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1 
Hariciye ve Dahiliye 
vekilleri şehrim "zde 

Ecnabi gönüllüler çekilmezse Avrupada yeni 
siyasi hadiseler aoğacak 

Atatürk 

~~· • ~< Fransa 
--~" ~ ·, . t 

iç ve Dış Bakanlarmı 
kabul buyurdular 
Büyük Ônderimiz Atatürk 

dün §ehir içinde bir gezinti 
yaptıktan sonra öğle yeme
ğini Perapalaa otelinde ye. 
miılerdir. 

Son Ders 
Harp Akademisinin bu seneki 

mezunlarına diplomaları veri
lirken Akademinin değerli Komu
tanı Korgeneral Ali Fuad Erden 
çok güzel bir nutuk söy-ledi. ı::; :ln: 
~ Kurun' da tamamiyle neşredil
mıı olan bu nutku dikkatle oku. 
yanlar görmüşlerdir ki sayın Ko
mutanın sözleri hakikatte Atatürk 
Kurmaylanna, üç sene tahsil ha. 
y~tından. ar.ılırken, verilmiş 5011 
hır derstır. Fakat bu son der · . 
d .. ı k ı· s ıçıne oy e ıymet ı ahlak ve s , t 

' k ·d l · d k" an a aı e erı var ır ı yalnız dipl . 
1 v I • • oma 

a an ı .. urmay ar ıçın değil nıekt 
h ·ı· · l ' ep ta sı ını tama!11. ryarak hayata ~ j. 

r~n her ~enç ıçın. hatta herhan i 
hır mevkı ve meslek sahih· . ~ 
d . .. .. .. d ı ıçrn 

1 aıma gozonun e tutulacak kıy-
met ve ehemmiyeti haizd" 

. Al" F ır. 
ı uad Erden, Kurmay Suba-

ASIM US 

lspangol Mülteci .. 
lerini huduthari

ci ediyor . 
Cenevre, 1 ( A. A.) - İspanya iş

Jerine müdahele meselesi hakkındaki 
karar suretinin kabulünden evvel İı
landa murahhası B. de V a1cra, bu k.a· 
rar suretinin kabulü yüzünden mem· 

Yemekte Hariciye Vekili 
Dr. Rüıtü Araş ile Dahiliye 
Vekili B. Şükrü Kaya da bu
bunmuşlardır . . _______ ......,. _____________ __ 
Cenevrede bulunan Hariciye 

Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras dün 
sabah saat 9,40 da ekspresle Ce-
nevreden tehrimize gelmiştir. ıa:ıınu-

leketinin ademi müdahele siyasetini B. Rii~tii 'Aras 
~dctın~me~uri~ti~e k~maın·--------------------------~~
dan korkmakta olduğunu beyan et· I 
mi~tir. B. Delhos ile B. Elliot, bu 
hapta kendisine teminat vermişlerdir. 

Müteakiben siyasi komisyon, A
sambleye arzedilecek olan karar sureti 
metnini kabul etmiştir. 

(Sonu: Sa. '6 Sü. 3) 

lngiliz harp gemisi 
Dün lzmir sularına geldi 
3 Jer konferansının kararı ne 

netice verecek? 
Paris, 30 (Hususi) - Pariste de k~lan kısım ltalyan filosunun 

toplanan İngiliz, Fransız, 1ta!yan kontrolüne verilmiştir. İtalyan fi. 
deniz mütehassısları Akdemzde losunun hareket sahası Tirenyen 
bu devletlere mensup filolar tara- denizi ile Sardünyayı, Sicilyayı ih
fından kontrol edilecek olan yol~ tiva ettiği gibi ltalya yarı~ada.sı 
ları ve mıntakaları tesbit edilmek- sahillerinden Yunan ve Adrıyatık 
tedir. Muhtelif filolar arasında denizine kadar uzamaktadır. 
muhabere için kul1anılacak şifre· (Sonu: Sa. 6 Sii. 3) 
ler takarriir etmiştir. Akdenizin ____ M_a_:_r_e_ş_a-;l;----
garp mıntakasında olup c~~ıü:-
tarık'a civar olan yerler lngılız fı-
losunun kontrolüne. b?rakılmıştır. Fevzi Çakmak 
Fransız filosu Cezaır ıle Fransa a-

Tarih aleminin acı bir kagıbı 

Tarihçi Ali Haydar 
Emir öldü 

fA.li llaydar Emir 

Harp Akademisi ve deniz llarp li 
lesi profesörlerinden müverrih Ali 
Haydar Emir A1pagot evvelki gece 
sabaha karşı Heybeliadadaki evinde 
vefat etmiştir. 

Cenazesi bu sabah Heybeliadada 
ki evinden kalchrılarak Adadaki &ile 
kabristanına gömülecektir. 

Çok değerli bir deniz tarihcisi o 
lan merhum senelerce gazetemizde 
denizciliğe ait. makaleler yazmış gü 
zide bir arkadaşımızdı. ' 

Erkek çocuklarından biri be, ay 
evvel hayata gözlerini kapamıştı. 
Bu ölüm Alpagitu çok sarsmış hasta 
lanmış, hastahaneye kalclınlmıştı. 
Kanser gibi şifa bulmaz bir hastalı 
ğa tutulan merhum Cerrahpaşada, 
Gureba hastahanesinde yatmış, son 
günlerde de Adadaki evine naklolun 
muştu. 

'(Sonu: Sa. 6 Sü. 1 J rasında oıan münakalat yollannm B .. n Atin ada 
kontrolünü üzerine almıştır. Garbi U Q U 

:-:-=-:-_. __ )_(_S_o_m:_:ı::....:S:.::a:.:_ • .:6.:S::ii:_:· 4~):._~Ak~d~e~n~iz~d~e;_o::lup bunların haricin- b U 1Un8 ca k 
Romen mekf en gemisi limanımızda Belgrad 1, (A. A.) -Avala ajan 

Zonguldak ve Div
rikte ilk tren /"' sı bilidiriyor: 

lstanbul komutanı misafirlerimiz su~~am:::~:!:::~~i~:i::~~cl~ 
f • lan Türkiye Büyük Erkanıharbiye 

şere ine bir SÜV are Verdi reisi Mareşal Fevzi Çakmak ile Türk 

Divrik 1 (Hususi) - Sivas - l0:r-""!"""7"".~-:-n~.,.,._~lft'I~• 
Erzurum hattına ray ferşiyatmın 
Divrik istasyinuna bağlanma;ı mü 
na.sebetile bugün Divrikte büyük 

Bir mii<lde.t evv~l l~mannnızclan ge
çerek Akdcnıze gıtınış olaıı Hoınen 
mektep gemisi "Dimitresko" diin sa
bah saat 7 lle Akdenizden limannnr 
za gelmiş, se1iiınlanmıştir. 

Gemi kumandam saat onda, vali 
B. Üstündağı makamında ziyarf'l et

miş, 'on hnçıı~ta tEıtonlml knır!anıbml 
Korgeneral Halis Bıyıkıay' ı ziyaret ey· 
lemi~tir. Saat on birde vali Ye kuman-

bir tören yapılnıı~tır. 

askeri heyeti azası refakatlerinde Yu 
goslav ordusu Erkanı Harbiye reisi 
general Bodi olduğu halde dün Dub 

1 1 ı dır Tören, bütün Divriklilerin, civar rovnike vası o muş ar . 
Dlbrovnik istasyonunda mareşal kasaba ve köylerden gelen binlerce 

Çakmak merkez kumandanı general halkın iştiraki ve Sivas valisinin hu 
Vukoviç ve erkanı harbiyesi ile hü zuru ile olmuş, halk bu vesile ile 
kumet mümessilleri tarafından karşı büyük sevinç tezahüratı yapmışt,r. 
lanmıştır. Zonguldak 1 (Hususi) - Kö 

Bir kaç bin kişilik bir halk kütle roür yolunun Çatalağzı - Zongul 
si müttefik ordunun mümessilini ha dak kısmmm ray döşenmesi 12 ağus 
raretle karşılamıştır. tos tarihinde sona ermiş ve o gün ilk 

Atina 1 (Hususi) - Türkiye U lokomatif halkın sevinç gösterileri 
umui Erkanı Harbiye reisi Mareşal arasında Zonguldağa girmişti. Ba 
Fevzi Çakmak rakip olduğu "Ada yındırlık bakanlığı hattın bugünden 

tepe,, muhribile bugün burada beklen itibaren işlemeye başlamasını emret 
mcktedir. 

Mareşal Atinada yirmi dört saat miş, bugün saat 1 O da Ankaradan Yeni hatlarda halkın co§kün.-
kalacak ve bu esnada Yunan askeri gelen iki yolcu treni istasyonda biri tezalıüratı 

dan gemh·e giderek hu ziyaretleri ia- makamları ile temaslarda bulunacak ken binlerce halkın tezahürleriyle memleket bugün baştanbaşa bayralt 
de etıni~lerdir. tır. karşılanmıştır. istasyon ve bütün larla donanmıştır. 
Ö~l~~~n~~Gem~t~~~.ke~--~-~~~--~~-~~--~~~-----~-~~---~-~-~--

dilerine tah::ıis edılen hır vapurla Ilo- • • -----
ğaz ve Heyheliadada bir gezinti yap- Sugun Gazetenizin içerisinde 16 Büyük sayıfa olarak 

mışl:ırılır. . K u R u N • ı _....... • Akşam ii7.erı. İstanbul komutanı 1 aves 1 
korrreneral Hahs Rıyıktay Perapalas · 
otelinde muhte~cm misafirlerımi; şe· . .. . . 
refine hiivük hır sunrc ,·ernıi§tır ve Her hafta cumartesı gunlerı verılen ilavemizde haftanın bütün hadiseleri yazılır; ı;ünün reportajla,rı, kıymetli ma· 
suvare pek samimi geçmi~tir. ....'..ltaleler ve aynca forma halinde resimli ve güzel bir hikaye bulunur... · · · • 
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Çin yutulamıgacak kadar büyük bir parçamı? 
·.:::N&p-ö·i·y:;;~·;···nu8;;;i·~;;;·· .. g·;;·iiış·i·iii··;;;· .... kiŞi; ... 

şiddeti barşısında mağlup olmuştu. 

Japonyayı nasıl bir 
akibet bekliyor? 

lngi.liz siya•el muharriri Nor-J 
man •on neşrettiği §ayanı dikkat ı 
bir makalede, Japonyanın Çinde- l 
ki ve dünya üzerir.cleki emellerini 
tahlil ederek ezcümle eliyor ki: 

"Japonya, ne yapmak istiyor? 
Japonyanın hakiki isteği nedir? 
Bittabi Çinin bir parcasını iıtiyor, 
fakat bu, sadece, iıtihayı uyandır
mak için çerez kabilinden bir şe:)' 
olacaktır; çerez yerine geçecektir. 

1927 senesinde Japonyanın baş· 
vekili gizli bir rapor hazırlamı§
tr. 

Bu raporda Japon imparatorlu
ğunun Çine doğru geniılemesi im
kinlan mevzuu bahsoluyordu. Bu 
sırada Fransız Hindiçinisi, Fili
pinler Sibirya ve Hindiıtanın da 
adı geçmekteydi. 

Bu vesikanm bir nüshası Japon
ya hariciyesindeki bir Çinli mütel'· 
cim tarafmdan çalınmış ve binne
tice Çin de neıredilmiıtir. 

Japonlar bittabi böyle bir vesi
Jaınm aslı olmadığını yazdılar. 
Çünkü, mesela vesikada Hindista· 
nın adı geçiyordu ki, Hindistan 
İngilizlere aitti •.• 

Fakat Japonya, uzun zama:n • 
danberi İngiltereyi şarktan kov· 
mak fikrile meşguldür. 

Gerçi bu, biraz güç bir i, ola
caktır. Lakin Japonlar, bu işi ba
~rabileceklerini umuyorlar. 

Ayni zamanlardaydı. Bir Japon 

zabiti, ''Times,, gazetesi husu3İ 
muhabirine şöyle bir söz söyledi: 

"Napolyon Bonapart son za
manlar tarihinin en büyük gene
rali sayılırken Ruslar kendisini 
mağlup ettiler. Biz de, Rusları 
mağlup ettik. 

İn~iliz donanması dünyada en 
büyük bahriye kuvvetidir. Fakat 
biz Japonlar, İngiltere donanma
sını geçinceye ve bandıramızı Ho .. 
ng Kong üzerinde dalgalanbırın · 
caya kadar çalışmaktan geri kal ~ 
mı yacağız.,, 

Son otuz sene içinde Japonya
nın emelleri asla azalmadı ve 
bütün Japonlar dünyaya hakim 
olmağı kuruyorlar. 

Senelerdenberi Japonya, harp 
için organize edilmiştir. · Bütün 
Japonya bugün, muazzam bir 
harp makanizması haline gehnit· 
tir. imparatoru bir ilah mertebe· 
sinde görmek üzere yetiştirilmit 
asker ve sivil ahali, en cür' etkar 
maceraya afılmağa hazırlanmış 
bulunuyor. 

Fakat Çin kocaman bir memle
kettir. Napolyonu mağlup eden a· 
mil, Rusyamn büyüklüğü ve kışıo 
şiddetiydi. iklimin tesiri olmasa 
bile belki de, Çinin büyüklüğü, 
Japonları ayni akibete uğratacak
tır. Ve 1927 de kararlaşmış olan 
plan, bir plan olarak kalmaktan 
asla öteye geçmiyecektir.,, 

seraı bina•• ıçın . (lbrahim Dalkıhç 
tsta.nb;ılda d.aitrıi bir sergi binası K .. 1 h 8 Mebusu Uşaklı 

yapdacagmı evvelce yazmıştık. u a y ... 
Serginin idare şekli etrafında tet lbrahim Dalk,.11.C, ~Milli 

kikat yap!E bir !3limatno.me h~l~ M.ücad~leniKPı .. 4eilf!:rıli 
yacak olan komısyon ~rtesı gu b • hAd• i idi 
nü toplanacakbr. ır a. ım 

Komisyon bele<Iiye iktisat mildü Kütahya meb'uslarından Bay 
rü bay Asım Süreyya, 88I1ayi müfet İbrahim Dallalıç'm Bozkuş köyün
tişi bay Dani§, ticaret odası umumi deki ıayfiyı~sinde dün öldüğünü 
katibi bay Cevad Nizami, sanayi bir teessürle haber aldık. Milli müca
liği umumi katibi bay H~ldundan delenin değerli bir uzvunu kay-

betmekten doğan tessürümüz ziymürekkeptir. 
am, bir kaza neticesinde kuyuya 

Sergi binasının in~a edileceği yer düşerek vukubUlmuş olJllasrndan 
hakkında henüz tetkikat yapılmakta dolayı da bir kat daha artmıştır: 
drr. Taksimde stadyomun olduğu Bay İbrahim, Uşaklı ve Uıağm 
yerde sergi binasının yapılması etra itibarlı bir ailesinin oğluydu. Pa-
hrida kuvvetli bir cereyan vardır. şaoğlu la.kabile tanınmı§tr. Tabsi· 

Şubeye davet ... :ı- lini medresede yapan nadir mü-

Beyoğlu '.Askerlik ŞubesinClen~ 
93 7 Birincitetrin celbinde aşağıda do

ğum ve sınıfları yazılı erat aske,re alına
caktrr: 

ı - 316 ila 329 °{dahil) piyaac sını
fından henüz askerlikyapmamış olup 
sevke tabi olanlar. 

