıım llk insanın pisikolojik idmk kabUl 
~ ctl'lc : nı iyoruz ki lns:ın zekAaı, kendini l:u 
.nta:ı harici tııeml tanımakla tcşekkUI eder. 
tık inıı:ın da az çok muttarıt bir fasıla lle 
sôrUnen ve lmybolan g1.lneşln azamet!, deh 
ı;etl knrşuıındn hayret \'e minnet hisleri duy 
mu ~·ır ve Clzyolojik kablllyellnln btrlncl \'C 

en b:ı.ıılt s:?slnl ona karşı kullanmış. {Aiti 
dcm!~Ur. işle hu tek heceli ilk sc..oı g1incş!n 

cmnlyct, hararet ve hayat mcntıaı olan ~U 
neşln Jlk adıdır. Artık dl~er ıey'er o merkezi 
malQme nbbet edllerel: t:ınındıj?ı ı:ibl mUcer 
rrt merhumlar dn?tl h'"f' siinc'e ktyaıı tar1kl 

{Sunu: sa. 10 sii 4). 

Son ıayrıında (üç renkli kedi) cava-
11nı tetkik ve mütalea eden bir yazı var. 
Yazının ıon ızlerini adliye i,?erimiz 
bakımından bir kere de beraber okuya
lım: 

"Ticaret davalarının ruhu sür'attir. 
İstanbul mahkemeleri celselere üç ay
lık ara vert:ce!< kadar işe boğulmuş bu· 
lunuyorlar. Temyiz tİ':aret mahkemesi
ne giden d'.>Syaların bir sene geimeden 
geldiğini görmeyonız. En ciddi t:ı:are t 

davaları bu dunımd.ı iken olmıyacak 

işlerin kıymettar hakimlerimizi uzun. 
derin, işgal etmesini tt'essürle gördüğü
ı;nüz içindir ki şu satırları karalaycrum. 

Mahkemelerimizin işi az, vakti çok ol· 
saydı, bu mevzuun münakaşeye değeri 
kalmazdı. Bir ihkakın gecikmesi hak
kın can çekişmesi demektir. Çok defa 
yıllar geçtikten sonra (Haklısın) b:.ik
münü alarak davayı kazanıyoruz; fakat 
karşımızda para alınacak kimse bula
mıyoruz . ., 

• * • 
lslanbu1 serlrya·ı 

Birincite1rin sayııı çıktı. Mutad zen· 
ginliği yalnız hcldmleri <leğil herkeıi 

alaka ile okumaya davet ediyor. (He· 
roin salgını ile na11I mücadele ettik?) 
batlığı ile üatad Mazhar. Oırnan'ın Pa -

riı'te beynelmilel ikinci akıl hıfzıuıh- Yeni TUrk 
hası konferansında yapbğı bir tebliğden 

ıu aatrrlan alıyoruz: 

"Mektep çocukları, sokak çocukları 
ebeveyninin haberi olmadan daha sekiz 
on yaşında gizli sigaraya nasıl alıJiyor
larsa gençler de heroine öyle alışıyorlar. 
Hem sigara gibi kokusu, dumanı vcsai· 
resi olmadığı için kimse de farkına var· 
mıyor. Onun için bugünün ebeveyni 
mektebe ve işe gönderdikleri gencin o
tomobil kazasına uğrayacağından, ya -
hut intani bir hasta~ık kapat.:ağından 

daha ziyade bu gibi stüpefianlara alış • 
mak pnsı olduğundan korkmalı, müte· 
yakkız bulunmalıdır.,. 

Blrinciteırin aayııı çı~ 
devletinin hali ahvali (pr-~ 

mir) - İmet İnönU'nü ~ 
düm (Meliha Avni) - J Is"!) 
yqgrafyası (Hikmet Tut ) / 
yatın sırları (Necip Abdulıı1' 
gibi ( Naki Tezel). 

Halk bllgl•I • h~~~ 
Bu ıUzel tetkik escriııil' z ~ 

sayısını da memnuniyetle 1 ~' 
mu anın asıl muvaff atriyeti" ~ 
evleri mecmualanna örııe) 
sinde buluyoruz. 



7 - KURUN 27 BlRlNCITEŞRlN t9M -
"Dünyanın en büyük gizli teşkilô.tın . 

Greta Garbo Evlenmiyor 

Entellieens servis 
nasıl idare edilir? ·--------
1 

Lavrens Arabistanda devecilik ettiği zar,ıan, kendisinin haberi ol- ı 
madan, bir İngiliz kadın casusu da o tıunla beraber çalışıyordu .. 

Geçen günkü ?i.r .yazı~n~da lngi 
liz entelicens servı.sının Buyuk H~ 
teki mühim bir rolünü gösteren hır 

8
" haberi bizzat ken- ----Giiniirı .~(i/ıret 

,·apmı~ hrlli hn~ 
lı lıiitiiıı ııı ıist· 
/rri ilr lwr~ıln~tı" 
rılwı r;w/ımıun. 
im ·a:ıdcı. Kontes 
1' n/cı'.-ılm /ilmi do· 
fovısi1'• bir f;rrr. dP
f'ransı::;, nrti ~ti Şnrl 
lloyerl<' ça'ı~tı~ını 

filsi tekzip elli 

ttist veni çevir
diği firmde 
Napolyon'un 
metresi oLdu 

t~~~a Garbo "Madam Okamel
\ı;duk~rtaya büyük bir ıaheser 
U ~dan sonra Fransız tarihinin 
: ın kahramanfnı temsi) et-

