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Telef. 21413 (Yat), 24310 (ltlan)' 

Akdeniz konferansı bugiin toplanıyor 
Konferans / Italya ve Almanya konferansa 
Toplanırken 

N Akdeniz_ konferansı bugün 1svi~rcnin ı·şıı·ra~ k etmı·yeceklerı·nı· bı·ıdı· rdiler 
F' Yon ıchrınde toplanıyor. İngiltere iJe 
t ttnısarun müıterek teıebbüsü üzerine 

~lln•nbukonferanaınmaksadıAkdc F'ravda gazetesi şöyle dı·yor • 

~~ ~:::'~:~n~:~·~:: .. :'·~~:~ Başvekil Mı··ı · R · tl l l'dı . k · J korsan denizaltı gemilerinin husu 

e ~etirdiği emniyetsizliği kaldırmaktır. Du··n Ankaraya u ecavız a-':ıs er an ama l ır l 
Şıındiki halde konferansa iştirak ede Y 

~·~.::~:.~~~::'.::~"~::~;~ •. s •• y.. döndü neticesi çok ailır olacak bir 011una 
r;~':n~ ~ı~~r~slavya, Yunanistan, Bulga Ankara. 9 (telefonla) - Baıvekil ~s 41§ ı '.:I 

,. t;:ıya n. Aımany• d•M bu konreran :~·;~";~~ı:·~~!~'~.~;ı::;:.~;7;; dİTmİŞ bu/URUIJOT/ar 
:irin _vet e dildi. Fakat ~ovyet Rusyarun yonda bütün vekiller, aıyaaı ~e ı~rı O ı 
•aı .. c_ı defa nota vererek Akdeniz hadi .. t Jar gencrallar, vekilet ılerı ge Cenene. 9 (A. "A'. )'-Nyon konfe· 

ransrna kar~ı Almanya ''e İtalyanın 
menfi hareketi malUm olmakla bera· 

...,. .. rınd d ı 1 mus eşar , " .. . 
r L en o ayı talyayı korsanlık ha 1 1 . b kalar umum müdurlerı, An 
e11tct] · 'l . en erı, an 

d erı ı e ıtham etmesi üzerine bu k aı· . emniyet müdürü, merkez ku 
t•let lronf.. . . ara v ısı 

.. ransa ıştır3k etmekten vaz d e halk tarafından karırlandı. 
reçıniıtir. man anı v 

t t tnlSnil kendisini karıılıyanlann 
her .Milletler Cemiyeti genel sekre~r
Jiğinden kon(eransın cuma günü saat 
16 buçukta belediye dairesinde açıla-

t tal 'l sme kil. 
}'a ı e <ıynı siyaseti takip eden Al teker teker ellerini aıktı. Halk bafve ı 

~Yanın da konferansa iıtirak etmiye büyük bir cofkunlakla alkıılıyordu. 
5 1 anlaşılmaktadır. _::::_::_:::....::.::.!.-- -------------------

::.:~F~ ~=~k;:::n:!m·n::p~~:!:::: K ı z ı I o r d u 
.. o mıyaca tır. Her ne suretle olur 

~li~~~·,:~~.;: ~= :ı'."~~ cı·n davasında sonuna 
ltf·mak azmınde bulunmaktadırlar. 

uhtelil kaynaklar~s.~·~~be• kadar mücadele 

-için h r 
kefe geçti 
Şanghay, 9 (A. A.) - Japonlar, 

bugilıı Y angsepu cephesinde büyük ta· 
arnıza baı1amıtlardır. Diğer cepheler
de de §İddetli muharebeler olmakta· 
dır. İki tarafın da zayiatı f az1adır .. 
Mamafih daha kat'i neticeler almma
ml§tır. 

ÇİN ORDUSUNDA KTZILORDU 
KUMANDANI 

Tokyo, 9 (A. A.) - Şanghay'daki 
Japon menabiinden gelen telgraflarda • 
Kızılordularm mevcudlan ile te§kil 
edilmi§ ilk cüzütam olan sekizinci Çin 
ordusunun muvasalatı haber ' 'erilmek 
tedir. Bu orduya mqhur Kızıl rüesa
dan General Chuteh, kumanda etmek
tedir. 

General Chuteh, Kızıl orduların 
liendisine itaat ve sadakat yemini et· 
mit oldoklan Mareıal Chan-Kay·Şe
kin emirleri altında Çin dnası için 
sonuna kadar mücadele etmeğe umet· 
mit olduklarını beyan etmiıtir. 

JAPON TAYYARELERi 
Şanghay, 9 (A. A.) - 3 Japon de· 

cağı tebliğ olunmuttur. Konferans ha-ı nota ınrn f tal) a tarafından alınmam'§ 
zırlıklanna .l\lilletler Cemiyeti memur gibi telakki olunacağını bildiren f tal
larmm idaresi altında hararetle de- ) an malı afili, Roma hükumetinin, Sov 
vam edilmektedir. yetlerin bu mane' ralarma de' amr 

Fransız ve ln~liz mahafilindcki Sonu: Sa. 6 ü. 1) 
noktainazar konf eransm artık hiçbir 
husuıi alika uyandırmayacağı merke- _....,,,, ............... ,,. ... 
zindedir. Açılq celsesi teklen '"llku ALMAN CASUSLUCU ETMiŞ 
bulacak, hiç beyanat yapılmıyacak ve • 

1 
.1. b • 

kahil olur olmaz teknik bir komisyon Bır ngı iZ za ı-
tqkil edilecektir. Ru komisyon Jıukuk • • • • fj 
çulardan ve deniz mütelıusııdarmdan tın ın ıtıra arı 
milnkkep olacak ,.e hafi celseler ha· 
linde toplanacaktır. 

SOVYET NOTASI CEVAPSIZ 
KALACAK 

Bu hakiki cuualuk hikiyeıini bu
ıün dördüncü sahifemizde takip 
ediniz. 

Roma, 9 (A. A.) -ikinci So,1·etl . ......................... _,...__ 

Kim mes'ul ? 
Sandık burnu deniz kahvesi 

çüktü 50 sünnet çocuğu 
denize döküldü 

Yıkılan pzino 
(Ynzı•ı 2 inri M\tfo11117.1Jarlır) 

?Sonu Sa. 6 Sü. 5). lt!l!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!"'~~~~~~~!!!!l!!!I 

Ce ... :l .k. 
··~eri ·-'" b. · ·ve ı ın· Yaoancı bir tleni:altı tarafından torpil/enen Sovyeı ırıncı 

ci kaptanı ile alt tara/ta tay/alar •• 

Çanakkale dışında batırılan 

Sovyet vapurunun 
kaptanı ve 

tayfaları geldi 
~'<deniz üzerindeki felaket sahnesini· 

kaptan bizzat anlatıyor 
rYaıuı 5 incide). 

EGE 
manevrası 
Deniz, hava ve ka
ra kuvveti erinin fş-
tirakile yapılacak 

Veni tefrikapıız 
~- ._. zc: - .+..us .-Sw •* ızu -• • 

Sıvastopol 
"n u·· d u D e ••• 

Ankara, (Telefonla) - 7 - 13 ilk· 
teşrinde Ege havalisinde yapılacak Yazan : Niyazi Ahmet 
biiyük askeri mane\ ralara lıav81 denu 

;i~.kar~ kunetleri de iıtirak edecek· yeni vesikalar, fevkalade mace-
Den ız \'e kara kunetlf"rimiz ev,·eli 

1 
•h • b •• • • k k 

fz"_1ir \e hau.fisi müstahkem mevki· ra ar tarı ın en uyu ara ve 
lerıne ka11r hır taarruz yapacaklar, ' • 
~ra kunetlerimis müdafaa \•asiye- denı·z harbi 
tınde kalat'akJardır. Bundan eonra 
' 'aziyet bunun aksi olarak deniz kuv· - • 

~:~~·~:~~-::::·y::..:~ YARIN ba"Jıyor. 
celderdir. ~ 
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·------. --·---1 'Akdeniz konferaflsı hakkında "Taymis,, ne diyor 

Esrar*~-~~~~F~:rceveı Konferansın gayesi 
Çeviren: ibrahi!11 Hoyj 

Lumlc) lıc) l'eamhın ho~ulurınu~ca
sıııa : 

- lıu·ilı•r .. Bir ı.;crclanlık. ıliy<>hil
ıli .. 

N:lılok tı•krar iiziinc ele, anı etti. 
- Genlanlık.. Billın·~a lııı ~er -

ıl.ınlık .. Lord reııııpla rınırı ı•:lı·ri T.e)
tli Venhort"un huıııl,m altı ııv t'\\cl 
•:n lııı:ııı 'c 45 lıirı ln~iliz lir;ı,.,ı kı)
ıııetinılı~!,i mc,.hıır inci ~cnl :ııı lı~ı ! 

Lmıılc) . hü-lıütiiıı nfallanıı:: lıir 
lıalıle: 

- Haıırladırn .. H :ı lrrlııı lıın .. ıliyı· 
l'>ızlnıulı Gaz<'tdcr.Jc ok1111111 , t11111. 

Fııknt na~ıt. na 11 oldu. lııı i : ?. 
- \nlata) mı C"fı.nıliııı . Bıınclan ;;e

Tef. No. 7 

uıi ~. Ve lırrke ) emekte oltlu~u !'!Irada 
Jımınıı ırı oda~ma ~i rerek gerdanlığı 
alını~, 'e doğru çalışına odasına git· 
ın i~ , e e\\ elden hazırladığı yere, tah-
10111111 arka .. ına !laklaımş 

l lfüli. c meydana çıkıp <la. hütün 
~iiplırln ii~tiinıh• to:ılarıılığr halde. 
lı"ı· i .. tif;ııi lıwııı.ımh. Lorcl'ıın Yanm
,}:ı~ iiı: :n· ıl:!lı:ı ı ·a!r·t;k!a ıı .. onr:ı

0

kf'ıuli 
rız~ı i~ lr çıl.1111;. F.ıkat ~.ılıhğı gcrılan
lı~ı ... :•kl .. ılı~ı ~ erılrn ktırtıırınak ir; in 
ıl" tiiriii tiirlii Jr.i~ell'r kı:rarı Cı·rı -
ki:ı .. nilı.n rt hilrt:~iniı ~f'l~ilıle ı;ize 
ıııiir:ı .ı ı t ı>dı·•·c'.. krnıli c'i~ le ku~ ru
~111111 k;ı; •aıı :ı kı lırıııı~ olılu .. 

kiz cfokıız ay en el l.orıl ı·enapları. fhı iı;te Lorcl '" "':İı11lrn mnacla 
lıir u~ak L11t~1111.larclı. 'ilvam Cı•nki,., .,., İııı .. ı 'r lıiitiin '111";.!;"''luk 'r iiziin
i,.nıindf' olan hı; ıı~ak lın° ta\ rı harf'- liilf'riııin lıo;:a ':1knıadı~mı giirf'rı bir 
keti ile kernfüinc i~iıırncl edilmiyec<'k. daha olılıı. O da komi )Onc·umu7. Miı1 
·~i;ziinii clıılılan lmclaktan akınım~·an ler Luınlc~ 'ılir. Zira Lord cf'naplarr, 
lıir :ıd:ıııı oldu~n lıi -ini 'crınİ:.lİ. I::tf' ıııiikıifat olarak ona. C:f'nkin ... 'dcn :ıl
bn VilYnm, 'l•lanr:r.dn kapana kt-trr- mı; oldu~u 2 lıiıı ln~ili:ı lira mı geri 
dıgııuz. \'C miişteriniz roliinii oynnyan Hrıliği gihi, ii lelik 1000 İngiliz lir:ı-
J:Ii ter Snevt'ti. "ı dalı.t ha~t:ladr. 

Vilyanı, i .ord ccnaplarmm yanmda _,.. _____ -:-:_~O_I\_':: _____ _ 
lııılıınalı daha iiç ııy olmımııştı ki. Yf'n Bursa festı·vaıı· 
toort salonlarında hir h:ı.lo Yerilcli. 

Lcyd'i ele hu miina. ehctle gerdanlığını Bursa 9 (Te1efon1a) - lstanbul 
taknıak istemişti. Rnnun üzerine Lor<l ve diğer vilayetlerle Bursa kazaların 
l'f'napları, ı;erclanlığı k:ı~alarından çr dan milli elbiseleri ile gelen festival 
kararak, saat yccli tmlarm<la işlerine heyetleri yarın (bugün) dağ günü
\ erdiler, aı·elc ifo yeınc~e indikleri i- nii yapmak üzere 5 5 otobi.isle Ulu • 
çin, tuvalet ına nsnım gi)z\ine hrrak- dağa gidecek1erdir. 
ııı:ık meı·lıııri,•etirı<le kalan Leydi. ea- Eğlence sabaha kadar devam ede 
at 8 buçuğa doğru odalarına çık.tıkla- cek ikinci g\.inü Bursada Çekirgepa 
rı ve gerdanlığı takmak istedikleri za- la~la havuzlu parkta geçirilecektir. 
man, yerinde yeller e~tiğini giirdiiler.. Burada elbiseleri ve masrafları 

Hadisc<len haberdar edilen lıusu~i Halkevi tarafından ynpılan sekiz fa 
bir taharri meınunı, etraf r araştrrdr. kir köylünün düğünleri yapılacak, 
Polis geldi. fa·in etrafına kordon çe- üçüncü günü Mud.anyada geçecek • 
kildi. Ev halkından kimı::enin ıh~arıya tir. 
çıkrnaıııa~ı temin olundu. Fakat tam 
hu eır:u]:ı misafirler <le eiikiin etmeğe 
haşlamış oldnklarrndan. halo eabaha 
kadar siirılii. 

Yapılan urgnlarıla ~aloya yeni gel 
uıiş olmak itihariyle, ilk enci uşak 
Yily:ımrlım şüphe edildi. Sonradan da 
anlaşıldı ki, ~aat 7 lie sekiz arasında 
Vilyaın beş dakika kadar ortalıktan 
kn) bolmuştu. Binaenaleyh hu esnada 
ela T..c) tli'ııin odasına girehilmesi im
kanı ''ardır Faknt, aym zamanda, Vil
yam'm evden ıhşarıya çıkıp da, ken
cfo.ini ) en iden uç ortağı ile görü:.ehil
mc inin tle ilıtimali olmadığı tc;;bit 
edilıli. Bunları iiğrendikten, ~e paza
ra ıla salınmış olan inciler<len lıiç bi
rinin diişmemiş olduğunu anlattıktan 
sonra. hırsızın hunları enle hir yere 
sak1aını§ olması neticesine vardık . . Fa
kat bütün ara~hnnalarrmıza rağmen 
de hiç bir iz, ip ucu bulamadık. 

NibJok: - Dolayrsiyle takdir hu
yurursunuz ki, diye söziine devam et
ti: - Sizden. Cenkiııs'in şekil ve şe 
mailini tarif ederek, hiri inin LorJ ce
naplarının alelade hir tablosuna mü
him hir miktarda para tf'klif ettiğini 
ijğrenince hemen işe giriştim ve göster
diğim resimler arasmdo. uşak Cenkin
sin resmini scçişiniz, heni doğru iz 
üzerinde yilrüdiiğiim kanaatimi bir 
kat daha km·Yetlcndirdi. 