2 - 315 ila 331 (dahil) doğumlu iki 

nevverlerimizden biriydi. Memle
ketin maarifine, umranına hizmet, 
emeliydi. Milli mücadele ba§ladı
ğı zaman Alaşehir - Salihli cephe
sini Uşak - Kütahyadan . takviye 
edilen teşkilatın en canlı bir uzvu, 
bir başı (İbrahim Bey) di. 

iyi kalbi ve tatlı dili ile tam
dıklarım teshir ederdi. Beş çocuk 
babası olan bu vatan hadimi 1871 

senelik sınıflara mensup erat. de doğduğuna göre, 66 yaşınday. 
3 - 316 ila 332 (dahil) jandarma, dı. 

Gümrük, ve Deniz eratr. 

ltalvanın maksadı ne 
olabil1ir 

-.--
~ ...... . "" ~ : " 

G,Y,,Jlün Alii.sler.i 
' ;, ~ ' 

İtalya ~\lmanya ile birlikte ispanya l 
i§lerine müdahele, General Franko 
tarafını tutmakla ve o tarafa şimdiye 
kadar macMi ve manevi yollardan yar 
don etmekle nasıl bir maksad istih
daf ediyor? Fransız muharrir1erinden 
''Rene Bruyere" bu suale cevap ve· Harp görmeK naslb 
rerek ~öyle diyor: olmadan ölen General 

Fransada da 
bir kedi meselesi 

' -1\fos!<olini daima realiteler arka- Amerikada "harp f ransada da bir kedi meselesi orta 
smrla g:<lcn lıir d«>, let adamı olmak görmek nasip olma ya çıktı. Fakat oradaki mesele bam 
itibariyle İspanyada birihirleri ile dan ölen,, bir gene başka: 
müradele eden partiler arasına girer ralden bahsolunu 
k h · Kedi acaba F ransara ne zaman en öyle zannedildiği gihi hasit ır yor. , b k dı ... 
surette ideolojik bir salip hareketi Hakikaten, Clin aan eri yaşama ta r r 

yapmak istememiştir; bu kelime lü· ton F alls ismindeki Bu suali belki §İmdiye kadar hiç 
zumundan fazla ibzal olunuyor. Hiç bu Amerikan gene kimse sormamı§ıt. Çünkü. ötedenbe 
§Üplıe yok ki İtalyan başvekili İspan- rali, hayatında hiç ri ~öylenildiğine göre, bu sevimli hay 
ya salıilleri ile Balear adalarının stra- 1arbe iştirak etmediği gibi, harp olan van Fransaya Asyaya gelen Ehlisa 
tejik ehemmiyetini takdir etmiş ve yerde de bulunmamıştır. -
Fran:'anm buralarda elde <'tmek üze- I . t h fı bu l h t da liplerin dönüşünde ayak basmıştır 

... . . .. k _ şın u a , genera aya ın I la A da A ·· ·· re bulunJugu mevkiı ve nüfuzu ıy b. k d fa harb . ti' k tm k ve on ar sya n vrupaya gotu , ~ ır ç.o e e ış ra e e ve 
ya seyretmek imkanını kaçırmıştır! rülmüştür. 
Umumi Harpte, bir Türk - Bulgar Fakat, son zamanlarda "Edebiyat 
harbi tehlikesi baş gösterdiği zaman ve kitabeler Akademisi,. tarafından 
general C. F alls Amerika tarafından bu mesele yeniden gözden geçiril 
müşahit sıfatile 1stanbula gönderil meğe başlandr. Çünkü, bir profesör, 
miş, fakat bu harp geçiştirilince ge üzerinde bir kedi resmi bulunan ve 
neral harp görmekten mahrum ( 1 ) çok eski zamanlara ait bir taş lev 
kalmıştır. ha bulmuştur. 

Bundan sonra Amerika onu U Kedi resminin bu taşa o zaman 
zak Şarktaki bir harp tehlikesi üzeri larda hakkedi1mit olması bu hayva 
ne Japonyaya yine memleketi namı mn daha eski zamanlardanheri F' ran 
na müşahit olmak üzere gönderi sada yaşamakta olduğunu göster 
yor. mektedir. 

Fakat, tesadüf bu ya, yine harp ol --------~----
muyorl 

Bundan sonra da - llamaşallah ! 
- sulhü sükun buluyor, general 

Mussolini ile Hitler son konuş- harp görmeden ölüyor .. 
malannda Fakat öleceğinib ilse herhalde Is 

Kaybolan beyaz 
Rus Generah 

tt ·a.. .. ti· · b li k te • panyaya gönüllü veya Çine seyirci 0 • 
n:e ~n. unşur~e ı· ıçın ut areakle gı- larak giderdi ! 
rışınıştır. ugun spanya opr arm· 
da İspanyol kanı ile oynanmakta olan Makine adam 
dram Akdeniz üzerinde hekemonya sokalja çıkıyorl 
kurmak mücadelesinin tezahUratuı • 
<lan başka bir §ey deifüdir," - .. 

~ ~'t • , .... 
Makine adamlardan 

i Eski Rus ordusu"' 
J:dına mensup bulu· 
llit~nan ve bugün Fran· 

saılaki ''Eski Rus 
·~" "'"'~'-

mulıaripleri Birli-

Tim(?$ gaı&etesı muliabiri yazıyor: 

Öğrenildiğine göre, Sovyet harici
ye komiseri B. Litvinof Romanya ha
riciye nazırı n. J\ntonesICo ile uzun 
bir konuşmada bulunmuştur. '.Arala
rında bilhassa eski Besarabya mesele
si mevzuubahis olmuştur. Ayın za
manda Romanya ile Rusya arasında 
yeni bir anlaşma yapilması imkan

det ~bahsedi}sJ.i. .. ...... .. " "" '"' 
Fakat, amell sahada bu yeni icad , 

şeylerin ne işe yaradığını pek gör 
medik. Yalnız bazı hikaye ve karika 
türlerde, makarası bozularak türlü 
maskarahklar ettiğini gördüğümüz 
bu yirminci asır mahlukunun hiz 
metçil.ik ve kapıcılık gibi işler yaptı 
ğım işitiyoruz. 

ği"nin rsiii"()4t1aıt 
"Cneral l\1i~ 'in 
kaçırılm•ı iizerin· 
deki tahkikat mü· 
temadiyen devam 
etmekte, fakat ha
dise bütün esrarı 
ile kalmaktadır. 

Son olarak yapr 
lan t:ı1ıkikatte hazı şahitler dinlen· 
mi~, hun1ardan biri. g~nera]in arkada
§1 otan ve çağırıldıgı yeri ona bildiren 
general Skohlin'i, lıadiseden bir gün 
evvel, tiinelde bir yabancı ile konu
şurken görcliiğünü söylemiştir. 

larına da temas eclihniştir. 

Kireçburnu 
asfalt yolu 

Fakat, makine adanılan şimdi so 
kağa da çıkarıyorlarmış ... 

Sokakta, otomobil1er ve tramvay 
Iar arasında, makinesi sayesinde bir 
insandan daha büyük bir meharetle 
yürüyeceği söylenen bu makine a 
dam, ilancılık vazifesini görecek. 

Kireçnumu aslalt yolu üzerin· Bu güne kadar, sırt hamallığmın 
de, yağan yazmurların tesiriyle yasak edildiği bu asırda, :Avrupanm 
yol tamamiyle bc..~ulm\lf bulunu- en medeni şehirlerinde bile, sırtında 
yordu. bir ilan gazetesi ile dolaşan "sandu 

Son hafta içerisinJe Büyükde~ viç,, adamlann yerini alacak olan 
reye ikinci bir yol daha açılını, ve makine adamların nihayet bir işe 
yağmurların topraklan sürükle- yaramadıklarını görüyoruz demek. . 
memesi için yüksek bir duvar -da D'Annunzlt> 
İnş~ edilmeğe ba,Ianmıştır. Re- "Ölmez,, Oldu ... 
simde ilerliyen inşaatı görüyorsu-
nuz. 

General Skoblin'in, hadiseden son· 
ra hu meseleden haberdar olmadığı
nı, yam general l\liller'e gideceği ye
ri kendisinin tarif etmediğini söyleme· 
si ve bundan biraz sonra da kaçmaııı, 
kendiı::inin hu 11adisede fazla miktar
da alakadar olduğunu göstermektedir. 
Onun i~in. hacli!!eden hirgün evvel bir 
yabancı ile gi>riişınesi de şüpheli gö· 
rülmektedir. 

Paristeki "füki Rus J\Juh.aripleri 
Birli~i" ınahafilinde generalin müp
hem bir dan~te naınl olup ta gittiği 
sornşturu l maktadır. 

Deniz erlerinin şubede toplanma gU
nU 15 Birinciteşrin 937 olup nakdi be
delleri için 14 Birinciteşrin 937 (dahil) 
gününe kadar istid'a il~ şubeye müra
caat edeceklerdir. 

Valimizin dünkü tetkikleri 

İtalyan şairi ( Gab 
riyele Danunçyo ) 
bundan bir müd 
det evvel esraren 

11:·~11L.,." •. ·,·: giz bir surette vücu 
~lu eriyerek kaybola 

General Miller, bıraktığı mektup· 
tan anlaşıldrgma göre, gideceği yeri 
şüpheJi görüyor ve bir tuzaktan kor-

İki senelik sınıflarla jandarma ve 
Gümrük erlerinin tubede toplanma g'il
nü 21 Birinciteşrin 937olup nakdi be
delleri 20 Birincite§rin 937 (dahil) gü
nüne kadar vermek üzere istid'a ile şu
beye müracaat edeceklerdir. 

Gecmi.s kur11nlar: 
ııı11111ı•lllll111111lllltıı1111ıı1t1111111111ııı11ııınıııı11111111llll 
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A1i Kcmal'in zcvce::.i Lonıl~aya fi
rar ederken zevcinin kitaplarım <l::ı 
beraberinde götürmii~Lür. 

Ru kitaplar şimdi satrlıktır. Londra 
müzesi almak istemiş, fokat fiyatta 
uyuşulamamı~tır. 

Ali Kemarin zen"~i şimtli kitap
ların hir kataloğnnu bastırmakla meş· 
guldür. 

Vali Muhiddin Üstündağ dün 
yanında heyeti fenniye müdürü 
olduğu halde kaldırılan Karaköy 
durak yerine gelmiş ve burada 
yapılacak İ§ler etrafında tetkik
lerde bulunarak bazı emirler ver-

mi,tir. Vali karşı taraftaki dük
kanların önlerine koyduğu hazı 
e,yaların çirkin manzarasını be
ğenmemi, ve bunların kaldırılma
sını da emretmittir. 

cağını,. ilan etmişti 
Ondan bir müd 

det sonra, bunu bir 
kere daha bütün 
dünyaya bildirmi ş 
ve arkadaşı şair Ma 

rinettiye. yazdığı bir mektupta başı 
na kendı arzusu ile gelecelt o~an bu 
garip akibetin pek yakın olduğunu 
söylemişti. . 

Bugün, d·Annunzionun gerek ilk, 
gerek sonraki •• ilanlarında,, tesbit 
etmiş olduğu müddet çoktan bitmiş 
bulunuyor. Fakat şair hala hayatta .. 

Bunu işaret eden bir Fransız ft:\Ze 
tesi vaziyeti alaylı şekilde şöyle 
izah ediyor: 

D' Annunzio son zamanlarCla Ital 
yan akademisine reis tayin edilmiş 
tir. Malumya Akademya azalarına 
.. ölmez,. adı verilir. Bunun için, bu 
rncvkie geçer geçmez D' Annunzio 
da ölmekten :vaz ge_çmiıtir ! . 

kuyorclu. _ 
Fakat. bazı eski R,1s kumandanlarr 

nm söylediğine güre, general Miller. 
hu esrarengiz toplantıda '' Rusya ile 
hududu olan bir ecnebi memleketteki 
Alman askeri atzşesinin'' bn1nnaca· 
~mı hildj~i için. Rusynya aid esrar el· 
ele eılece~ini dii~linmi~tiir .. 

Diğer taraftan, Paritıte yeni ha· 
discler de cereyan etmekten hali kal· 
mayor. Son ~inlerde, mc~hur bir 
Franınz kumamlam olan \'e Fransanm 
hu~iinkii askeri lrnyatmda mühim bir 
tolu hnlunnn ıı;eneral Prctclat'm evin· 
de ele homha lmlunrnu~ -.c general hir 
tesadiif eı;;eri olarak. hu siiikasidden 
kurtul ınu~tı1r. 

Rundan ba~ka. Fransada sahte pa· 
snport veren hir şelleke yaka1anmıştt. 
Her memlekette adamları olan ve lıer 
kese, her memleket için sahte pasa· 
port temin eden hu fehelie ile alaıi~ı 
olarak sade Fransada 22 kişi tevkif 
edilmişti. Di~er memleketlerde de on 
ki§i kadar sahte pasaport vermekle 
suçlu kimse bulunmuştur. • 



• 

Ali Haydar Emir 
Rahnıet T anri armağanı ise Ali 
Haydar Emir onu bütün ömrünün 

temiz ve parlak akışı ile hak etmiştir 
Ali Haydar Emir, ölmüş. Bunu, cak bir acaiplik var. Rahmet, ~

dün matbaada yazı masaları ara- ğer iyi ve büy~lere ~a.hsus hır 
sında iıittim. Yeri birdenbire ta- Tanrı armağanı ıse, Alı Haydar E
yin edilemeyen; fakat bütün vü- mir onu bütün ömrünün temiz ve 
cutta birden duyulan bir acı, içim- parİak akıtı ile zaten haketmİf· 
de dolaştı. Onu yalnız bir kere t• 

ır. . 1 k 
Hakkı T ank'ın odasında görmüı- Yakınları, eserlerinı to_~ ~yara 
tüm. Beraber geçmit günlerimiz bir "külliyat., vücuda ge\Jnrl~rse, 
yoktu. Yüz ve hareket alışıklığı borçlarını ödemiş olurlar. Mıllet 
manasına gelen bir dostlukla biri· uğrunda çekilen zahınetle.-le, ha~
birimize bağlı değildik. Ama, o- canan emeklerin, boş ve karanlık 
nun yazılarını keyiflenerek okur- bir unutuşla kuşatılına1sı . 1t;cıdır. 
dunı. Y 8.§la azalan heyecan, onda Giden için değil, kalan ar ıçm ... 
yıllarla sanki besleniyordu. Bu he- H. 5. GEUGIN 
yecandan uslubuna da çağıltılı bir ----------:~~-=
coşgunluk sinmişti. Hele deniz, AdlJ Okuldaş şehrimizde 
den bahsederken ... Bu oynak mev k l 

. . k d' d c ·· ""k ·nhisarlar ve a eti zua gırmce, en ın en geçer l-u- umru ve ı A k 
lak) arından "levent,, yatagv a~hırı. müsteşarı Adil Okuldaş dün.. n a~a 

k , 1 · ··rnruk ve ın nın şa ırtısı, ' vardiyan narala- dan şehrimize ge mış, gu k'kl 1 n, "lombar,, ların ufultu'İarı taşa. hisarlar dairesinde bazı tet 1 er e 
rak, ktıı.lemini zağlı kılıçlara dön~ meşgul olmuştur. . 
dürürdü. Adil okuldaş, şehrimizde bır haf 

Balkan savaşından sonra yazdığı ta kadar kalarak tetkikatına devam 
deniz muharebeleri tarihi en titiz edecektir. 
bir iliın itinasının mahsulUdür. o Londra e'ç'mlz gltll . 
bu uğurda gözlerini kaybetti. De: Bir müddettenberi mezunen şehrı 
niz müzesinde, bahriye nezareti mizde bulunan Londra büyük elçi 
evrak mahzenlerinde, loş nem 1 • miz Fethi Okyar Köstence tarikiyle 
kütüphane kubbeleri altı~da yıİ~ dün akşam Londraya hareket etmiş 
larca süren araştırmaları, onu dam 
la damla tüketmişti.. ince silik tir. 

t f'l " • k • ' çe re ı aıya at,, tomarları üstün-
de durmadan, dinlenmed v 

d B 
en ugra-

fıyor u. akışlanna çöken kor-
kunç yorgunlua11 ·· 1 ''D"d· . o.. goren er, ona: 

ı ınmenı azalt' d d"k • ... .,, e ı çe, onun 
gayretı çogahyordu. içinde ka
natlarını yaka Yaka çırpı nan ve a-
teıe yaklaştıkça, hızı artan bir 
pervane ruhu vardı. 