~'ı> i ~~lal'J 0 Y?nl": Marya Valevskanın 
)t e\ih'' .Uze.rıne kurul"lluf olan 

O)i\>\ıt l!•:ınndeki film bitmiş ve 
t ~ fi~ ılk defa gösterilmi~'ı.ir. 
t 01Uttde ıcde Napolyonun metresi 
~~~de d reta. Garbo, Napolyon 
-~d e Char!es Boyc.r bulu~-

b,, ır. 
QuYUk 

~~len fldarnların hayatına dair 
. ~eltlıi} 1 rnlerde bu kahramanla

~Utkuı• edeceklerin ne büyük bir 
it~~~; ka-:§ılaşacak!arını bir 
li,tik azı:nızc!a anlat.aı~ :ık· 

~~ı hu ~en •.. ta~ihteki büyük bir 
k .... e,i a nku hır adamın temsil 
tticı_l' 1ı:1}:n kabiliyetine olduğu 
da~li., N ayyelesine de bağlıdır. 
..:..~ hüt~Polyon rolünü alan a
~ lde. un hareketlerinde bu bü 

1'l\l d 'ttıı temsil etmesi lazımdır. 
a a~. Ltst, o kahramanı ken-

ohııvncal:sını:. Ra~ 
1.-n '1i r ya:ııla. G nr 
lıımıın. çcdrd'ği 
f ilmlrnfo dcıimn 
ii.ııtiin rolii mulın· 
f n:a f'ttiğini .ııih• 
fonıistih. Kont<'6 
1 'alr:·~lm filminde 
Grrfn f;arlın n<ı.ıııl· 
tlı ? .. nıı ııııalin ('f>:

rnlnnı da 'inr im 
nı:ıdn oT.-11' neni•: ı· 
rıız •. 

bahsi anlatmıştık: 
Orada gördüğünüz gibi. Büyük 

Harpte uzun bir müddet. Al~an to~ 
pitolannm döktüğü maymlerı ~ lngı 
lizlerin nasıl haber ahp topladıgı an 
cak bugün çözülmüş bir sırdır. 

Bunun gibi, bu büyük lngiliz gizli 
istihbarat teşkilatmm daha bir çok 
sırları henüz halledilememi~tir ve 
entelicens servis daima tarihin Rizli 
bir kısmı olarak kalmaktadır. 

LA.VRENS, DEVECi 
lngiltere entelicens servisi. bilbas 

sa Llıvr~nsi ile m~hurdur. Arap ale 
minde yakın zamanlara kadar büyük 
rol oynayan bu meşhur casus bugün 
ölm\iş bulunuyor. Fakat bir ka7.a ile 
öldüğü haber verilen La.vrensin ölü 
mi.ine inanmayanlaT ve onun bugün 
de başka bir memlekette, şekil ve 
isim değiştirerek çalıştığım düşünen 
ler pek çoktur . 

·t d' orsa öyle Bu seferkine gelince, bunuAbiz· Lavrensle beraber ismi hemen 
disi nasıl tah~yyi..ı e •Y zat kendisi tekzip ediyor ve ıne· daima beraber hatıra ~elecek bir kfl 
yapacaktır. h rikan gazetecilerine diyor ~i: dm casus varsa o da, Gertrude Bell 

Bu cihetten tarihi bir şa ıs ro- - Evet doğru. Stokov~kı ıle çok dir. O, Lavrensle beraber bütün Ara 
lünü üzerine ~lrn•! oian ~~a~ aJ~ iyi iki arkada§ıZ. Fakat ııte 0 ka- bi~tanda birçok siyasi hadiseleri parma 
ni zamanda büyük ınes;. 1!~ 1 Na· dar- Ne biribirimizle nişanlanmış, ğınm ucunda çevirmiştir. Her girdi 
yüklenmiş oluyor: !(en ı;ını ., bulunuyoruz, ne de araınızaa e·}" ği yerin §eklini alan ve her girdiği 
polyon yerine koymak ko a~ ~1." lenmek meselesi mevzuu bahso - memleketin dilini konuşan bu kadın 

Charles Boyer'in bu filınıf.~ ı~k muştur. senelerce şarki Ürdünde, arabistanda, 
görenler, onun Napolyon .~01 ~n : "Bu haber bütün asıl ve esastan Hicazda, Yem ende lngiliz siyaseti 
çok muvaffak olduğunu 

1
sdoy Gyot • iridir. Gayet ka'"'i bir şekilde tek· nin emrettiği şekilde çalışmıştn. 

lar. Hatta, artistin bu ro e re a zip edebilirsiniz." • Ekseriya, Lavrensle beraber ayni 
Garboyu sönük bırakaca~ derece- Bizzat kendisinin ıneseleyı bu yerde bulunan, fakat birbirlerinden 
de "parladığını" ilave edıyorlar. suretle tekzip etmesi acaba neye haberleri olmayan bu iki casu'J bir 

Greta Garboyu geçen bir san'- delalet ediyor; hakikaten aralad: gün karşı karşıya gf'lmişlerdi. Yine 
atkar mı? Fakat esasen filmde baş rında böyle bir ttıesele geçme 

1 
birbirlerini tanımıy9rla.rdı . Gcrtru 

kahraman Napolyondur. Greta mi; yoksa hakikaten n,iıanl.andılar de yüzH peçeli bir a'Bp kadm kıyafe 
Garbonun rolü ikinc~ ~landa ~al- ve evlenmeğe te9ebbus ettıler de tinde idi· U\'rens de bir kervanın 
maktadır· Şüphesiz kı fı.~~~ekı ro· sonra vaz. mı. g~tiler? . b"l önünde, 'develeri çeken deveci rolün 
r· . b Gre• a Garbo. aonuk kala- Bunu tımdıkı halde k;'~e. d - de ... 
u k~a 1 Bu;unla beraber, a~ist, miyor. Faka\ bugün, ken 1

"
01

jd e Gertrude, yol kenannda "dunnuı, M ır. Valevska rolünde yenı ve söylediği gibi, sıkı fıkı :0•~ 0 
.. u- Efganlstandan gelen bu kervanı sey 

aryj bir kadın canlandır- ğu orkestra şefinden ya ınl 8 
ar· rı:diyordu. Birdenbire gözleri deveci 

unutu rnaz kadathğını" keserse ınese e mey- ye takıldı: 
mıştır. Evlenmiyor! dana çıkacaktır. - Ben bu adamı bir ~erdcn .. t~~r 

abur orkest-ı ADAM OLDüRMEK BiR HASTA yorum ama, nereden? Dıye duşun 
G t 

Garbonun nıes ş d' . 
re a k' ·ı nitanlandığı UKMI · u. 

ra şefi Stokovs
1 

1 1 eeg~i daha dün A 'k lı bir doktor, cinayet işle Göz1erini onC\ dikmişti. "Deveci,, 

k d 
ev enec men a d "' .. ı· d b b k F k ve ya ın a . • b gün tekzip 

0
• • b. hastalık ol ugunu soy ı e, $Zeçerken. ona ir a tı. a ·at 

haber verilın19tı, u menınB ıdr kt r bilhassa, üstüste ci hiç Aldmş etmedi ve yoluna devam et 

1 
, yor. u o o • d ... unuyor. .. . l .1 nler arasın a yaptıgı tcc ti ... 

b 34 üncu nıtan an- nayet şı eye .. k d' Gretanı? u hatırlarsak pek ıat rÜbeye dayanaıak ~oyleıne .1• ır. Kervan uzaklaştıktan sonra, lngi 
ması old~gund Hakikaten, ar· iddiasına göre, cı~ay~t 1~~erel/ liz kadm casus kendi kendine: 

Laıırcns 

Kadın casıl3 mamak lazım ır. b ·· k d d l hai aevkılennde oy e ır - Sı'mdı· anladım. dedi: Lavrens 
·~· den ugune a ar am arın mu :J k' b t b .. \.İst gençh~ın I nitanlanmış; ay- cevher bulunuyormU§ 

1
' un~ a .. 

11 

bu. -Deveci olmuş ha! l 
birçok kitıler e k ·· 1 l h"lk damlarda bulmak mumkun E 1 ~ 'A 1 " vcr'ılmı.,ı ve b'ır daha lngı'ltereye ay-•:l iıanlanına uzere o • ı atte a vet, .... vrens, rap ar arasına gır • "" 
rılmı• veyan · tir. · değilmiş. miş, deveci olmu§tu ve ... Kervan çe bastmlmamıştır. 
muf, vazgeçıDlt kiyordu. ÇARKLARIN DONDKGÜ YER 

K J' lcsl·a filminde kısa da 
ontrs " · ' 

l G t G
arbo ile karşılaşan Şarl 

o sa rr. a ., . b •A 

B 
. '· 1 n/nra fmr~ı utcr ta ıı ve 

O\CT, t><ıl l J . f ak• . · 
1
.
1 

. ln o/.ııurı 'nımn ur ·ım 
ntr.r ı m ıc.n . . . . 

11 d 
.. _ ·,· '«!n Fransız artıstı ıçın, 

ro er r. go .. ı" b' 
her Jıaid<' böyle bir kar~ıla~mn. ıra: 

.. '·'il Zmus olacahtır. Rununla bc-
mıt.ııı..ı n • h. I 

h
• l n haberler, ır tarn tan 

n1 er, gc c .• 1 .. d. 
G G 

1,onıırı Kısa suren ro 11. ı· 
reta ar , . . 'b . _ ft n ·a .. ntknr ,.·ıymetı ıtı arı· l{rr tara 11 "' ,... _ 

l 
S l Borcrirı mııt'nf fak olclugıınu 

e "l" ar . , d. . / ·ı . .. 
t 

·'d 1 nc1•trdir. '/\en ısı ı mm ~a5 
mı c' . l 1·1 . .... ~ 

t<'~ilmr,Si miinasrbrtıy c. ıh·nnı og -

ı. · ctr'·"n ııa:rtecı l<'re. §'"'le renmc .ı. J f .1 
(J ·mi~ıir· "- Kontes 1' nfosfm ı -

I '> • ,. J f •df · • nn~rl oldııi!unıı murıf' ı 11 r'r 
nıının .• . tn\'hı ,,dl'r<'fd<'rdir· f?aknt r.rf!ta ılı• 
a;.ni bir f ilmd<' rol almanın lıntıra· 
l~nma tıt>rdi~İ :<'ı·lri daima mu1ıa/a::.a 
cdrrr~İ m.,. 

Sari Rovrrin lw rii:f ,,rindr hi r 
~ .., 

1.-nmplimarı lmlwsu oldugu kadar 

ıiipTw~i: iri lıir san11tın da if at!e i dr 
vardır. }' nlrıı: Grcta Garbo ·n sorul- 1 
•n ·dı Şarl Royrr için 11<' diy<'celdi? .. 
Bugiin, lsııeı;li ,-rldıuı börfo bir .mal 
la<ır nedense sorcılmmm§ lmlımuyor .. 

Hakikaten. o günlerde oralarda A Entelicens servis dünyadaki en 
raplarm ipini çeken o idi... büyük gizli teşkilat sayılır. Bir dev 

KADIN CASUS let müessesesi olan ve doğrudan doğ 
VE DICERLERI... ruya devlet tarafından idare edilen 

O sırada Gertrude Bell ile Lav bu teşkilat saat gibi muntazam bir 
rens Aımıbistanda ayni is için çalışı mekanizma ile işler. 
yorlardı. Fakat, onların ikisini de 0 Entclicens servisin merkezi Lon 
raya gönderen entdicens ~ervis bir drada, "White Hali., {Beyaz salon) 
birlerine haber vermemiş, ikisini de denilen binadadır. Burası kapıdan içe 
ayni j!lte tek başlarına ralışmağa hı ri ~irince karanlık bir binadır. 
rakmıştı. Merdivenlerden cıktıkça ışık itiba 

ikisini dr RVrI ayn t,. ... r\ibe mi edi rile belki aydınlık, fakat, esrarengiz 
n lk d l lik itibariyle karanlık dairelere girilir. 

yordn? B•lki de cv,.t. ne i c la E vır: Birisinin J1'\\1Vaffak olamıyacağı ntelicens servis teşkilatı altı kol 
r d.. .. k d'" . .. · . d dan işler. Her sahada ayrı bir kısım 
nı u!lunere ıgerıne ruvenı) or u. t ı ·1 d b b 1 l d . . . . . . eş :ı e en u şu e er şun ar ır: 

Fakat, ı sın ~"nıında ıkı!'lının de "LJar'ı<."'ıv n z t' t l' b 
f 

. . . r r e e nre 1 rn e ırens şu e 
avni zaman znr ııırfa aynı netıceyı si lsrn·ınden de n 1 ld•" ·b· b ld ... ·· ·· l ·ı r, ·k· " n aşı .gı gı ı , u şu 
a ıgmt gon~nce, ngı ter~ld:' 1 1 en be, hnriçte <'illısır. Vazifesi, ecnebi 
susa da aynı numara ven . ': · memleketlerdeki lngiliz sefaret ve 

Gertrude Br-\1. bunun pıbı, daha konsoloshanelerini sıkı bir kontrol 
bir çok muvaffokıyetleriyle enteli altında bulundurmak buralara y 

· 1 h ' a cens servıste ça ısmıc; en meş ur ka hancı casusların girmesine mani 1 
dm cnsnslardan biridir.. maktaır. 

0 

Entclkens servisin meshur casus 
lnr"dan biri de Trebiç Linkolndur. 

Ru ndam da uzun seneler Asyada 
ve Britanya imparatorluğunun her 
tarafında çalışmıstır. Fakat, bir miid 
det f!onra, onun lngiltetedc de başka 
bir devlet he!abına çahşmağa kalk 
tığı görülerek~ deIMl it~ nihayet 

"Bahriye entelicens şubesi,. Ballri 
yeye nit gizii istihbarat işleriyle t:ğ 
raşmak idn ihdas edil:niştir. Biiyt.k 
Harpte Alman mayin gemilerine kar 
şı çahşon teşkilat bu şubeye mensup 
tur. 

Bu teşkilatın bütün lngiliz filola 
[(.Sonu: Sa~ 10. S~ '.Ql /' • 
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Mahkemele rde 1 Büyük polis ha f iye/erinden birincisi : 

Pinkertonun Maceraları 
~ 

Yazan:. Volfgang Haynrlh Tefr\ ka numarası: 23 

Ser ver ·mek var ; sır vernıek yok?! 