J\rknda~ımla hirlikte. si:ıclerı alım~ 
oldıığnnıuz re -mi ince lıir muayene -
den gcf:irdinı ve arka~ın<lan kiiçiik hir 
delik açıldığıııı, gerdanlığın içine ko
nulup tekrar halmıııniylc yapı~trrıl -
rmş olduğunu giirdiiın. Netire\' İ hili
yorsunıız: çcrçe,·e) i deği tirdik. Cen
kiru; geleli, ,.~ aradığmı lıulaına\'mca 
köpiirdü ve t-İze tabancayı ~ekti. ·Cen
kin lırr ızlığrnı itiraf etti. 

YUGOSLA VY ADA MAL 
BIRAKANLAR 

Ankara, 9 (telefonla) - Türklerin 
Yugoslavyada bırakmıı oldukları emla 
ka mukabil Yugoılavyanın hükumetimi 
ze ödediği paranın alacaklılara tevzii 
şekli şekli kararlaşmak üzeredir alacak 
lılara arazi vermek imkanları araştırıl 
maktadır. 

MONAKO VE PARJSTE 
GREVLER 

Paris 9 ( A. A.) - Monakodan 
bildirildiğine göre, umumi grev teh
likesi baş göstermiştir. 

Bütün sıvacılar pazartesi sabahı 
grev ilan etmişler ve bugün do bun 
lara gaz, su ve belediye tanzifat rue
murları iltihak etmiştir. Monako 
presliğinde Fransız kanunlarmın tat
bikini ve iicretlerin de Framadaki üc 
retlre uydurulmasını istemektedirler. 

Grevciler, gaz fabrikasının bir kıs 
mını ve su itleri dairesini İfgal etmiş 
lcrdir. Şimdiye kadar yapılan bütün 
uzlaşma gayretleri akim kalmıstır 

Paris 9 (A. A.) - Paris ;arı.na 
gelen yiyecekleri hale taşr.naya me
mur nakliye., ~irketi şoförle:-i bugün 1 
birdenbire ! • ·w ilan etmişlerdir. Bu 
sırada garda 700 ton yiyecek bulu • 
n~y~rdu. Bunlar halen nakledileme
mıştır. 

JAPONlMPARATORUlLE 
FRANKONUN KARDEŞLERi 

ALMANYADA ı 
Berlin 9 ( A A.) _ Japon lmpara 

torununtkardeşi prens Şişibu, iic gün 
k~l~ak üzere dün akşam Bcrli~e git 
mıştır. 

Nurenberg 9 (A. A.) - General 
F ranconun kardeşi mirnlny F ranco, 
dl.in akşam Münihten buraya gelmiş 
tir. 

FİLiSTiN KONGRES1 

Ticaret gemilerini serkeşane hareketlere karşı 
himaye etmek olacaktır. 

1sviçrenin Nyon şehrin.de toplana{ 
cak olan Akdeniz konferansı hakkında 
Times gazetesi başmakalesinde diyor 
ki: Kim mes'ul ? · 

" Akdenizde, bitaraf gemilere korsan 
ca saldırmak hareketine bir nihayet 
vermek üzere, alakadar devletler ara ı 
sın.da bir anlaşma vücuda getirmek i 
çin İngiltere ve Fransa hükumeti mü 
him b:r karar aldı. 

Sandık burnu deniz kahvesi 
çüktü 50 sünnet çocuğu 

denize döküldü Akdenizde yapılan hücumlar lngilte 
renin ve diğer hükumetlerin hususi dik 
katini celbetmiıti. Çünkü Akdeniz ga 
yet mühim ve kalabalık bir büyük deniz 
yoludur. 

Mc§ru haklarla bu denize ~ıktıkları 
zam;:ın gemilerinin her türlü tecavüzden 
masua olması, ticaretini deniz yoliyle 
yapan devletler için esastır. 

ispanyada cereyan eden vahşiyane da 
bili harp dolayısiyle her hangi lspan 
yol h:zbr, açık denizdeki bitaraf gemile 
re karışmak veya hücum etmekte ken 
dini haklı bulamaz. 

Yapılan protestolar hiç bir tesir gös 
terme:mişti. Onun için, İngiltere hükfı 
meti, bu gibi tahriklere derhal mukabil 
hücumlarla karşı konması için donan 
maya emir vermiştir. 

Umulduğuna göre. İngiltere efkarı 

nm da tamamen muvafık bulduğu bu 
hareket ve İngiltere ile Fransanın bir 
Akdeniz konferansı için yaptığı müşte 
rek davet - ki davctlilerarasına Holan 
da ile Norveç dahi pek ala sokulabilir 
di. - Badema bu gibi hücumları ya gay 
n mümkün kılacak veya mütecasirler i 
çin pek fazla tehlikeli bir hale koyabile 
cek bir anlaşmayı intaç edecektir. 

Müdafaası gayrı kabil olan bu hadi 
·clere sebebiyet veren mücadeleye İn 
gilterenin rcl!men iştiraki mevzuu hah 
solamaz. İcap eden b3hri tedbirler, ;r.a 

ten alınmış bulunuyor. 

İngiltere ile Fransarun yaptığı müş 
terek davet ise. sadece, İspanyol harbi 
nin, bu harble hiç alakası veya maddi 
menfaati <>lmiyan insanların hayatını 

tehtit edecek yeni umumı akisler yap 
masına mani olmak içindir. 

Korsanların hüviyet ve maksadına 
gelince; bu bahsin, gimdilik bir yana bı 
rakılmasr muhtemeldir. 

Konuşulacak mevzu üzerinde seme 
resiz ve ateşli fikir istir.man bertaraf e 
dilecek, bu gibi vakit kaybe.decck müna 
kaşa şekillerine bilhassa gelecek konfe 
ransta meydan verilmiyecektir. Konfe 
ransın gayesi, Akdenizden geçen ticaret 
gemilerini gayrıkanuni ve scrkeşane hu 
§uncte karşı himayedir " 

Times cazeteıinin diplomatiJc muha 
biri de ıunu yazıyor: 

"Rusya, Romanya ve Bulgarisunın 
Akdeniz konferansına niçin davet edildi 
ği sorulacak olursa cevabı §Udur: 

Çünkü bu memleketlerin çrkrş yolu 
Çann!<kale boğazıdır ve açık deniz yolu 
ise, Akdenizdir. 

Almanya, konferansa müteaddit ıe 
bebler dolayısiyle davet edildi. 

Bunlar arasında, Almanyanın tıpan 
yol kontrolu~a dahil olması keyfiyeti 
bulunduğu gib:, Alrr.anyanın, Akdeniz 
deki gavrı meşru hücumlara maruz ol 
m:ısı ı;ibi bir diğer sebeb daha vardır. 

Nisan ayrnı:ı sonunda Almanyanın 

Doyçland kruvazörünün Balear adala 
rı açığında c1emirlemiş::en İspanyol hü 
lciimet gemileri tarafından bombardı 
man dildiği hatırlardaclır. 

KONFERANSTAN NE 
BEKLEIYOR 

Konferansın elde edeceği kati neti 
celer hakkında şimdiden tahminde bu 
lun~ak erkendir. Memlckelerin büyük 
bir kısr:ıı. Akde:ıizdeki tehlikenin kalk 
mas:n ı katiyetlc istiyor ve hiç şüphesiz 
İngil•ert"nin il crive sür.:.lüğüteklinerden 
başk:ı diger teldifler de bulunacaktır. 

Diin Yenikapıda Sandıkburnun - liıııı oldu. Bir tiirlii sünnet olnıak i!" 
da blitün bir semt hn\kını lıeyccan teıniyorılu. . ll 

ve korku içinde bıraka'1 bir hadise ol •'__._ Bü) iik anne cliyordu. Uerıı b
9 muş. deniz kah\' esinde sünnet ~dilen clefıt siinrıet eti inne eniz olmaz Jl11 ·: 

50 k:ıdar biçare yoksul çocuk ıskelc \lı ! Kalınhat hen<le imiş, k~ke ~ 
nin çi.ikmcsile denize dökülmü~!er - c·ıığn}nıraya get~nne. e) dinı. Bak diıı0~ 
d. ı·uc·uırnıııa :ırulıgnn kadar ktzırna. ır. b ~ o k h' uııı· Vaka mahalline gönderdiğimiz İr mm kndar da ha') ·a ır şeye ac.ıyor be' 
arkadaşımızın yapmış olduğu tahki- Siinnet edilmeden C\ ·el yanunun . 
kata göre hadise şöyle cereyan etmiş va1. takkc·ine emanet sakladığım hı~ 
f ~ltm lirayı ili)tirnıi"tim. O da bu Jıel1 
ır.Kızılay Kumkapı nnhiyesi o civar gaıncdc k"l' holdu; gitti. Ben ı;iındi fi~ 

da bulunan t4,0-SO kadar fakir çocu- yapal'aemı? Bu parayı na ıl iide)·~. 
k ·· b. d" w·· t ~ · r. r w h I k "tti A ~u sünnet etme · uzerc ır ugun er ı::ını !. -..ocıı;?;mı a l3 ı a ere gı · · , 

tip etmiştir. Bunun için en münasip ]alı insnrıı kazadan hclii<lan konı'11~ 
yer olarak Yenikapıda Sandıkbur - o~lnın içiııı ızlayor. ~orınn hana 11 

nunda "Bizim gazino,, adını taşıyan tık lıi r ~"" !"' ti 

deniz \.izerindcki kahveyi İntihap et- K U HUN: lliiııkii lıaıl j .. ~ hakikııl~· 
miştir. Kahvedeki sünnet düğiinün - lıir facia a\ ılalıilir. 50 fakir 'e )'0 

den haberdar olan civar halkı. dün •111 vm rıı ıiliiın telılikefori atlatııı~.ı" 
• pf kadın coluk 'ocuk yiizlerce kişi dü- tır. Çiiriik alı ap deniz kalıvclerırl 

ğünii c·~v:etmck üzere Sandıkburnu ı;İinnl't dii~iiııü 'c air unıunıi e~lcfl~ 
na gelmiştir. tertip etmek lıer an bir telı like kaı11 

Sünnet edilecek 50 rocuğc beyaz snula kalrııaktır. 
1
• 

ketenden gömlekleri: başlanna tak • Bunlar öyle Jıildi"elerrlir. ki' aki 11
1 

keleri giydirılmi§ olduğu halde gazi- clııktaıı onra ıne uliinii aramak Jı•~
noya getirilmiş, topra!~ kısmına bir nıii,kiil hir i olur. Diinkii lıacfücl1;( 
camekanla bağlanan 6 - 7 metre mu m~\llii kiıncHr? .. Kall\'<'('İ mi? flt 
rabbaı sahasındaki dört tahta direkle ıliv" ıni? .. Polis mi? .. Yoha ıliiğiitl 
tutulan bir iskele iizerindc toplan - trı:tin l'cl,·n lıe\'f't mi .. "lakaılar ııı' 
mıştır. Sünnetçi doktoru Cevat vnk kamlar <'llwtıe lıunmı mesulüııii V 
tinde gelmediğiuden iskeleye 50 siin Jnrnklnrılır. ~i 

y 1 . k. ., ,. net çocuğundan başka yava:, yavaş a rıız ~una ı-:3ret rtıne ısterı d' 
anne, blba ve ,n,.raklı bir halkta dol lıalkm lınv:ıtrııı tehlikeye marur. ~t 
mağa bac'amıştır. cak hu ı:ihi 'erlt>r, cıkı lıir kont 1 

talıi tutulmalı ,.e i tiah mıktan t~. Nihayet sünnetçi Cevad gelmiş, r 
b cdilıııl'lidir. Yoksa andıkhıırnd .. ..k ilk olarak ir çocuk camekan kapı - 1 ~ 

aından İçeriye alınaraıc sünnet edil • niz gazinocu ır;ihi stnnhu1un hı doı' 
miıtir. ikinci çocuk alınırken bir ı;e•ntlf'rindf' '''e' rud ı:azinolarda da it' 

ı:eeeki gilıi f rci lıa,Ji eler 'ukua gt çatırdı duyulmuş, arkasından dehşet lıilir. 
li bir vaveyla kopmucı, iskelenin bü _____________ _../_ 

tün yükü i!e beraber denize çöktüğü 
görülmiiştür. 

Neye uğradığını bilmeyen zavallı 
siinnet çocuklım au bulunan sivri 
kayaların ü::erine yürekler paralayı
cı bir 'ekilde dütmüıler, kiminin, ko
lu kınlmr:f, kiminin kafa tası çatla
mış, kiminin beli yerinden oynamış 
tır. 

Hadise o kadar ani olmuştur ki 
iskele üzerinde bulunanlardan bir ki 
şi olsun kurtulmak imkanını bu1a · 
mamıttrr. 

Faciaya yetiıen bir kmm annıaler 
babalar ve bazı delikanlılar çocukla
n kurtarmak ic;in denize- atrlmıslarsa 
da onlar da tahta Parmaklıklar ·ara -
smda elleri ve ayaklannd.an yaralana 
rak dü,enleri kurtaramamışlardır. 

Bir müddet çocuklar ve bir kısım 
halk yaralı olarak denizdekal mış -
lar, nihayet motör ve sandallar yeti
şerek hepsini karaya çıkarmıştır. 

Hadisede yirmi kadar çocuk ağır 
denecek derecede yaralanmış, üç ki· 
şi pek ağır olduğu için evvela onlar, 
sonra diğerleri can kurtaran otomobi 
]i ile Cerrahnnşa hastahanesine gö • 
türi.ilmüşlerdir. 

Müfredat pro§ramınd• 
deAl•lkllk yok , 

Ankara 9 (T elefonlc::.) Orta oıe1', 
• ··fre ·•·le liselerde okutulaca.c mu . 

dat programlarında değişiklik ya~~ 
laca~ı hakkında çıkan haberler . 