Nihayet _bir. gün bütün dünyası
nı esmer hır sıs sardı. Terli alnın· 
da gözlerini kaybettiği için değil, 
çalışması durduğu için üzgün bir
kaç çizgi belirdi. 

. Bu .. e~ bü}'ifk f eli.keti de, erkek 
b!r gulum.seyııle sineye çekti. Hiç 
kımseye sıtem etmedi Hı'ç k' 

b • ımse· 
den u fedakarbğımn a]kıtlaruna-
smı, d~enfKaatlde. kk~.rşılanmasını is-
teme ı. en ı oşesinde d . ı·k. . , a ım 
a~randse1sdsız ı ıçınde ıonıuz geca
sıne a r. 

"Yakıt,, te her hafta beklenen 
ya~Jab dİ dzunAaralıklarla görün
mege ~kş .a ı. ralrklar gittikçe 
uzayor, ı ı yazıyı biribirinden ayı
ran fasılalar, aylarla öl ülme v 
h~~layordu. ç ge 

.. ') ~aynak, 0 leş ruhu da hezgin
lı mı sarmı•-tı? Ku··s1·· v·· k ld v . d. v• 3' ugu, ırı ı-
g:_ ıncın ıgı şeyler mi vardı? bil-
m.,prum. Fakat yazılarına k 
L - l d• v • h" arşı 
:1';S e ıgım urınet gittikçe çoğa. 
lıyordu. 

Deniz mekteplerinde hocalık et
liğini biliyordum. Ömür selleri i
çinde bir saman çöpü gibi, ora
dan oraya savnılduğum için, onu 
arayıp soramamıtlım. Zaten yu
karıda da söylediğim gibi aramız. 
daki dostluk, şahsi değil, ruhi bir 
gönül zenginliği idi. 

Dün, genç bir deniz erinin ge. 
tirdiği haberle onun göçtüğün ·· 
öğrendim. Ölüm, olagan ıeylera~ 

1en batında geldiği halde, bilmem 
niçin duyduğum acıya biraz dıı 

!hayret kanşmıştı. Galiba yaratan. 
11arm ölmesinde gerçekten §atıla. 

715 numarah vapur 
tenezzUhU 

Şirketi Hayriyenin yeni y~ptırd~ 
ğı 7 5 numaralı vapurun tecrubelerı 
iyi neticeler vermiştir. Bugün vapur 
la Boğaziçine bir tenezzüh . yapıla 
cak ve dönüşte Şirketi Hayny~ tara 
fından davetlilere T arabyada hır çay 
ziyafeti verilecektir. 

Arjan\rn makl!p gemls1 

Bugün Arjantin mektep gemisi 
limanımıza gelecek, akşam Üzerleri 
Arjantin denizcileri şerefine Perapa 
l- ~ otelinde bir ziyafet verilecektir. 

Etrafı eeyrederken ••• 
Bahçekapıda Sadikiye hanında 

Vasilin şapka atölyesinde ç~lışan yir 
mi yaşında Ma.rika atölyenın damın 
daki camekanın üzerine çıkmış, etra 
fı seyrederken cam birdenbire km] 
mış, Marika aşağıya diişerek sol ha 
cağından ağır surette yaralanmıştır. 

Marika hastahaneye kaldınlmış 
!:l l", 

Bu da pencereden dUştU 
Cibaiide Ayakapı ca~desinde o 

turan yed! yaşında Melıha evde kim 
se yokken pencereden sokağa düş 
ınüs, başından yaralanmış, Balat Mu 
sevi hastahanesine kaldırılmıştır. 

BiR SANDAL BA Dl - Kum 
kapıda otura Lütfi ve Fatma evvelki 
gece sabaha karşı bindikleri bir san 

d. "-la Ahır kapı aç~kların~~ ~hk av 
!arlarken hüviyetı meçhul bır mo 
tör çarparak batırmıştır. 

Lütfi ile f atrna sandalcdar tara 
fmdan kurtarılmışlardır. 

cenazeye davet 
fstanbul Ba..4m Kurumundan: 

Şair ve muharrir Ral! Necdet Keııte111nln 
cenazesi bugün öğle naına.zr Te§VlkJye caınl
inde kılındıktan sonra. ~inclrllkuyudakl Ası1 
mezarlığa. defnedilecek r. 
Kıymetli bir uzvunu kaybetı:nış olmakla 

son derece müteessir b~unan Kurumumuz 
bUtUn lzasmtn cenaze töreninde hazır bu-

lunmalarını diler. 

Ankara MUzlk Öğ
retmen Okulu 
DirektHrJUğUnden: 

Ankara Tiyatro Ye Opera Okuluna imtihanla parasız ve 
yatılı talebe almacaktır. 

Kabul §artları Ulus, Tan, Cümhuriyel ye Ak§aııı p;azctel~ri-
~f fn'"""mba ve cum .. h J rında intişar etmekteclır. 

'S ıı a nus a a .. .. ı ··"' ·· 
• erin İstanbulda Şehir Tiyatrosu l<eJI 0~ ugune Ye -=--- ıfflrik ö;retmen Ok l D'rcktörliiğiine rııuraraatları. 
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f ~ ŞEHiR HABERLERi, 
Karadenizde 
Odun yilk lü bir 

kayık battı 
Evvelki gece saat bir sularında Ka 

radenizde yine bir deniz kazası ol 
muş, Karadenizden lstanbula gelen 
bir Yunan vapuru bir kayığa çarpa 
rak parçalamı§tır. 

Aldığımız malumata göre hadise 

1 şöyle cereyan etmiştir: . 
Kefkenden odun yüklü olar<ık reıs 

Hüsnünün idaresinde büyük bir ka 
yık gelirken hüviyeti .henüz tcsbit 
edilemeyen büyük bir vapurla kartı 
]aşmıştır. Karşılaşma o kadar ani 
olmuştur ki gerek vapur gerekse ka 
yık müsademeden kurtulamamı~. 
vukua gelen ıiddet]i çarpışma netice 
sinde kayık derhal parçalanarak bat 
mıştır. 

içinde bulunan on beş kadar tay 
fa vapur filikaları tarafmdna ku~tan 

larak insanca zayiata meydan verıhne 
mişitr. 

Kayık tamamen parçalanmış oldu 
ğundan kurtanlmasına imkan hasıl 
almamış, yalnız denize dökülen bir 
kısnn odunlar toplanmıştır. 

Hadise hakkında henüz mütem 

Ticaret odasında 

dilokii toplantı 
BükrC§te toplanacak olan Balkan 

Ticaret Odaları kongresi ha.zırlıklan 
na ehemmiyetle devam • olunmakta 
dır. 
Dün Ticaret odası meclis salonunda 
oda umumi katibi Cevad Nizami ile 
ikinci reis Ziya T anerin başkanlığın 
da bir kısım ihracat ve ithalat tacirle 
rinin iıtirakile bir toplantı yapılım§ 
tır. 

Toplantıda Balkan anlaşmasına 

dahil memleketlerin ticari ve iktisadi 
vaziyeti tetkik ed.ilmi§, bu memleket 
ler arasındaki mübadelatta karşıla 
nan müşkülatm izalesi için icabeden 
tedbirler etrafında görüşmeler ya 
p"ılmrıtır. 

Oda umumi katibi ve ikinci reisi 
bu görü§rnelerden elde edilen netice 
leri bir rapor halinde hazırlayacakla 
n cihetle daha bir kaç toplantıya ih 
tiyaç göstermişlerdir. 

Görü~melerin daha esaslı bir şe 
kilde tesbit edilebilmesi ve fikirlerin 
daha toplu olabilmesi için tüccarla 
rın fikirlerini bir kağıt üzerine tes 
bit ederek odaya vermeleri takarrür 
etmiştir. 

mim malumat gelmemiştir. Vapur --------------
lstanbula gelmektedir. Tahkikat bu Para borsasında 
rada yapılacaktır. diinkü muameleler 

Sepetle sebze ve meg
va satmak yasak değil 

Dün sabahtan itibaren Eminönü, 
Fatih, Beyoğlu, Beşikta§, Eyüp bele 
diye hududları içinde sırtta, omuz 
da ve başta gıda maddeleri satmak 
yasak edilmiştir. 

Zabıta memurları erkenden faali 
yete geçip yasağa riayet etmeyenleri 
karakola götürmüşlerdir. 

Seyyar satıcılar atlarla çekilen ara 
balarla ve el arabaları ile satı§ yap 
mışlardır. 

Yalnız belediyenin bu gibi esnaf 
icin tesis ettiği sabah pazarları ilk 
g.Ün olduğundan kurulmamıştır. 
Çünkü esnaf ve halkın pazarlardan 
henüz iyice malfunatlan yoktur. 

Bir kaç gün zarfında pazarların 
teessüs edeceği muhakkaktır. 

Bazı zabıta memurlarının elinde 
taşıdığı sepet içinde sebze veya, ye 
miş satanları da çevirdikleri görül 
müştür. Bu gibi satıcılık memnu de 
ğildir. 

Alakadarlara yeniden tebligat ya 
pılmrştır. 

Raif Necdet bugUn 

İstanbul boı·sasında çıkarılan şayi 
alarm artık hiç tesiri kalmamış, mua 
meleler tamamen istikrar kazanmlJ 
tır. 

Dün borsada birinci tertip Türk 
borcu tahvilleri 13, 90 dan muamele 
görmüş, ikinci tertip Türk borcu tah 
villeri üzerine hiç bir muamele olma 
mrştır. Bundan başka Ergani tahvil 
]eri 96 dan Sivas Erzurum tahvillen 
99 dan, Arslan çimento tahvilleri 
10.80 den muamele görmüş, Ana 
dolu demir yolu tahvilleri üzerine de 
hiç bir muamele olmamıştır. 

Dü! bir isterline Merk'.ez 13anllası 
tarafından 627 kuruş tesbit edilmiş 
tir . 

Diğre taraftan Londra borsasm 
dan gelen telgrafa göre, Londra bor 
sasında bir f ngiliz lirası 144.59 da 
açılm1', 144.154 de kapanmıştır. Bu 
fiyatlar aşağı yukarı bir haf~ır hiç 
bir deği§iklik göstermediğine göre 
İngiliz parasının da bir istikrar ka 
zandığında bütün alakadarlar ittifak 
etmektedir. 

Dün borsa haricinde altın 10,50 
de açılmış f 0,52 de kapanmrştr. 
Şayialar çıktığı sıralard.,. altm fiyatı 
10,90 kadar yükselmiş bulunuyordu 

Yeşilköyde 
Yollar ve yeni bir is

tasyon yapılacak 
Y C§ilköycleki tayyare istasyonu 

yeniden tanzim edilmekte, müdüri 
yet binası önündeki asfalt saha geniş 
letilmektedir. 

Bundan ba§ka yeniden bir istas 
yon binası ve gazina yapılacağı gibi 
İstanbul - Küçükçekmece asfalt 
yolundan hava istasyonuna kadar 
olan yürüme yolu da asfalt olarak 
inşa edilecektir. 

iki buçuk kilometre tulünde olan 
bu yola e11i bin Hra gidecektir. 

SelAnlk panayırı 
kapandı 

5 Eylülde Selarukte açılını§ olan 
beynelmilel Selanik panaym dün ka 
panmışbr. 

Panayırda l:>unC!an evvel de yazıl 
dığı üzere gönderilmi§ olan Türk 
mallan çok beğenilmi§, bizzat Tür 
kiye paviyonunu ziyaret eden Sa 
majeste Yunan kralı takdirlerini iz 
har etmi§tir. 

Bundan başlia Sel8:nik panayırını 
ziyaret eden bir kısmı yerli Yunan 
firmaları ile yabancı devletler firma 
lanndan bir kısmı panayır kapanır 
ken paviyonumuzun komiserine ba 
zı siparişlerde bulunmak isteğinde 
olduklarını bildirmişlerdir. 

Bu hususta yapılan müracaatler e 
llemmiyetle karşılanm~ icabeden ma 
lumat ve izahat verilmiş ve keyfiyet 
ten fehrimiz alakadar tüccarları ha 
berdar edilmiştir. 

Öğrenildiğine göre. Yunan firma 
lanndan bir kısmı memleketimizden 
balık, yumurta, J\Iman firmaların 
dan bir kısmı da Uzüm incir ve saire 
almak istemişlerdir. 

Selanik panaymhda malum oldu 
ğu üzere geçen yıl da Türk malları 
çoli beğenilmi§ hatta panayıra. işti 
rak eden devletler mallan arasında 
yapılan müsabakada Türk mallanna 
birincilik takdir edilmi§, bir madalye 
verilmişti. 

Bu yıl da mallannuza madalye ve 
rileceği kuvvetle umulmaktadır . 

Irak HarJclye Nazırı 
Bugün dost Irak Hariciye nazın 

Cenevreden §ehrimize eglccektir. 
Irak hariciye nazın, Cenevrede 

Milletler Cemiyeti içtim&larında Ira 
kı temsil etmekteydi. Buradan Iraka 
dönecektir. gUmUIUyor 

Muallim Raif Necdet Kestellinin 
cenazesi dün limanımıza. gelen Bur 
gaz vapuru ile ıehrimize getirilmi§ 

40 a kadar yaklaşa.n bu tenezzül ta --jrj~~~i:-i~~i5~ mamile şayia]ann ortadan kalktığı , 1 , • 
na bir delil sayılmaktadır. il• & & & L & & 

tir. 
Cenaze bugün hususi surette ya 

pılacak bir merasimle kaldırılacak 
b~ . 

Raif Necdet Kulelide uzun zaman 
muallimlik ettiği için cenaze merasi 
minde bütün Kuleli talebeleri ile 1 79 
uncu alayın merasim taburu ve .;:, 
~·· merhumu sevenler hazır uuluna 
~aklardır. 