Buna rağmen, boşboğazın ağzından lakırdı alan hafiye, 

Şenandohta meyhaneci reisi buldu! •• 

Şilep kazası 
mahkemede a 

- Canım, koskoca bir reisin böyle - Ha, ha ... Hat 
tek heceli, kısacık, ufacık adı olur l§te, yol arakada§larından bilhassa 
mu hiç? birinin bo§hoğazlığmdan istifade ede 

- O kadar değil ki; dahası da rek ağzından bu lakırdılan alan po 
var elbette 1 lis hafiyeııi, diğer bazılannm ağzın 

- Ey? dan da tamamlayıcı bazı sözler kapa 
- Onu da mı söyliyeyim? Peki; rak, Şenandoha ayak basar basmaz 

ama if~ etmiyeceksin, lıa ! Pat Donnerin meyhanesine yollan 
- \....anım, o kadar emniyetsizlik mak muvafık olacağı neticesine var 

gösteriyorsan, söyleme! Seni zorlı mıştı. Karar mı? Karar! 
yan, kim? ! Ve şimdi işte meyhanede! Bütün 

- Öteki adı ela Donner! Pansilvanyayı titreten, ve bir çok ki 
- Yani, ... şu hesapça Pat Dor şinin meçhulü olan kudretli adamla 

mer! karşı karşıya 1 
- Öyle, ya 1 }( •rmızı sakallı seueri, kendisini 
- Ne iş yapar bu adam? cevdirmekte başlıca rol oynayan hu 
- Reis, dedik, a ! susiyetlerini, bu meyhan~de de gös 
- Anladım, ama sureta başka bir terdi. Hos sahbet, herif, gizli teşkilat 

işi de olacak şüphesiz! reisi meyhanecinin karşısnda da em 
- Meyhaneci 1 salsiz nükteler savurdu, cinaslar yap 
- Nerede? tr, fıkralar anlattı, bol kahkahalar at 
- Sen de ama meraklısın lia ! tı; herkesi güldürdü, eğlendirdi. Son 

Birinci kaptanın tevkif ine 
· karar verildi 

Evrak müddeiumumi ınu~ 
den ihsana gönderilmiş, o ile 
ilk tahkikatın açılması kararı 
düncü istintak hakimliğine 
olunmuştur . 

• 
Çoban ibrahı 
nasıl vuruldLJ 
Suçlu Hamdi vak• 

anlattı 

1 
~ Geçenlerde Kısıklı civannd' 

cinayet olmuş, Hamdi ismin~ 
çoban lbrahim isminde ~-iğ~~ bit uf 
m tabanca ile vurarak oldurrıt ~ 

]'"tı ,, 
Hamdinin duruşmasına oU 

Pansı1ı,anyayı kasıp kavuran, 
ortalığa deh.~ct ~n "Molli - Ma 
girler,, gizli te§"kilatını meydana 
çıkarmak üzere, Pinkerton detek
tif acentesi, en kabiliyetzı ajanla. 
rından ~S yaşında bir delikanlı o
lan lr1andalı Mak Parlandı gönde
riyor. Mak Parland, k'1rm1zı sakal 

1 
takarak 11e serseri kıya/ etine gire
rek, Port Klintonda görUnüyor. 
Muhtelif yerleri devre çıkıyor. 
Tremontta, itcra bir lrlandalının, 
BaJ}l:.a bir lrlandalı ile kadeh to
ku~turdıığıı sırada, "lngilterenin 
çiftlik sahiplerini titreten h."Udret, 
buradadır dediğini ~itti. Bu SÖ· 

ze başka bir lrland.alı da, "Bizim 
es1;i /rlandalımızın blltün dü~ -
mrınlarmın köküne kibrit suyu!,, 
şeklinde nm1:abele etti. Pinkerto
nun ajanı, bıı konuşmaya mim
koydu; bımtm bir parola olduğu. 
mı sezdi! 

Mak Parland, oradan bütün kö 
mür havzasının merkezi olan Şenan 
doha geldi. Hemen lrlandalılann bu 
lunduğu meyhanelerden birine gitti. 

- Peki istersen yerini sakla! ra dans etti, hopladı, zıpladı.... Son 
- $enandohta t ra hokkabazlık, sihirbazlılt herzeleri 
Boşboğaz yol arkadaşı, polis hafi ile alaka uyandırdı ... Ve bunlardan 

yesine bu ifşaatta bulunduktan son başka çalıp şarkı söylemeği de ih Ordu ~ilcl>i l>irinci liaptnnı. • 
ra sordu : mal etmedi! 

cezada haşlanmııtır. fi. , 
Hamdi Arnavud~dan ba§1'11 }41 dt• 

bilmediğinden bir tercüman bıJ illi~ 
larak sorgusu o şekilde yapıldı.~ titr 

Hamdi mahkemede f(>yle ~ı11 
Yol esnasında bazı kimselerle ko 

nuşurken kendisine Mollilerden hah 
setmi§lerdi. onlara "Uyuklayanlar 11 

da diyorlardı. Bu havzada kendileri 
ne böyle bir nd takılmıştı 1 

. - Ey, şimdi söyle bakalım; daha Kendisini meyl-İaneciye mümkün Geçen cum\l gecesi, limanımızdan I 
hala böyle gizli bir teşkilat bulundu olduğu k~dar sevdirmeğe çalışan kır hareket eden Ordu şilebi, akıntıya 
ğuna inanmamakta musıi- mısın? mızı sakallı serseri, içtiği içki ile nis kapılarak Hamidiye zırhlımızrn mah 

- Ben öyle her şeye kolay kolay bet kabul etmeyecek derecede sar muzuna çarpmış ve ikiye bölünerek 

tir: ~ ~tt 
-" Koyunları otlatmağa ~ h 

tım, lbrahim geldi, neredesin ~ İt 
seni arıyorum, dedi, ne yapıt e ltıi4 
diye sordum; şimdi görürsün 11 't~ 

_.. Uyuklayanlar,. mı? Bu ad, 
tersine takılsa daha doğru olurdu 1 

- Ne gibi tersine} J 
' - Yani, asıl onlann mevcut ol 
ciuğuna inananlara yakııır dal Çün 
ki, Molliler diye bir ıey yoktur! Bu, 
~~kl8:yan ahalinin rfuaalaroıda gör 
duk~n şeyden ibarrn'irf. Vehim 
mahsulü bir kabus J 

inanır takımından değilim! hoş oldu: yaiıi olmuş göründü! Ve bir kaç dakika içinde batmıştı. 
- Git de gözünle gör meyhaneci biran geldi ki artık ayakta duramaya Bu kazada mesuliyetleri görülen 

yi ! cak halde, şunun, bunun üstüne yı şilebin birinci kaptanı Mahmut ile 
- .- Bundan ne çıkar? Evet, Şcnan kıldı, itile kakıla sendelledi! ikinci kaptanı Remzi evvelki gün ad 

dohta Pat Dormer adlı bir meyhane O zaman da, meyhaneci' Pat !iyeye sevk edilerek, Sultanahmet Ü 
· b l b·1· B M 1 Dormer, tezgah başından seslendi: çu .. ncü sulh ceza mahkemes·ıne ven·l 

cı u una ı ır. unun o lilerin reisi H k k 11 l B • 

pacağımı diyerek üstüme s~P3 i ~t 
hücum etti; ben de kendimı f!'> •• ~ ~'\ 
aya kalktrm. Sonra gitti. Bir f!'>" ~ ' 

sonra yine karşılaştık. Bu sefe~ l\ 
himin elinde bir bıçak vardı. ~ 

ld "' lA B - ey, ırmızı sa a ı. erıye mişler ve di.in sorn:uları yapılm!ştrr. 0 ugu ne ma um? ana kalırsa, ba gel! Sen 'kendi kendine işi azıtacak " 
zı kimseler, onun hal ve tavrından sın; .gel de ben seni y:ola g_etireyim ! Birinci ka~tan Mahmut sorgusun 
§Üpnelenmiş er, -u meyhanecinin Kırrtuzı saJca.llı serseri/gücile a9fıil da şunla1ı söylemıştır: 
mevhum teş1cila1a teis o1t1uğu zelia atarak, yalpa vura vura, tezgaha ka • ''- Geminin sürati gc.yet az, la 
oma kapılmışlardır! Zaten ahali her <ıar yürüdü ve orada elindeki kade kin akıntı çok süratli idi. Ben ma 
Jsılsız şeye o kadar çabuk inanıverir, hi kaldırarak, meyhneciye şöyle ha nevrayı çok iyi yaptım ve., iyi bir ge 
her şüphesini öyle elli, ayaklı bir ha ğırdı: mici gemisini nasıl idare eder~e. ge 

Ya ırzına geçeceğim yahut da eıJI. ~\ 
öldüreceğim. Dedi. Ben de 1< ~ ti 
müdafaa etmek zorunda kaltı t, 
bancamı çektim ve ateş ettİJ'J'l·11 

- Ne} Sen, böyle sanıyorsun 
ı_• '? 

Bundan sonra şahit Hasan ilt 
na. 

- Sanmıyorum; bunun böyle ol 
ciuğundan yüzde yüz eminim! 

- Haydi oradan, sen de 1 Asıl aen 

kikatmış gibi telakki eder ki 1 Ama _ "lngilterenin çiftlik sahiplerini miyi o kadar dikkatle idare ettim. 
ben öyle herkes gibi yutmaml titreten kudret, buradadır!,, Fakat akıntının tesirine kaptırınca, 

Murtaza dinlenmişler, duruf~8 JI ~i 
ğer şahitler gelmediği için bar it 
güne bırakılmıştır. ,.- ~\ı 

Pencereden glran hır ~ 
••uyuklayan,, bir adamsın! 

- Demek vardır} 
- Elbette vardır! 

- Sen, darılma ama, çok toysun 1 Zahiren zil zurna bir sarho.ş ağzın ansızın Hamidiyenin üzerine bindir 
Koskoca kırmm sakalına rağmen dan rastgele çıkan bu tek cümle, mey dik ... 
hala koyduğum yerde otluyor, deni haneci iizerinde müthiş bir tesir icra İkinci kaptan Remzi de şu yolda 

mahkOm oldu . tı, ~i 
İsmail isminde birisi, evvelki eif de 

- O halde, nerede "i len adamlardansın ! etti. Bariz surette hayrete uğrayan ifade verdi: Topkapıda halıçevan AntuvaııJJl j ~ 
ne pencereden girerek l1ir paltj-· . -,. - !:aa, .. işte o mesele"! Gizli te§ 

lcılM, sır vermez, ser verir! .. .. 
- Ser verir, sır vermez!,, de 

mek? 

- Bilakis, b'en.... çete reisi, kırmızı sakallının kulağına ··- Ben kumanda mcvkiinde bulu 
- Evet, evet; kurnaz, zeki, bilgiç doğru i~ildi: yordum. Zaten limana girip çık 

gorünmeğe heveslisin; fakat, hiç te - Sen de bizimkilerden birisin mada mesul olan birinci kaptandır. 
hir mnşaınha çalını~, bekçiler tar .ıi' d, 
dan yakalanarak cürmüme~hud tJIY >u-ı 

it 
ll! 

öyle olmadığın muhakkak! Eğer zan ha? Kumanda mevkiinde o bulunuyor keınesine Yerilıniflir. ~ 
_Ha 'öyle, h"a böyle! Her ikisi C:ie nettiğin gibi bir adam olsaydın, kö Derhal kendini topladı. herkesin du. Eğer bir suç varsa bana ait de hnıailin •liinkii dunı~maııı !011";,t 

Dir! Fakat, hakikat, vaziyetin bu rü körüne inkar da ısrar etmezdin! içerisinde ba*1ra bağıra cevap verir ğildir . ., • 6ay1ıap~ine ve 0 kadar da neııtrt ti!' 
merkezde olduğudur! - Ne yapayım? Kanaat gelmi endişesiyle. elini uzattı, polis hafiye Birinci sorgu Mıkimliği, kaptan Mah tınıla hulun<lunılmuma karar ft la 

_ Hazan olsun her ikisini birden yor bir türlü 1 Aklımca.. sinin a<Tzmı kapattı: mudu tedbirsizlik ve dikkatsizlik yü miştir. / l>ı 
verdikleri olmaz mı? - Hay, aklınla yaşa sen! - Su~. sus! Daha iyisi, benim ar zünden kazaya sebebiyet verdiğinden ------------~- ~ 

- Evet; ller ikisini birden ver - Sen de, sen del Maluma, her ka taraftaki odama git. orada konu tevkif etmiş ikinci kaptan Remzi hak Kuruna abone otoıl" d 
mek' şartiyle, l:)0ş boğazlık eden bulu kes kendi aklını beğenirf ! 1 şalım 1 Haydi, yürii pe~im sıra ı Gel! kında da ademi takibat karan ver 
:nabilir! ve boşboğaz, gizli komitenin - Malum, ma!um! Ha, ha ... Ha!: (Arf,,,_cı ı·nr) miş ve Remzi tahliye edilmiştir • ~e abone edlnv b 

emrile derhal öldürülür! Te§kilat reiı~--..... --.... -----.-~mlll!!-lllİ[ııl---ımll"!"------------------------&d et~ 
sinin bu hususta hiç şakası yoktur, Gece ''Olimpiya,, da nişmılamın Edebl roman : 22 Yazan : Maks El Gitta, nişanlısına gizlice işaret 

- Kim ne derse desin! Ben, Mol Gitla Rcm<l-Ol/Ze Hans Georg Ho- ' ve: # 
]ilerin var olduğuna inanmıyorum! henhag, ertesi sabah buluşup, be- SEVGİ ,• u YAN 1 N CA - Artık gidelim, anne! dedi, st 
cfoğrusu ! raberco hastahaneye gittiler. Git- • • istirabata ihtiyacın var! .il 