0 
ru değildir. Yalnız fe nbilgisi ve bıYti 
loji derslerin· • daha ameli ·1e _haYUf 
mal\ımata istinad ettirilmesi içın ~ • 

w• il' 
redat programında ufak bir degıf 
lik yapılmışt::. 
~~~~~~~~~--~ 

Canı dişinin 
ucunda adam 

- • ·11 Jı' ' Bu canbaı ıçı . 11 
• ·111" • kikaten canı dı9ı 

cun.da diycbilirİ'· ri1'· 
Canbaz Frede el• 

~.eçcn gu··n Frantl I 
·· terİf' yaptığı bir go5 • 

"ştıt'· 
bunu ispat etrrıı ttb 

Fredcriko Lill~k bir 
. 'b 

tinde, 5000? ~ışı e y•P 
kalabalık <mund bir 
tığı bu numarad~işl' 
ipe baolr halka}'' .. t 

b ·ııtl" 
riyle tutarak ag 

lryor. rilı: 
1 p ı 40 metre ı:ı 

. . kilise 
1ekliktekı bır ,ıc• 

1 • • esine. ı1I camın tep ..tıt'· 
ra ile ba .ı; lanrrıı:ı.. İ''' ı; .,,,. 

Bir vinç tlC· 
sure 

tindedir. Bu ,-er 
· · d" • ucurıı ... ıp.n ıger . ~~· 

. . la ıle 

Giiya. Lcydi"nin orta lıizınet~ilerin
clen hirinin hir arkacl:ı ı varrnıı::. hu 
lıi:ımwt<;i :ırkada~ın:ı daiı;rn lıanrr:nııın 
gcrıl:ınlrğnıclan lı.ılı~r<lenniş. c~nkinıı 
de hunu ıluyıııuş. Grnlanlı~r çalmayı 
kuran incileri teker teker ııat:ırak. e

peyce para kazanını , aym zam.anda 
lım,ız ıışaklarclnn hirivle ahhahhğı i
lerlctıni.,/' e onıın ~:ı\:f' .. iııde ıle -:alo
ya k:ıpılanmı::. (;f'rıfanlığr çalılığı "r 
rada. kolay kolay elden çıkaraınıyara
grnı hesapla) tırak. C\'İn içinıle hir )'f'r 
aramı~ \'C en rııiirıa ip olarak da tah
Joyu lm1mıı~. 

Cenk in. 'in mc re i olan Le) di'nin 
hizınctçi!i, balo ak~arnı, Leydi"nin o 
gece, gerdanhğı takacağını haber ver-

Kudüs 9 ( A. A.) - Filistin in mii 
dafansı için Şamda toplanmış olan 
Arab kongresi reisi Nahid bey Azme 
kongreyi .tç:ş nutkur.da Filistinin 
hem Müslümanlara hem de Hri~ti
yanlara ait muknddes bir yer olduğu 1 
nu ve binaenaleyh Filistinin kendi 
başına bir taksim kararı veremiyece 
ğini söylemiş ,.e dcmişir ki "Arablar 

Yatanlarınİ kanlarının son damlasına 
kadar müdafaaya hazır bulunuyor -
lar.,, 

Belki de orada temsil edilen milletler 
her şeyden evvel, beynelmilel kanunla 
ra hürmet ettiklerini ilan edeceklerdir 
ve ısonra b:.ı müşterek esas üzerinde, sa 
rih bir gayrı meşruiyet için.de cereyan 
eden kötülüğe kar!f koymak vesaitini 
münaka§a edeceklerdir." 

Hadise derhal f'trafta hiiyük bir te· 
"""iir m·anılırnıı~. ze"k için eğlenmek 
iı;in ı:f'len halka. ılii~ün zelıir olmuş
tur. Yaralanan çocuklar, ted8' i altına 
almnı1~ , yara,.ı hafif olanlarm ı::iinnet
leri yapılı111~ i~e <le roı·ukları yarala
nan anaların koparılıkları canlııraı 
çığ' ıkl:ır, mii:enıaıli ~ik:iyPtlf'r ~ec·c 
l;P.<: , ·akte kaclar ıJe,·aııı etmiştir. 

Torununu 8iinnet r.ttinnf>k üzere ge 
tİrf'n 63 va .. 1arıml:ı Rahime. Scvid a
,Jında 'a,:n;cunun \'aralanmasm.ı mu
h:ırrirfıni7.e ~ih lr a~latmı,.tır: . . . 

'•- Biçareyi bilme:r.einiz. ne kadar 
mazlum bir çoculr.tur. Sanki ona ma-

-dekı manıve c) 

tikçe yalnız di -:ıleriylc ipe asılı ~u:,. 
b ""ksclı~ fi az yavaş yavaş havaya yu ;nıe 

Bütün vücudunun ağırJrğını ·~e çı~ 
. tepetı r' de taşıya:1 canbaz kulenın ,ııl• 

tıktan sonra da kendisini alktşlı~ cJe s' 
hiç bir şey olmamıg gibi, güzel bl 

lam çakmış. 



Musfkt münakaşası etrafında 

Münir Nur eddine 
e·. cevap 
k 11 ka,ru 1~oya serlıoşlar/a ~.adeh to: 
uştuı dug·u verde çalıp soy lenıeyı 

kim teklif edebilir 

,.. 

3-KURUN 10 EYLUL 1931 

ŞEHiR HABERLERi ~ 
Yeni yapılacak 
pazar yerleri 
Yalnız sebze ve 
meyva satı lacak 

l~snaf ı n dertleri 
teshit ed dd i 

Esnafa geni' llllkyasfa 
yardımtar yapılacak 

1\Iiizelcr için nrşiv 
dairesi 

On bin liralık tah
sisat verildi 

;;
11

nl{bu. RUN'da yazdıklarım, galı'ba ol . . . . . · konservatuar Halkın ilıtiyacmı kar~ılanıak iizere 

denbj;r d~~a?a dokunmuş olacak, ki bir dır; Öteki rast gele her yerde görünür. t ırı~ m;ı telıf yerlerınde . pazarlar 
,.. etmemıştır. Bırının yerı 

1 

) . h . . 

Şehrimiz t•srıaf ı·ı·ıııi' ı·tlai rei~le
ri ,.e ıırımnıi kutiplai ıÜin l'tuıt J ı c!ı· 
Tiı•an•t Oılası s:ıloııııııcla hir topl:ıııtı 
yapmı~. e,.ııafa aiıl !:cık ıııülıim bazı 

:'\fiizelı•r idare i ·ıılııııı ııwdrı'~ı·le· 

lı·riui alarak lıur.ıılıı lıir \r::h tlııire~i 
kıır.wııkıır. D:ıirc .. on ııİstı·ııı te~kilıit:ı 
ıııalik hıılııııarıı~ı iı,,:in lıiidn•de on lıirı 
1 iralık bir talısirnı ıı~ rılııııştır. 

.ı1•• S e gunun meselesi haline giriver Fak t b k sevgili sanatkarın uru aragmı yııznııııtık. Ru ışle mt•ş-
~ a u gerçe ve 1 1 k k • .. k 
.ı1·n on Postada, dün, bestegar Saded b h""k . b'l" so··ytemediği başka gu o aca aymakamlardan mure - meseleler üzı>rinclı• ıriiı ii~erek t'ıınslı 

knrnr'.a•· 'ı•rıııi;:!t•nlir. 
~ b u u me aıt ı ıp .. k k · .. . . . .ı;;·'. trgün de Münir Nureddin düşu··n k 1 b' kta daha var. Bunye ep omıl'yon dunden ıtıharen fualı- \r~h ılairı•:-i lıazırlımcfıktan ,,oıırn 

Topkapı ı;ar:ı) ıudnki kıpıwtli ""·ııik 
ıamif edilerek hıı ra) a ) t•rle~tirilt•cek
tir. 

~ .. ukı ve ço esas ı ır no k k . 
h erini söylediler. 

1 
. 

1 
. olan bu ikimusikinin yete ge<_:ere rokı Jeri hazırlama-ra ha~ 

oe en.yer erıayn ayrı . J ·) I • · 
..... d stegar Sadeddinin fikirlerini rrk h . l . d dır Bir Kazals, bır amr~ an rr. 

Toplantıyı ı:caret od:ı,ı ı•::-ııaf ııu
hcili müılürii R. Kaznıı ile t>~ııaf te~
kiliitı ıııürakihlı•rinden B. Fı•rid 'ı· 
Nilıacl idare etıııi~lerdir. 

"'il :r rı sıyet erı e ayrı · 
llıtış~n önce. öğrenmek fırsatına kavuş Tibo, bir Krayser, bir Karuzo'ya sar Y rni ~e-kle giire açılacak pazar ,-cr-
kar ın. Bu eski dostla, yol üstü bir/ hojları kadeh tokuşturdukları, sıyırık leri haftada hir giin olarak: e~ki pa
tar:~laşrnavı, bir kahve köşesinde uza , kahkahaların çınladrğı, mezealtabaklarr zar yerleri gihi çok çe~id ınadıle bulun 

\liizt"lı•r iılan•,i hillıaı:;<:a Topkapı 
ı-ar:ıymıla hııhınan lıütüıı krpııt't 1 i H'

ı;ikalarm hii) le hir dairede muntazam 
hir ~nrette hıılunnıaıır için Kiiltiir 
Bakanlığına ıııiir:ıcaatlar yaprııı~tı .. 
:'\fiirnraatlar Bakaıılık taraf ınclan uy
gun lmlıınnıuştur. 

An uzunca konus.tuktu. 1 nm tıngırdadığı bir yerde ç up söyle mayarak: yelnrz ıırbze ,·e meyrn !'a-
bu . ·Cak biraz acrnarak görüyorum, ki meleri teklif bile edilemez. tılaraktır. 
Ça" ışe <le dağınıklık giriyor ve dava N ki ın bana ilk yazımı yaz ;\ym zamanda hu J>azar '.·rrleri <'ad-

,,raşık 
11 

. • e sa ıyayı , • . 
doı; yo arda karanlık bır çrkmaz;ı 1 b" 1 b"yu"k bir sanatkarımızın, ıleler<le kurulnıava('ak 'e iki lir :;o-

totı.ı sü ·· . .. .. <ıran oy c u ~ .. . ., 
llt ruklenıyor. Çunku bu yazr b:ı b .. 1 b. b h ede uğra.dıgı boyle bır ha kak halkının ilıti-~arını kolnlıkla te-

Ceva 
1 

k _ • · oy e ır a ç • • 

_E, velô Ocla P:.uaf ıırilıt•ı-i ıııüdiirii 

Kazım toplanlrıım clıcııırııİ) ı·tini aıı
latnırş. hundan sonra esnafın İ:-tiklıa
li ile alakaılar oları hıı toplanııJıı lıii
tiin e,naf 111 dilı·kleriııi H ıHi~Ütll'elc 
rini açık olarak hiltliruıclerini istc
nıi~tir . .Şuhe miidiirüniiıı lıu :-ii;.deri 
iizerin~ hiitün el'naf eeınİ) Ptlcri ayrı 
ayrı dilf'klerini l'İiyleıııişlerılir. 

Bugün rniizede hıılunaıı kı) ıııf'tli 
eHakrn ı;apsr 100,000 den fazlaılır. 

f!Jri J • P 0 ara yazıldıgı halde, benim ka tt: 0 b .. '"k sanatkar gerçekten peki ıııin edehileC'ei!i s.enıtlerde \.·apılarak-
t erun · b . .. . re .. , uyu . ,, 

bı·..: ın, enım soyledıklcrimin h:ç .. 1 b' da. 1·ı· "aldım hayalı perce tır 
"Üstü . · '!"ze ıre ... _ ~, . 

hU'-~ n.de durulmamış. Delıllerim . .. h'". aın bestey: okurken, etrar 
1tı.ıını · .. mın... u.ız 

~llatka erım çurütülme~iş. Sanat ve hki sarho§Ve hayasız ~ürültüden o s~ Mu··z ,·k şenıı·gv ,. 
llliı. lJ n an_Iayışım noktaları atlanrver rin, ruz~arlı bahçede ben. u~ancım~'~n 

serbest gUra, 
iki 'aut kadar de,·anı t>den toplan-

Eıııiniinii Halke' inden: 

?ara albuk: mesele bir küldür. Parç-ı te:lemistim Münir. bu besteyı o tahsız hazırlıkları 
ayrıJmaga v b ı · · ~ 1 ııe ll e un arrn ıçmden, işi sanatldn pek iyi tanır 

trcla hilba,sn mekteplerin ıt!.:ılnıaı-ı tlo
layıı;iyfe 400 lirahk talı~isallıı fakir 
,.e yohul eımaf c;ocuklannıı kitap ıı
lmarak cfağıtılınıısına karar 'nilrııiş 
hunun if:in bir lıeyet seçilmiştir. 

1. - Evimiz taraf mdan lırr yıl 
lt•rtİF' erlile-l'ek olan (Türkiye ~t'rlıe"t 
ı;iirf'~ ~mııpi~ onlıı~n) mü ahakalıırı 
im St'ııı• 1 J l~' liil ı·uınartl' i '" 1 ~ :Ey
tfiı pazar gii~Jf'ri Taksim stadyomun-

ta ılan t~rafr alarak, üst }l'Qnmı atma Hayatta inanışla işleyiş arasında ayı 
,,, ınsenın hakkı olamaz. .1• · F•er'1 bir m"'·"· 
'°'rtiın b . . rılıklar ol~bı ı:rr <1 • 

1 eş yazımda ıkı mihver vardı. . i . __ ,,dıg~ı bir mevzuu yaza:· ı 

Beyoğlu Halkavi 
gençleri dün son 
pravayı yaptılar 

He~· ,.ı. iclarf' lıf'yetleriyle terııaı; e
ılerek kitaplarrıı rııiihayaa "' te\Zİ i 
ilı- ıne~gul olııeaktır. Runciım haşkıı 
,Jiin karar ahma•ıılman nıiilıirıı i§ler
ılcrı hiri ıJ,. Cımıhnrİ\ t'l hayrarnındıı 
kiiı;iik l'anaıkiırlarm esı~rlerini trşlı ir 
rtrnrk iiıt>re hir !'erginin açılnıasulır. 
S<'rgi işleriyle meşgul olmak iizere ter
:r.iln. ayakkıılıırılar. ı;araçlar. ~eker
ciler ı·Prııiyetlcrinıle'n lıirer kişiden 
mÜrt'kkep hir heyet seı:ilmi~tir. 

- M "k" · d · rır ı e ınamua 
l?ıa!taın z U5t. ı~ız ~k~ '.11~lodi, perde ve mıs. Bt>n. l:nnlardan ı..t>ğilim. ve p. .i •c 
torıe engınlıklennı ışlıyerek onu bir b' . d r. :ınJ3r, ne (e muı.:ı gorii 

ıla yaprlat•akllr. . 
Rıı mii ahakalara iştirak eılt"Cek 

prhlh anJnrımmn Ju~rgiin Cağaloğhın· 
da Halkevi hinaı;mda hulunılunılacak 

sansa ka ır şeyı c r. . 
2 - Ger vuşturm~k, rüm. 1stedif!ımi söyiivfmedim mi. !lUS 

~OJ!arın çek sana~ ıle sanatkarı sar masmr da bilmez değilim. a !. 
Beyoğlu Halkevi tarafından memle 

ketimizde ilk defa olarak tertip edilen 
(Müzik şenliği) hazırlıkları tamamlan 
mak üzeredir. 

~ lt tabak krrdıgr bahçe çukurların ''İhtiyacı ise en yakından tanıyanlar 
Urtarmak 1 d ·· ı d' ~· · 

nıenmrıı ıııiiracaatJa §f'!rııiti öğrenme
leri \e kaptlarnıı 'aptırmaları ilıin 
olnrııır. 

8cst · . danım. Fakat evve ce e soy e ıgım gı 
~Y'oru cgar Sadeddın (ben, çalıp söyle bi, hir sanatkarın ihtiyaç yüzUnden en 
~erı dem. ) de~ekle .sıyrılmak istiyor. aşağılık i§lerde ça.lışma.sım asla küçü~< 
)C?rıenı çalıp ıoylemıyorum, çalıp söyli lük saymam. Fakat bu ihtiyaca sanatı 
bir ~lı~e. F~~at, .i~ce, derin ve güzel köle yapnıasmı da hiç bir vakit alkışlı 

Şenlik bu ayın on sekizinci cu 
martesi gecesi saat sekiz buçukta ba~ 
lıyacaktır. 

Yoksul çocuklara yardım 
balosu 

~· grn çıgnenışı karşısındaişte du yamam. 
ıyor susa . d" . . , 

l'\ını T·: mıyor, ışımı sıkamıyo Bir çokları bu duyuşumu anlamasa 

Dün iki yüz kişilik orkestra heyeti 
ikinci umumi provayı yapmıştır. 

Umumi provada Halkevinin gençleri 
· '.dden muvaffakiyet göstermişlerdir. 

E.-naf nıiirakihleriuden H. N ilıad 
esnafa kredi temini eıraf ınrlıı izalıaı 

ızıltoprak 6 ve 49 uncu ilk okullar 

yoksul çocukları yardmı kurumu 
men foa tine 1 1 ey itil 9 3 7 cuım:.ı teri 
akşamı F enerbahçe Belvü gazinosun 
da bir kır balosu verilecektir. Balo -
nun mükemmeliyetini temin ıcın 
hiç bir fedakfırlıktan çekinilmemiştir 

beat~ urk musikisir.e her halde ben, bir far bile, Münir Nureddinin kuvvetle ve 
h g~rdan daha yakın degv ilimdir. 

, ·erdiktt>n l'Onra, e,.nafa kredi temin t•I 

mck üzrre hir Jıcyetin lı>~ı-kküliinf" kıı· 
rar ''criJırıi~. ~U('Ular rt>ınivcti reİgİ 
Avukat B. İzzet, hukuk ınr~unların-

0enırn bu · k en derin bir hassasiyetle sezeceğini u 
. ~r b" . ışe arışmam, musikimizde muyorum. Çünkü bu işte her halde o, 

Şenlik proğraııu da hazırlanmıştır . 

biı . ır mıras varlığr görüııümdcn ve 
lllilief bağ :s benden daha yaralıdır. 

I>~ h ın . nadan, dehasından ko Sonra acaba. "İhtiyaç" sözünün srnrr 
delld. er şeyın yükselmesini isteyişim lan nelerdir? Öyle sanırım, ki dünyada 

Evvela İstiklal marşı çalınacak, bunu 
Halkevi bctşkanı B. Ekrem Tarunun şen 
lik hakkındaki söylevi takip edecektir. 

elan birisinin esnaf crıııiyetll'ri hirin- Münir Nureddin ve arkada§la.rmm 
ci grup mmımi katilıi n. Faik, ikinri repertuvarlarından verecekleri musi 
grup umumi kiıtihi B. f.cııınl. nvııkkıı- ki ziyafetine müsabakalı ve ikrami

brcılar ko'lperatifi rııiicliirii U. Vahid. yeli dans ilave olunmuştur. 
•i~ huır .. ~~ğerJi bestegar da hiç şüphe 

O 
duştinUşte bana ortaktır. bunun kadar çapraşık. çok manalı, şah 

hald • . sa, zamana, yere göre değişir başka bfr 

Sonra memleketimizin güzide sanat 
karlan bay Seyfeddin ve Sezai Asal 
kardeşlerle bay Nureddin 'Şevket ve 
Cemil Döneler tarafından hazırlanan 

Halkevi orkestrası ve koro heyetleri 
millı eserlerle garp parçaları çalacak 
Iardır. 

idare heyctindt•n n. Nuri. Bıılıçc,•ıııı- Senenin en güzel ve son kır balo 
)ar cerııiyf'ti uıııumi knt ilıi n. Yusuf suna bilhassa bu hayırlı i~ bütün va 

~trıak e nıçın davanın kendisiyle uğ söz yoktur. Birinde zeytin şekline bü 
t~1'ı, • ~ururken, yazısının şurasına bu ,_ -,... -

1 
rünen ihtiyacı, bir başkası Oral havya 

'Ct'>, ıgne er sokuşturmagv a katlandı 1i rı diye anlıyor. J 
• 1 tandaşlar davetlidirler. Duhul daveti 

'~ ·... em de iplikten, batmaz kuvvet 
l\~gneıer ı.. ' 

ll 1~irn k .. t" b' 1tı h·· 0 u ır adetimiz var. Susmıl 
ili~ Uyük güzelliğini pek seyrek beğe 
bir .: Sanırız, ki haklı haksız mutlaka 
}" TC:}'ler ·· ı ı~. 1_, soy emek gerektir. Düşünme 
k• ıtı agv zd 

ı k1.1 ~uru an çıkan söz, başrmızda 
h "vetın ölcüsüd'" <Sa ~ ur. 

lll;ı81!' Sadeddin. musikimizin kurtarıl 
t ••? bir ·· h OpJa mute assıslar komisyonunun 
cl;ı y~1:1_asınd~ ve onların kontrolu altın 
her t'· unmcsmde görüyor. "Sansör"ün Ut} .. 
J>all!a Usünden keskin bir tiskinme d•J 
t l'danı F k il~ıy1 m. a at sanat adına buna 

lll. 
Say1 

Ben tramvaya muhtacım, öteki oto 
mobile. Daha ötedekincle ise bu otorm 
bil, daha lüks markalı bir arabaya mese 
la bir Rols'a dayanıyor. Ben, bir sanat 
kara bunlann hiç birini çok görmem. 
Fakat sanatı yalnız kanat olmalıdır. 

Kazanç çu'<urunda bir merdiven değil 

Dehasının potasında pişip eriyen sa 
natgar, ihtiyacı ipek, elmas ve tekerlek 
le ölçmez. Zannetmiyorum, ki Münir 
Nureddin d~. bu noktalarda benden ayn 
düşilnsün. Son Posta.d3 ki yazılarını ken 
di yarasına insiyakınııı hazırladığı bir 
sarğı gibi ?Örüyorum. 