Cenaze namazı öğle namazmClan 
sonra T eşvikiye ca.miinde kılınacak, 
Mecidiye köyü ilerisinde Zincirliku 
yudaki asri mezarlığa 1 götürülüp fi 
kir ve sanat adamları için ayrıla,n 
kısımda defneclilecek tir. 

Fahir cenazelerl 
Şehir hududu dahilinde ölen fakir 

ve kimsesiz cenazelerin belediye ve 
saiti ile kaldmlrp gömülebilmesi için 
en evvel belediye hekimlerince defin 
ruhsatiye verilmesi ve zabıtaca fak 
ruhal ilmühaberlerinin yapılmı§ o] 
masr IAznndır. 

Bazı yerlerde bunlar yapılmadan 
cenaze arabalarının istenilmesi, bun 
dan başka sokaklarda geceleri ansı 
zm ölen fakir cenazelerinin sokak 
o'tasında bırakılmıyarak ~edyelerle 
en yakın karakola götürülmeleri ala 
kadarlara tebliğ cdilmi§tir. 

• Afuatos b&Jmd& Da.ruIAcezede 229 çocuk, 
296 kadm, 862 erkek vard.L MezkQr ayda mu. 
eueseye 17 çocuk, 21 ltadm, 28 erkek gir., 
ml§, lZ çocuk, 26 kadm, 114 erkek lSlmU~ 
tUr. 

• Birleşik Ema! CemlyeUeri merkez he. 
yetl.nln mUddeU hitam bulduğu cihetle tınU,. 
müzdekl pel'Dembe gtlntl yeniden ı11eçlm. ya.. 
pılarak yeni merkez heyeU ııeçllecekUr. 

• Dlln Almanya.nm Hamburg oehrlnden oeh 
r1mlz TUrkotıa İstanbul oubelline bir mektup 
gelm!§, ta.ıımıruo birçok firmalar memlekf'., 

timlzden buğday, arpa, ku§yemt, çavda.r, bak 
Ja, keten tohumu, merclmek, alyal:ımau 

satın almak tateğtnde olduklarmı bfldtmrl§. 
Ur. 

Dün.yanın. En Büyük 
polis Hafiyeleri?! 

--.. 
21

· '.\i ·· . . 

Suç işleyen, kurnaz; fakat, onu yakalamak ideyen Je, öyle! Biri, diğerini atlatıp auruyor; öteki, onq 
ele geçirmek için uğra§maktan yılmıyor! Karşılıklı 1001 oytın ta:bik ecliyorlar. Ve •onanJa? ! _, 

1 
Netrine başlamak üzere bulunduğumuz yeni tefrikamızdaki seri halinde esrarengiz 

naceraları, "birihirinden meraklı s .afhalar ortaya koyuyor!,, diye anlat mak, yerindedir. 
Ayrı ayrı mevzular, ba~ka başka haydutlar ve polis hafiyeleri, değişik zevkler ve-
.... YP.k "'e~ak ve Alak:\vı .her mar.P,rılda yeniden uyandfl'acaktır! 

b u u 
1 

"3618" ( 6612) 

ıllk macerayı neşretmek uzereyizı 
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elrJka numarası ' ao Yazan : Fellks Bnmen 

f Mareş ve /,ingö 
• b ... ,..........,.. ...... -.-_-.. tapa mii.diirliilc 

,..... ................... • lerı· _ ..... , ......... &. 
P A 11 A L A R 

a.ua 90.- ı-.. Aııbır-. I (TeleCoula)-Açlk 
· •Dem lli l6 • • ._. 11 - 1-a anı '\'ilS.,.ti tapu mfidftrl 

• l'raDll 88- • ZloU IHO - ne Ankara birinci mmtaka Udu 
•l.lrll 110- •- it - .1ım...: a'&ll l a.ı •-.- mftuurl85 .. pOlta memur arm 
• Glkaft b&- •Lılf WIO- T-L..l.- ~ll :. n 
• Dnbml • _ • aa. lill _ 111W111 ı:.ruem 25 lira maqıa, 'e n 
1"lcrt Pa ~ r. _ g61 tmpa mildfirlflğfhıe Sivas vDly 
...._ s • • bm ,..._ • - tapu bapauhuibi Fehmi Bırykal 
'*'- 1Q. - • &aa ıcıet - lira ....,,. taybı ediJmitferdir. 

:::~:. .:.: ·BanimM ~2 Yeni paralar 
---- ~ ~ " &. • " ---•ı • a.-.. 111 • ..,._ • - Ankara. 1 {Telefonla) - Aluı • ••»•• O.Ri• •...., llMN 'hahertere .Sre veni klğrt paralar 

e A 

Otomobiller arasında gaqlım ateş: 
• Pal'lt 18 <.ı. • ...,. 1 ~ gltnlerde tedavüle çıbrrlacaktır. 
•MI.la.- "8800 • v.,..... • ın nü bet lirahklar budmıştır. Di 
• ...._ •11118 ·~ l'lm leri de peyaet"pey bası1c:bkça 
• Aa.. au41., • ...,.. t(Jfto8f dmle konacakhr. Yirmi bet r 

7 akipci palisler, qere quva,.Jandılar I e 0...... ltlo e Bllılr*! 8' •ı687 oLL 
• 8cıtJa • a 12 • ıo1rcıaaıu ı 7386 ıu.1a,. An\amrra ~elmesi beklenme 
• Aıa.ıerdılm l 4lJ6l • uoaırow. .om.; dir. Mi paraların mflhim bir 
• ...., IUllo •• a... ,._ yıpraıımq otduğandm ~ni p11Tal 

Leater Gilliale ıarısı He
len; Komo galil tJtıhiline yol
lGmfl, •rıııl• •uy1ı Komo" o
teline Wiler; etn1elce rizfet· 
tikleri ,ibi Con Çeyae halut· 
tııiar! 

çehresi ıatırapla takallüa ederek. riptir, ki ona hemen beaaeıa J8tif. 
maroken kaplı daraak miader Ü· miı ıibiydiler. Şimdi, ırkı ukqa 1--- a a H A il hmme 6nl •lwım" el~ ,mi 
zerine rahatca yerl8fmeie 11frat- om. aolnılmut vazi7ette, siclit f/ef· 1t aa.~.., t "1 "' ... ...., -
b ve Seynt Povle doiru yola çık· rinderdiler! AMIWS "'° ....... .._ • 

..,. llO ·c-- 10., t~. Bu ıehrin polia t•fini ziyaret et- Bir aa ........, Ra,an, ı.. ftzl • atlkrazl•ı - :ahvWeı 
tı ! yetten kutJmya diiferek, arala • 1e11 T.Bar. 1 l8 90 Oıl aa 

e • •• D 1115 ~ .. 
• ••• mum ....._ --

llarfli pua&.r dtı ortllda kalbırt 
ı..c.ktlr. 

iş 811a ası kumbara 
Janada kazananlar 

Ankara, l (Telefonla( - T 
ye İt Bnkumda m az yirmi bq 

Mevıim, hayli ilerlemit bulunu. 
,.mı ve dolayıaiyle ei•arda pek 
u miaafir me~uttu. Bu ıeciken 
miafirlenlea biri de, Kristemen
di ! 

Ziyaretten S dakika ıeçer ıeç- kalktı '" an. doira maaaraJr, ta
mez, etr~fa ~iri•. yalcb; biitiin hanc•llllJ çıkardı. y oba &uleki 
cinn:lakı pota tefkillb barelcete otomoWL -.m.. mı yavapmq.. 
retirildi! b?. Yaftf)ablmqtı?! 

• • • m ıa 86 • AAadOl8 , 

e ErpDI ltUk · 6 '6 • A DlldOID O 
1118 A il 98 A.nadlıtlt m 
&•w- 91- il• SA 

·&O-
ra tecliyatr 1.ul1D1U1 kiçiik cari L __ .... 

Kriateaaea, kimdi? 
Bir poliı! 
Tam da aanaater misafirlerin 

ltatau ıidecek bir komtu ! 
• Kriatenaenden enelce de 

hl11ı&lildifi, uımlulm&mlf olsa ge
rektir. Con Dillintrerin aağlıjmda 
"Litl Bohemye Loc,, oteli muha
ura edilclikten ve çete menaapla
n, reialeriyle birlikte kaçtıktan 
emra, Kornerin biaalannm hu
landuğu yer diye tarif olunan bir 
JeN acele ıönderilen üç ciymen
._ biri de buydu. Oç arkadq, 
motosikletlerle Kornerin binaJan
nın bulunduğu yere yaklqır..:a, 
lauauat bir otomobili durduran ve 

cleldleri otomobilden inmeie 
sodıyur hfr adam görmüıler, bu. 
mm üzerine yürüyünce de onun 
ıwelYel'iyle kurtun yemiılerdi. Po 
IWerden ikisi derhal almüı, Kriı
lmllea alır yaralanmq •e ıonra
... hir clerece,e kadar iyil~fmİş
ti. Kendiıi aiır yarah olmasma 
... en, lml'fUD ubnı ~his ede
hilmifti. Otomobildekileri indiren 
ft clirebi1oaa aeçip IOD liratle 
aPk1atan adamın Leater Gilliı ol
nlanu gördükten sonra, kendin· 
den ıeçmitti. Haıtahane tedı.viıi 
ı.ftalarca aümriittü. Simdi de ta· 
mamiyle iyileımit vaziyette değil · 
411. G8I lnyııında nekahat devre · 
Iİni geçirmekte olan Kriıtenaen, 
Wtak depeklerinin yardımiyle 
.... atabiliJwda. 

Ora,a laava te&diliae plen 
,Krbtaten, Leater CUBai otomobil 
le ıeçerken ıörür görmez; yddı
nmla ftnllmuta dhmüJtü. Atır 
._ralllaahle olmuma ralqlen, ceh 

Waaunda yer eden müthit 
•11&11er1·, derhal tanımııb • 
..,. bir ...,_.. içerisinde. 

~----.wı namaramn ~ 
-~ ilbt etti: 4'839 • m,, • ma ela, topallıya topallıya •e 
le •ilkle Jiiriimek1e beraber 

fl41iHace .- hayli ıüratle, 
Xr•o.~ oteliae rollaadı. 

~111.-ılilü ola•Mili tarif ed«ek. 
.... GDIWa ayni otele inip ia

,,._._~·lbai tahkik etti. 
OW tWi, iia mukabe1ecle bulun· 

Her taraftan sistematik 'bir sa!- • 'Jj() 

IU dırma ve arqtırma bqlach ! . Tam bu aralık ta •• 8ndeld ~o 
Radyo ile verilen emirde ''32,, Miden honauıtuhı bır ••, akaetti: ,._ __________ _.. 

ıinyali ilave edilince, civardaki - Memur mu1UDUZ'T 
memurlara samimeten 1'iltiia mmn - Evet! 
leketteki ciymen teıkilitı &J&klan· LJU, böyle haimr liaiırmu. 
dı ! JUlkandu " daha o l&hsede, uzun 

Zahire Borsası 

••••• 987 "32,, ıinyali, "Proaiyd vit pey• lmrilade 1e1inl ~ n.ptıtı x. P. s. P. 

teıt koıen !,, yani "Son derecede teYlenlea en badalacav bu cen- Buldaf ;yumQPll 1 •• 1 11,1 

müteyakkız olunuz!,, elemekti. lu oldaianu, idrik etti. Çünkü. ar-~ ! ~ : !, 
Her memur, bqhyan "um11ml hü· bJannc:lan ıelen ot..obilin içe- Balda ' - ' 10 
cum,, un manaıı, "ölmek var, dön· riainde hulamnlarm polis oldakla Ondu- 4 12,1 • ıT.1 
mek yok!,, demek olduiunu bili- nnda bu iftayla artık zerre kadar ._. an ' -
yordu! tüPbeleri lralmıyan ön otomobilde s.ta ......... ıe -

Ya öldürmek, ya da ölmek! kiler, derhal mitralyöz çevirerek. = ,! : 40 _ 

yaylım atet ~. Yapak TrakJa , e8 IO 

Ta. Jca. t&·b! Pe,Dtr ı.ıu aı • a-
lttiradile bqlıyan ürlriltüdl a • ..._. ~:--r. - CUU:.v- .. 

killer, ıürüp ıidiyordu. Ancak, Clmlu' • • ,..,_ ı .. 
memurJe.r, otomobillerinde iki .tıpa • • Rumol aı.ıl' .. 
1'6klüm olmaia .akit hulahilmit- s. Pe1* f,1/, • Sa W- 1.11' • 

lerdi. ~- • • 
,_,,.. T.111 • 

Mitralyöz yaylım ateıiyle, cly • va 11 • 
menlerin bi,ıdili F ord otomobili • s. ,.. 11.112 • 

nin il.stile tekerlekleri delik detik = •.ın • 
oluverdi. Kendilerine hir t•Y ol • ____ l.21_,_ .. ______ _ 
madı. Ve .. bir da)Jika sonra, Ra • G CI n 1 ok 
yanla Deyd, fOH üatünde altların- O! ~ 
da bareketteıı kalmq harap bir o- RAD y o 
tomobille, bqbap, elleri biSIQrle· 
rinde kaldılar! Progr-.nı 

ı.r armmda ı..PJı yapıla ik
0 

nml!tl. 
\Ofideünae bia liralık ikramiye 
remitte 1056 kumbara abibi Lütfi 
250 1ira1tk ikramiye İstanbulda 24 
ınımarab bmbar• Nhibi Savaya • 
bet et"'i"tir . 

100 lira kuanan 11mnara tar ve 
bipleri de •anlardır: 

Girr.soncla 6294 Ergin. Kayseri 
906.1 Hamid. Bmuda 3880 Go 
İlllllİrde 6520 fitalral, f strıhu 
13873 Seoriın.. Gal9bida 1017 Bark 
Ba11\Mi"1e 2308 ehmed, Adan 
1818 ~ Ad.pazannda 778 R 
me. B111'111da 1616 Cahide. 

Ke,idede belardan ~· 
ve onar lira kuana 195 DUftlal'8 

ı.. bahmmalrtada-. 
Dotud• bajday ___ .. ..,. 1 

tet1ll11 lerl 
Enurom, 1 (HUlllli) - Yeti . 

tollam ulila ialuyonu mütelııts 
Dr. Caina, Dola buidayları ıçin 
tetkik gelİIİ yapmaktadır.. Miiteb 
Dolu tehlllllhıkl~ •l~ için a • 
cak İltalyonun yerin• teapat edecek 

Yakalaaaa ve IHdll• 
rlllen ka('akçılar 
Ankara, 1 ( .A. A) - Geçe• b. 

hafta içiade ~ muhalaza !' 
ttlm&a. yedUi ölil ıeben b1r ita 
._ ],in yetmit iki kilo gibıırük ka!;a 
elli bir Tirk lir••· bir tahanra, b 
tillekle yirmi sekiz kaçakçı hayvanı 

leıeçinnittir. ,-------. 

Y~nl aerl•r: 
c: 
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Tefrika Numaraı : 22 Yazan: Niyazi Ah med 
•rrerco ıne ve lktlb aa hakkı mah~uzdur,. 

~;Müthiş bir taraka her tarafı sarstı 
ıra Musa paşa fedailer i sordu "hiçbiri kurtul

da1 
iıt madı cevabını verdiler 

yed 
-~ 

Abdülm~cit Beyoğlundaki 

Tiirk neferleri, zahitlerinin emri ol
madı~ı için kendilerini zaptettiler .. 
Fakat biri dayanamıyarak: 

- Birkaç saat sonra görüşürüz ... 
j,·e, diw~ bağırdı. 