_ - Belki bir gün öğrenir de şaşıp tanın annesi Sofiye Rand.olfJ bir _ Pek yakinde t.amamiyle ıyilef'" 

!!alırsın! lnanacağm tutar! şezlonga ~i2anmı1tı. Ni§mılıl.ar, o- nrnda diz çöktüler. Frav Randolf elle- bulacak ı · te ni · ı nız men sı. I' 
- Haydi, cantn1 t Yok ~izli, teşki 1 daya ayal: bastılar. Hemşire Sel- rini onların başları üzerine koydu: Anne, ıordu: Hans Georg da böyle diyere1'• 

]at, yok komite. yok reis! Reis, ha? 1 ma, odadan çıktı. Çchiıirkcıı de - Gitta, kocana iyi, mükemmel bir _ Düğün gününü kararlaştırdınız takbel kaynana.sının elini öptU. fJf 
liepsi uydurma! 1 yanındmı geçtiği Gittanıtı kulağı- kan ol: s~n de, Ha.ns GeQcg, Gittaya mı? Düğünün m:imkün olduğu kadar - Pek yakipde gene görilş!ll,., 

-Bana bak 1 Sana reısın adını na ~u .sö::leri fı.sıuwdı: "Çok karşı bir parça sabırlı davr~n 1 Kızım çabuk yapılmasını arzu ederim 1 re, sevgili çocuklar! Çok geçmede' 
söylersem, gene inanmamakta ısrar 1 kalmayım::!,, henüz pek g~nçtir. Rabbimiz, sizi mu-
edennsin? 1 hafaza etsin 1 Hans Georg, Gittaya muhabbetle rar gelmeyi ihml!-1 etmeyjniz! ~A 

1 k d gözlerini scvirdi. Kız da, göz kapakla- K OV• d k p, Ol~ 
_ Söyle de bir düşiineyim ! Gitta, "peki .. manasına başını salla- Hafif bir öksürük, yaş ı a rnın söz- apmm eşıgın en geçer e, I' 
_ Ama baqka kimseye so··y]emı"ye dı ve uzandığı şezlonga yaklaşıp. an- lerini fasılaya uğrattr. Gitta, doğrularak rmı indirerek: bir kere daha başını çevirdi; ~' 

:s , tt" - Nasıl uygun görürsen, dedi, ben· baktı Bu bak ta k d sev~'"' J. <:eksin. ha? Söz mü? nesini alnından muhabbetle öptü, has· r . .:a e ı: ·· iŞ o a ar !'.~_., 
-Söz! ta: - Çok konuşma, anne! ce müsavi 1 dakarlık, feragat arzuları birİJJY"~ 

_ Knti söz? - Çocuğum, dedi, benim sevgili ço- Hasta, biraz tutuklqarak; Frav Randolf: ki bu saf Ye sikin ifade kaı?',f 
_Kati söz! cuğuml - Bazı bazı, dedi, biraz öksüı•:iyo- - Benim hareketimden evvel evle- Frav P..andolfün gözleri y~',/ 
- Hoş, söylesen de en evvel sen Hans Gerg, ana kıza tahassüsle ha- rum daha! Fakat, başhekim, bunun nccek olursanız, dedi, hem çok sevinir- ne, kendi evlen~ zamanını bll~ 

:zararlı cıkarsm, 
8

: söyler söylemez, k1yordu. Frav Randolf, müstakbel da- esemmiyetli bir §CY ohna.dığını aöyli dim, hem de içim rahat ederdi 1 Lakin, bütUn ruhiyle sevdiği erkekle ~ 
oteki dünyayı boylarsın I 

1 

madına elini uzattı: yor. Yakında daha ziyade iyileşerek ve Lindenhofa veya Vaytcneke gelmem, mekten ne derin bir r.evk ve aJıf' 
_ fvi ya İşte! Söyle bakalım? - O kadar mesudum, ki.. ah, o ka· içim rahat olarak Merana seyahat ede- daha mümkün değil tabii! duymuştu! Lakin, .... ya. Gitta?·· tf 
_ Pat! dar mesudum ki! bileceğim. U.kin senin çeyizini ha.tır- Hanı Georg, bir fikir ortaya attı: nişanlısını sevmiyordu ki! ... Fa1'Z 
- Pat mı? O da nesi? 

' Delikanlı, müteheyyi~ bir halde, ce- lamakla bizzat meıgul olmak isteııdirn, - Ben, düğün•:in buradaki ote11ler- nesi, Gittanm kalbinde, gerek 1' ~ 
vap verdi: çocuğum 1 .den birinde yapılmasını bir teklif ola· nin ve gerek Hans Georgun ıayJ~ 1 

- Reisin adı ! 
- Haaa, ... Pat! Ne de acaip bir 

idi Pat,.. h"ani şu bir yere vurunca 1 

çıkan ses gibi: Pat! 1 

- Hey, alay etme sahi söyliyo, 
ruml ı 

- Ben de öyle! Ve Gittayı da me Hans Georg: rak hatırlatıyorum 1 ları büyük sevginin günün blf1.~ 
sut etmek için kudretim yeten, elimden - Fakat, sevgili a."lne !. dedi.. Her - Ah, evet ı Ne mükemmel olurdu ı yanacağından o kadar emindi )\J~ 
gelen her şeyi yapacağım r halde size böyle hitap edebilirim artık, İhtiyar kadının yanaklanna sevinç Müteakip haftalar zarfınds. JP.' 

- Geliniz:, ~ocuklar: s.'.zi takdis ede- değil mi?. Evet .. Şey .• Gittanın öyle ifadelendiren bir pembelik yayıldı; fa- hazırlıkları bUtün alakadarıtrı 2, 
yim! uzun boylu çeyize ne ihtiyacı var? Vay; kat, aynı zamanda da kuru bir: öksü- katen Y.Orucu günlerle k~ıl 

Hans Gcorg Ye Gitta tezlongun ya- tenekte tamamile döıenmiJ bir Y.UVa rük, göğsünü örseledi.; · "'A.r~ı." 
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1'tanisa vilAyetinde mühim 
işler başarıldı 

rA vusturalya-Lond
ra hava yolunda 
yeni bir rekor 

Cumhuriyet Bagaramında muhtelif mekteplerin 
ve gol/arın açılış törenleri yapılacak 

Tayyareci kadın Jan Betten yolcu
luğu beş güne indirtti 

iki kazamız daha 
elektriğe kavuştu 

' Tayyare bugün in~an oğullarına 
lrnkikatt-n öğünülecek hii) iik zar erler 
kazandıran bir harika 'azi~ etine gir -
mi~tir. Gciklere açıları karıntlar her -
giin yeni hir hamle ile yükııeliyor. 

f'akat, hiitiin emniyet l'İsteın !erine 
ra~men, la)) arclcrılc lıeniiz kaza ol -
masınm ününe ~ec;ilnwmi~t ir. \1 akıa. 

Ankara, (Hususi Muhabirimiz • yapılan istatistiklere giirc, diinyada 
den) - Birkaç gün zar(mda iki kaza tayyart- kazasında iilcnlerin sayıı-ı eli• 
merkezimiz daha elektriğe kavu§muı • ~Pr nakil \'a .. ıtalarına na7.aran en az
tur: Nevıehirde elektrik santrali ya - dır. Hu tla, hir layyareıle ıliğer nakil 
pılınış, muvakkat kabulii de Nafia va,;ıtalarma niı..beten az volen hulnn
Vekileti tarafından muvafık görül • m.m, kaza vukuunda da ~!enlerin, hu 
mü2tür. Kuvvei muharrike olarak di- suretle, az olnıaıınclan Heri gelmek
ğer birçok merkezlerde olduğu gibi tedir • 
gazojen motörü kullanılmaktadır. Ba Son günlerde hir kadın tayyarecinin 
te511atta ha,Iıca zikre 1ayan olan nok- hiiyiik hir zafer kazanması ile diğer 
ta motör1erin celtik kömilrlerile İ§le- bir kadının bir tayyare kazasında til
me!!idir· Bu us~lde Türkiyede ilk de- me!!İ hadiseleri biribirini takip eılerek 

qııteq fa olarak katran ayırma cihazı da vaz gözlerimizin önünde biri 5cvinçli, i-
ı. dfkf~ ve k . . bi roda edilmiftir. kincisi acıklı iki levha çizdi: 
''llıı' na ış yurdu mlldıre ve muallimleri ile talebeler ra · Bundan baık:a Kı~aç liazasm'cla Fram:adan kalkan bir posta ta,·va· 

'" .••e, (Hu -) ıı· · 1 k · J'ler bu d d re·ı· hı'r kaza ı· · d d" .: · 'lte\'ı ıusı - ımız görütülmüttür. Ba ı esır ı a yapılan elektrik tesisatı ikmal e i· " ' ' ne ıcesın e uşınu§ ve 
~ierJi j~ı bi~. zaman içinde çok ziyareti baharda iade edecekler· )erek kabul re~mi gönderilen bir ko- içinde bulunan yoJculardan hiri öl • j:. ba4ıc. er 'orınüıtür· Dün Evi- dir. d misyon tarafından yapılmqtrr. Şehir mliştür. Bu ö)ı•n, Frıını1anm me§hnr 
ıı ıllı. 8aıkı ay Azmiyi ziyarete Diğer taraftan Evimizde b!r. e bu~n elektrik nuruna kavnımuı bir kadın anıkatlarından Maroger' dir. 
e d, ban an, Evin çahımaıı hak' hoparlör tetkilatı vücuda ge:"ırı~e: haldedir , Dirgün sonra meşhur kadın tayyare-
~İ~er: a &fağıdaki malumatı/ cektir. Sekiz ay sonra elektnk ıtı ----~--------- cilerden Jean Batten A,,ısturalya-T.on 

\ir ~llıiıe h bitmiş olacağından gündüzün her Yeni llmbeler dra rekorunu, kendisinden evvel hu 
ı..·1 ~lo11 u Yıl yeni bir inşaatla tarafta hoparlör tetkilitiyle halka yolda rekor kazanan kadın tayyarcci-
"'l Ui ve 1 Belediyenin muhtelif semtleri ay · .. ı a..r r. 8u . a b .oda ili.ve edil- konferanslar verilecektir. d I .. ,. ha Y1 gun erce geride brraknrak, kmyoı-
~ ... ll ) ı~ " l 1 • d ın atmaga ve yeniden iki yüz Jam d 
\'e lrdı-;·7

1
aa:" ı bayımızın yük- Mandölin ve keman ders erı e- d h d k 11

• hı._ <&1lY b. a a i meğc karar verdigı"'ni yaz E 1 · S.i~dern b· e UJ~ydana gelmit vam etmek\edir. Eve son ır .aY -"""~ ce i gün olan hu rekonı hu· 
"'~~ 8oQ ır hale çevrilmiıtir. içerisinde 8725 bayan ve on bıne mıştık. Bu lambaların dikileceği yer gün 5 gün ile kıran Jean Ratten hem 
l\l\1~tlted·- 1000 kiti alabilecek yakın bay olmak üzere 18725 yurt ler tesbit edilerek dünden itibaren ko kadın tayyareciliğinde büyiik bir zafer 
"ll .ı ... ır. dat gelmiıtir. Kitap saray o~aı~n~ nulmalanna batlanmıtıır. ~azanmıe. lıem de insanlara tayyare 
. c...._:ıtlN F AALIYETI: gelen yurtdaılar bu yekWı ıçerı11· --.. --. ---------- kazalarının t~sirini unutturacak bir 

d,h ~ . ne dahildir. koylerınde yapılacak okullann te- sevinç Yermİ§ oluyor'-
li .,.t._ · tıye\ bay d M melatmaları. Akhisar ilçeaine bal;. - · · 

tıd ~l'llh ramın a ura- Mandtı Dikif Ve Nalnf Yurtla • ~ı.. e birer a~~-JC&raoğlanh köyle- Faaliyeti lı Dereköy, Beyoba, Seydiköy, Ço-
tQp· 0"-uına odaları açıla • ban Haaan, Palamut köylerinc1e 

İle ~de ilimiz dikit ve nakıt yurdundan yapılan modern ilk okullarla mer-
• tık· 'çılan b" d·ı k ku · çok iyi semereler alınm~ktadır kezin İnönü okulu, Turıutlu ka-

llı ...... ')'et)- d. ır 1 e çe tuıu D'k. d · · B Zahıde Su zasında orta okul, Salihli ilçeain-
~eıı ~dl.ır~._ .. t•l ı?.lenec. ek ve kanu- ı lf mü ıresı aya.~ A • • 

ikislde art/si, fakat ••• 

Sinemada 
öpüşmüyorlar! 

RC'l;or Taran tayyar<>ci lwr1m 
}an Battcrı 

Kaza k11rbanı Franşu avu'li:atlaruı 
dan Mirel Morgen 

· eı~-=-- ar d I tuna ile yaptığım muli.liatta tale- de ve Alaıehirin Tepeköy okulla-
~lı lh.,'lette bu)uzeran e i:zımge. belerin çalıımala. rı hak. kında ayrı rı, Dere ve Y eniköylerde temela\-
S-11 ~·-ı unularak ait oldu- ı d J •ı! -qı l.r n d' ayrı izahat veraHf er. ~r: · ma, Eıme kazasının Dum upınar 
~.C~'b-ktır. ez ınde tervicine Elliye yakın öğre\ıcısı olan yurt okulu ile Belepıeköy okullan- I 

ns:-.m:::m::=:::-.::;:ı::r.:::=.ıau::m== 
H U 

Per,embe günleri eaat 2 den ~ e kadar ij 
Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 jl 1 

Meccani muayene :: 

d:~,de a.~r1~:ret .Layramında Evi- güzel bir intizam altında çalıtmak · nın temelleri, Kulada tam tetki-
1\k ı :a- ... caıc k t d litlı bir okul binuının açılıtı bu 