~~~~~~--~~~ 

Kısaca~ 

Bu arada Hayden, Mozart gibi bey 
nelmilel şöhretlerin eserleri ile Y ohan 
Strausun "Mavi Tuna" eseri Türkçe o 
tarak söylenektir. 

Bundan başka bay Sezai Asalın Tür 
kü adiyle armonize edilmiş bir de eseri 
vardır. 

Şenlik Beyoğlu Halkevi müzik kolu 
nu halka takdim maksadiyle yapılmak 
tadır. 

Ancak stad kirası ve masarif için du 
huliye olarak ı 5 kuru§ alınacaktır. 

Duhuliye ile triblinlerde oturulacak 
tır. 

E<'Ç inıı~ erdir. Komite ilk ıçtııııamı 
önümüzdeki pazartesi giinii yapacıık- yelerini Kızıltoprakta (6) ıncı ilk 
tır. Korııi$yonuıı içtiıııalıırıııda esnaf okulda, Kızıltoprak eczahanesindc, 

BeJvü gazinosundan şimdiden teda
ceın iyctf eri miirakihi R. Nihad ıla ha- rik etmeleri iktiza eder. 
zır lnılıına('aktır. E!'nafıı krf'di temin ---------------
edilmesi ic:in birlf·~ik esnaf te~,.kkiil
Jeri 50.000 liralık tenıinııt giislcre-

cektir. 

• Mim sanayi hirllgi, yeni sanayi tC§kllAt 
kanunu projesinde projenin tatbikatı teahll 
edecek dcğl§lkllklcr yapılmaaını alAkadar 
makamlardan temenni etml§Ur. 

• İktisat \"Ckı\lctfnln tasdik ettıtı yeni 
liman tahmil ve tahliye, antrepo tarife.si 
nym on beflnden 1Ubaren meriyet mevkilne 
&lrecektır. Yeni tarifede esklline nazaran 
mühim ten.zilAt vardır. l'tti~ t'" n bestegar, eğer benim" Musiki 

b gner f a.~1.r!rir 1 ıçıdan nasıl kurtulacak!" T • 
ti lcend·Yazımı okumuş olsa!ardı; bu fi!< ramvayların fh• 
1atdı. ç~· l'll~lları gibf ortaya atmıyaca!c 

Halk ~imdiden duhuliye bileti almı 
ya ba~lamrştır. Bundan başka 8nümüz 
deki pazartesi günü saat on altıdan iti 
haren biletler satılmıya başlanmı}tır. 

Diğer taraftan esnaf ,fj~panscri ınc· 
sııl müdürii operatör Halid Ziyanın 
,·ermiş ol<Juğıı izahata giire; iiç ay zar 
fında esnaf dispanserinde 619 lıaı;tıı 
muayene allına alınını~, 141 kişiye de 
muhtelif pansumanlar yapılnır~tır. 
Dispan,;r.rin rtmaf a liiyıkiyll' medar ol
duğu aolaşrldığı cihetle dispapı:;cr lt'~· 
kiJitmm geni~lettirilnıeııi ılc karıırla~-
tırılını~ıır. 

Oi;n g~ir~i~ü!en l''J mülı"rıı ll!l'~ı·'r 

• 1ran transıl yolunda lşllyen vC'salte her 
tUrlU /,umrillc kolaylıklarmın gllııtı>rllmesf 
1t!n hır talimatname hsnrlanmııtır. 

., 1'1a:~ku bu teklifi yapan benim. tar memurları 
CaJc, ttın ara alınacak, radyoda okuna 
'z basıl urnı Yerler.de çalınacak, ve nota 
ôlhJiki acaı: eserler, ilmi değerleriv1e 
ilıUrekk l'llezı~etleri lekesiz şahıslardan 
den ı. ep bır heyetin kiymeti hükmün 
J> ı.eçın"J"d" ilrcas v 1 ır. Cünkü beyaz bir kağıt 
doı · 1 gecire h · duru - n erkes onu notalarla 
ıı· Yor'" d" 

Yapılan hazırlıklara göre müzik fes 
tivalinin cidden güzel olacağı anlaşıl 
maktadır. 

Mecldlre - S irkeci 
tramvayı 

lerden biri de sırt \'e ı;ırık haınıııııl 1 r 
ğınm kalkmasından sonrn hasıl olan 
\laziyet olnııış!ur. Bu ıııt•:.c•le etraf rıuln 
siiz alan lıamnıallar cemiyeti reİ1"1i. fs
taohulda ı;rrt Jıııııııııallrğınnı kııldırıl-

• t.tn1ver11te dil mektebinin vaziyetini yeni 
den tayin eden talimatname gelml§Ur. 
• Te7rlnJevvell.n b!l'.lnden IUbaren Halk par 

Us! kongrelcrl yııpılınağa bll§lanacaktır. 

• 1llcteşrln ba,ında yenJ bc§llk banknotlar 
mt'\ kil tedavUle konulacaktır. 

• Yunıuı bnndrralı Sıtlamis gemisi evvelki 
masrndan sonra lıirı:ok lıanıııı:ıl ırı aç gün Bozcaada civarında l<araıularımız da. 
kalılı~ınr F-İİ\ lt>JJIİ~. 50 katlar lı:mıııııı- hllinde karaya oturmu, \'e Alemdar tahllaf

lrn işlerini lerk('tlerek lıanıııııtllıır ı·ı•- ye~ı taratmdnn ı.urtilrılını§lır. 

1 rtı. "' .. · ıye barbar baarran ı,, 
ta ueger}i A " 

ll'ırl::ı'-· sanatgarrmrz1a ken.di ~ 
ır "'1:1 b .. .. 1tt:. ll tevarud" cfoı~rusu hosuma 

''I\ . 
tıı latur'<,,.' 

Bundan bir müddet evvel. tram • 
vay şirketinin bazı memurları vardı 
ki. hakikaten faydalı v.e hayati bir. iş 
görüyorlardı. Bu adamlar, vaktıle 
bazı kazalara d3 sahne olmuş yo -
kwılarm alt başında durur ve birbiri 
ardınca gelen tramvayların o men -
hus yok·:~Jarcbn yukarı ;;-~ncirleme 
çrkmasrna meydan vermezdı. 

Rir tramvay yokuşu bitrdi mi, ar 
kaıımdan bir düdük çalar ve diğer a

rabayı tahrik ederdi. 

Mecidiye köyü trarr.vayları yakında 

belediye tarafından sıkı bir kontrolden 

geçirilecektir. 

ınh't'ti lıiiclecııinden ) 200 lira wrile· • .Mahalle ıtralarındnkl yerler<Je saz heyet. 
n•k ırn·rıılf'kctİcriıw gömJerıııek met- lerlnln saat 23 den \'c radyoların 24 den IOl'I. 

rn çalrnmasınrn monrdtlmeı<ino karar \'erll
lıur 'nti lıasıl o!tlu~uııu ifB,e t•tnıi~- ıniştlr. 
tir. Bu ,·azh·cte ıle' auı ettiği takdirılt' • Teda\"İ l<;ln Vlşlde bulunan ticaret odası 
dalıa ::?00 lıanınıalın i~lerini tcrk,.de- 1.ı(rinC'f r<'il!i :Wlltat NL•mll ve reClkasının bu. 
rek memleketlerine göndt'rııwk İl':ıp 1 "nduğu otomobil başka bir otomobille kar. 
etmektedir. Hu iş için iı-f' cı•ıııiyc•ıin şılaşnıış, :Mltnt Nemli baeal:"uıdıın ehemmi. 
ı<antfıj;rnclıı ınt•\cııtl ~::?00 lira kafi gel- yctllco ve rl'fikasr yUzllrılfı>n hR.lf<;e yaralan 

k de.. ' "' nın rakı c;iselerintlen kol 
t;ı ~ gnekJeri d • • 

~tırab"l ne ayar.madan da aval< 

d~ilterı b··ı eceğine, eğer inanmasavdım, 
ı ovıe bi .. . 
. ll'ı. Be : . r munakaşa kapısı arma? 

81 1 • P-m·z 1 1 
1/

1lllizj · • e e e vererek, zav3JJı mtı 
·ırı· n haksız ı. ı da....... • Yere alnına vurulan b•J 

•ı~ ... gavı s"l 1· 
, ll'ı de • 1 e ım. Bu hem hakkımrz 

q'11 va?.ifern· d' ,, . . . 
'·· ·C··ırı~z /" . ız ır. Alaturka ıçgısız 

1 rıı~'l'lış dıvenler, ömürlerinde hi; 
" S:>rh ) • 1 kitrl • os ar olsa gerek. iftiramn 

l'si ... : ar ahrnrık,.a . . . 

Şimdi seferlerin cabuk tamamlan 
r.ıaq' irin mi nedir. hu yolJ?rd:-ı tram 
vavlar. göriilmemiş bir muhabbet e
seri olarnk birbirinin peşini bırakmı
yorlar 

Bundan ba.§ka Mecidiye köyü ile Sir 

keci arasında da tramvay işletmesin~ 

karar vermiştir. Mesele bir kaç gün i 

ç:nde halledilerek tatbi 1~ mevkiine kona 
caktır. 

Şehrin temlzl'll için 
. Barledllen au 

Belediye sular idaresi temizlik işleri 

direktörlüğü bir haftada sarfedilen su 

" mışlardır 
nıediği ıın1"1'11mıı:ı olılıı~ıırıclan huna • tznıırden llm:ınm11za gelen fznılr 
bir tedhir ılü~iiniilıııii~. llıunııınllıır 1 e \"apuru yolcuıardaıı ömer otlu Necip vapur. 
miyeti ile arııhaı•ılıır ce11ıiY<'Iİııin nıiiş· da ölü olarak bulunmuştur. Necibin knlb sek 
tereken ı:alı~ıııaları lt>'-:lif f'ılilrııi~!İr.. lesinden oldUğ'fl anlaşılmıştır. 
Bu teklif lıer iki c•rıııiyt•l rı>i~i tar:ı- • Bt-ledlye zabıta talimatnanıcslnde yeni. 

fınılan ıııeııırıımİ} f'llt• kalıııl Pdilıııiş- .ırn taılilAt yııpılrııı.ştır. 