60~ Rus kumandam Biikreşde hulunar 
ilıa• ba~kumanrlan Paı:;kiye,·iılten imdad İR 

temeğe adnm gönderirken. Musa Pa
sa" ş:ı. İzmit alaymm birinci yüzbasısı İb-

rahim ~ğava şöyle diyordu: 'S 

idf - Şimdi Şumnı1 'ya giderek Ömer 
P:tşaya söyle .. Ruslara on bin kad 

köf 
51!'oı 

bit 
s.sr• 
çıl• 
tir· 

-

ı e• 

. ı· d ar 
zay.ıat ' 1erc ır ik .. Büyük hir muzaf-
ferıyet kazandık. Fakat İmdad 18.z 
D.. k k mı. 
u~man ço uvvetlidir. 
• • 1 • • • • • • • • • 

Muhasaranın 19 uncu ~ü idi. 
8 haziran peııemhe gUnii. 
Musa Paşaya şu haber ''erildi: 
- Arap tahiyesinin altında lağam 

açılıyor. 
Sordu: 
- Nereden anlıyorsun? .. 
- Yer altından sesler geliyor. 
Derhal emir Yerdi: 
- Kuvvetleri p;eri almız, ses ge· 

len nre feda.Her giuin .. 
Biraz sonra Arnp ta.biyc"ino k" k. 
ı . k'l" e ı uv Yet er gcrı <:e ı ırken sekiz T·· k 

f . .1 1. d ur ne-
erı. ı er ıyor u. Bunlara: 

- Siz vı:tan için fedai gidiyorsu
nuz .. 

.D:ncr~' gidecekleri yer gösteril-
mıştı. Sekiz ar'kadas ilk önce 'd 
k ı k 1 şl . :ı: gerı e 
~ ]anlıa~, Aar a an ıle, sonra hiribirle

:rıy e P..ıallac:ıarak .hedefe d .. k 
ma::;a başlad~lar.. ognı OŞ-

A rndan birkaç saat g . . 'f p .. 1 h. erm~tı. n usa 
aı:.a ~oy e ır mektu'"' ldı· 
''P "' a . 
... O§~ .. Çoh tehlikeli vaziyetw. ol-

dugum ıçın şimdiye /..·adar b. ha.b 
d . D"' ır er 

1.'<'rcme un. uşman biil·iik ... l b" 
B 

mag 11 ı-
yetten so:ıra a§kumandanlllı·t k . . ' an ·uu· 
tıPt ısledi. Arap ta.biyesi aLı1-.L b'' .. 1. 
,~ ... h [ 'l"MUJ U\'Ur. 
,"gam a:::r amyor. Ben de onlara 
ıarı~tım. Çoh acele. ·e t{eldiği irin b .. _ 

'}'Üh İ!f yapaC'ah bir fedai. bulW:,ad.ı::. 
Rulmnğa çalr.§acağım. Bulamaz$~ 
l:cndim bu i§i yapm.ak mecburiyctin
<l:-yim. Dii~man n11waf f oh olnmıyac 1r 
Öliirsem bana darılmayınız;. Çiinkü a -~ 
bana böyle demem~~niz." .n ... 

Bu Musa Paşanm dü~man ordusn
na gön~crcliği Salihrli. ~fo$a Paşa ınek 
tuhu hırka~ defa üstfüıtc okudu kA-
"'] eli d h , a f!:H r n e urn .. tnrarak c<'l1ine koya 
ken nirc1en sendPledi. Sonra @ola 8;. 
ga yalpa nırma~a ha~fodr. Tam bu r.s
nada müthiş bir tarnka lıcr yeri ~ardı. 

Etraf knvnaı;tı. Yeni hir baskına 
mr uğranmıştı? .. Ne oluyordn? .. 

Korku ile t>trafa karıc;anl:ır yeni bir 
llarsmtı heleler gihi iıliler. Fakat hir 
daha duyulmadı ve sarRmtmın sehehi 
anla"rldı: Arap tahiyesinc cloğnı arı-
lan lfı~am patlamı~tı. ~ 

J\Ju ~a Paşa sordu: 
- Fedailer gittnişlP.r mi idi?. 
- Heniiz gitıni~lcr<li ! .. 
- Kurtulnn oldu mn ? .. 
- Hiç hiri kurtulmarlı. 
·- Allal1 rahmet evlesin .. 
Fakat Fa~amn ziiıni kurcalanmaı;" 

ha~ladr. La~am nasıl ate~ almı t;?. 
Yol(sa bunu Salih mi vapmıjtı? Bu
nu anlnvama.Jr. Ve la~annn patlavr.:ı 
~~ylc _ilan edildi: "Rusyalu 'Arap·~
h1'·Pcır ııltnın k~rl!lr imal ''P ikmal Pv-

lngiliz sefarethanm;ine girer1.erı. 

ledi;i }3.f:;ama atecı ,·erdiklerinde ınah-
" "' .. 1 za inaveti aleyhillah aF-arı rna 16~-

f'aRmd;n olma'< üzere zikrohınan ]a
ğam "'eruva teperek Rusyalunun mPz· · '" · ı lıal· kur lağ:una ttemt ,.e civar o anma 
lerdc lıücümate miilla~eret eden ~sa-

"d'" kı ve kirden pek ~oğu telef oJmu§ ı u 
müteakiben Denınkalede bulunan asa 
kiri Şahane dahi taşra çrkarak _Rus· 
yaluvu bir hayli yere kadar takıp ,..~e 
kalei merkumeve top menzilinde kam 
mahalde Rusya]u taraf mclaı~ y~pıl~ış 
olan tabivelere r:apt ve tahrJJ> ıle hır 
~ok nefe;atı ı;üngüden geçirilerek ka
leye avdet olunmu~···'' 

Musa paşanın Ulilmü 
9 haziran cuma günü .. 
Şumnu'ya gitmiş olan Rifat Bey 

dönmü~tü. Askerlere Mecidive ni~an
larr, kumandana mü§irlik f ermanmı 
getir~i. 

Büyült rnuzafrcriyetin sc,;nci de-
vam ediyordu .. 

Ö;";Je üzeri idi. Musa Paia abdest 
almak üzere İ!'itanbnlkaprcıı içinde bu· 
1unan odasmdan çıkıyordu. Kapmm 
önünde miralay Redif Deyin lıizrnet
kiirı Arap Abdullah ite l·ar~ılıı1';ı: 

_Ne var. ne yok Abdullah ... 
Diye sordu .• 
Arap: . . 
_ Harp ,·ar Pa~am .. <ledı v~ flonrn 

ilave etti: 
_ Beyim dışarı hücum .?decek .. 
_ Beyin dışarr nasıl huctun ~de

cek. Hücum edecek de ne yapacak?. 
J\T usa Pac;a p;ülüyordıı: 
Ahdullah Jatif enjn farkına ''arma· 

mış gezinivordu: . 
_ Gi>r;ceksini:z:, öyle hır hiicum e-

decek, ki... .. 
l\lusa Pa~a bir ~ev ı:;oylemek için 

ağzım açın:§tı, ki deh~eıli hir gürül
tü ile beraber yere yıkıldı. Çok ynkm 
bir yerde dü~e.n bi~vk~mhara parçacıı 
kunıaııdanm sa~ }Wgrune rastlayarak 
yere yıkıldı. 
M~sa Pa!';a. konu~amıyacak bir Jrnl-

de kalclrrıl;rak odasına götürül<lü. On 
heı dakika sonra gözlerini ebediyen 
kapadı. Ölürke11, bir iki defa: 

_ Salih, Salih .• 
Diyebilmi;ti .. 
SaliJıi 0 günden ~nra hir daha gö

rı>.n olmadr. Her ikısı de Salih de ku
mandan da dahıı çok yapacak işleri 
Yarken feda oJrnuşlnrd?. 

Paşanm öliitnii übı~rı 1ne !Jecidiyde ikil~ 
Küçük l\Tmtnf a ta ıye erı ar:mn a 

·· ··ıı·· kun·et1rriııe ktımand:ı eden gonu u 1 l 
0::;lu Mahmud Pa;aya ır.. ler gUnde-

r. 

rildi: 
_ Paşa babanız rahmeti rahmana 

k. . t Kumandayı ele alımz.. <le· n' uş u. 
nivordu. 

• :;\lahmml Pa~:ı : .. 
_ Baham ,-atıın ugrunda öldii. Ren 

. ·r i alıın<1 bulunuyonım. Ku-
' a7.ı enı • > ·ı.ı· 

l If\··1ı:ıe)'İn I a~ap n1< nır .. 
manı a · . 

l.evahını verdı · 
Birkaç ı;tin sonra Ruslar ~.idd~tli 

h. J ücnmJa tekrar Aral' tabıyesıne r ~;e mu·raffok oldular. Fakat Hii-
g rrn .• .. ··11·· k ı .· Paı:a cok az gonu 11 ·uvvet e 
Re' ID ~ .• l . . w 

lıiicum ederek ta nyeye p;ırmege mu· 
rnff ak olan dü§man aı-;ker1erini sün· 
... 

1 
k . .ı 11 (Devamı var) 

ını 1 p n\·n ·' 
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Lise ve orta okullar derslere başladı 

rsr"ia·····"<ii«Unara·····ye nr ı-ayınler 
ilk okul öğretmenlerinin nakil işleri etraf zııda 

bakanlığın yeni kararı 
Kültür bakanlığı bu yıl öğretmen 

okullarından mezun olan ve vilayet 
kültür direktörleri emrine verilenler 
le bir vilayetten diğer bir vilayete 
nakleden ilk okul öğretmenleri hak 
kında tatbik edilecek şekil etrafında 
bütün kültür direktörlerine bir ta 
mim göndermiştir. 

Bu tamime göre, becayiş suretile 
vilayetlere verilen öğretmenl~r . bir 
birlerinin yerlerine tayin elılmışler 
dir. 

Bu gibi öğretmenlere naki~ emi_r 
leri tebliğ edildikten sonra tayın edil 
dikleri vilayetlere giderek işe başla 
yacaklardır. Geçen yıl öğretmen ~~u 
lunu bitiren ve askerlik dolayısıle 
işe başlayamadan askere giden öğ 
ı etmenler vilayet emrinde bırakıl 
mtşlardır ... Bu gibi öğretmenler ikin 
ci teşrinde terhis edildikleri zaman 
yeni verilenlerle birlikte inha edile 
ceklerdir. 

Bunlann tayinleri kendilerine 1 5 
birinciteşrinden sonra bildirilecektir. 

Bir vilayetten diğer bir vilayet 

emrine verilen öğretmenler ke_n~il~ 
rine tayin erildikleri oku\lar bıldırıl 
medikce yerlerinden ayrılmayacak 
lardır. 

Kendi istekleri bulunmadıkra ve 
haklarında tasdikten geçmiş bakan 
lık yasav kurumu kararı olmadıkça 
hiç bir ilk okul öğretmeninin yeri 
değiştirilmeyecektir. 

Muvaffakryetsiz1ikleri görülen 

baş öğretmenlerin değiştirilmesi hak 
kında verilen espektör raporları da 
bakanlıöa gönderliecek, kültür teşki 
latı ka;ununun 22 inci maddesine 
1 ki.yanarak yer değiştirihnesi isteni 
İen öğretmenlerin de vaziyetleri ba 
kanlığa bildirilecek bu gibi nakiller 
etrafında gönderilen vesikalar ha 
kanlık tarafından tetkik edilerek uy 
gun görüldüğü takdirde nakli yapı 
lacaktır. 

Bütçelerine yol parası koymamış 
veya az koymuş olan vilayetler, de 
ğişiklik kadrosu yapılırken w öğret 
menlerin bu yüzden ziyana ugrama 
malan gözönünde bulundurulacak 
tır. Yol paralarını düyuna bırakmak 
suretile lüzumsuz nakiller yapılma 
yacaktır. 

Öğretmen okti11ar~nr. A nehari ol~ 
rak bitirenlere hangı vılayete veni 
melerini istedikleri kendilerine sorul 
muştur. Kendilerinden alma~k _ce 
vaplara göre vilayetlere tevzı edıle 
ceklerdir. 

Köy öğretmenliği ha..1.c:kmı haiz öğ 
retmenlerden karı koca olanlarla sıh 
hi mazereti bulunanlar mazeretleri 
geçinceye kadar merkezde vazife gö 
yece,derdir. Vilayetlere verilenler va 
ziytleri gözönünde tutularak müna 

sip okullara tayin edileceklerdir. Bil 
hassa Şerk vilayetlerinde muvaffala 
yetle hizmet ettiklerinden garp vila 
yetlerine nakledilmeleri bakanlık ta 
rafından teklif edilip kabul edilenle 
ri terkettikleri vazifelere göre mü 
nasip yerlere tayin olunacaklardır. 
Bütiin bu nakiller kısa bir zamanda 
ikmal e-!ilecektir. 

Use~er ve ortalarda derse 
başlandı 

Lise ve orta okullar dünden itiba 
ren tedrisata başlamışlardır. 

Yeni tayinler 
Kültür bakanlığı orta tedrisat ge 

rıel direktörlüğü lise ve orta okul 
öO-retrnenleri arasında yeni bir tayin 

C> • 

ve nakil listesi hazırlamıştır. Bun 
dan başka bu yıl Gazi Terbiye Ensti 
tüsü ile Musiki öğretm~n okulundan 
mezun olanlar da türlü yerlere ta 
yin edilmi~lerdir. 

Listeyi aynen neşrediyoruz: 
Y ozgad lisesi cağrafya öğretmeni 

fbrahim Ankara Gazi lisesine, Mar 
din orta okulu yardımcı fransızca öğ 
retmeni Nureddin bansızca stajyer 

Diin açılan bir meldep "liapuında 

liğine, Heybeli Deniz lisesi riyaziye 
öğretmeni Salahaddin Kadıköy ikin 
ci orta okuluna, Denizli lisesi yar 
drmcı tarih coğrafya öğretmeni De 
rune Muğla orta okuluna, Kula Za 
fer okulu fransızca öğretmeni lsmet 
İzmir kız öğretmen okuluna, Üniver 
site riyaziye, fizik, kimya şubesi me 
zunu Meziyet Ankara Ktz lisesine, 
Artvin orta okulu riyaziye 'öğretme 
ni Mehmet Ali Trabzon erkek orta 
okuluna, Eskişehir lisesi türkçe öğ 
retmeni Cemal Davutpaşa. orta oku 
luna, ehliyetnameli Hasan Antalya 
lisesi türkçe stajyerliğine, Giresun 
orta okul resim öğretmeni Arif lz 
mir Karşıyaka orta okuluna, Hay 
darpaşa lisesi türkçe öğretmeni Ziya 
Çapa İstanbul kız öğretmen ok":~~ 
na, Tekirdağ orta okul fransızca. og 
retrneni Nazım Burdur orta okulu 
na, Adanaerkek öğretmen okulu re 
sim iş öğretmeni İbrahim olCulun Cll 
rektörlüğüne, Edirne erkek öğret 
men okulu tabiiye öğrtemeni Bedii 
okulun yar direktörlüğüne. 