~~~f·ı_ ı tbırn ın dip sergisi için a ır. tlak. arada bulunmaktadır. 
Ş:~ı~r Ya.p:~~tebarüz ettirecek Cumhuriyet Bayramın ' 

dıl\J,.111'irı il•- ~akladır. . Törenler Akhitar ilçesinde jandarma da-
>ı-ı .. t.. 11: ~rıh 1 ..ı ·ıA tını' ı'z dahı· ı·reaı· 130 kı"lometrelik tel.efon ıe-"'"' --ctk se ounımunu ay Bı'r yıl 1·ç·ınde vı aye - ' h 
1 "1h"' tuın il b 1 bek-ı·, Erdı"llı" kö--ı ihtiyar eye-~~. ·a.ıa.Jcta u Ü bir albüm ha- linde birçok eserler aprı mııtır. ~· ,.. T 
l 1\ aı' .. ·ıı Ve -- 'h ı · da halk tı·n odur ko··y anayollan ve ur· tdi '-l tr' -&U..-vcut tarı se ızer Cumhuriyet bayramın a , 1 L.o._ k 

r 1 1."rı b' d 1 bu e 1 ıın•tlu kaz••ında Lonca e eıuri 
S 

· .1 ca tes ıt e ilmek- ~ d'lecek o an sere- •- - _..:.L A 
1 

I> armagan e 1 aantıralı Salihlide kotu HWaar, • 
-tıd or f··ı· rı' sırası ı'le a ... aıya yalmzıyakortaum:I ' __ ı. 1 b" .. ...... ı • r-D \atürk büıtü, karaaO ınuı, asrı 
l>ılt~l'tıa.k i ~etıni daha fazla can- Vilayetimizde ya~ı tat" k 

0 
jn mezarlık Poyrazd~lar! ve ~la-

ıtt ·i'-~rk, bı'r·ıçrıı~ tetvik .ko•uları ya- ıtadyomun tribünler• •. A ur. ' .s.- ı ah ne ıu ıaa 
tt,. c .,. ) Part fehirde Sanıö n ıyeaı .. .. • 
ı ,1 ltla.r ... 1• ve ikinci gelenlere me'ı: lnönü bulvarları 1 e 1

' mu- ı k d "e~ •erılecekf takh hastahane ve muba lesi, Sarıkız banyo arına opr~ ~e 
ti\ I ly111 ır. :ı.:?, ya ane, h" bo a'"'ıca pek çok 1öçmen evlerının 