·•.11 a .. z • .,. sı. arıcak bır ıckı de 
f3,Ste g_.ından cıJ:abiJir. 

l"'ll ~i!r Sac) rf..l' 
"•;: ~a .. e ı...ıne söyJivecck artık 

Allah saklasın. ya volun list başın 
daki tramvaya bir hAl olııa, kendi fe
IAketi vetişmiyormuş r;ı-ibi bir de alt 

ha~takileri mi yakacaktır· ? 
Oralara, yine eskisi ~ibi ihtar me yun mikdannı tesbit etmeğebaşlamış 

murJarı kovmak ife gelmiyorsa. bu- tır. 

ıir. Buuda11 lıu~k:ı. el ııralıalıırı ile. el- Bell•diyt>, t.allmatııRml'llin ııılıhl dıırunı!n. 
de tıı.,ma!'ak kanların ııa~ıl \'e lınııf!İ ııırı oırafındn bllhassn dPtışml'lı;-r yapmak. 

madenden y;ıpılmaı;rnı en nıu\8fık o· tuılır. 
Jacağr görüşiilnıiiş. alıikadar cenıiyet·ı • Çöp~ü amelesinin çalıştıt:"ı nııntakalnr 
!erin hu hususla fikirlerini ilırh a e· M.J<ll< rdllerek ı;öp\U amc:csııwn hugünkil 
den bir(r rapor hazırlayarak f''naf §U' mıkarı ıesblt <'dllt>Ccktir. Anırır !a:-ln ı;ortıı. 
bf' ıniidiirfiiğiine \'erilmesi k:ırıırlaşır düğU tal<clJrde arulannda ta !ıye yapılacak. 

11.... · Yc:ı ve s .1 . • 
r' ""'ir N ~v.gı erım kalmıştır. 

., ~-k,.., rl.'.1r~d~m•n ·~iirJ[ü s~n Posta 
rı.,,, . tış-;_ıncelcrinc gelirce: 

"r; musikiyle hail "k. . . ayr • < musı ısının ay 
1 Şeyler olduklarını kimse inkar 

nıı v;ı trtrnn.lar kendi başlarına da ter Bu suretle haftalık su mık.darına gö 

tip edebilirler. re günlük sarfedilen sıı mikdan meyda 

Yoksa vatmanlar kendi canlarına na çıkarılacak ve bu nıikdar su verile 

da mı kıymet vermiyorlar? cektrr. rdmıştır. trr. 
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Jngiltere ordusuna mensup İ· 
ken Almanya hesabına casus • 
luk ettiği için yakalanıp mu • 
hakeme ve binnetice hapsedilen 
subay Norman Baillie - Stewart 
geçenlerde serbest bırakıldı. 

Bir müddet sonra da kendı 
ihtiyarile İngiltereden birden • 
bire ayrıldı. 

O kız, bana öyle bir haslet bahş 
ediyor ki, ona ben asla malik deği • 
dim. Bu haslet de, istikrardır. 

Bundan böyle, artık daima bir 
karar Üzere olacağım. 

Ben tabiat itibarile tembe] bir a • 
damdım. Ve daima öyle yaş~dım, gö 
rünen bir takını vahilikler peşinde ko 
şacağım yerde, daima hayaller kur • 
makla vakit geçirdim. 

aksanla konuşuşu. beni kendisine 
etmişti. 

Alman ırkını daha büyük bir s 
pati ile sevmeğe beni vcsketti. Onu 
la ve onun vatandaşlan ile .fildr t 
etmek, bende o ırktan biri o!mak 
liyakı uyandırıyordu. 

B'lf.U kalan çetenin en 
mühim uz:uvlanndan Ler 
ter Gilliain hayatı, hayli ma 
ceralıdır .• Con Dillingerin 
bıraktığı yere iki namzed· 
den biri olan bu adam, 
1933 ıenesi bcı§larken, ha· 
rıaı ile birlikte lndiyana· 
ya, çocuklarının yanına git 
mif ve Long Biye ilimli u· 
lak t;elairtle bir ev t;atın er 
larak, orada kurduğu yu· 
vatla ytı§amağa başlamış· 

rek alkol kaçakçılığiylc hararetle 
meşgul olup, yeniden külliyetli 
Çeys!e sık sık b'J!u~uyor ve müşte· 
para kazamyor!ardı ! 

Almanya hesabına casusluk 
etmiş olan İngiliz subay BaiJlie
SteWart'in şimdi İngiliz gazete
lerinden "Daily Expres,, de bir 
sıra makalesi intişar ettiğini gö 

rüyoruz. 
Gazete, bir suçun şayanı dik 

kat itirafları mahiyetinde gör
diiğü bu makaleleri hiç bir mü 
talea serdetmeksizin, yalnız ka 
rilerinin alakası bakrmından 
neşrettiğini yazıyor. 

Majeste Jngiltere kralmrn ordusun 
da hizmet eden bir subay sıfotile 
mesleğimin tamamen zıddına ola~ 
rüyalarım, kendi gayretimle hakika 
te inkilap edince, beni harap etti. 

On beş sene evvel, bahriyeye tale 
be olarak intisap ettiğim zamandan
beri, Almanyaya karşı bir muhabbe 
tim vardı. 

O kızla evlenmek en aziz isteğİ 
di. Fakat heyhat... Bu kadın ;z:at 
evli imiş. Bu kadınla, a8keri me'1 
lar üzerinde hiç konuşmamıştık· 
İnq;iletereye döndükten sonra, ruh 
Almanyaya bağlı olduğumu anls 
dım, Alman kızı ile olan muarefe 
o zaman pek muvazenesiz Vır ge 
olan benim, bu husustnki noktai J1 

zarımı daha renkli göstermeğe ba~ 
mıştr. 

tı: 

Zaten hep şüpheli kimselerle dii· 
fÜP kalkap. bu adam burada da Ho 
mer van Meterle Tommi Karolü ta 
nıyıp dostlan ararsma kattı. Ve bu 
ikisi de, bir müddet sonra onu Con 
Dillingerle tanıttırmak suretiyle 
şereflendirdiler! Öteki şehircikte 
Con Çeyıle tanışan bu alkol ka
çakçısı, bu şehircikte çetenin bat· 
ka mühim iki simasiyle de tanıt· 
tıktan sonra, asıl mühim, en e· 
hemiyetli ıahsiyetle de tamımak 
ıerefine nail olalı, aradan pek az 
zaman geçmişti, ki kendisini bu
rada emniyette hissetmiyerek 1933 
senesi Haziran ayında Sent Povle 
nak)etmek yoluyla ıehri değiştir • 
di. 

"Yeraltı Dünyaıımn cennetle • 
rinden biri,, olan Sent Povlde, gan 
gsterler o kadar rahat bir ömür ıü· 
rüyorlar, o •kadar ölçüıü.zcesine 
keyif çatıyorlardr, ki değme git
sin! Çünkü, bu §ehirde resmi ma
kamlar, her §eye göz yumuyorlar
dı. Bir göz değil, iki göz birden! 
Hatta, eğer üç, dört, bet veya da· 
ha fazla gözleri olsaydı, onları da 
yummağı tercih edeceklerdi. He
!e mahallin en büyük idare imiri 
olan ve "Şerif,, ünvanınr taııyan 
adam, ömürdü, doğrusu! Laubali, 
rahatım sever bir çapkın ... Bir ba
bacan! 

Evet, Sent Pavl, dibi görünmez 
bir denizdi. Burada su, bulanıktı. 
Bulanık suda balık avlanırdı ve 
Lester Gillis, bu denizin suları ara
sına dalmaktan zevk duydu! 

Çift için, hoş bir hayat başlan· 
gıcı; hoş ve mesut bir hayat! Ara
da sırada güzel huıuıi otomobil
lerine binerek, karı, koca ve iki 
çocuk, şehirden uzaklaşıyor, kır 
gezintilerine çıkıyorlardı. Böyle 
sayısız gezintiler yaptılar civara! 
Bu gezintilerinden birinde de, 
-Teşrinisanide- Teksasa kadar 
!Öyle bir uzanıp Sant Antonyoda 
çetenin silah ve mühimmat müte
a~hidi Saraç Lemanı ziyaretle, 
hır yortu gününde, hindi ziyafeti 
çeken ev sahibini sofrası etrafında 
birl~!tiler. Şunlarla: Homer van 
meter, metresi Meri Konforti ve 
Tommi Karrol ! Evvelce bahsi ge· 
çen ziyafet sofrasında! 

İşte o ziyafeti müteakip, T om -
mi Karrol polis hafiyesi Perrovu 
vurmuştu. Bunun neticesi olarak 
da, bulundukları Şarki Amerika 
toprakları, yalnız Karolün değil, 
bütün fa'!.liyet ot'taklarının taban
larını yakacak hale gelmişti. Bir 
kişinin yaptıı?ı. takibat Eiddetinin 
hepsine teşmiline sebep olmuş· 
lu .. Umumiyetle olduğu gibi, .. Bu 
sefer de öyle! 

Lester Gillis, bu vaziyet karşı· 
sında, yuvasını Sent Povlden geri· 
sin geri Renoyt\ naklC"d~rek, karı· 
sı ve çocuklarivle birlikte oraya 
gitti.. Karısnı ilk gördüğü ve se· 
viıtikleri yere! Orada, el"~"'·•~-· 

Bu ticaret dolayısiyle, mustelif 
şehirler arasında boyuna gidip 
gelmesi lazımgelen, Gillis yeni bir 
otomobil satın aldı .. Uzun scya· 
hatler için dayamklı olmakla ma· 
ruf markadan bir otomobil! 22 
kanunusani 1934 tarihinde bu oto 
mobile numara alırken, seyrisefer 
idaresine ismini Ceyms Boers 

Kaliforniyada yaptırdığı bu ka 
olarak kaydettirdi. Kaliforniya· 
da yaptırdığı bu kayıd ve 
tescil muamelesiyle, 1934 senesi 
için "6 - H - 475,, plakalı hu· 
susi otomobilin resmen sahibi ola· 
rak, bu otomobille en çok San 
Fransisko~ seyahat yaptı. 

"6 - H - 475,, ! Bu plaka, ta· 
rihi bir ehemmiyeti haizdir. Niçin? 
Yazılanları takibe devam edenler, 
pek yakında bu sualin cevabını bu 
lacaklar! 

O sene Şubatında, Gillisin sev
gili karıaı hastalandı. Karısının en 
hafif rahatsızlığı ile inceden ince· 
ye alakadar olan koca, hastayı Ka 
liforniyada Vallecoda umumi has· 
tahaneye götürdü.. Hastayı orada 
bırakij;,-ı k~ndi8i döndü. , 
' Kartsırtr seviyordu, sıhhatiyle a· 

likadar oluyordu, ama bu suretle 
bir müddet için ondan uzak kalın 
ca, canı sıkıldı. Can sıkıntısını gi 
dermek üzere, dostu Con Çeysle 
beraber, §Öyle adamakıllı eğlen· 
meği kararlaştırdılar. Kolay ko -
lay bitip tükenmez para sahibi 
olan Lester Gillis, görülmeğe de· 
ğer derecede güzel, yepyeni oto· 
mobiline bindi, dostu da yanına 
oturdu ve memleket içerisinde son 
süratle bir tura çıktılar. Delicesine 
otomobil sürü§le, muhtelif yerler
den geçerek, ar!_\da bir bu· yeı·ler
den bazılarında konaklryarak, 
eğlenmek, eğlenmek! Tekrar, nis 
beten sakin aile muhitine dönmek 
üzere, muvakkatan bekar hayatı 
sürmek! Bu hayatın temin ettiği 
zevklerle tatm İn olunmak! Avun· 
mak! 

Minneapolise varmışlardı. Ora· 
da, 3 Martı 4 Marta vasleden gece, 
"gün doğmadan meşimei şebden 
neler doğar?!,, derken vukua gel· 
mesi hatıra getirilmek istenilmi -
yen öyle bir şey oluverdi ki! "Gün 
doğmadan meşimei şebden,, bir 
cinayet doğru r Müdbiş şey! 

"Niçin Almanyaya hizmet 
arzetmeğe karar verdim., mev -
zuu etrafında olan birinci yazı· 
yı iktibas ediyoruz: 

Bu makaleleri ancak bir gayret 
sarfile yazabildim. Acı hatıralarr u
yandırmakla, içimde yeniden ıztırap 
uyanıyor. 

Kendimi, herhanR'i suretle haklı cı 
karmağa teşebbüs edecek değilim. ~ 

.. Almanya hesabına yaptığım feda 
karlıklan ve harcadığım emekleri yal 
nrz ben bilirim. 
B~tün bunlar şimdi geçti gitti; 

mazıye karıştı. Ye ben, fikirlerimi ta 
mamen değiştirmiş bulunuyorum. 
Evlenmek üzere bulunduğum bir 
kız; beni tabii hayata davet ettiri • 
yor. 

Kuvarshan 
madeni 

Blrbuçuk senede 
2,a2a,ooo lira getirecek 

Ankara 9 (Telefonla) Eti Bank ta 
rafından geçenlerde işletmeğe açılan 
ve her tesisatı ikmal edilen Kuvars. 
han bakır madeni her gün sekiz ton 
saf bakır elde etmeğe başlamıştır. 

Haber aldığnmza göre bakırm saf 
ton~ 600 liradan hesap edilmek üze 
re. hır buçuk seneliği satılmıştır. Bu 
mıktar 2,628,000 lira tutmaktadır. 

KiBRiT ŞİRKETi HESAPLARI 
TETKİK EDtLECEK 

Ankara, 9 (telefonla) _ Divanı mu 
hasebwat murakiplerinden Sait, finans ba 
k.anlı~ı yardirektörlerinden Sami kibrit 
şı:k~tı .hesaplarını tetk:ke memur edil 
mışlerdır. 

lŞ DAiRESi REISI TETKiKLERE 
BAŞLIYACAK 

Ankara, 9 (telefonla) - İş dairesi re 
isi B. Enis Behiç İstanbulclan döndü. 
Yakında Karadeniz havalisinde tetkikat 
yapmak üzere hareket edecektir. 

. SAKIT HOKOMET BORÇLARI 

Ankara, 9 (telefonla) - Hükümet, 
sakıt hükumet zamanına ait devlet ala 
caklannm terkini için bir kanun projesi 
hazırlamaktadır. 

MALiYEDE TAYIN VE TERFiLER 

Müteakip senelerde bahriyeyi ter 
kedip kara ordusuna girdiğim zaman 
dahi. bende bu duygular değişmedi. 

Almanyanm bocalayan ve ıztırap 
çeken bir millet olduğu kanaatinde • 
yim. Elime bir atlas alarak oturur ve 
Alman hududlarım etnoloji, coğraf
ya ve sevkülceyş bakımından iste • 
di~m şekilde yeniden çizerdim. 