Gazi Enstitüsü tarih coğrafya 
me:runları 

Gazi Terbiye Enstitüsü tarih coğ 
rafya B seksiyonu mezunlarından 
Şaban Eskişehir lisesine, Salal•addin 
Manisa orta okuluna, Sabri Rize or 
ta okuluna, Nuri Tokat orta okulu 
na, Fethi Burdur orta okuluna, izzet 
Kırşehir orta okuluna, Şükran Sam 
sun orta okuluna, Zehra Merzifon 
orta okuluna, Sabiha Bergama orta 
okuluna lclal Nazilli orta okuluna, 
Süreyya' Urfo. orta okuluna, ehliyet 
nameleri A c:?ereceli Enise Cağaloğ 
orta okuluna, Afife Niğde orta oku 
luna, Hüseyin Avni Tokat orta oku 
luna, Scvket iğdir orta okuluna, 
Züh Sıvas orta lisesine, Nureddin 
Kütahya lisesine, Niyazi Çorum orta 
okuluna, Veli Sarıkamış orta okulu 
na. 

Türkçe mezunları 
Türkçe B seksiyonu mezunların 

dan Kemaleddin Balıkesir lisesine, 
Saadet Bursa orta okuluna, Sabahat 
Kadıköy ikinci orta okuluna, Lütfi 
ye Adana kız lisesine, Yahya Eskişe 
hir lisesine, Etem Afyon lisesine, 
Talat Gaziantep lisesine, Şevki Muş 
orta okuluna, Hasan Ramiz Adapa 
zarı orta okuluna, Sadi Milas orta 
okuluna, Coşkun Malatya li~sint:, 
Tu~ud Erzincan orta okuluna, Ne 
şet Düzce orta okuluna, Zehra iz 
mir kız lisesine, Mustafa Konya lise 
sine, Necmeddin Adana orta okulu 
na, Ahmet Osmaniye orta okuluna, 
Hayri Kayseri lisesine, Hayri Tur 
gudlu orta okuluna, Meveddet Kar 
şıyaka orta okuluna, Düriye Konya 
orta okuluna, Faruk Mersin orta o 
kuluna. 

Mecdi Ara.bkir orta okuluna, T ev 
fik Siird orta okuluna, lbrahim Kü 
tahya lisesine, Mükerrem Zongul 
dak orta okuluna, Sabri Kırşehir or 
ta okuluna, Selma Inegöl orta oku 
luna, Ali Samsun lisesine, Celal Üs 
kiiclar i\rüncü orta okuluna, Burha 
neddin Karaköse orta okulune, Meh 
met Sarıkamış orta okuluna, Recep 

Diyarbekir lisesine, Muammer lne 
bolu orta okuluna, Necip Kars lise 
sine, Ahmet Pazar orta okuluna, 
Fevzi Sivas orta okuluna, T ev 
fik Pertev Tire orta okuluna, Rıza 
Sivas lisesine. 

Tabüye mezunlan 
T abiiye B seksiyonu mezunların 

dan Rasim Divrik orta okuluna, Ra 
hime Bergama orta okuluna, Müey 
yed El'ziz orta okuluna, Mehmet 
Erzincan <>T~ okuluna, Mehmet 
Hamdi Rize . orta okulunf\, Muzaffer 
Milas orta okuluna, Hayri Kastamo 
nu lisesine, Mebruke Trabzon kız 
orta okuluna, Behice lzmir kız lise 
sine, Nuriye Akhisar orta okuluna, 
Şükrii Kayseri lisesine, Recep ine 
göl orta okuluna, Celal Ordu orta 
okuluna, Zehra Erzurum orta okulu 
na, Mustafa Mersin orta okuluna, 
Şevki Karşıyaka orta okuluna, Şeha 
beddin Kars lisesı~e, Salih Kilis Qria 
okuluna, Hasan Artvin orta okulu 
na, Ihsan Sivas lisesine, Fethiye Zon 
guldak orta okuluna, Ahmet Bitlis 
orta okuluna, Zühdii Trabzon er 
kek orta okuluna, Fazlı Tekirdağ 
r~. Cemil Tire orta okuluna, Feriha 
orta okuluna, Tahir Antalya lisesi 
Bucn orta okuluna, Hamza iğdir 
orta okuluna, Hulusi Si.ird orta o'.ku 
luna, Süleyman Balıkesir lisesine, 

Riyaziye mezurJan 
Riyaziye B seksiyonu mezunların 

dan Hasan Konya lısesine, Mehmet 
Ali Balıkesir lisesi ne, Remzi Sivas 
orta okuluna, Sadık Adapazarı orta 
okuluna, Lütfi Karatnş orta kuluna, 
Ahmet Arab!:ir orta okuluna, Hosan 
Mersin orta okuluna, Sadri Mardin 
orta okuluna, lsmail Samsun lisesi 
ne, Osman pazar orta okuluna, 
Memduha Erzurum li3esine, Tima 
çfo Yozgad lisesine, Etem Sebinka 
rahisar orta okuluna, Enver . Artvin 
orta okuluna, İhsan Bursa orta oku 
luna, Seyid Malatya lisesine Ham 
di Tokat orta okuluna, Say~n Tur 
gudlu orta okuluna, Edibe Adana 
orta kuluna, Şazi Divrik orta okulu 
na, Feride Antalya lisesine, lsmail 
Ankara birinci orta okuluna. 

Edebiyat B seksiyonu mezunların 
dan Nefise Adapazarı orta okuluna 
N . o . 
urıye rdu orta okuluna, Nazire 

Uşak orta okuluna, Hasan Fehmi 
Elaziz orta okuluna, Münire Ça 
nakkale orta okuluna, Nuri lzrnir Kn 
rata~ orta okuluna.. Yusuf Trabzon 
orta okuluna, Muzaffer Bursa orta 
okuluna, Nigar Konya 0rta okuluna, 
Sadık Adana orta okuluna, Mliha 
Samsun orta okuluna, Aliye Buca 

orta okuluna, Mi.ijgan Tekirdağ orta 
okuluna, Faiz Kadıköy birinci orta o 

kuluna, Eşref Eskişehir lisesine, En 
ver Çorlu orta okuluna. 
Musiki öğrehnen okulu 1mezunlan 

Musiki öğretmen okulu mezunla 
rmdan lsmail Balıkesir lisesine, Be 
dia İzmir orta okuluna, Melahat E 
dime kız öğretmen okuluna, Dündar 
Afyon lisesine, Sami Erzurum lise 
sine, Orhan Denizli lisesine, Ömer 
Kütahya lisesine, Ali Erzincan orta 
okuluna, lsmail T okad orta okuluna 
tayin edilmişlerdir~ 
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Ji ilistln hadisesi büyüdü -
Nefi ve T evkifat şiddet

le devam ediyor 
Kudüs Müftüsü yüksek müslü

man reisliğinden azil edildi 
Kudüs 1 ( A. A.) - Röyter 

jansı muhabirinden : 
a bulunamamış ise de bankanın di 

• Yüksek Arap komitesi, hükumet 
memurları tarafından "gayri kanu 
ni bir cemiyeti,, ilan edilmiş ve ara 
larmda Halidi de ve dahil olduğu hal 
de bir çok azası nefyedilmek üzere 
tevki folunmuştur. 

Cicldi tedbirler alındı 
I:·1:!:is 1 (A. A.) - Yüksek A 

rab komitesinin veznedarı ve Arab 
bankasının reisi olan Hilmi paşa ken 
disini tevkife gelen polisler tarafın 

rektörü yakalanmıştır. T evkifat hak 
kındaki haberler bütün Filistine yıldı 
rım süratile yayılmış ve gittikçe bü 
yüyen bir endişe tevlid etmiştir. Hü 
kumet her türlü tehlikelere karşı 
kaymağa hazırdır. Kudüs müftüsü 
yüksek müslüman meclisi riyasetin 
den azledilmiştir. 

MATnUAT.\ SANSÜR 
Kudiis, 1 (A. A.) - Bugünkü M.

diseler üzerine bütün matbuat hak
kında sansiir ilan edilmiştir. 

Japonya harbi şid
detlendirecek 

1 Şanghay, 1 (A. A.) - Lotien'de 
.muhruıematrn bi<la) etindenberi görül
memi§ derecede şiddetli bir muharebe 
cereyan etmektedir. Japonlar, batar. 
'yaların ve tankların yardımiyle, Li
ouho~daki mühim miktardaki Çin kı-
1taatmın etraf ile :ılakasını kesmek 
ı;aksadiyle Çin hatlarını yarmağa uğ
lrqmaktadırlar. Her iki tarafın hin
~eree telefat verdiği söylenmektedir. 
l Çinliler, bazı ileri me,'zileri kay
ıJ:}etmİ§ olduklarım kabul etmekte ve 
!fakat esas hatlarının masun kalmış 
rıdugunu beyan eylemektedirler. 

Diğer taraftan Çinliler, şimal istas
yonu yakinindeki Pantheon tiyatrosu-

Ali Haydar Emirf 
öldü 

j rogz;am: 1 incide) 
ı Merhum son dakikalarında ken 

Hinden geçerken: 
~ - Yaşasın Cumhuriyet, Atatürk 
inkılabına sarılınız 1 Donanmaya, or 
,duya selam l sözlerini söylemiştir. 
i Selim Salis, Tarihi bahri sahifele 
~i. Marmarada Türkler, Mücmel ta 
lrih ve Denizde Türkiye gibi çok 
eğerli eserleri vardır. Denizde Tür 

ciye eserinin birinci cildi on beş gün 
vvel çıkmıştı. 

ikinci cildini de henüz hazırlıyor 
u. Ölümü ile bu eseri yarım kalmış 
luyor. i 

MercUmel hall 
' Ali Haydar Emir Alpagot 19 ağus 
los 1302 de Geliboluda doğmuştur. 
J3a~ası Mustafa oğlunun bilgiye kar 
~~ gösterdiği yüksek meyli cevabsız 
~ırakmamış ve Gelibolu idadisini bi 
'rdikten sonra oğlunu Heybeliada 
eniz mektebine yerleştir..'lİştir. Ali 

-Iaydar Emri Alpagot, be.tün tahsil 
evresi esnasında arkadaşlarının yal 
ız dostluğunu kazanmakla kalma 
ış, onları ayni zar.ıancia yüksek 

in.eziyetlerine de ayn ayrı hayran c 
aerek genç yaşta umumi bir saygıya 
hmhatab olmuştu. 

Ali Haydar Emir Alpagot, 1322 
~e deniz mektebini ikmal etmiş ve 
tnühendis rütbesile donanmaya çık 
huştır. Genç deniz zabiti Heybetnü 
tna talim gemisinde mühendislik 
tnüddetini geçirdikten sonra sırasiyle 
ldarei mahsusanxn Marmara, Nimet, 
Beşiktaş gemilerinde, lclaliye korve 
tinde deniz vazifesi almıştır. 

Ali Haydar Emir Alpagot, donan 
maya cıktıktan sonra askeri vazifesi 
ne dikkatle sarılmıştır, fakat ayni 
dikkati fikri seviyesini devamlı bir 
ıturette yükseltmeğe hasretmiş ve 
~ok geçmeden donanmanın sayılı 
münevverlel'İ arasına girmiştir. Bu 
vaziyet amirlerinin de gözünden kaç 
mamış, genç nubay derhal seyyar 
teorpito komisyonuna, müteakiben 
tc.p-u daire::;ir.e ve erkanıharbiye 
ne:::··iyat şubesine tuyin edilmiştir. 

Ali Haydar bu eevresinde edebiya 
tn olan meylini ·bir hayli irıki~af ettir 
r :'.:ı bulunmaktayô. E!·kanıharbiye 
n :;riyct §Ubesine tayini ona deniz 

nu zaptetıni~ olduklarını iddia etmek 
tedirler. 

Cenevre, 1 (A. A.) - Çin - Ja
pon ihtilafını tetkika memur tali ko
mite bugün toplanmıştır. Komite aza
sının ekseriyeti Çin teklifinin aley
hinde bulunmuştur. Çin projesinde 
Japon taarruzuna müteallik bazı 
müşahedelerin tesbiti isteniyordu. U
zun miizakerelerden sonra tali komi
te Çindeki vaziyet hakkında esaslı 
malumat edinmiye Milletler Cemiyeti 
genel sekreterliğini memur etmiştir. 

Tali komite yarın sahalı tekrar top
lanarak diğer bir taknn meselelerle 
meşgul olacaktır. 

Vekillerimiz 
'(Üstyanı: 1 incide) 

Dr. Aras, Sirkeci istasyonunda 
Cumhur Riyaseti Başyaveri Celal, 
ecnebi elçilikler erkanı, Tahran 
elçimiz Enis, lstanbul Valisi Mu
hiddin Üstündağ, daha birçok 
mümtaz zevat tarafından karşı· 
lanmıştır. 

Hariciye Vekilimiz istasyonda 
gazetecilere vaki olan kısa beya. 
na tında: 

- Milletler Cemiyeti asamble~ 
sinde içtimalar elan devam edi
yor. Tekrar gidip gibniyeceğim, 
Büyük Şefimin emirlerine bağlı. 
dır." demiştir. 

B. Rüştü Aras, dün Ankaradan 
,ehrimize gelen Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya ile birlikte Perapalas 
oteline inmişlerdir. 

Harieiye vek ·nmız 
BUkreş ve atina Elçi· 
lerl mizi kabul etti 

Şehrimizde bulunan Bükreş El
çimiz B. Suphi Tanrıöver ile Ati
na Elçimiz B. Rüşen Eşref, Harici
ye Vekili Dr. Rüştü Aras tarafın
dan Pcrap:ılas otelinde kabul edil
mişlerdir. 

B. Rüşen Eşref önümüzdeki Sa
h günü Atinaya gidecektir. 
harp tarihinin hazineleriyle yakın 
dan temas etmek imkanlarını ve 
rince rnüverihlik derhal kendini gös 
t~rmeğee başlamış ve Türk milliyet 
perverliği deniz hamasetinin en par 
lak sahnelerini ve sayfalarını onun 
kaleminde öğrenmiştir. Bu merhale 
de Ali Haydar Emir Alpagotun ede 
bi hüviyeti tarnamiyle belirmiş bulu 
nur. Bir müddet sonra bu meziyetle 
rinin sevkiyle onu bahriye mektebi 
nin edebiyat ve tarih hocalığına, ka 
tip mektebi deniz teşkiiatçılığı hoca 
lığına ve musiki mektebi türkçe ede 
biyat ve tarih hocahğına tayin edil 
mis görürüz. 

Ali Haydar tekaüt olarak bahriye 
cien ayrıldığx zaman rütbesi kıdemli 
gi.!verte viizbaşılrğrdır. Hocalığa baş 
lnmasr 327 senesine tesadüf eder ki, 
bu tarihten sonra deniz zabiti olan 
her Türk mutlaka onun rnhlesinden 
s:<eçm!!': ve mutlak~ ondan en ateşli 
bir milliyetperverlik ders ve telkini 
almıştır. - -

Günlin munim 
meselesi 

(lJ styanı: 1 incide) 

İrlanda, Avusturya, Macaristan ''e 
Portekiz mümessilleri müstenkif kal
mı~lardrr. Cenubi Afrika bir1iği ile 
Bulgari8tan müme8silleri, hükumetle
rinden alacakları talimata intizar et
mekte olduklarım bildirmişlerdir. 