J)ıı .. !l•kçh \'oen h.etinden on beıı·ne cir evleri, kitap aara.yı, zal ıre r- .1 • r- Boldan yol 
..... .1 l · çı ıt ve te arılmalan ile ~eve. . • 
l' hr. aı e toplantıları ya- sası, kız enstitüsün~~. a Kar f ı:rının açılma törenl~n de yıne 29 

bi) .. e~•il ed'I melatmaları, Horouoy, alo : Teırı·nı'evvel Cunıhunyet bayramı-
d "•ı h ı ıni 1 . 1 l S klı okullannın açı ııı , cak 
.~, \ llkın f o an (Canavar) Sanı· ı, l!!h.nlca Saruhanlı, Hocalı mızda bqarılmıt ola br. 
~~~~~~~riM ~~e~ım~f~a~a~r~,~~~~~====~~~~~=======; 
't 1.rla bıı! -ye bu cun:arte- I ı 
ı..~~·~'..'Ç•n yine müra· 1-Hamallar için eı araba ar1 
)>ili) oy o ·ı . {t 
~ e • trc lcuır•ezı erı yapılarak *' 
~~ıı faydreJ, •ailık, zirai 

Ceftıt dl~r l'eriJ ·~~:ı hakkında kon 
Q t ır. erçg tenvir edile-

~,'- •ene ·· r '~ uç ıc·· b·~ h, a. l'aprla.c:! üzerinde planlı 
l'ııJ ıırlrkJ &ından bunun i-

te*•: ... S-h lrıın:rı• baılanılmııtır. Bu 

Gayet artistvari bir kucaklatma. 
Hakikaten bunların ikisi de artist. 
Fakat bir rolde öpütmüyorlar, haki 
katen kucakl8§ıyorlar ... 

Bunlardan biri mazinin methur ço 
cuk artisti Ceki Kuğandır. Oteki de 
nipnlısı Betti. , 

Eski artistle yann için bugünden 
daha fazla parlayacağı aöylenen yıl 
dızm nişanlandıklan haberi verilmiş 
ti. Fakat, dedikodusu çok olan Holi 
vuddan gelen fena haberler iki gen 
cin arasında bir geçimsizlik çıktığını 
bildiriyordu. 

Halbuki, bu şayialar, Betti ile 
Çeki Kuğanm bir müddet için birbir '· ~ Ilı· l.tın iy· ı-..''la . ıra ed'l ı ıonuç vere-

:11 tar"ııl\ Sa. ı ınektedir. 1-rinden ayrı kalmalarından ileri 
~ff!ll\ı-rıpaji)I ~elmittir. Şimdi iki nif8nlı tekrar bu 

lutmuşlar ve resimde görüldüğü gibi 
kucRklatmıtlar ... 

numarada Doktor MUmtaz Gürsoy i 

.r:ı:!!~~_:::;:;:;.~~ia-... .:ff 

Sağlık 
Servisimiz 

Ruaua doktorumuz Pazartest g11nlert 
uat oa be,.ı bu~uktaa ytrmfye ka1\J' ~ 
utemfs ldarelı&Deatnde. Cumarteaı g\lnlerf 
de eaat lt ten 19 • kadar uı.ıeıı Tayyııre 
apaıtmuuııan lkiııcl daire oc numarada 
cıaınıa okuyuculanmw ye.dl kupon muk• 
blllnde kabul eder. 
AyııJ ıekUde dlf doktorlarmıız da ok~ 

yucuıarımızm emtrlertne hazır bulunmak. 
tadır. Dlf doktorumua l'ahretUıı Dl§men 
P&rmakkapı hUkW caddeainde 127 ııum. 
rada Pazartell rtınJeri aaat 1' ııe 20 ara. 
mıda buluadu'1J gibi doktor Necatı Pak
ti de Karaköy Kahmudlye caddeal ı-2 
numarada ealı ve cuma g1lnler1 ayııJ eaat. 
ıerde okuyuculanmızm df§lerllıe bakacat..• 
lar ve ufak tedavtlerlnf yapacaklardır. 

Ayni Z&mf.Dda Beşlktao tramvay cact
deal Erlp apartmıaamda sUnnetı;I Eml1' 
Fidan mubtac okuyuculanmı.zaı çoculr 
l&nm ıunnet edecektir. 

Aynca Akearay Pertn Eczanem ya. 
nmda 3~2 numuada atınııetçl tıe mhhat 
memuru Nuri Eplz KURUN doktorunun 
•ereceği enjeıc.tyonlan beherlnl yedi ku· 
pou mukabilinde ve atımıelerlmlze eıı eho 
ver. teraJUe çocuklarmm sUnnet ıımell• 
yelert:ıı yapacaktır. 

lalmlertnl yazdığıma. doktor. dl.Ş\'f 99 ııtın
netçUere mOracaat ederken KURUN'un 
hizmet kuponundan yedi tane gbtürmek 
'Az•mdll'. 

~ol\ft:f•ıı<Jan'~v!nı!z Kazım Du
d I! bir l.tıg Ver:ı "!nıızde iki defa 
L "k~, Ço~ ha.t': ~ıttir. Bir yıl için
'ttlk t •ııc kon•fP er tarı:.fındnn of. 

ı:. erıv eranal ·ı I:.\>' ar e~· I . . ar verı erek 
~,f ı 'fkli-. " ·1 ınııtır. 

1 Rugiin nişnnlıl.k devresi olarak 
tesbit ettikleri müddet de sona er ... ___ K U R U N ---• 

mis bulunuyor. 
t._ tıd, · tr,l, 
~ ç Sac il elJi k ~ ıosya) ko!u \a-
ttı~ ~ekll)darın k' ar fakir ve muh-

1' \>e lep lev, ıtap ve kalemleri 
li (ltıU tlhiae "zı.~atı temin edil. 
ı._'lke ~iiıdeı/rı nıiıtir. ~n hamallar için 
~ıah11litt Bat ~ıl .batında ilimiz Belediye t~!'3 ;&elerinin hazırlan 
~İtli olına.a: es.~r ~alkevinin el arabaları nurn zınıtbk. Bu nü 

cih edilmit ve hamallar cemiyetince 
de paralan ceste ceste alınmak üzere 
hamallara dağıtılmııtır. ' 

Şimdi iki artistin düğünleri bekle 
niyor ..... Onlar ermi§ muradlarma ... 

OKULLULAR PAZ.\RI 
ANTALYA 

Okul kitaplarının Antalya ve kazala
rımn satı§ yeridir. kırtasiy~ ve fotoğraf 

malzemesi 

Hlzmel kuponu 
Bu kuponu gazete idaresine geUrenler: 

1 - KOçük Ulnlanru paruız butmrlar. 
2 - Kurunun beklmlerllıe parUtZ bak 
IJJ"lar. 

a - Hukuk •• malt mllsavfrlerlne ber 
t11rl0 kanun yollanm paraaıı: sorup ~. 

1.lke'ti uzerınde . Ba- makta clduğun~ y_:_ görülen tip ter 
_ .._ __ .....:..:..lil!A&ka..._~--ı.~1--.L_ı resıınoc 

~-----------~---~-----__J 
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Akdenizdeki tehlikeli 
oyunlar devam ediyor 

FIUsUn, Surye, Irak 

Eski ıralı Başvekili Romen Başvekili bu~ 
Bağdata geldi 

Bağdat 26 (A. A.) -Havas mu lı • • J 
habiri bildiriyor: şe rımızue 

Bundan evvelki hükumet devrin 

(Üstyanı ~ ncide) 
Bugün Fasa hareket eden Kutubie 

gemisine. bütün sefer esnasında bir 
harp gemisi r~fakat eyliyecektir. 
Fransız Bahriye nazmnm sözleri 

Paris 26 (A. A.) - Bahriye nazı 
rı beyanatında demiştir ki: 

T oulon Fransız harp limanı her 
kim tarafından olursa olsun zaptedi 
lemez. f-:fatta bu limana yaklaşmak 
bile imkansızdır. 

Minorlca füıünde nümaJi! mi 
yapdacak? 

Pariı 26 - Epopue yazıyor: 
··cijonun zaptı ferdasında ve 

Londra komitesinin içtimaı arefe 
sinde Akdenizde vukua gelCn hadise 
ler, IOn derece ~dişe uyandıracak 
mahiyettecliı:. Halihazırda Minorka a 
da11y en ziyade asabiyet uyandıran 
noktadır. 

Fransızlarla lngilizlerin bu ada ö 
nünde bi.r nümayiş yaomalan mev 
zuub$ihSolmuştur. Acaba dünkii ha 
d.ise;bu nümayişi tacil etmek icin ya 
pılmanq mıdir} J 

LOadra Porte!mıe mü:ıalEere hıılinde 
_ LOndra 26 .( A A.) - lngiliz hü 

Jı:Uıneti ile Portakizin l.ondra elcisi a 
raamda bir kaç gündür müzak~eler 
yaodmaktadir. 

Bu müzakerderin iki memlek"et 
müdalaası hususunda c:la1ia sıkı te 
maslar tesisini istihdaf eylemektedir. 
Bir İngiliz heyetinin bu hususta Por 
tekae gidip gitmiyeceği henüz belli 
değilse de böyle bir ihtimal mevcut 
tur. 

Mal?m olduğu üzere Jngiltere ite 
Portekiz arasında beı yüz aedenbe 
ri bazı tadilat ile devam etmekte 0 
lan bir ittifak vardır. 

PGaportlar Vize EJüiyrw -
Madrid. 28 '(A.i\.)' - Emniyet 

11mum müdürlüğü, yeni bir emre 
kadar lıpanyol puaport)annm 

Entelicens 

de Kahirede bulunmuş olan eski baş B T t k k A k ra' 
vizesinin ilga edümiı olduğunu vekil Nuri Sait paşa bu sabah tayya • a af e S U a Ş a ffi fl a · 
bildirmittir. re ile Ba~dada dönmüştür. 

Se.lamanka., 25 (A.A.) -Umu- Samldığma göre nasyonalist lide hareket edecek 
mi karargi.hm tebliğinde, dün ye- rin bu avdeti, Bağdadta Filistin ha •1 
niden altı bin esir alındığı ve mü- d 1 · k .:.ı_ı '- Le!_ b·r iP' ise enne arşı şİuaetli oİr protesto Do t ve müttefik Romanyanm Ba•- fine Marmara köşkünde 1 

him miktarda harp levazımı ele h k · · b 11 s are etının te e üretmeye ve Irak Yekili B. Tataresku htı"'ün hususi hir partisi vermiştir. f b !~ 
geçirildiği bildirilmektedir. · · d b' d 0 8 P' 

sıyasetın e ır eğişmenin istikamet \'apurla saat 13 te §ehrimize gelmiş Muhterem misafirimiz le 
Baraelonada Bir: Suiluut almaya başladığı bir zamana tesa bulunacaktır. görmek üzere yanıı Kırıkkll 

Barselona, 26 ~A.A.) - Nizamı di.if etmektedir. Kendisi rıhtımda büyük meruimle decektir. 
amme um1\mİ komiserliği ·~ebliğ e- FiJistinde hadiseler devam ediyor istikbal edildikten sonra Perapalas O"' Yugoslav, Yunan genel 
diyor: · Kudüs 26 (A. A.) - (;azza civa teline miaafir edilecektir· heyetlerinden bir kısmı • 

Dün öğleden ıonra Ge~ralite- nnda bir yolcu trenine karşı bir sui Muhterem Başvekili karşdamnk ü- görme.le üzere bugün husU~ 
nin iktisat müşaviri .B. Cominore kaıt yapılrnl§tır. zere Romanya elçisi B. Telemak da Klnkkale ve Kayseriye gi 
raya karşı bir suikast icra edilmit- Demiryolu Üzerine bir bomba kon Ankaradan fehrimize gelmiş hulun - ---------~ 
tir. Mumaileyh, ikametgahına dö- muş, fakat tren biraz teahhurla gel maktadır. lsfanbul-LondılJ 4l

1 
nerken bat hca medhalin yakının- diğinden bomba zamansız patlamq B. Tataresko. bu akşam busuııi tren- ,, 
da bir lağama konulmuf olan bir tır. le Ankaray3 gidecektir. . Budape~ıe, 26 (A. A.)_ j. 
bomba patlamı,tır. Bu infilak, bi- Suriye seçimleri Tataresko Romanyadan aynldr şaatı beynelmilel kongr:esı. 
nada ufak tefek bazı hasarlara se- Berut 26 (A. A.) - Lübnan seri d:ı, hemen bütün Auupa 
bebiyet vermittir. Polis, ciddi bir mi~e se~i~ler, yüzde yetmi§ be§ nis Bükreş 26 (AA.) -Rado~ ajan murahhaslarının iştiraki"le 
iz yakalamıştır. betınde ı§tırak eylemiş, yalnız müs sı bildiriyor: tır ve kongre, İstanbul - · _J 

lüman nasyonalistler reylerini ver Türle hükUmetinin daveti üzerine tomobil yolu merkezi Bud!;'.ı 
lngiliz BQfvekili Hasta mektcn sitinkaf etmişlerdir. Hüku Romanya başvekili B. Tataresko, mak üzere, beynelmilel daP": 

Londra, 26 (A.A.) - B. Cham- met partisinin gösterdiği 24 namzet Ankarayı ziyaret etmek için bu ak mite t~qj}ine karar vemıiP· 
berlain, bir damla buhranı sebebi- de kazanmı§tır. §M11 Bükrqten Köstenceye hareket Balkanlardaki yol şeraitiııİ /ti 
le parlamentonun küp.clında ha- Yakında kabinede bazı tebeddülat eylemiştir. edecektir. ~ 
zır bulunamıyacak'm'.. Fakat ka- yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu gece yansı emrine tahsis edil Beynelmilel imaat ittifakı 
binenin yarınki haftalık toplantı- miş olan Romania vapuruna binerek mitesi ele bugün hnrada topl":~ 
sına riyaset edeceğini ümit etmek- Adem,· lstnnbula doRnı yola Çlkacaktır. nULGARİST NDAN Gt:'I' 
tedir. 8aşve1cil 8. Tatareskoya, bu ziya KISIM ul 

Salaımanka, 26 (A.A.) - Dün retinde, hususi kalem direktörü B. f: ~. 
ve bugün Franko kıtaatı yeni •• d h 1 Civicianu ile Rador ajansı direktörü Sofya, 26 (A· A.) - s Yo 
den iyi bir halde 31 tank, 68 top. m U a a e B. Hurtig refaka teylemektedir. tondra beynelmilel otomobil,J-' 
345 w b. d f l hafif Bu seyahat münasebetiyl .. bu··tu··n Dragomandan s,·ilengrad'a k l' 

agır ın en az a ..., Bulrraristan dnlıı·ıı·nde"-ı· kısf11Jtl 
makineli tüfek 15 b · tüfek · v K •t • Biikref gazeteleri, Romanya ile Tür 0 "" 

tinam et.mittir. ve 1D ıg. oını esı dün toplandı kiye arasında mevcud samimi dost §aat faaliyeti <le,·am eyl~ 
lmJat c_ '-. .x:. ran Bir Vannr Sovyetler ka •arı luğu tebarüz ettirmektedirler. Dragoman - Sof ya kısmı p 

wsa r-· ı:: A 1.: da açılaraktrr. Pnzarcık --: . ..ı 
P 26 (A nKaradaki misafirlerimiz ı.:... • ı 1 d d 1 tiıJl'lf aria, .A.) - Pegara a- K b I t f I Aısmı ınşaat ıa in e ir .. ~. ıııc"ı 

dındaki Hollenda Sarneç vapuru 8 U e m yor ar Ankara 26 (Hususi) - lran J\ari Pazarcık kısım i~e tetkik edıl , 
Yen adası timalinde 18 mil açıkta (Üstıaro./1. ı ncide) ciye nazrn bugün öğle yemeğini hu dir. Filbe - s,·iJingrad kısıııj 
imdat iıaretleri vermittir. Sovyet hükumeti 22 Hkteşrin ka susi olarak yemişlerdir. şaatma da <>niiınii%deki sene b 

Onragoan Fransız muhribi va- rar projesini üç kayıt itirazı ile kabu Saat l 9.30 da hariciye vekaleti caktır. ~ 
• d d k t 1 d ..l! siyasi Müsteşarı Numan Menemenci M • N nal purun ım a ına ofmu~ ur. e ama ewr: ... 

1 
acarıstan aayo sos J 

1 G · ll le og u tarafından ekselamı 5amii şere tlıJ', 'AsturyaJa. Hayat - önü Ü rin geri çekilmesi bir Budapeşte 26 (A. A.) -""") 
Salamanka, 26 (A.A.) - Umu- nis~et ~resinde yapılmalıdır. G •• D dan Szalassy, bir içtima ~ 

mi .kararıihın tebliği: Aımya e- llakla- ovyet llhul·kumeti muharip Un eş ı• ı sağ cenah müntehasmın yedi Jt(; 

yaletinde sivil memurlar vazifele- . rmın gönii Ü er tamamen çekil • nm kendi lehine olarak ittihY ı 
rine ı. ..... lamı• ve 'bankalar -ılmı•- dileten sonra tannna.k keyfiyetini der . Sil 
~ ır -~ ~ pif edebilir. (6 na sayı/adan devam) mıne muvaffak olmuştur· taPİ 

tır. Dütınan bütün kiliseleri tah- . 3 _ SCıvyet hükumeti kara hu ıe birer ınıvt~t alma#& hqlamrıtır. fırkanın liderleri, yeni ıefe 
'( rip etmi! olduğundan dini iyin- Cludlan kontrolu ile deniz 'l!udu-_ı1an Ş1md1 bir ttırkçe kelimenin bu &1lneıs cııı caklardır., 7 nn so:yıfadan deı·am) ler, daha her tarafta tamamiyle n UJ teorostne 'öre anallz!n! yaptı#rmız yani o B f kala L _1_:1~ tıl 

rmda bulunan adamları, her filo bir ba_şlamamıtbr. kantrolunun birbirine bağlı bulundu kelimeyi le§ldl eden esas ıses unsurlarmı bul u ır r yeni ~t ; 