Versay muahedesinden sonra par 
çalanmrş olan Almanvanm haritası 
benim için afaroz edilmiş gibiydi. O 
n·a bir ~öz bile atmak arzu etmez . 

1im. 
Üst subaylarımdan bir coğu. be

nim ordu mesleği ile ülfet ~debilecek 
bir huyda olmadığımı söylerlerdi. 
Hatta Hindistnnda bulunduğum za
man mensup olduğum taburun alba 
YJ, eve aileme mektup yazarak bu 
vazi·reti en şiddetli bir lisanla a~lat
mıstı. 

• > 

Bu subaylar, düşi.incelerinc!e pek 
yanılıyorlardı. 

Bahriye mek~ebini bitirdikten son 
ra, gayet göze çarpan bir subay ol • 
mu,Ştum. 

Hatta bir münasebetle kralın kar 
deşi prens Hanry (şimc:liki Glocester 
Dükü( York dükünün Chelseadaki 
karargahına geldiği zaman kendisi • 
n~ e.mirberlik vazifesile tavzif edil _ 
mıştım. Büyük bir ge~it r ..!smi yapı
l~caktı. Prens, geçen askerlerin se • 
lamına mukabele ettiği surada onun 
Yanrbaşrnda duruyordum. 

.. o z~ı:nan kim düşünüyordu ki, gü 
nun bırınde ayni mevkide kendim 
~erkcsin meşgul olduS?u bir şahıs h~ 
Iıne g~recek ve "Londra kulesi.. n _ 
den bır mahpus sıfatile. oraya diva
nı hamte muhakeme edilmek için 
gelecektim! 

Herkes b'l' N' · d . sora ı ır: ıçın or uya in 
tısap ettin diye?·· bunun sebebi aile 
ce asker olrnaklığımızdır. 

M~ht~lif kıtalar değiştirdiktrn son 
rrı. Hı.ndist<ına kadar gittim. fakat 
Hındıstanda da rahat ed . t' 
O .. .. ememıs ım. 

zun tu ve keder icinde idi H 1 
b. l . m. e e 
ır zaman ar, bütün dikkat . t' 

k .. .. . ve ış ıya 
ım sonmuştu. 

Meslektaşlaınna ve temsil ettikleri 
smrf~~~a krzıyorduın. Onların kıymet 
verdıgı şeylerle asla istinas edemi _ 
yordum. 

Muhtelif yollrırda bu hiddet ve 
nrfr,.,tim arttı. Magmum, haşin, ha
didiilmizaç ve gay~i tabii denecek de 
recede hassas oldum. 

De,.ken bir aralık, bütün kederle • 
rİTl" ~ilinccf'k gibi oldu. 

Bu srrada, üç ay dışarıya gitmek, 
ilzere izin istedim. İngiltereye dön • 
mden evvel Cenubi Afrikada bulu • 
nan akrabamı ziyaret edecektim. 

Ankara, 9 (telefonla) - Avukat A 
dem Ayancık haz'ne avukatlrğma, avu 
kat Kazım m3liye hukuk müşavirliği 

avukatlığına Ali Rıza Tavas hazine a 
vukatlığına, İstanbul barazit ta!'ısil m.:: 
muru Ömer Lütfü terfian aynı yer talı 
sil şefliğine, İzmir Alsancak şube şefi 
Abdülkadır İzmir yeni şube tahsil şef 
liğine, İzmir tahsil şubesi şefi Şevket J 

İzmir tahsil kontrol memurluğuna. Gü 1 

müşhane muhasebe dir~ktörü Tahsin 
1 

Erzurum muhasebe direktörlüğüne ta 
yin edilmişlerdir. 

Yola çıktı~rm sırada, vapurda, yol 
cular arasında sanşm bir Alman kı 
zma rastladım. 

Belki de damarlarımda Alman ; 
nı oluşu, - çünkü bende Almanı .. 
panyol ve lskoç kam vardı. Bu ıı 
ırkın bir halitası idim - lngiliılt 
sevmekliğime mani oluyordu. 

J\lmnn olmak istiyordum. fak~ 
nasıl olaS_ilirclim? Almanyada ne gı· 
bi bir iş alabilirdim? Alrnanyaya ıı~' 
sıl bir fayda temin edebilirdim? Dıl' 
şi.indüm. 

Askeri mahiyette o]maktan bafj~ 
Alman yaya hiç bir sahada yardı' 
m1m dokunamayacağını anladıJ1'1· 

Bu sırada çok budalaca bir i§ ~.,r 
hm. ı 

Herhangi suretle olursa olsurı (:
manyaya hizmete hazır olduğıııı' 
anlatan bir mektup yazarak Lond' 
<laki Alman konsolosluğuna göııl 
dim. 

Bir. g?~et.ede ilanla bana cevap \t~ 
melerını ıstıyordum. Fakat hiç b, 
cevap alamadım. Teklifimin çöp st 
petine atrldığr belli idi. 

Gerçi, bu mektubum hiç bir ili' 
net maksadına müstenid deği]di. · 

.Sahip olduğum askeri tecrübe~ 
mı, Alman hükumetinin istifadol" 
arzediyordum. Teklifim bundan jP' 
retti. 

~ 

. Esrarı askeriye nevinden bir ... ~ 
ıfşa etmek niyetinde değildim. ~e 
ce umumi mahiyetteki tecrüberJJI 1 

ri si.irüyordum 
c' . T a.yyareler, tanklar, zırhlı otof'l1 I~ 

bıllerın teferruatına ait yakın tıı8 
matım vardı. 

Almanyaya hizmet etmekteki .t'~ 
savvurum üzerinde hayli işleıni§11111 

flk çılgınca teşebbüsüm, hezİf'l1et~ 
uğradrğr için, bunun semeresi, arıc8 
son safhalarda görülmüştür. . .. 

Nihayet, Almanyaya gitmek tıı , 
zumunu enikunu sezrneğe baş)adıf11~ 
Eğer bu arzumu tatbik edebile'j~ 
maddi vesaitim olsaydı, evvela or 
yu terkedecektim. fi 

Sonra Alman yurddaşı olmak• Jt 
büyük arzumdu. Bunun sebebi ~ 
helki pek zayif bir karakterde ol~ııd 
lrğını ve fikirlerim etrafında çok 1~ 
etmekliğimdir. fi 

Londradaki Alman konsolosllfl~r 
dikkatini C'elbedemedikten sonr<'• , 
du da staj hizmeti görürken, üst sıl 
baylarımla yeniden kavga etti~· bi' 

Bu miiddet zarfmda yine garlPJl'l· 
haleti ruhiye içinde bulunuyor~tJ. vO 

içerimdeki Alma nsem~~s~ıı' 
Almanyaya karşı orzular, eskı9 111' 
dar kuvvetli idi. Halimden hiç ~e~· 
nun değildim? Dikkatsiz ve pe 
tavatsız bir adam olmuştum· eli~ 

19 3 2 senesinin yazı ile, scfl 

mezuniyet devresi geldi. ·d et~ 

Lester Gillis, o gece, bir barda 
cturuyordu. Masa başına yan gele 
rek, içiyor, içiyordu. Adamakıllı 
tarhoş olmuştu. Sarhoşlukla, bar· 
daki müşterilerden biriyle müdhis 
surette kavğaya tutuştu. KavJ!;, 
cok sürmeden, bitti. Fakat nası 1? 
Gangster, meseleyi kendi tarzında 
Ruvelverine el altığı gibi, derhal 
eleş açıp, kavga etti~i adamı ora· 
cıkta yere sermiıti. Bu adam, T e· 
odor Kidder İsmindeydi. Lester 
Gillis, yanında bulunan dostu Con 
Çeysle beraber, kadğa~alıktan is
tifade ederek, kalabalığı yarıp 
bardan çıkmıştı. Ve sağlam oto· 
mobil, bir an sonra ikisini de 
bir "semti mechul,,c doğru, vaka 
yerinden uzaklaşbrıyordu ! 

Bardaki müştedler biraz kendi· 
Jerine gelip te kaçanların peşi sıra 
ko~unca, otomobilin harekete geç· 
tiğini gördüler. Ve ancak, Kali
forniyanın "6- H - 475,, plaka 
sını seçebildiler!. 

Urfa defterdarı Hayrı, Ankara vari 
dat kontrol memuru Sabri, muntazam 
borçlar direktörlüğündc.n Vehbi, Maz 
girt malmüdürü Abdullah birer derce 
terfi etmişlerdir. 

Arakadaşlığnmz süratle ilerledi. 
Beraberce yemek yedik. Muhtelif li 
manlarda beraberce gezdik. Güzel 
koyların ılık sularında beraber ban • 
yo yaptık. 

Har~kulade güzelliği ve anlayışı 
olan hır kıdı bu. Ayni zamanda seci 
ye ve şahsiyet sahibi idi. 

Müteaddid subayların gı f;Jefl• 
yer Almanya idi. Gerçi ben. ~ııY' 
diğer bir subayla birlikte AlrrıaJl11;ye· 
gitmeyi konuşmasam da, esas ı.ıs"" 
tim, Almanlarla görüşmek h0 ri. 
daki fikrimi tahakkuk ettirmek f-Jt' 

Belli başlı bir planım yo~ot·111tJ ' 

halde bir fırsatın çıkacağını ıı 
yordum. · .k 

tflorız:; 
Her şey müphemdi. Fakat e,de'eS' 

kak surette bir şeyin zuhur 

(Arkası var.) 

BAHÇELİ EVLER KOOPERATiFi 

Ankara, 9 (telefonla) - Ankara bah 
çeli evler yapı kooperatifi inşaat ihale 
mukavelen.amesi bugün imzalandı. İn 

§aata 'bir haftaya kadar başlanacaktır. 

Öyle bir şahsiyet ve karakter1i pek 
nadir kadınlar görmüştüm. Tabii 
tavrı ve insana haz veren hususi bir 

ni sezmekteydim 5 ~ 
l\'ihavet 1932 senesi ağosto 

yında Berline yola çıktım· 

(Y arm bu İngiliz suba~ 
başka hatırasını nakledeceğiı· ' 



5 - KURUN 9 EYLth, 1 o:n 

ÇF~nakkale dışında batırılan 

Sovyet vapurunun 
kaptanı ve 

tayfaları geldi 

Bir Rus kızının tenısil 
edileceği bir rol yüzünden 

Holivutta KayFransisle Klodet 
Kolber arasında kavga çıktı 

~kdeniz üzerindeki felaket sahnesini 
kaptan bizzat anlatıyor 

J11 1 ~ylülün birinci günü Yunan sahil Iunuyordum. Güverte deni~ seviye· 
~ crınd t · ıı k h l I da la e orpı enme suretile batm - sine geldiği sırada güç a 1 e son 

8
• 
0

. Sovyet bandıralı Blagoev cremi kikada kayıg~ a atladım· d k 
ının k l 38 f "' Y d" urtarı an ty ası ve kaptanı Koskoca gemi sular arasın a . a . . 

p tın limanımıza gelen Mesajeri kum boldu gitti. Tahtelbahir de g~mı~ın 
a~}:asınm Lırnartine vapuru ile batmasını seyrettikten so~1ra enıze 

getırdrnişlerdir. dalıp bir daha görünmedı· 
t t elaketzede kaptan ve tay falan/ yalnız bir yaralı var 

~ur:~~a.1 Sob~yet .. konsolosu ve me - Bü ük felaketten yalnız bir yaralı 
ler· . 1 e ır gun evvelden gelecek! . Y k Hemen küreklere 

1 ~nı haber alan meraklı bir h Ik k"t ıle kurtulmuştu . w ·ı 1 v cs1 k a u Id k k a dogru ı er emege 
arşdamıştır. Sovyet . · ı . asr ı ve aray d f k b" 

tıhtırn gemıcı en 1 basladık. Ka ıklarımız a u a ır 
ll"ıob·ı a çı.ktıktan sonra ayrılan oto · k d y ve bir ecza deposu 
ltıişl 1 e_re bınerek Biiyükdereye git- yemde Heposu ecza deposunu açtık 

er . Konsolosu . d dl' var r. emen d . 
ttıiı.} d" n evıne avet e ı l rka.daşımızı te avı etme-

" er ır. vara ı:ınan a ' k 
38 ğe calıştık. Fakat maalesef ·urtara • 

gc . . t~?'fadan ibaret Blagoe" Rus madık r 
Kn,r 'TaJtsis 

hin sebebini anlatıyor: 
- Tovariçteki kahramanın İngilizce 

konuşması lazım. Fakat bir Rus oldu ğu 
iç:n, İngilizceyi yabancı şivesiyle konu~ 
ması icap ediyor. Halbuki siz, Amcrikd 
lısıruz. İngilizce sizin ona diliniz. Onun 
için bu rolü İngilizceyi yabancı diliyl:: 
konuşacak bir Fransız olan Klodet Kol 
berte vermeyi daha muvafık bulduk. 

Haklı bir cevap. Fakat bu sözler Kay 
Fransisi teskin etmiyor : bilakis daha 
fazla hiddetlenmesine sebeb oluyor: 

" Vay 1 siz misiniz bir fransız artisti 
ni biı Amerikalıya tercih eden 1 Amerf 
ka Frans.rz istilasına uğruyor! imdat!'' 

Bu da Kay Franıisin şikayetine ikin 
ci sebeb ... 

Bununla beraber, Amerikalı art :st 
hiç bir şey elde edememiş, mensup oldu 
ğu şirket kendisine Tovariçde baş rolü 
vermemiştir. 

Kfo,.dct Kolbcr So mısının mürettebatı da şehrimiz iki mil kadar kürek ç:ktikten .~~n~ 
fir ~':t konsolosun~n evinde misa- ra bir vapurun bize do~u .g~ldıgını 
ar} l ılt"cekler, ve sukunet tekrar ha- gördtik Hemen küreklerımızm ucu
döno duktan. sonra memleketlerine na gö~leklerimizi asarak imdad iste 

eceklerdır dik. Bu srrada bizi batıran tahtelba • 

llı' B<\~an Rus vapuru kaptanı Ka - hir ona yaklaştı. Aralarında .bir müd
d··ısbeı ''e ikinci kaptanı Pered . det bir kaç işaret devam ettı. Ve tah 
ia~jn bir miiddet konsolosun evi:~~ t~lbahir hic bir torp!l ~tmadan ort? • 

Bazı kadınları birbirine düşüren bir 
aşk meselesidir. Bazan da aşktan 
çok uzak şeyler. 

Bunun iizerine Klodet Kolber muka 
vele ahkimma şirket riayet etmedi diye 
dava açmış bulunuyor ve ayrılmak isti 
yor. Fakat, Klodet Kolberi kaybetmek 
istcmiyen şirket, kendisine Tovariçi o 
na çevirtmi~ olsaydı vt'rmesi lazımge 

len parayı, yine vereceğini söylüyor. 

yüz binlerce lirayı da kabul ctmiyerck: 

- Ya Tanya rolü, ya mukavelt'nin bo 
zulması r diye israr edi/or. 

Şimdiki halde mesele böyle kontık 
bir safhada durmaktadır. 