Perpignan, 1 (A. A.) - Dalıiliye 
nazareti tarafından İspanyol miilteci
lerinin hudut harici edilmesi hak.kın
da Yerilen karar iizerine elli bin kadar 
mültecinin İspanyaya gönderilmek i.i
zerc Fransanm muhtelif yerlerinden 
sevkcdiJmi_ve haşl::ındıgr Pirene n1 i
sine bilclirilmiştir. Demir )·ollarıüze
rinde ve hudut istasyonlarında inziba 
h kmTetlendinnek iizere miilıim jan
clarma km"'1etleri 8ef erber edilmiştir. 

BİR AY l\rL'lILET 
Londra, l ( \. A.) - Akşam gaze

teleri, Cencvrede alman ve İspanya
daki yabancı göniillülerin yakin za
manda geri alınması takdirinde l\Til
letler Cemiyeti azası devletlerin ade
mi müdalıele siyasetinin terkedilme
sini tetkik edeceğini bildiren karar 
mektedir. 
suretine hüyük bir eliemmiyet ver-

Exehange Telgarplı'm Paristen al
dığı haberlere göre. Romada yapılma· 
sı dü~ünülen müzakereler muvaff aki
yetle neticelendiği takdirde, Fransa, 
otomatik surette Pirene hududunu aç
mağa karar vermiştir. Göniillülerin 
geri çekilmesi için bir ay beklenmesi 
üzerinde mutabık kalınmıştır. 

ltalyanın bir kararı 
Roma, 1 "( A. A.) - İspanyol me

selesi hakkında burada beyan olundu
ğuna göre, İtalya tek başına Fransa 
ve İngiltere ile bu meseleyi müzakere 
edemez. Çünkü, bu toplantıda Alman
yaya icap eden mevki verilmemiştir. 

Gönüllüler meselesi hakkındaki İ
talyan noktai nazarı da katiyen değiş
memiştir. Bu mesele ancak her iki ta
rafa aid gönüllülerin çekilmesi temin 
olunduğu takdirddir ki, lıalledilebi
Jir. 

Son ders 1 8 .... A k ... H , , .. arıcı s eıı ı a-
(U$tyanı: 1 incide) • ,. 

yının muhtelif vaziyetlerdeki va~ı atı ılanlaı l 
felerini bu derste hülasa ederek •-m:ı-•1--•-•:1••••• 
sözlerinin sonlarına doğru şöyle 
dedi: 

- Harpte muzaffer olmak idn 
öğrenmek lazımdır. Mesleğiniz 
her şeyden evvel fikirlerin yenice
reyanını takip etmeğe ve yenilik
lere uymağa kabiliyetli, cevval di· 
mağlar ister. Her meslekten zi
yade askerlik daimi bir tekamül
dür. Askerlik tekniği yeniliğe her 
meslekten ziyade Qşıktır. Kurma:y 
subayı silahların yeniliklerini, tek 
nik terakkiyatı daima takip etme~ 
lidir. Tabiye en nih-:ıyet silah te
sirlerine dayanır. Tabiye fikirle
ri değilse bile tayin {cllilleri deği
şir. Bununla. beraber, mesleği~ 
niz len değil, sana'ttır. Birçok 
sevk ve idare kaideleri vardır ki, 
bunlar tecrübelerden alınmt§lır. 
Onları bilmelidir. Fakat hiç bir 
kaide haddi zatında muvallakıye
ti zamin değildir. Zafer bu kaide
leri yerinde ve zamanında kulla.rı
makla elde edilir. San'at bu kai
deleri hakiki şartlara, durumun 
ve arazinin icaplarına uydurmak
tır. San'at her duruma göre en uy· 
gun olan kaideyi seçmek, her du
rum için en doğru olan kaideyi en 
muvafık zamanda bulup tatbik et
mektir." 

Bu çok esaslı kaidec!eki "mu· 
zafferiyet" kelimesi "muvaffakı · 
yet" e, "askerlik" kelimesi de mut 
lak surette "san'at" a çevrilecek 
olursa içtimai hayatın her sahasm
da tatbik olunacak bir mahiyet a
lır. 

Hakikat halde Harp Akademi· 
sinden Kurmay olarak çıkan genç
ler nasıl bütün hayatları müdde
tince öğrenmeğe, dünyanın her ta· 
rafında olup biten yenilikleri ta
kip etmeğe mecbur iseler, umumi 
hayatın herhangi bir lnsmında ii
zerine vazife almış olan her genç 
için de böyledir. Hatta devlet teş
kilatı haricinde olan serbest mes-

Ankara Garnizon Müessesatı ihtiya. 
cı için 130 ton koyun etinin 18-10.931 
pazartesi günü saat 15 de kapalı mrf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Koyun eti. 
nin tutarı 65 bin lira olup muvakkat 
teminatı 4875 liradır. Şartnamesi 3~ 
kunış mukabilinde Komisyondan veriı 
Jir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü mad• 
delerinde yazılı vesika ve teminat mal<
buzlarıru havi teklif mektuplarını ys,. 
zılı gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Ankara Levazım amirliği satllli 
alma Komisyonuna müracaatları. 

(454} (6472) 

• • • 
Kilo 

11200 İznıit için 
9000 Adapazarı iç.f.11 
9000 Bolu için. 
4500 Tuzla. için 
5200 Gebze için · ......._ _____ .... 

• , r i 

38900 Umum yekOn, ki cem an · 

Sade yağının kapalı zarfla eksiltmesi 
25/10/937 pazartesi günü saat 15 de 
yapıl~caktır. Sade yağının tasnılanaıı 
tutan 3734:4 liradır. nk inancaSl 
2802 liradır. Şartnamesi Ankara, Eski• 
şehir, İstanbul Levazrm amirlikleri ye 
İzmitte Tüm.en Satmalma Komisyonun
da hergün görülebilir. İsteklilerin bel• 
li gün ve saatinde kanunun istediği bel· 
gelerle birlikte inancaları makbuzları• 
ru ve teklif mektuplarını ihtiva edeJl 
kapalı zarflarını !znlitte Tümen Satın• 
alına Komisyonuna vermeleri. 

(4:83) (6679) 

)er, profesörler vardrr; bu öğret~ 
menlerin, profesörlerin rehberliği 
mektepten çıkınca sona erer; 'bun· 
dan sonra her genç artık kendi 
kendinin öğretmeni ve kendi ken• 
dinin talebesi olur. 

. • lek sahipleri için de dalına kendi 

1 g ·l·z Gemisi san'at ve mesleklerini aıa.kalandın l l ran yenilikleri yakından takip et-

Hayat mücadelesinde küçük, 
büyük her muvaffakıyet ancak ve 
ancak kendi kendini yetiştinneJ.i 
ve kendi kendinin talebesi ol~ağr 
bilenler içindir; bu hayattau. ~er 
muvaffakıyet kj.taplarda oku· 
nan kaideleri hayatın tecrübeleri 
ile kıymetlendirerek, nıubtereıt'l 
Ali Fuad Erden'in dediği gibi, lier 

(Ü styanı: 1 incide) mek muvaffakıyetin en esaslı bir 
Akdeniz şark kısmında İtalya- şartıdır. Bu ise mektep:er~en. ~ip

ya ikinci bir kontrol mmtakası ve- loma ile çıkan gençlerın ıçerısıne 
riliyor. Bu mıntaka Trablusgarp girdikleri hayat mektebinde ke.n· 
ile Mısırdan Portsaide kadar git- di kendilerini mütemadiyen yetiş
mektedir. İtalya ile müstemleke· tinnesi demektir. 

duruma ve her zamana göre en 
uygun bir surette kullanmak yo• 
lun.u bulanlar içindir. 

ASIM US 

leri arasındaki deniz münakalatı Tahsil hayatında olan gençlerin 
nı temin edebilmek için şimalde•ı başlarında muhtelif ilim şubele· 
\re cenuptan iki mmtakayı birle.}· rinde ihtisası bulunan öğretmen
tinn• üz&e 00 mil mmah~nde~~~~~~~~~~~=~======~~~~~~~~~~~ 
bir denizyolu verilmiştir. 

Adalardenizi Filistin ile Suriye
ye kadar imtidatetmek üzere Fran 

)~:_:·~:.:<:,Istaribli;f\,Beledi'yesi. ·· ilanları .. · · 
. . .... ' -.... · 

sanın himayesine bırakılmıştır. Senelik muhammen kirası 15 lira olan Büyükderede Büyükdere caddesinde 
Bu anlaşma her ne kadar tama- 205 numaralı kahve önü (85 metre murabbaı) 938 senesi mayıs sonuna kadar 

~ile .tek1!il< mahi~ett~ ise de bü~ kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi ı.,evazırn Mü
bır sıyası ehemmıyetı bulundugu dürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 1 lira 15 kuruşluk ilk tenıinat mektup 
aşıkaradır. Zira İspanya mesele- veya makbuzu ile 7 /10/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bu. 
si yüzünden zuhur etmiş olan bey- ıunmalrdırlar (B.) (6402) 
nelmilelgerginliğinsebeplerinden ~~-~~·-~--~-~-~-------~-~~~~~~ 
biri ortadi\n kalkmış oluyor. Jandarma Geo~l Komutanlığı Ankara 

KURUN - Nyon anlaşması ile · d 
Akdeniz açıklarında korsan deni- Satınal ma Komisyonun an: 
zaltı gemilerine karşı mücadele 1 - Bir kilosuna 95 kuruş fiat biçilen 4000 kilodan 6000 kiloya kadar sa-
etmek için Fransa, İngiltere, Sov- de ile bir kilosuna 4.5 kuruş fiat biçilen 1000 kilodan 1200 kiloya kadar vasıf
yet Rusya ve Balkan Antantına larına uygun beyaz peynir kapalı zarf u suliyle2 0/10/937 çarşamba günü saat 
dahil olan memleketler arasında 10 da satınalmacaktır. 
verilmiş olan karar, bu karar ile 2 - Şartnamesi Komisyondan parasız olarak alınabilecek olan bu eksiltme
değiştiriliyor demektir. Onun için ye girmek isteyenlerin 468 liralık ilk teminat makbuzu veya Banka mektup
bu kararın tatbik mevkiine gire- Iariyle şartnamede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 
bilmesi için Pariste İngiliz, Fran- dokuzdan evvel Komisyona vermiş ol maJarx. (3666) (6687) 
sız, ltalyan teknisyenleri tarafın· 
dan yapılan anlaşmanın diğer a
kıt devletlerin tasdikine tabi tutul
mak icap edecektir. Nyon konfe
ransına dahil olan devletler ara
nnda Sovyet Rusya da dahil oldu
ğuna ve bu devletin konferanstan 
evvel ltalyaya verdiği notanın 
muhteviyatı malfun bulunduğuna 
göre, kararın tasdiki meselesinde 
Moskova hükômetinin alacağı va.· 
ziyet hakikaten merakı mucip bir 
nokta teşkil etmektedir. 

lngiliz harp gemisi 
Çeşmede 

lzmir, 10 (Telefonla) - Akdc
nizde kontrole başlayan İngiliz 
harp gemilerinden Reylus kruva
zörü ile iki muhrip Çeşmeyi ziya
ret ettiler. Efrat karaya çıkarak 
§ehri gezdi. · -

lstanbul Unlversltesl RektUrlOğünden: 
Üniversite kadrosundaki açık Doçentlikler aşağıda. gösterilmiştir. 
Bunlara, müsabaka imtihanında kazananlar almacaktır. İmtihana ya§t 

kırkı aşkın olmıyanlar fakülte veya yüksek mektep mezunu bulunanlar, Batı 
biiyilk kUlttir dillerinden birini bu dille ilmi araştırma yapacak ve yazacak su· 
rette iyi bilenler girebilirler. 

İmtihan 29/11/937 pazartesi günü saat 10 da Y.apılacaktır. tsteyen1erin 
üniversite Rektörlüğüne baş vurmaları. _(6614). 

Açık Doçentlikler: 
Histoloji ve Aınbri.Y.?]~ji 
Fizyoloji . - -
Hayati Kimya. 
Marazi Teşrih. 
Farmakodinami 
Harici Hastal.ıldar. 

r - -
Kimya. 
Fizik 
Tarih. , 
Türkoloj~ 
İktisat 1 

Ceza Hukuku ( 

i 
: 
1 

. 
ı 
i 
: 
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IstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden : 

! - ~· Ortflaa ve Lise kısmılarma gündüz ve yatı kıZ ve erkek talebe kaydma devam olunmaktadır 
- on sım rda nehari talebe . • ' • 3 _ lst' 

1 
ıçın yer kalmamııtır. 

Adres ıŞeye: e~ mektebin kayıt tirtlannı bildiren tarifname parasız gönderflfr. 
: za ebaşı polia karakolu arkası. Telef on: 22534· 

Levazım llmlı llği ı 
ilanları _______ _, __ _ 

.Tophane fırınının keşif mucibince ta-
2) mıratmın pazarlığına istekli çıkmadıfın 

dan yeniden 5 - 10 - 937 salı gUnü saat 
14.30 da Tophanede İstanbul T -a . . ~vazım 
mırlıfi aatınalma komisyonunda 

zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. K p~{· ı 
bcd l' 9gn J' eşı e ı ~ ıra 56 kuruıtur. İlk tem{-
n~tı 7 5 lıradır. Şartname ve keıfi K 
mısyonda görülebilir. isteklilerin b ~ 
b' . ki u gı-

ı ınbpartt yladpt~ arına dair vesaik ibrazı 
,.... mec u o ugundan işbu 'k la 
:n beUi saatte komisyona l vlesı a rilc 
lesi ge me eri. 
d• (152) (6493) 

• • • 
YeıilkBy Hava Müfrezesi i • 

lacak paratoner tesiaatrnm çın y~pı. 
istekli çıkmad - d pazarlıgıııa 

ıgın an 5 • 10 937 ' 
günil saat 14 de Tophancd - sau 
Levazım lmirlig·i sat 1 e İstanbul 

bel ına ma komi 
nunda pazarlıkla eksiltmesi syo-

>el• Ketif bedeli 217 l' 3 yapılacaktır. 
ll1'" . ıra 2 kuruıtu T mınatı 32 lira 60 k r. c-
ell uruıtur. Ke if 

prtnameıf komisyonda ö • ~ ve 
:m- teklilerin belli saatt k ~ rillcbılır. İs-

leri. e omısyona celmc-

- •• * (lS3) (6494) 

Fen Tatbikat Ok I 

~
ri 

et 
en 
o-

-
i 

ocaklarının maden k~ unun mutfak 
om·· ·· 

eek hir lıale konul uru yakahile-
6--10--937 "'""" mabsmın pazarlığı 
14 30 ~-;yam • ...:& Ü · da Toplıaned İ eun saat 
znn >t • ı·w· e ııtanbul Le e1mır ıgı satmalma . vı-
da yapılacaktır. KC§if b ko~ıs,yonun· 
21 kuru!!t-·r İlk t • edelı 22~ lira 
kunıştu:. K:sif ,.e emınatı 16 lira 59 
yo11da görülebilir fşartkn~m~~i Komis
ves:ı. J • • te hlerın kanun· 

... a arıyle beraber belr ı 
misyona gelmel . ı saatte ko-

erı. 