İnV-iltcre imif gibi çalı§ır. ğu noktai nazarında ısrar eden Keza duğumw: vakit meydana. çıkan heceleri, öte nasyonal sosyalist fırkası oJa. .r\ 

.. H rb Tayyare kuvvetleri, Katalonya • Sovyet hükumeti komisyonlar tara denberl Tilrlt Jehceleıinde manalı birer kclf FRANSIZ TAYYARELERpv 
. a iy~ !1e=areti entclicens şu da Reus Te Sabadeil'i ve Crou tez fmdan tesbit edilecek rakamlann bii mc haUnde kııll8mlmq oıduğ\.ınu görüyoruz. 

beaı., mesaısıni yalnız ecnebi devlet gahlarmı bombardıman etmiftir. tu_ .. n komite azaları tarafından evvel Ve o hecclcrln gUne~ k6kUne nazaran teker l\I:AN.EYRALARI 
l~rin ;\5keri vaziyetlerini öğrenmeğe b l k b teker manalarını toplarsak kelimenin bugUn p . 26 ·( " ..-" ) E oj 
hasreder. Hii.lmn.t~ilerin Mrıoallaln7dJeri cevve a ul edilmesi laznn geldiği kU manııar meydana çıkıyor. anS; n. "''· - n 5 

.. M Valencia, 26 (A.A.) _ R-mı" mütaleasmdadır. Sam! ve art d!1Iere aft kelfmeler UstUnc!e müteaddit mötörlü 96 askeri .,,,,, 
.. üstemlek"e entelicens §Ubesi,, ... M rrv-

M t l k 1 d h teblii: aiaki İtalyan kuvvetlerinin f s de yapılan bu tecrUbc ve tetkiklerin yanıl Fransanm deniz n~ı topraklll , 
. us em e e er e ve ima ye altında pany ·· _ _ı _ ·ı · _, mıı.z bir aurettc hep mUsbet ııeUcelerl ver rek ı. 't J 

kı mmleketlerde yerlı.lerı·n kontrolu Araıon cephesinde miit· eadd"ıt aya gollQC!n meaıne cıevam edil et edecektir. Bu, sadece .ı.11 " diw. • daha b da .ki mest g!isterlyor J.:I, k6k TUrk olmak üzere, v 
nu üzerine almıştır. dütmaa hiicumlan tardedilmiflir. gJnı ve un n 1 gün evvel btltll!ı milletler arıısmdn çok eski bir (sosyo uçuşu olmayıp geniş mikyasts 

' ~· Madrit cephesinde hiikime• .. i ku· üç ftalyan alayınm Kadixe çrktığmı tojik> akru.baıık mevcuttur. h. a· 
.ı...avrenı gibi ca3ualann mensup ol ..., .. katiyetle beyan etmiştir . ı r _manevra mnlıiyetinde ır· de 

Clukları §Ube budur. vetler JDUTaffalayetJi bir ileri ha M . k. k ı ' r Maden köma··ru·· İlk Jıareket 27 hirinciteşÖJJ ,• ~r 
"Ti reketi yapmlflardır Hükimetçi aıs ı. eza ta yayı, spanyaya l I' 

.... ıcaret entelicens §Ubesi,y de tayyareler, hiri huelona cnann gidecek komisyonları emrivaki W"l cnktır· İki motörlü bir i\JIJİO JI 
d::·:: cU:v!etle!'in. bilhMSa harp Mna da olmek üzere ilri Mtm•n tayya- ımcla bırakmak istemekle itham ;t kahı amanı rezesi Astres·den kalkarak ,ı 
yu uzennde llal:ier alma vazifesi ile • le d mı'• v 1 da b 1 J Z ld k' 26 (A ·" ) k ·a k · 

1 resinı diifürmiit r ir. :.- e spanya u unan talyan ongu a • • a. - 8 son- ara gı ece tir. ·ıı'' 
•ça lfD'.:. Bnudan başka ticaret Merin muha · 1 · · k k k b ' t · 19'"7 · T k ~ d cfj- :ı: np erının anca ır in ki§İ eşrın J pazartesı, ür iyede ilk 28 i birin. cit~q:indc hir De< 

e, g~r memleketlerin rekabetini den .ibaret olduğunu resmen i!an et olarak: maden köıniirünü bulan Uzun k t 
kesecek• .L·ıd 1 be d b ek cı tavvare,.ı Ilneııtcn lıarc -e • 
, :ııC"'.XI e ça 1§80 iU e U m Suretiyle komisyonfart bu ra l\Iebmed'in tarihi ke~finin 109 UCU f \r• ·ı , • ) h•• ••k f}O J .. 
dur. • Göz Heklm1 lcamla mukayyet tutmak a ...... •sunda ld'" .. ud·· ır. e m 18) et ası uyu . ı 4 

E 
. ,u yı ununı ur. . • • . J.- . 

nte1icens servisin son §ubesİ Dı. Şükrü Ertan bulunduğunu ilave eyJemi§tir. Erejilinin Ke~taneci köyiinden olan gon ~e Haıno! \'e hır. kıs~ r#t 
""dahili §Ube,. veya ""memleket kon Cağaloğlu Nuruc:-.ımniye cad. No. 31 hu Tiirk .. çocu~ıınmı Ereğlide Köfea~ kanın muhteJıf yerlerıne glde ~ 
!r?I~ .. İsmini ta§ır ki, bu da fngiltere (CafaJo~Ju Eczanesi yanında) S, •• k l 1 zı mcvkıınde ılk olarak bulduğu ma· Hf ,. ,.,-

1 ıçın de gizli bir polis teşki)itıdır ve I Telefon. 22566 On mUnQ QŞQ Qr den ki»ıniirii hugiin milJi endiistrimi _ urPn lllJJ1111nııı.if111fn1111ırrnlHllflınu1111rtllfl .f 
memleket dahilindeki siyasi işlerle - 8 zin enerji haznesi ve mii~tnkhel Türk : ... 1 
'meıgul olur. asın kurumu hayst- 111Nfoniyt-tinin ana kaynağı olmuştur· K u R u .~ 

lngiltered~~ b:_ndan başka, cina ~-:::::::m.uDito:u~;~::::::==:I yel divanının d
0

fln Zonguldak halkevi tarihinde altı t!f' 
yetlerle ve dıger ~.aydudluk ve hırsız il . . n yıldanheri kömür hapamı olarak ya - ilan tarif e;1 
Iıklar18 uğraşan gizli bir polis teki :: Necatı Pakşı ~ verdiği karaar ,aııımuta olan mutlu günün yıldö _ , 
latı vardır ki, o ente1icens servis(en gn Hastalarım bergiln sabah 10 dan H (ÜJttarafı 1 nride) nümünü hn defa da hüyük törenle 11• yfal d t'ıni " / 
tamamen ayndır. • akşam 19 za kadar Karaköy Tünel :ı kut1ulam k .. h la an sa. arın a aan :ı 'I 

• ıinin okuyucu lan rahabız etti~ .. a. ud~d<-re anı r nan progra· Resmt ilAnlar: "' ' 
Bütün bu teşkilatı kim iiare eder? İ meydanı Tersane caddesi ba§mda No.i! lek ıP ma gore, fım 1 en ça qmalara ha§lan- j.11" , 

Bu, teşkilatın Cromuvell ta fi d Ü 112 de kabul eder. g ve mes idib ve nezahetine uy. mqhr. Dördüncü aayfada jlJ_ , 
kuruldu~"" gündenben· es ra ~ 1?~ :: Sah ve cuma günleri saat 14 &n;; gun olmadığı neticesine van•-·...&ır Üç ve ikinci sayfalarda -,,,"'- • 

, t">- rarengız ıgı :· ı• AUUf~ }';en/ nufu/ı B·rincl sayfad • 
ni muhafaza etmi~ bir noktadır: lf 1!.::ac.far paraıızdır. D Bu itibarla iki tarafa müracaat e- B~crJık ilanlara iri'~ 

ld.arenin yedi ~efi vardır: Bunlar ..... • ' ... :aımuma..-::::::•=====z: dilerek bu nqri~n tarz ve ifa- Z.ongultln~ 26 ( A. A.) - Zongul- ;icari mahiyeti halı. o:~ 
aeneae bir topianır?ar ve 0 yuvarlak rxııı 1 il" a~ desinin malek idib Te nezaheti- dak - Adana bugünden itibaren tel~ küçük ilanlar 20 kelinıelil' ~ ~ 
~asa t?plr\n~S!,, . denilen bu içtima Ü Opr atör u roıog ş ne uypn tekilde tahfif edilmesi- fonla konu§maya hatlamqtır. I fası 120 kunı~tur. Es~i ,~, 

~ ~:.:l:: :::~~::~:en:•;: 1 S OreyDyo~' t~~ 
1 
i ::: :!~::.::::.:. ::..,ı.:; .:ı:--=• n.wa ıı.. ~'u';!:ıcı:!ıan,,,Ud~=~:;":~ 

,.,. reisi olduğu haber verilir ve iş h ama İ Hayıiyet Divam arbdatlanm;~ Diş Dok loru :: Jınmaz. Uzun müddet ~~ 
lr'"rn;:ı çağıml.ır. ~I Beyoğlu lstiklaJ caddesi Parmakkapı • D b i ilanlar tenzilata tabidir· .,P'J 
. Bu ~fT~. fn~l'ifterenin l>ir çok ii Tramvay durafr No. 121 birinci 1 bu rıcayı kabul ederek meslek i- eyt O içer 1 mek hususunda yalnız \-ti Zı 
«fnfef •e i:Lre adam lan Sin\ rı,, bu g kJttalcl dib ve nezahetine uygun olmayan Yalnız CUMARTESt GUNLERt sıran V AKIT YURDU ?.. 
ite gelmif ve gitmi~tir. ıi M~~eae lıanesinde butaJarmı her· netriyattan tevekki edeceklerini 

1
. YALOVADA, sai. günler Kara- J Kemalettin tren ilan J 

Umumi ı eia Ji,,Ja en ı...:ôn olar. : ' ı ;ı. ... , 1 &-ZO a;asıoda la bul ümit eder." gUmrlik tramv•y durağın:: .. :J mUracaat edilmelidir. ,,J /' 
~Ciam~: Saraya ·re kralm odaama,:i e--Jı-:. Bu karar, dün r.!qam, Basın Ku- .: ayencbancPlnde hastalannı kabul Telefon: lstanb~ 
asredi~ zaman ve 1'aher aöndemıe : ·k· • · · f d ı~'- ı"I eder. 
'_J • •:::::::il nımu ı ın.cı .re.ısı .t:ı.1 r.a ın an a u.Ka- ::::w=======rmrm: IHRaıwııtfntlllnumwııııuııııııııuJUllllllUıınd aea PiP. çzlcabilir •• 
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1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları ----------------· <!tunhu • • • 
ıtı].ı. tıyeıın 14 ·· .. 1 k gedt ıesmınde '""etin · . uncu yıldönümünde Beyazrtta yapı aca ;ı; 

ij lShk)aJi · • • J n kahamanları 

Levazım iimiıliği ı 
ilanları 

Merkez Komutanlığı Binasının tami-

Marmara Varibahri Komutanlığı Satınalma Komisyonwıdan: 

CiMi Ki'Zosu Tahmini Tutarı llk Teminatı Miinaka.~ 
Ctınck :: ıçın canlannr ve u zuvlarınr feda etmı§ 0 a . 'b'' 

zar d' uzerc 1r.1 hsus bır trı un 
ı.. •• c ilıni~r ma u Subay ve Erlerle şehit analarına ma 

1 
•• 

ri S-11-937 cuma günü saat 14 de Fi. Kr. S. Lira Lira Ku. Saati 
Tophanede İstanbul Levazım amirli - Bulgur 50.000 12.50 6250 468 75 11 "t'tl "' ır. Bu t 'b" . 1 1 ehit ana an ıçın 

eıı dtrhuJi rı une gırecek malul Subay ve Er er e Ş ği satınalma Komisyonunda pazarlıkla Pirinç 25.000 24 6000 450 14.30 
r Arzu .. ~cnıye kartları kazalara gönderilmi,tir. al b'I' 

"\! er h.. · :ı 1 dan a ı ır -
· uvıyetlcrini isbat ederek kaza kaymakamlrk ann (B.) ( 73 lO) 

yaptınlacaktır. Keşif bedeJi ı 72 lira Kuru Faaulye 40.000 l:S 6000 450 16 30 

Ziraat v k Komisyo-nundan· e Aleti Satıntilma 
1.-R • 
2. - ııt~ah ?.arf usulile 50 kilo sulfat dö istriknin satın alınacaktır ' 

58 kuruştur. tlk teminatı 12 lira 98 ku- Komutanlık Teşekkülilndekf kara eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda cins 
ruştur. Şartname ve ke§fi Komisyonda ve miktarları yazılı üç kalem yiyecek maddeleri ayrı ayrı kapalı zarf usulile 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko- satın alınacaktır. Eksiltmeleri 2/ Teşrinisani /937 sah günü hizalarında gös-
misyona gelmeleri. terilen saa~rde 1zmitte Terune kapısındaki Komisyon binasınd:ı. yapılacak-

(221) (7322) tıI'.. Bu işe aid şartnameler İstanbul Kasnnpaşa Dz. Levazım Sattmı.lma Komis-
• • • yonundan ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 1steklilerir. ayrı ay-

3 - Ek~il:men bedeli 2500 lira, ilk teminat 187.50 liradır·. . d 
Pılacaktır e "11-11-937'' de saat on begte Ziraat Vekaleti bınasın a 

4. • 

Dikimevleri için 798614 metre beyaz rı ilk teminatlarile birlikte kanuni vesi kalarmı havi teklif mektublannı muay
ve siyah Stil ipi 666 kilo pasa ipliği yen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri 
11-11-937 perşeınbe günü saat 15 de 

ııı~- Şan.nam.el A . K misyonundan, "Ulda z· er nkara'da Zıraat Vekaleti Satınalma o Tophanede İstanbul Levazım amirliği • ~ • 
(6883) 

~ ıraat MUd" l" v .. d .. 
2 

· - lstekr ur ugun en para :ıız olarak verılır. . 
49Q say 

1 
ılerin teklif mektupları nı teminatlarile birlikte muayyen ~

:tı.. ı ı kanunun 2 . 3 .. .. dd ' . d 'k dı"Jen \'csika ar a •t.ıC saat' ncı ve uncu ma e.erın e zı re 
lndcn bir saat önceye ka dar Komisyona vermeleri. 

Satmalma Komisyonunda kapalı zarfla Marmara tJssübahri Komutanlığı Satınalma Komi$yonundaıı: 
eksiltmesi yapıla•;aktır. Tahmin bedeli Cinsi I1ilosıt Tahmini Tutarı ilk teminatı Mihuıkoscı 
11415 lira 20 kuruştur. İlk teminatı Fiatı Lira Lira K. Saati 
856 lira 14 kuruştur. Şartname ve nü- Sad y v 20 000 94 18.800 1410 11 de 

(4007) (7297) . . .. ··ı bT t e agı , . • 
munelerı Komısyonda goru e ı ır. s - Zeyt' y v 0 000 70 7.000 525 14.30 '' 

kl'l . . 1 t ki" ın agr 1 . 

dand 
arnıa Genel Komutanlığı Ankara 

l-a Satınalma Komisyonundan: 
\ıi:_ ır la ne~· v. uygun se-
~~ ha" ~1ne 0050) kuruş kıy met b!çilen \'asıf ve örnegınc 
h....le .ıvan veı · günü saat 
'"'l satın ensesi kapalı zarf usulile 8-11-937 pa:ıartesı 
2 - :a alınacaktır 
uı una ald · bTr Eksilt -

11,,_e tirec k . Şartname parasız o !ara~ Komisyondan alına ı 1 • •1 
. ~ede; lerın (6~0) liralık ilk te mina l makbuz veya banka mektub: .. \e 

e\'\oe.ı Ko:ıh b~lgeleri muhtevi tek lif rr.ektuplarını belli gün ~a~t on 72~7) ~ 18Y0na vermi§ olmaları (.~Oo2) ( 
tlııcı ~ınet 3:-::----=------------------

~ıı: tlncu Solh Hukuk Hiklru 

d'<lcına F 
l:ı:,~de l<Uı;Uk &tlhto Macar kardeşler 

~'"-ı.ıııanııa h ıneydan sokağmd& 33 No. 
~tın ~ Beyazıt Soğanağa mıı 
~ 'I'>. l ~o d 1 BOka:ınd& Emek apar 
r...~lc~ 1 · a lreıthat'ın EmlAk \'e F.y 
'""ıl ı.. zınır ~ "llkır Yol §Ubesindcn almış olduğu 

'I Czı 133~1{ ~ tatıkrıız tahvilinin (Al ter 
ı,~ ta.ıııııı ; 0

• lu muvakkat makbuzun 
' V9 ll1U eııvıye edilmemesi hakkında 
~ ile racaatı Uzertne 93f/530 No. 
tıı;.._~·ll'ı ve :Ptlrnakta olan mahkeme \'e 

li ı~e lllezıtUlen gazetelerle yapılan ıııın 
t~ i o Uııan ür tahvuın mUddc.lye aidlye 
~"~it ve ~ka kaydı ve mUddetl iti 
le lt lcetıııe ç bir tarattan iddia ve iU 
1a7 1• t 'tıııJ.ını, Ye hatta. mUddeasmı yemin 

"'CI " Oldu""·-
111 llıtdd ısuııdan ticaret kanunuıı•Jn 
....._, eııtne levtikan tahvilin faiz ve 
~ ve ~Uddel ıicltıhata itaya mec 

'l lb~ eyrıyeun Maliye Yekalellne ;e 1°'9~\ Ye aleICısua gazetele~le IJA 
k a leııı ldtJg-u &rihlnde mahkemece karar 
·eabı ~davandan knnunt mUddetı 7.arfın 

l1l>~t CdiJrnediğt takdirde hUkmUn 
Cdece#f 11Anen tebliğ olunur. 

~ 
r· ~ I< TOR 
e~~ 

aı.licr tu etttn Atasagun 