Sinema artistlerinden Klodet Kolbert 
He Kay Fransis'in arasını açan hadise 
nin de hiç aşkla bir alakası yoktur. Fa 

Artist bo~ durduğu halde alacağı bu 

rahat ettikton sonr ·· ~ı d v dan kavboldu. Gemı bıraz sonra bıze 
l°ll B ~ a og eye og _ G . . k kat, ltay Fransis Klodet Kolberte oka f 0 ret) er: 

eyoglundaki So t k J h biraz da11a vaklaşıııtşh. emının r 
tıc~· c vye onso os a f' k d 
~111<-" " "'1misler, hadise etrafında rmda bir ·:c ... har ı o ·unuyor u. 
l "?'et konsolosuna izahat . Vapurda hıç bır bayrak yoktu . Yal • 
Ctd· ~ R vermış - .. 1· • k' 3? 1 

dar kızmıştır ki, - tabiri mahsus ile - ~ 

söyliyelim _bulsa bir kaşık suda boğa Çin Sovyet rn u ah edesi 
cak. 

~ f ' ııs kaptam Kamiski bu esna- nrz size şunu soy ıyeyım ı: ... yı -
d stanbul matbuat müm · ıı . . lık denizcilik hay.l!tnnda dolasmadı -
ltıe kabul etmiş hadiseyi şö;J"sı eiını ğ'm1 yer kalmadı. Bilhassa Mesina, 

Hadise çok uzun ve dallı budakh bir 
mesele, Fakat, kısaca anlatmiya çalııa 
lım: 

Yazan: Sadri Ertem 

1§trr. e an at- Brendiziye belki yüzlerce defa git • 

.• Feci hadise nasıl oldu? tim. 
Bir çok vapur tiplerini bayrakları-

şi;,l 2 yıldır denizde yaşıyorum. nr ~örmeden tanıyabilirim. Bu ııemi 

Kay Fransis bir kaç ay evvel, men 
sup olduğu sinema kumpanyası ile kun 
tratmı yeniliyor ve haftada on bin lira 
ile yeni taahhütlere girişiyor. 

Çin hükumeti ile Sovyetler arasın
da im.zalanmı§ olan ademi tecavüz 
muahedesi Japonyada hiç te iyi akis 
ler bırakmadı. Çini her taraftan tec -
rid etmek, onu sadece kendi emrine 

pon kuvvetleri hesaba katmağa mec 
burdur:. 

2 - Çin • Sovyet muahedesi Ja· 
pon tezine karşı bir mukabeledir. 

Japon tezine göre şark kalkınması 
ancak Japon - Çin işbirliği ile mÜm· 
kün olacaktır. Bu işbirliğinde Japon 
ya çekiç, Çin örs olacaktır. 

hadi ıye kadar başımdan bir çok ftalyan tipinde idi. Miiteaddirf defalar 
~~:/~~·geçt Fakat hiç biri bu ka imdat istememize rağmen aldmş et· 
'llt<:t 1 ış 0 madı. Bu defa hayatı - medi. Ve bizi deniz ortasında bıraktı. 
'i•· Pek güçlükle kurtarabildik. 28 Vapurumuzda üc kadın bulunuyor -

~stos .... A 
~ ı· gunu zak denizinin Moryo du. Bunlardan biri aşçı; biri garson 
l>ct ~~an~dan kalkmıştık. Hava ga biri de kamarottu. Onları' da kurtar. 
~il da llzeldi. Deniz çok sakindi sema mıştık. 1 O saat kürek çektikten sonra 
8cl'ah t~k .bir bulut yoktu. Üç gün a-ece yarısı sahile ~dmiştik. Burası 
l,~it atımız güzel geçti. Eylül sabahı kayalık bir verdi. Çıkmak çok güç 
bitj11?

8 adındaki Yunan adalarından olacaktı. Nihayet krsmen kumluk o· 
d~\>qırı 18 mil açrğmdan yolumuza lan bir yer gördük ve orava çıktrk. 

y 111 ediyorduk. Hepimiz bitap bir halde idik. 
..J ole 1 -
'l&t i\ u ugumuz burada akşama ka-
til tı2:as • Sa )>& • · ız geçtı. at ahı otuza doğ 
~11k111 ~.hava kara~dığı srrada pek 
tıl'l'ı. Heır yerd~.n ~ı~ karaltı hisset • 
t"t'tgj d men dt.ırbını alarak dikkatle 

h· 11ktı evlete mensup olduğunu bir 
it t~ ... 1~· Bu bir tahtelbahirdi. Rakat t • ll .. 
"Yiay ?0 remiyordum. Derhal bütün 

Kayaların üzerinde 

Kay Fransisin yeni çevireceği film 
ler arasında meşhur Tovariş eseri de 
vardır. 

Tovariş, Fransız sahne muharrirlerin 
den J. D~val'in bir eseridir ki, büyük 
harpten sonra bugüne kadar yazılmış 
ve oynanmış piyesler içinde en meşhur 
olanıdır. Tovarişte Rusyadan Avrupa 
ya kaçan Beyaz Rus muhacirlerinin ha 
yatı çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. 
Eserin başlıca kahramanı Tanya ismin 
de bir genç Rus kızıdır . 

İşte Kay Fransisin yeni kuntratı ile 
bu sene çevireceği filmler arasmdaTova 
riş de vardır ve artist bu filmde baş ro 
lü - yani Tanya rolünü - alacaktır .. 

Buraya kadar iş mükemmel. Fakat 
asıl kiyamet Tovariç eserindeki baş rol 
Kay Fransisc değil de KJodet Kolberte 
verildiği zaman kopuyor. 

amade bir kuvvet haline koymak is 
teyen kuvvetler için ıüphesiz ki bu 
dostluk vesikaSt güler yüzle karşıla
nacak bir hadise değildi. 

Daha bugün büyük Uzak.şark a -
krn1an içinde bu dostluk vesikası a· 
deta platonik bir mahiyet arzetmekte 
dir denilebilir, bunun fiili bir ittifak 
haline girmesini isteyenler vardır. 

Fakat Çin - Sovyet muahedesi -
nin bu kadar gecikmesi sebebini Çin 
hükumetinin uzun zaman Japon em 
peryalizmine karşı, onun dediklerini 
tutmak, sözlerini yerine 17:etinnck gi 
bi yumşak yüzJüiüğim tabii neticesi
dir. 

ÇHnkü senelerdenberi Çin - Sov -
yet muahedesi taraftarlarr mevcut -
tu. Ancak ]<ıponyanın yüzde ;1~iı: 
muarızı bulunduğu bu anlaşma yeni 
hadiseler çıkmasın diye uyutulmuş 
tu. "a<:iy 1 ışbaşı yaptım. Ve tehlikeli bir 

t~kki:t~e loduğumuz cihetle müte -
it işa ulumalarını emrettirr.. Ben 

bdlım. ~;.t v~rerek kim olduğunu sor 
. ı-ıı b" it q·· ç ır cevap vermedi. Artık 

a 1 tısıtı k il <ltl) • an arşısmda olduğumuzu 

Evvela Klodet Kolbert Kay Fransi 
sin mensup olduğu şirkette çalrşmıyan 
bir artisttir. Ş :rket, kendi çevirdiği bir 
film için nasıl oJuyorda başka bir mües 
sesenin artiStini kiralıyor? 

Fakat tarih seyrini yaptı. Ne bu 
yumuşak başlılık Çini tecavüzler -
den korudu; ne de Svyet Cin anlaş -
masını manalı olmaktan afakoydu. 

~011'.ıil J~1~: E~us~n dikkat ettik bir 
f <ıJ gem. uzerımıze geliyordu. Der • 
8abet 1

Yc bir manevra yaptırdım . 
l1'ı etrn d' B b esafe 

80 
e ı. iraz sonra aramrzda 

Büyük bir eserin filminde baş rolü al 
mak ist:yen ve bunun başkası tarafın 
dan kapıldığını gören Kay Fransis ev 
vela bu düşüncelerle isyan ediyor, Fa 
kat, şirket kendisine, yaptığı bu terci 

Çekiç ve örs manzarasını kabul eden 
bir zihniyet için; son Sovyet - Çin 
ademi tecavüz muahedesi büyük 11ül 
yada genişce bir gedik açmaktır. 

Bugün hülyada. açılan gedik, Çi -
nin en sıkışık zamanmda miisavi mil 
Jet muamelesine tabi tutulmasının 
şuurlara çıkmasından ibarettir. 

Sovyet Ru~ya - Çin ademi tecaviiz 
paktı bu bakımdan gündelik mana • 
lar ifade ettiği gibi yarınki hayatın 
şekillenmesi hususunda da büyük' 
hizmetler edecektir. 

Bugiinkii Sovyet • Japon münase 
beti ne olursa olsun, yarınki hayatta 
bu dostuluğu ve dostluk ruhunun i
fade ettiği işhirliğinn tesrler olacak • 
tır. 

~ <=erim. O. metre kadar azalmıştı. 
,_lak1·,., ı~e ~ıddetli bir <ıte.:ı acmıstı· 
~fb ••Cyı d :r , . ah· . urduttum. Bu anda tah -
tı' ırın d' w. • b 1tı bay v ıregınde lspanyol asıleri-
lı dakika7r görünüyordu. Ve tam 

~""tırdu asarda ikinci bir torpil d.aha 

Kayaların üzerine çıkarak öteye 
beriye bağırdık. Hiç bir cevap alama 
drk. Ötede beride bulduğumuz çalı
lık, tahta parçalan ile büyük bir ateş 
yaktık . Ve ısrnmağa çalıştık. Kavık 
ta kalan yemekleri de crkardık. On
larla kısmen karnımızı doyurduk S<t 
bah olduğu ;>aman tekrar öteye beri 
ye bnktık. Hic bir verde hic bir in -
f'an sesi, bir 1Şık. bir h<tv:ıt , alfı.J'TlPti 
görünmüyordu. Sandalda brraktığı -
mrz arkadasrmızrn cesedi kokmata 
b<ıcıl::ırrııştı. Cesedi sandaldan çrkıu • 
dık. Burası tamamen kayalıktı. Nere 
ye r ömecektik? Bir saat kc-dar yer 
ı:ırndrktan sonra bir kumluk bulduk. 
Tahta parcalan ile bir cukur Rçtık. 
Arkadaşı~m orn.va ~ö~dük Ba.şrnı 
bir kayaya koyarak iizerine g-eminin 
ismile kahnvnan ve fedai arkadaşın 
ismini yazaık. 

Ve birlikte otomobil1ere binerek A -
tinamn yolunu tuttuk. Yolda bizi 
karşılama~a çıkmış Yunan köy)ü]e
rine tesadüf ediyorduk. 5 saat sonrc::. bulunduğumuz yer • 

Çin • Sovyet anlasması, bir taraf -
tan tamamen maddi, bir taraftan 
da tamamen pisikolojik iki manayı 
tebarüz ettinnektedir. Maddi şekilde 
ifade ettiği mana şudur: Bir devlet 
taarruza uğramrştır. Kendini koru • 
mak için döği.işmektedir. Diğer hu -
dudlarından emin olmadıkça miida -
faa kuvveti ıayıflayacaktrr. Ademi 
tecavüz muahedesi bu noktadnn bü 
yiik bir manayı ifade etmekte ve bu 

Bugünkü Japon • Çin boğuşması 
ne şekilde nihayet bulursa bulsun 
Asyanın bu noktasında mutlaka mii 
dafaa edilecek milli hududlar ve hak 
farla bu hakları önleyecek tecnviiz • 
l~ri yine ayakta bulacağız. Bir mille. 
tin ve bir fikrin tarihten silinmesi 
öyle kısa zamanlar içinde tahakkuk' 
edebilecek §eylerden değildir. Bina • 
enalr.):h ?1.üsav! '?1illet muamelesi gö 
ren Çın ıçın mıllı haklarını müdafaa 
d" bu dostluk büyiik bir rol oynaya
caktır. ' 

Çinin bugiinkii vaziveti ile kurtul 
masr Tiirkiyenin 9.Z 1 senelt"rinde 
ki \'aziyeti <1rnsmda bazı miisabeheı 
Ier vardır. Emperyalist bir tecaviiz 
Öni.!nde milli miidafoa yapılıyor. Ve 
antı emperyalist dostluk muahedesi 
imzalanıyor 

'ıtı) . u t ·ı . " a isab orpı gerr:ınin tam kar 
..ı elde,., " etd etti. Bıı esn<1di'\ dah.a ev \.le .. er . v• 

y·· tayfala ıgı~ sıkı emirln ııawsin 
f<\ll~. a:vıkl:rn bı.r ~ı~mı drı iki bü -
h llçij11 •• bd.enıze ınıyorlard•. Bu de 
ı:ltı cu ır t ·ı d h 8a torpil . . orpı a a savurdu. 
r"jdalın b .1~ınde dört tayfa bulunan 
diı;trırştı, ~~~~c .;arnmış \"e derhal par 
~ olcıt;ık ~at P,.k mesut bir tesa -
~erleri el .Yalnı;. biri ycır~lanmrs di-
lıttuJ enı:ze diis .. Id v •• 

~"la. muşlardr y muls o ugu ıçın 
ıı l'lf\n s d · ara ~nan tayfa par 
'tt;ıı an :\h:n b. L 

~i : '< bir .. ''" taptnsma tutu · 
tıı k mııddet b ~ l k llrtardı · ogu ma lan ken 
1'avf 1 . 

"" . a arın h . di~·f.?etl1idf> .. ,..,sı kayıklara binmiş 
~;:ıt 'btorpjJJn dıızakl<'şmrştr. Vnpur ye· 

il <'r "n s r.. 
~ •. -:ıı gc-,· J··· . nnra n ll'etre mu . 
" <\f 'Ş l"'lllr/ 1 t::. ?Jrordı r .e <ı.çı <=m n:ıhneden 
"b 1

· \ • "'" b' k atacakt · 1 ır <ıç dakika son 1 
r. Ben hala yukarıda bu -1 

r{en epey uzakta bir motör g-ördük. 
işaret f'ttik: geldi. Bu Yunar. cıdal<ı.rr 
arasrndı=ı isleven bir motördii. Bi7İ ;.) 
dılar ; bııJ.'n·dııc'Tumuz verden iki u 

cı:.at ~tde Evbea adındaki k~içük bir 
Yunan kasa basma çrl.::aı dılar 

Kurtuluyor muyuz? 

niraz sonra hadiseden haberdar o
J-.n liman reisi. belediye reisi ııeldi . 
Bize geçm is olsun dediler. Doğrusu 
pek sevindik. Az sonra köyden bir 
h=ı>m halk da ellerinde yiyecek, içe· 
cek ve nivecek getirmişlerdi. 

Evvela karmmm doyurrfok Son-
ra iir.tümÜ7.e getirilen elbiselerden 
bir kısmı ile örtiinmefie çalrştık. 

ilk isimiz Atinadaki sivasi mii -
messili~İ7e telgraf çekm~k oldu. Üç 
rlnrt Si'lfl t sonra A tin'l siyasi miimes· 
"ilimiz Seymin Pol Brct ge.I~i. BizimJ 
biıtiin pasaport muamclemızı yaptı. 