(6621) (157) • • • 
Kırklarelindeki TU 

gazd k. TU' men ile Lül b a ı menin v Edim e ur. 
Hd. TUğayı için meahaller~~eki Garp 
edilmek ve Askeri eVlafta ~.ı: teslim 
tile ayrı ayrı beşer bin liralık ak tar
ğı 12/10 937 salı günii sade ya. 
Tophanede İstanbul Le saat 14.30 da 
f'~ttnalma Komisyonwı":Zıın 8.ınirliği 
. 'tn:ıcaktır. İlk temı'n ti a pazarlıkla 
::75 şer liradır. lstekJ -~ ~rı &Yzı aYn 
ı~omisyona gelmeleri.ı erın helli saatte 

(159) (6676) 

ZA'Yt 
Kütahyş. lisesi 1 inci d 

mış oldugwum t:ıeod'k evresinden aJ. 
ı nameyi . 

Yenisini alacaöımdan .~yı ettinı. 
mü yoktur. " eskısınin hük-

-::----------lh_8a_n Alka,. 

-<cus ı zı::::ı::ı::n::::::c••... =--
DOKTOR .... 

Kemal Özsan 
Uroloğ . OperatlSr 

Bevliye mUteha88181 
Karaköy Ek 1 · - - s, sıyor mağa 

1 yıuımda. Her gün öğleden r.&sı 
2 den s k sonra e adar: 1 ~ı: 4123~ 

'--·======::::::::::::::···-· .. ··~-'-~~ 

A~lık 

a •.> 1ı1r 
8 •.)lıJı 
\'ıllık 

............... ~ 

KURUN-
A!JUNE TARiFESi 

11 .. rıı ... kl't 

için et. 

•3& "" .,, """ 
llJO K'I 

iMCi "" 
Tarlfestıırıen BRlknn rıtrll..., 1 1 , 
k e• ç n •~na ott., 
uruş dUşUl!lr Poııta bfrll...,ne f 

e• ı rmty~n 
~erltre ayda V.tmlt .,. .. , kurut 

ummeıtlllr 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Teftişi takarrür eden Ankara, Aydın, Eski§ehir, Sivas, Tokat, Trab

zon, Manisa, Kars ve Gönen idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahi
linde 899 parça eşya kapalı zarf usuliy le eksiltmeye konmuştur. 

ll - Eksiltme 18/X/937 tarihine rastlayan pazartesi gilnil saat 15 de Ka
bataşta lnh!sarlar Levazırn ve mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda ya-

pılacaktır. 
m - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 li-

radır. 
IV _ Şartnameler parasız olarak hergtln yukanda adı geçen Komisyon-

dan alınabilir. Ancak şartnanıe almak isteyenler şimdiye kadar en aşağı on 
bin liralık işi muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesaiki İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü inıaat Şub_eB~e ibr~ ederek mukabilinde bir ehliyet vesi
kası tedarik etmek mecburıyetındedır ler. Bu vesikayı hamil olrnıyanlara 
şartname verilmiyeceği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni ve~aiki, eksiltmeye iştirak vesika
sını ve %7.5 gUvenme parasını. ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme 
günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Bagkanhğına 
makbuz mukabilinde verilmiş obnalıdır. (B.) (6683) 

I - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf U!luliyle ek

siltmeye konulmuıtur. 
ll - Muhammen bedeli 19:SOÜ lira ve muvakkat teminat 1462.5 liradll'. 
llI - Eksiltme ll/X/937 tarihine ratlayan pazartesi gUnU ıaat 15 te Ka

bata§ta İnhisarlar Levazım ve Jıfubayaat Şubesindeki Almı Komisyonunda ya-

pılacaktll'. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen §Ubeden 

alınabilir. 
V - Münakasaya "Sulzer, Skoda, Grimma, Vercinigte Kesselwerke, Krup-

pe Kdenachel, SteimmUller, Erste Brünncr, M.A.N. Wolff, Stranch Und Schmidt 
ve Stork" gibi yalnız birinci smıf fabrikalar iştirak edebilirler. Bu fabrika
lardan maada firmalar münakasaya iştirak etmek istedikleri takdirde bulun
duklan Şehir Sanayi ve Ticaret Od ala nndan birinci sınıf fabrika olduklarına 
dair Türk Konsolosluğunca rnusaddak bir tasdiknarnP. ibraz ve itaslyle mükel
leftirler. Bu yolda tasdikname ibraz edemi yen "ismi yukanda yazılı olmıyan" 
firmalar münakasaya iştirak ettirilemez. 

VI - Teklif veren firmalar, münakasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız 
teklifier~yle planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın Galatada İnhisarlar 
Umum Müdür!üğü Müsk'rat Fabrikalar Şubesine tevdi edilecektir. Şube teklif
leri tetkik edecek ve bunları wtna.meye ve matlılPa uygwı bulduiu takdirde 
mUnakasadan bir gün evvel "Münakasaya iştirak vesikası" verecektir. Bu 
vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya f§tirak edemezler .. 

VII - Mühürlil teklif mektubu, ka nunt vesaik ve eksiltmeye l§tiral[ vesl
kasiyle yilzde 7.5 teminat akçesini fhti va edecek olan kapalı a.rflar ekailtme 
gilnil en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabilinde verilml§ olmalıdır. (5533) 868 2-' 

Çorum Nafıa DlrektUrlUğDndenı 
7 _ 10 _ 931 perıembe günü saat 16 da Çorum Nafia Eksiltme Komlıyo

nun.da ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli cezaevi inpıtı eksilt· 
inesi 20 gün uzatılmıştır. Şartname, plan, keşif ve buna mütedair diğu evrak 
Nafia Dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin tek· 
lif mektuplarile müteahhidlik vesikalarını ihale günil saat 15 e kadar ihale Ko-
misyonuna vermeleri lazımdır. (6448) 
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AD•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
Uğrayacakları limanlıtr 

Pire, Brindisi, Venedik 
Trieste 

Bütün Avrupa için ekspres trenleri 
ile telaki ederler .• 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova 

Kavala, Selanik, Goloı, Pire, Patras. 
Ayuranda, Brindisi, Ankona, Venedik 

Trieste 

Vapurlann isimleri 

RODl 
CELlO 
RODt 
CELto 
RODt 

Cam pidoglio 
Fenicia 
Merano 

Diana 
Abbazia 

Setınik, Midilli, tz:nir, Pire, Kalamata, lseo 
Patras, Brindisi, Venedik, Trieste Albano 

Burıaz, Varna, Ktsstence 

Sulinı, Ka!ıs, Ibraıl 

Bıtum 

Vesta 

Fenlcia 
Albano 
Abbazia 
Meran o 
Vesta 
Quirinale 
Caınpidoglio 
İ8eo 

Fenicia 
Abbazia 
llBano 
Quirinale 
Campidoglio 

Vesta 
fseo 

Hareket gfinletl 

1/10 
8 10 

15/10 
22/10 
29 10 

7/10 
21 10 

4 11 

14 10 
28/10 

9/10 
23/10 
6/11 

6/10 
7/10 

13/10 
13/10 
21/10 
27/10 
3/ll 
4/11 

6/10 
13/10 
20/10 
27/10 
3/U 

21/10 
4/U 

Saat17 et. 

Saat 17 de 

Saat184-

SaatlTde 

lla&t 1T ~ 

Devlet Demlryolları 9 co ıııetme 
DlrektUrlUğUndenı 

9 uncu tıletme Sirkeci Deposuna 31 • V - 1939 tarihine kadar gelecek 
olan 38.000 ton kömür:in vagondan yere tahliyesiyle istifi ve aynı miktar k6mü
rtin yerden makinelere tahmili işi lS.200 lira muhammen bedelle 12 • X • 1937 
salı günü saat 15.30 da kapalı zarf uıulile Sirkecide 9 uncu itletme binamıda 

eksiltme Komisyonunca ihale edilecektir. 
Bu işe girmek isteyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla lcaaunwı tayin etti

ği vesikaları, Nafia Jşlerine ata ekllllt lcre prmek isteyc,o,l~~ aranacak mil· 
teabhidlik vesikası hak'idnCfaki talimatname dairesinde ~J vesika ve tekJiOe· 
rini aynı gün saat 14.30 a kadar i§letme binaamdaki Komisyon reisliğine verme. 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankıra(ia Malzeme dairesinden ve Sirkecide iflet 
me Komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) 

Darphane ve Damga Matbaası MldOrlll· 
ğUndenı 

60 ton yerli kıiple maden kömilrfl açıli eulltme ile satm alınacaktır. 
1 - Eksiltme 6 • 10 • 937 çarşar.ba gUnil saat 14 de yapılacaktır. 
2 - Bu ite aid prtname pazarte.i, çarpmba ve cuma gtlnJeri saat 14--16 

arumda İdaremiz Muhaaebeainden alınabilir. 
3 -Taliplerin; yukarda yazılı gUn ve saatte 130,50 lira muvakkat temi. 

ııat akçeıile birlikte MUdUriyetlmlze mOracaatlan ilin olunur. ~2U) 

l'tlrkt7l'nln Ltor "'"'~ 111f'fkf'7.lnd• 
KITR( Na • .,,,,.. •azalır 

tlrmp ııe,..tı 2:\ ıcurJtttur _ TiRrlT~İ51~11[•$1 
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AYAKLAkJINIZIN 
S/1-/1-/ATi N i 
~ ANCAI< 

,. - ~ 

• 

A 

KUNDUl>ASI T(M iN (D<I?~ 

YERLi MALLAR PAZARLARI .._.... - ._ .. 

Şark Malt Hulasası 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
'1 Çoculiların dlşlerinln kolayca çıkması-, 

na, kemiklerinin kuv\'etlenmesine., ço
cuk emziren annelerin südilnün 

çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 
' . . . .· .. ,,.·· . . ' \ 

P. T. 1,. Levazım MiidürlilğUnden: 
1 - İdare ihtiyacı için 15000 kilo saf çinko kapalı zarfla eksiltmeye kon. 

m~t~ · 
2 - Muhammen bedeli 6750 muvakkat teminatı 506,25 lira olup eksilL 

mesi 18 Teşrinievvel 1937 pazartesi günü saat (15) de Ankarada P. T. T. sa. 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, Tica. 
ret Odası ,·csikasmdan başka rnUte:...~hitlik ehliyet vesikasını ve teklif mek
tubunu muhtevi kapalı zarflarını o gtin saat (14) de kadar mezkur komisyona 
tevdi eyliyeceklcrdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, lstanbulda 
P. T. T, Ayniyat Şube Müdürli~~nden parasız verilir, (3070) (5719) 

Universite Rektörlüğünden: · 
Tıb fakül!csinde Anatomi, Histoloji ve Ambriyoloji, Anatomi Patholoji, genel 
patholojl, Fizyoloji, Hijiyen, Mikrobioloji adli tıb, sinir hastnhklan, harici hasta 
lılar, göz hastalıkları, kadın ve doğum hastalıkla.n, kulnk boğaz ve burun has
talıkları Radyoloji ve Uroloji asista.nhkları açıktır. İsteklilerin tıb Fakültesi 
Dekanl.ğma baş vurmaları. (6615) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

6 - 10 - 937 tarilıiııde açık eksiltme ıısuliyle atın almaca~ı ilfin cdil
mi~ olan 60 ton yerli kriple maden kö:!ıürü olmayıp 60 ton yerli maden kö· 
mürü olduğu ilaQ olunur (6596). 

~Birinci sınıf Operatör- s b h G ldo 
1.,~~.SA!~H.:~~~!.~li , on a ar e ı 
1 Cf'.rrahisı mütehassısı 1 Ve kış yaklaşıyor 
1 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı gİmdiden Galat.ada meıhur 

:::~~u::f.~ :i.:~;tı·:~o~~: 1 E K s E L-s y o R 
mutehassısı ı .~ 

Muayene: Sabahları M e p p !I nen ıı~ 
8 den 10 a kadar lı lı U 

öğleden sonra Ucretlidir ~ 
Büyük Elbise Ma!}azasında 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Hanı • Her yerden UCUZ ve TEMiNATLI alabilirainiz. 

- No. 1 Telefon: 44086 - il Şu cedveldcn bir fikir edinebilirsiniz. 

-ERKEKLERE 

PAROESüLER 
Liradan itibaren 

1stanbulda Çakmakçılarda Şerifpa
şa hanında 2 ve 3 numarada elbiseci 
Moiz Beselal tarafından Eskişehirde 

Osmanlı bankası civarında elbiseci Şilk ~ 

· PAHOESüLER 
MUŞAMBALAH 
TRENÇKOTLAH 

Janr angle 

Empermeabl 

Her renkte 

3 katlı 

Gabardin 
ıs 
18 112 

11 1/2 

15 112 rU Babur ve Adapazarı Türk T icaret ı 
bankıısı Eskişehir §ubesi aleyhlerine 
açılan 91285 - 378 numaralı 8/ 7 / 937 ı· 
tarihinde Şükrü Baburun almış olduğu 

KADINLARA 

200 liralık çek her nasılsa ziyaa uğra- s 
dığmdan bu defa Eskişehir şubesinden il 
sureti alınarak 11/ 6/ 937 tarihinde il 
emrime tediyesi bildirilmiş ise de aslı- il 
nın ziyaa uğraması hasebiyle çekin ip- ~ 
tali ta'ep ve dava edilmiş olmasına bi- ~ 

§ 
naen yapılan muhakeme ve duruşmada E; 

lunur. (23271) 

MANTOLAR 
PARDESüLEI~ 
MUŞAMBALAR 
MUŞA l'1BAl.1A R 

-
YiinlU 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli bel' renkle 

15 1/2 

10 1/2 

2S 
ÇOCUKLARA 
PARDESULER 
MUŞAMHAJ,AR 

Erkeklere ısmarlama 
en iyi kumaşlardan 

Taksitle dahi 

Gabardin 7 
ffor renkf ~ 6 112 

KOSTUMLERI 28 
112 iki prova ile 

muBmele vardır • 

keyfiyeti ziyam 45 gün zarfır.da. mez- 1 
kilr çekin bankaya ibraz etmelerine -: 
ibraz edilmedii{i halde bu müddetin hi- 1 
tammda e-en"din iptaline karar verile- il 
ceği ve bir hafta fasıla ile üç def'a res- ·~ 
mr ve gayri resmt guetclerle ilan olun-

1
~ 

masma karar verildiği ilanen tebliğ o-

G41p ım::ezkeresl 1 E K s E L s y o R 1 
4/ 9/ 937 tarihinde tstanbul Polis~ Galata Karaköy mağazasında ı 

Müd.ürlüğünd~n aldığ~m ik.amet tezke- f§ Sa İl f makta d 1 r 
remı kaybettim. Aşagıdakı adrese ge- il 
tir!Imesinl bul andan rica ederim: •ı~mıınıııoo~m ılll~nımm ııım;mınmnımıı. ıııu :ıın~ınm .mooıı~m~unıımınıııı111mınımım mi 

Ni{}'Jntaşı Güzelbahçe 80kagı No. 

fO ovde Jtalyan taba.asından Giulio ----------------------:====- -
Mongeri Sahibi Asım Us Neşriyat genel direktörü A SevengıJ 

• 

1 

: .... 