"~ttı n sab lı ta lar1 11 ahtan bekiz buçuğa 

ı 1 'hrc a den 20 ye kadar Lale 
rıı.ı,., Pal tnı"nl 'k' . d . C "'itad .. an ı ıııcı aıre 

d ı.ı.~rtca· a hastalarını kabul eder 
ar ha ı &üııı • . 

be Staıa crı 14 den 20 ye ka 
r ot. tını 

bu ıııuYuc parasız, Kurun. Ha 
ınd Uları 

t fllı.ı nı dakupon muka· 
aycn 

--------· Deniz Levazını sa-
f ınalma komisyonu 

ilanlaıı 

h ·n edilen 
ı - Beher kilosuna ta mı . 

bedeli (11) kuruş olan (85DOO) kıl~ 
.. 1 . 't rin- 931 kuru fasulye 11- kıncı eş 

' ·· .. saat taı;hine rastlayan pcrfembc gunu .. 
. 1 nmak uzcre 14 de kapalı zarf usulıle a ı 

münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (70l) lira 
(25) kuru~lur. Şartnamesi Komis~?n 
dan her gün parasız olarak almabılır . 

:> _ lstekliJerin 2490 sayılı kanunun 
tarifah dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç bel
li gün ve saatten bir saat evv:lin? kn
dar Kasnnpaşada bulunan I"'omısyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-

meleri. 
(7301) 

Z AY 1 

C rnh . t Orta m"ktebinin birin-u urıye ~ • 
• f d 2 r:ene sınıfta kıılma ka-

cı sını m an ~ w 

v • k bett'm . .,.,nisi çıkaracagım-
gıaımı ay ı , .J w 

dan hükmü kalmamıştır. 
J!chmtJcl kı::ı Saiilıa 

A rı 7, n .. ~ c eder. Telef: 2a953 
' ."<l(f Bevogvlu Onbeşinci ilk mektepten 
t~tı ~rı~'<le 

926 
J 

927 
inde mezun olarak al-

l?t:to.or. l~u tıı 1ı>elrt.:t Kard~ler Llmlte-d - senes · tt · 
lu~ -ıslUıı"- '.ınurıutıından: d v h d tnarnemi zayı e ım; ye-
ı.:"1 '(t ... - leAıı • ıgım şa a e k' . . h "" k 
""'' :t .. ~kı;ı ]{ " ııoltakta 15 numara:!a nisini çıkartacağımdnn es ısının u - ' 

:te\~ ~~e ttur:~~:§~r Ltd. ŞU.) nin fes mü yoktur. 

te ı erın kanuni belgeleny e . e 1
' Sabun 15.000 42 6.300 472.50 16.30 ,, 

mektuplarını ihale saatinden bır saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. Komutanlık kara eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları 

(22o) (7 321) yazılı üç kalem erzak ayn ayrı kapalı zarf usu1iyle satın alınacaktır. Eksiltme-
:,. 4 • leri 4/ Teşrinisani /937 perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde lzmitte 

idareleri İstanbul Levazım amirliğine Tersane kapısındaki Komisyon binasın d~ yapılacaktır. Bu işe aid şartnameler 
bağlı müessesat için 509500 yemlik ve İstanbul Kasımpaşa D.z. Satınalma Komısyonundan Ankn.rada Dz. Levazım 
60000 kilo yataklık samanın kapalı zarf- amirliğinden ve Komisyonumuzdan be delsiz olarak alınabilir. f.steklilcrin ilk 
la eksiltmesinde verilen fiat Vekaletçe teminatlar1ylc birlikte kanuni belgelerini havi teklif mektuplarmı ayrı ayrı 
pahalı görüldüğünden pazarlık 2-11-937 muayyen olan gün ve saatlerden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine 
sair günü saat 14.30 da Tophanede Le- vermeleri. (6884) 

Satıhk Un Fabrikası 
vazım amirliği Satınalma Komisyonun
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 11090 liradır. 
İlk teminatı 831 lira 75 kuru§tur. Heı Midyat Malmüdürlü~ünden: 
ikisine ayrı ayrı fiat verilecektir. Şart- Muamele vergisi ruhsat Unvan harcı ve zam cezalarından 28651 lira 81 
namesi Komisyonda görülebilir. İstek- kuruş borçlu Siirtli Yusufun Midyatm Işıkls.r mahallesinde kain ve 11400 lira
lilerin belli saatte Komisyona gelmele- ya itarşı birinci derecede ve birinci sıra numarasiyle Estelli Ali oğlu Şehmusa 
rı. (223) (7324)' ipotekli tahtani iki oda bir ahır Uç eyvan dört su kuyusu ve avlu fevkani altı 

• • • oda bir eyvani mUştemil 110 ve 45 bey gir kuvvetinde tam teşkilatlı iki motör 
Okullar için 13090 metre haki ve ve Sımens elektrik makinelerini havi un fabrikası ve binasının tamamı tahsilat 

12600 metre kurşuni ast.ı:ırlık bez komisyonunun 2 ve 4 numaralı kararla riyle ve kapalı zarf usulile satışa çıka-
2/ 11/ 937 sah gUnü saat 15 de Topha- rılmıştır. 
nede İstanbul Levazım amirliği satın- A) Birinci ihale 11/1. Teşrin/937 gününden itibaren 21gUnsonra1/2. Teş 
alma Komisyonunda kapalı zarfla ek- rin/ 937 saat 11 dedir. 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli B) Muvakkat teminat vergi kaydın daki 51200 lira kıymetin %75. u 3840 
8361 buçuk liradır. İlk teminatı 627 liradır. 
lira 12 kuruştur. Şartname yp; nümune- C} Talip olanların yevmi mezklırde muayyen saatten bir saat evveline 
si Komisyonda görülebilir. 1steklılerin kadar teklif mektubunu ve teminatlarını havi zarfı Midyat kaymakamlığında 
kanuni vesikalarile beraber teklü mek- müteşekkil idare heyetine tevdi etmeleri va muayyen saatte hazır bulunmaları 
tublarınt ihale saatinden bir saat evvel ilan olunur. (6955) 
Komisyona vermeleri. 

(187) (6971) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

R 1 
1 - Şartname, Keşifname ve plan !arına tevfikan Muğla. müstakil müdür-

n bu/ Komutan- tüğünde yaptırılacak kara barut deposuınşaatı eksiltmeye konmuştur. a I II - Muhammen bedeli 2943,39 lira ve muvakkat teminat 220.80 liradır. 
iği İl n BTI IlI - Eksiltme, 2 - XI. 937 tarihi ne rastlayan salı günü saat 15 de Ka-

;.·--------~-~ bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki nhm Komisyonunda yapılacaktır. 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 302 çeşıt cer: IV - Şartnameler 15 kuruş mukabilinde hergUn İnhisarlar Umum MUdilr. 

rahi aletin ihalesi kapalı zarfla 12/2.cı lüğt! inşaat şubesiyle Muğla milstakil Müdürlüğünden alınabilir. 
.. ·· saat 16 .da yapı-

Teşrin / 937 cuma gunu . d V -Eksiltmeye iştirak edeceklerin, bu gibi işleri yapmış olduklarına aid 
Iacaktır. Muhammen tutarı 6150 lılraKır. olan vesika•armı inşaat şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası alma 

. ·· ··ğJeden evve o- • 
Şartnamesı herg.ın ° t kl'l • 462 lnrı lazımdır. 
misyonda görülebilir. ste 

1 erın k VI - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte Münakasaya 
liralık ilk teminat makbuz veya m

2
e - iştirak vesikası ve % 7.5 güvenme para lariylc birlikte yukarıda adı geçen Ko • 

. 490 sayılı kanunun ve . 
tupları ıle 2 'k 1 . 1 mısyona gelmeleri ilan olunur . (B.) (7061) 
3 .... . .. ddelerinde yazılı vesı a arıy e _ ı 

ı.·vU ma b' 
birlikte ihale saatinden en az ır saat 
evveline kadar teklif mektuplarını ~ın
_, kl d K utanlrk Satınalma Komıs -
YI 1 a om · (7306) 
yonuna vermclerı. 

1 "il "- Caret arar verllmlı ve key so :J 111mıarad.a 
"lıı il.ile caltııın ı:e tesciı ve flA.n edllmlıtır. Ycniköy Mer/rf'SO w • • ---------------

tı ıtı:lt "e :l.Jl ve bir hak iddia eden Mustafa oglıı Ecmal 
ıı. ~~ itten bı larını nihayet ilıl.n tari c .. 

ltı!e1tı taa r Bene Zarfında §irk et lda~ H . c i Ask e 11 /{ 1 I a-
lı~ ~elerı ,.:ı~:r heyeUne müracaatla llllllUU1!nllll-lllllnUlfıtlfNllln111111tnllln111111111ft"lmtıtııu 8T1 /l' An/BI 1 
~ ~ 11rnu ııa11 aıu mllsbltclerlnl getir 8I1 a 

1 ~ ~:::::::::::~:;:.· ....... __ u 1 LJ s ----··-----
"tııt _,.Ca ······· --·--- Ed 't'n J25 Bergamanın 535, 

ı 0.."',.:1be l:Uıı1nerıl hluayene g 29 b" . . A ır;mılı32 ton.yulafı 8 - ıı - 937 ~-·~llu I' tes"ı ırmcıt,.Jil yva ıgın "lııııa ~ 'l'aeb e&at 2 den 5 e kadar Ulus gaze ,. . aat 11 de pazarlıkla ihale 
t:~~lrı::~a I:>a~~:rnak .. Palangada 25 D rin Cumhuri)•et .bay.ra;;undan ::~::::~r.s Edremit yulafının ilk te· 
~ 1 Parası r Mumtaz Gürsoy ıı . 'b yeni makinesın e ve . tr 1402 lı'ra 50 kuruş, Bergamanın 

~ rnu=ıyene eder Ü ıtı arcn . d -basılacaktır. mına lıw 79 r 
:t:ı::ı..-:za:a:aa:.~":11111 büyük hacım c 2406 lira 50 kuruş. Ayva gın 5 ıra v Her aOn 12 sayfa 25 kuruştur. ıstekliıerin belli saatte ko· 

" lJ R u N fit misyona gelmeleri. 
4l.!?o~· --.. • şekil ve kadr~S\J (554) (7225) 

.• e TARiFESi Uluı yeill d W•1 b" 

Memll'keı 

dqmda 

• Ankaranın egı u --------------
ıle yalnızk. nin haber ve fikir ... 
tün Tür ıye / L .A N 

gazetesi olacaktır. lstanbul; Kadıköy Sulh icra Dairc-

__...lfflllllllf!fltllllltııı111111ııt1n sinden: 
""""'"'"'"llllınııııttl Eir borçtan dolayı mahcuz olup sa-
----------- tıhrak paraya çevrilmesi mukarrer 

bulunan koltuk, halı, dolap gibi hane 
eşyası 5-11-937 tarihine milsadif cu
ma günü saat 10 dan 11 c kadar Kadı
köyünde koltukçular içerisinde satıla
c:ığından rusümil dellaliye alıcıya aid 
olmak Uzere talip olanların yevm ve 
saat mezkürde m hallinde hazır bulun 
malan ilin olunur. 

Terzi Bayan ikbal 
8partımanlarm 

Lalelide T11yY3:~·ncite§rİn başında 
daki dairesinden 1 1 

(Eski Elham-
Beyoğlunda Sak~~~nduğu Elham • 
ra) sinemasının m~raya ta_şınacaktır. 
ra hanında 5 nu der. 
Müşterilerine arze 
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-
-----~------------l HURUNa abone olu

Devlet Demırgolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Tevsiat dolayıaiyle Afyon iıtaıyon unda yapılacak yeni gar binası, hancar, 
anbar, kömilr deposu, hat fertfyatı ve döner köpril k1ğir aksamı inpatı kapalı 
zarf\ usuliyle eksiltmeye konmuıtur . • 1-Bu iıterin muhammen ketif bedeli ceman 360000 liradır. 

2 - fateklileı-. ı bu ite aid fenni ıar tname, proje veaair evrakı Devlet Demir 
~·ollarının Ankara, Haydarpafa, Sirkeci ve Afyon veznelerinden 18 lira bedel mu
kabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 5-11-937 tarihinde cuma günil saat 15 de Ankarada Devlet De
miryolları işletme umum müdürlüğü yol dairesi binasında topla.ı;:.cak merkez bi· 
rinci komisyonca yapılat.:aktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin apğıda yazılı trminat, ve vrsa· 
iki ayni gün oaat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olmal<ırı lazımdır. 

A - 2490 sayılı k~nunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 18150 liralık mu-
vakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve prt namede yazılı vesikabr, 
C - Nafia vekiletinden muaaddak ehliyet vesikası, 

S - Teklif mektuplan ihale günü a &at 14 de kadar makbur. mukabilinde ko· 
misyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının iade
li taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulu:ıması 15zım· 

dır. 

6 - Bu işler hakkında fazla maluma t almak iıtiyenlerin Dev?ct Dcmiryoları 
yol dairesine müracaat etmeleri. "3849 .. "7011" 

İlk eksiltmesi feshedilen vagon ve lokomotif verenleri ile sair muhtelif kri· 
ko ve verenler 20.000 lin muhammen be delle tekrar 7-12-937 salı günü saat 
15.30- da kapalı zarf uıulü ile Ankarada İdare binasında satın 3!ınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile tayin ettiği 

vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30- a 
kadar Komisyon Reialiğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpatada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmak tadır. ( 7188} 

Mektepıııeıre, Çocuk veıınern
ıne, Okul Dlrektörlerıne: 
Mektep kitaplarınızı almaılan • •.. bir kere eski tanıdığını:. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
ufrayınız. ilk, Orta, Lİ•e, YükHk ve Me.Lek ••. Her okulun, heı 
•ınılı içirı, her dilden, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıi niz. 

Raatgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, ua
kit kaybetme olabilir, üziilebilir•İ niz.. 

lhtiıa•a her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep lıitaPÇılığında ihti•cu kazanmııtır. 

Kitan iizerine ırelecek her ıor guya karşılık verilir. 
ADRES: htanbul . Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt - İstanbul Post:ı kutusu: 46. 

Sahibi: ASIM US 

nuz ve abone ediniz 

-Şirketi Hayriyede 
Cumhuriyet Bayramı Münas 
tile Mutad Seferlerimize iliv 

1 - 28. 1 O. 937 perıembe günü 78 ve 123 numaralı 
13.30 da köprüden Harem ve Salacağa olan sefer fazla olarak 
cak 72 ve 105 numaralı seferler yapılmayacaktır. 

2 - 29. 10. 937 €uma günü alqamı elektriklerle 
numaralı vapur saat 19 da Rumelikavağmdan hareketle 
dolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecektir. 
pur gece yarısından sonra saat birde Köprüden kalkarak yine 
lu' ve Rumeli iskelelerine oğrayarak Kavaklara gidecektir. 

3 - Fazla tafsilatlı ilanlarımız Köprü ve iakelelerimize 

Akay işletmesi MOdDrllltDndenı 
Cumhuriyet Bayramına rastlıyan 29 ve 30 Birincitetrin cum& 18' 

tesi günleri pazar tarifesi yapılacaktır. 
29-10-937 akşamı yapılacak gect! seferi tarife.si de iskelelere 