Atinava vardıktan sonra orada 
• 1 ' 

bi.iviik bir misafirperverlik gördük. 
Sonra da işte bir Fransız vapuru 

ile memleketinize geldik . ., 

Aldığımız malumata göre: Yu -
nan sahilelrinde batmlan BJagaev 
Rus vaouru 1923 yılında vapılmış 
büyük bir ticaret pemisidir. Bir F ran 
sız mi.iessesei tarafından 90 bin İngi 
Jiz lirasına sigortalı bulunuyordu. 
Gemi katran yüklii idi. Gemiden yal 
nız • o da son dakikada kaptanın gay 
retile • geminin seyir defteri ile, bazı 
evrak kurtarılabilmiştir. 

Diğer bütün eşya vesaire kaptan 
ve tayfalarınşa hsl eşyalan bile kurta 
rılamamıştır· 

Torpillerin savruldu~u esnada bir 
parçasmın isabeti ile ölen tayfl'I 5 2 
yasmdadır; ailesi ve yetişmiş bir ço
cuğu vardır. 

dost)uk şarklı miistevli icin hiç te lıoş 
görülmemt"ktedir. 

Siyasi, ve pisikolojik tesirlerini gÖ 
zönüne almava lüzum ııörmeııek l;,İ 
le askerlik bakrmmdan ehemmiyeti -
ni ;-ı,:; .. ,..•r;•r>k T"';ir•kiin rt";;ıl · 1 ir 

Pisikolojik ncktaya gel :nce, bu 
işin iki cephesi de Japon bakımın -
dan ehemmiyetlidir: 

f - Çin - Sovyet anlaşması Çi • 
nin mfü:adelesinde manevi bir kuv. 
vettir. Maddi kuvvetlerin bir 
ceoheye teksifinin ifade ettiği 
ruhi manayı harp edenler ve 
har içinde ~iplomatik miina • 
sebetler tesis edenler <"ok iyi <mle1r -
!ar U.zcıkt~n soğuk, soluı: bir kağıd 
parçasr gibi görünen muahede b<>"· -
lece J..f~ tn~ayr mde eCr"'" R·ınu fa-

Bu muahede- ruhi manaları itibn ri 
le bizim mmıhedclere pek benzemek 
tedir. 

• Eassen iııtikla/ için lıarbe girmiş 
fiirkiye i ~in sulhn destek olımık. rnil 
Jetlerle miisavi şartlar içinde münase 
betler kurmak emeldi. Ademi tcca • 
viiz naktlarmın da hedefi, mclnası 
bıındıın başka bir şey değildi. 

Ti.iı ki yenin mnvaffakıyetlc ve 
se,•gi ile tal»ıkkuk ettirdiği bu dost· 
lıık 'r. ademi tcca\'lİZ muahedeleri • 
nin Çin - Sovyd arasında iınzrılnn -
ma~ını da sevgi ile karşıladığımızı 
~"'!atmakta haz duyuyoruz. 
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.. SON · HABERLER 
Konferans 
Toplanırken 

Kızıl Ordu 

. . . -. · .. · ' . . - . . . . . - ~ . 

Dört· İng·iliz 
mebusu 

Başvekilirnizin mi
safiri olarak geliyor 

Ankara 9 (Telefonla) -Yakında 
ba§vekilimiz ismet lnönünün misafi 
ri olarak İngiliz amele partisi liderle 
rinden dört mebus fstanbula gelecek 
tir. 

Misafirler çiin Büyükadada köşk 
ler hazırlanmaktadır. 

Misafir liderlerin Ankaraya da gı 
decekleri haber verilmektedir. 

Akdeniz 
konferansı 

{Üstü 1 incide) 
takdirinde ademi mü<lalıale komiteı-i 
i~timalarma İtalyanın i~tirak edip 
ctmiyeceği nıc elesini ıle tetkik eyle
y ccrğini ileri siirıncktc{lir. 

İTLYA V:E \l,'1ANY \ iŞTiRAK 
ETME YOR 

Roma, 9 ( \. ,\. ) - B. Ciano. Ak
deniz kırnf eran ına istirak etmesi 
için vaki olan davete ftalya'nm ccvn· 
lımı teHli etıhek iizere saat 11 ile İn· 
giliz Ye Fran ız nıaslahatgüzarlarnu 
kahul etıııistir. 

İtalya ve \lmanyanm daveti red et· 
ıııektc o)Jııklarr qiımli artık a;ikar hu
lunınnktaılır. 

.Nurcnherg. 9 ( .ı\. A.) - IIa\'aS 
njan~ı mulınhirindeıı : 

Alnıanya'nın Nrcm i~tiınama daYe· 
ti mntazaınmin notaya 'crcli~i cevap, 
dün gönderilmi.,.tir. Bu cenp. ademi 
ınüıfolıalc koınite~ine giinclerilmi,tir. 

Alman mtıliıınata göre bu ce\'ap• 
hirtaktm ilıtizari kuyıtları ve itirar.la
rı ilıth a etmekte olup bunların heye· 
ti ıncrmua;r redde muaılildir. 

L JN YA il\' CEVABI 
Berliıı, 9 (Hususi) - Dnh. ajan· 

~mtn hildirdi~ine göre Almanya Fran
s ız f ıı~i liz da, etine ''erdiği doetça ce· 
'ııptu Dcıılı'hlund zırlılı.sma kar§r ya· 
pılnıı tccm ii:.e l;-raıı:::a \i e lngilterenen 
:ılıııı, olılııklıırı Hıziycti hatırlatmak
ta 'c tiyle• elemektedir. 

Ortaya çıkan hiitürı hu nıii :ı;kiilata 
r:ı~mcn A iman lıiikfmıcti vaziyeti te -
kin c<lccek te~ehbü.ii gcı;iktirmek i -
trınirnr. Rinaenaleyh, İtalyan hiikfı
nıeti ile nıutnhık olarak hu u i hir 
konferans nkteclilenek yercfo knyfiyeti 
Londra nele.mi miiılalıele komite ine 
tC\ di ctnıeği teklif eder. 

PH \ VD,\ ATEŞ PÜKÜRÜYOR 
1\f 11 ko\'a, 9 ( \. A.) - Sovyet ti· 

cnr!.'t gl'llıilninc karft korsan 'c İtal· 
yan lınrp gı•ınilcri tarafından yapılan 
taurruzlnr dolayı i~ le So\) et lıiikünıe
tinin 1tnlyan lıUkılınetinc verdiği pro· 
te lo nota mı me\'ztınhalıseden Prav
da ı;azetesi diyor ki: 

"Sulh dü manları ve Batı İtalyan 
fnfistleri .Akd~nizi hir korsanlık ırnha
sı \·e yeni bir harp tehlikesi ocağı ha· 
line getirdiler. 

:\Hiteraviz fa,.i~tler anlamnlHlır ki. 
;o 

.Netice~i ~ok a~ır olacak hir oyuna ı?iı
rniş hulunııyorlar. Biitiin diinya i~çi· 
lcri ı:örih or ki. ltalya\'a yeni hir tlün
yn lıarhini tahrik f'dh·or. F.r.nehi ~u
larda doln~an S°' 'et ı!Pn İz~·ile ri \ ' C ti
caret gemileri miiclnfaa · ı:r. clt'ğilclirler. 
Çrır.ııkl arım ee f f'rc ıı:iinc le ren So\\'Ct 
'ntanı on lnrı lı<>r tiirlii iilı·iivii ka' İ1e· 
ılrıı şakiforı' kar~ı miiılafn~ rtııı~~ini 
hilcı·ektir. 

- YENi ROMANLAR -

Çıplaklar 
100 Kuruş 

50 Kuruş 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENCIL 

Da~ıtma yeri V AKIT kiitüpanesi lı 

lzmirin 
Kurtuluşu 
1 ) ii n h i i v ii k b i r 

cosk un l tık la 
kutlulaııdı 

iz.mir 9 (A. A.) - Bugiin İzmir 
kurtuluş bayramım yapmakta, şen -
likler içinde çalkanmaktadır. Kahra-

man ordumuzun on beş yıl önce lz
mire girişi önünde olduğu gibi sem
bolik ta.rzda tekrar olunmuştur. 

Saat 1O,1 5 te Kadifekalcden atı -

lan bir topla müfreze komutanı ta

rafından hükumet konağı ve kışlaya 
şanlı bayrağımız çekilmiştir. Bu es -

nada muzika bayrak maşını çalmış 

tır. Bundan sonra ilbay Fazlı Güleç 

9 eylülün manasını tebari.iz ettiren 

bir söylev vermiştir. Nutku müteakip 

askerlerimiz tarafından geçit resmi 

yapılmıştır. Saat on otuzda Atatür -

kün Karşıyakaduki annesinin meza -

rma gidilerek bir çelenk konulmuş 

ve öğretmen Bn. Vedide tarafından 

bir söylev verilmiştir· 

Klering 
Almanya ile 

yeni anlaşma 
imzalandı 

Ankara. 9 (A. A.) -Türkiye Cmıı 
lıuriyeti Hükfuneti ile Almanya ara
sında ticari münasebetleri tanzim eclen 
anln:ı;ına, Bcrlinde imzalanmıştır. 

Ma!Uın olduğn üzere, 6 temmuz 

1927 de Rcrlincle haşlıum . olan nıU· 
zakereler, hirisi hirikmiş alacakların 

ayn hir lıcoıılıa nakli ıııcvzuuhahi ol· 
ıııak rzın yine Ki irin~ yolu ile erit il· 

nıceinin lt'~İri ve teminine , .c tliğf'ri 
11111111an onra ı•crcyan ctlerek 111iilıa-

delclcr<le mcnutl ldiring an la~ma ı e· 
<:n. lıırr <lalıilinclc ınürnzcncnin nmlıa· 
f aza·ma aid olmak üzere iki safhayı 

ihti' a cıliyorclıı .. Bıınlardan lıiriıH'İ -

ler :H trrııınm: 1937 tarilıinclı• hir c· 

ne nıiidıletle cnri protokol lınlindc hir 

karara lın~lanıııış 'r. ılı·rlıal tatlıik 

ille\ kiine ko1111111 ~ l11r. 

Sirntli imzal:ınan :ınla ~ııı:ı ~ "'e 19 

ma) ı-ı l 9;Hi tarihli t:catf'I anla"ıııa ı 

'c nwrlnıtntı ~erine kaim olacak olan 

ınct inılir. 

)5 uh:ıt l'>3~ tarifıli Kliring anln~
ına:,ı \e ıııcrhııtatr \C 1930 tarihli 

T t . r . lirk - \iman twart't 'c ı-ı') rı"e aın 

nmalıı•ı lennrıw"i , f'nİ :ınla~nı:ının ic·ap . . 
cttirıliği kızı t.ıdiJ[itla a) nen ıııulıafn
zıı edilınel.teılir. 

Yeni anla~ııu1t1111 lıPlli hıı~lı e.•aıı lu

rı şnnlarclır: 

1 - iki tarııf an ln~mıt de, re• ·İı11lc. 
Klirin~ anln~ıııa mıla ~İİ· l<'rilen \. lıP
saplnrı :ır:ı-1111la kati tr' ııziin tr. j.,j lii-

z11 111111111 kahııl ı·dh or. 

~ -- Bıı lıakııııılaıı kı-ı,:ı·ıı iiı; 'ıl i
ı: ! ıııl" ılniırııı Tiirkiy<" ilır:ll'.ılı \lııı:ın 

ilırn,.;ıtını a .. ını.. olılıı~ıınılan Plelc 't•· 

rilf'rck, 111.:.arrıla zik;·c lilcn protokol' 
c .. :ı · ları clıılıilintle \aki olahilı•ı•f'k \I· 
ııı:ın ilırııc-ntı har: ı; olıııul, iizf'rf' :ııı

la~ıııa ı)f', n•,!ndc norııı:ıl olarak ı\l · 
nıan) :ın m Tiirk İ\l'YC 'apnı·:ığı ilırarnt 
lıto...;aplanııır::: 'e 10 mil) nıı Tiirk lira·ı 
p 1 :ıfu111ına 'arıJııı..,llr. 

H -.- Bu pl:ılorı ·ı>~a- ahrnr:ık ~ı·~ı·ıı ı 
lllf'\ :- ıııı ~•·nr-i•1iıı ıııiiterıaz ır ll' lnrııı ·ı 

.Jaki TiirkiH• ilırar:•tı ""' i 'ı' ki\ tl'l'l 
itiharivle ff',.1lit •, P lwr lıanı;i ıııal le- ! 
lıinf' '~vıı :ıle lıiı•e ıııfınııı"'c f:ı .. kı di-

1 

cuılf' P:"tir i lı11cl ~iı i:1 tı " ·•ı ı •:•l " l " a!iJ, 
c~a·ın tııthiki .. ıın·<İ\ le lmnlanlan l'll 

• 1 

nıiilıiııı kNnı için kontenjanlar tc::lıit 

Başvekil 
Pazar günü Celaı 

Bayarla Kastamo
niye hareket 

edecek 
Ankara 9 <Telefonla) - Başve· 

kil İsmet lnönü pazar günü berabe -
rinde lktisad vekili Celal Bayar ve 
Sümer bank umum müdürü Nurul -
lah S~mer ve bazı zevatlar Karahüke 
giderek inşa halinde bulunan ağır 
sanayi fabrikalarını tetkik ve teftiş 
edecektir. 

Başvekil bundan sonra Ke.stomo -
niye geçerek milli mahusullerimiz i
çinde ehemmiyetli bir mevkii bulu -
nan kendir sanayii üzerinde lktisad 
vekaletince alınan tedbirleri yerinde 
gözden geçirecektir. 

ismet lnönünün K~tomoniden 
Zonguldan yolu ile fstanbuldan geç
meleri ve stanbul yolu ile Ankaraya 
dönmeleri muhtemeldir· 

Ankara garında 
ton el 

Ankara, 9 (Telefonla) - .Nafia 
Yt.•kiileti CmnlıııriyPt hayraınm<la a~r 
lacak olan hiiyiik Ankara garında fe
hirle kar~ı taraf arasında muvasalayı 
tcıııin ctıııek iizcrc hir tlincl a~acaktır. 
Tiinel yolt'ular Ye nakil 'a ıtaları için 
ayrı ayrı yapılftraktrr. 

Ankara takımı lzmlre 
hareket e!tl 

J\nkura, 9 (Telefonla) - '.Ankara 
futlıol mnhteliti İzmir n İstanbul ta· 
krınları ile karşıla~mak üzere hup;iin· 
kii trenle f znıire hareket etti. 

FRANSIZ CUMHUR REiSiNiN 
KARDEŞi YARALANDI 

Paris 9 {A. A.) - Reisicumhur 
B. Lebrunu karde§İ dün N:ıncy civa 
rmda avlanırken diğer bir avcının 
yanlışlığı yüzünden ağır surette ya -
ralanmıt§ır • 

\'e ıli~Pr kmmmn AJmıınyaya ~erhr~t
f.:C girebilnıe~i \'e !'tı kaılar ki hımlarm 
nııınyyen ılevre hitamrnılaki yekfın 
kryınetlerin in n~ııµulaki f rkracla nıcı· 
kiir rf'\'İ7yoııcla nazara alınacağı kay<lr 
konmuc;tur. ; 

ı - Filen vaki olac·ak kar:jtlıklı ilı
r;ll':ıt vaziyet 'e he aplarma ~öre iki 
rııt•ııılı•ket hilittifok hu planda aynı 
prcıı--ip dalıilinclc deği~iklik yapahile
C'f'ktir. 

:1 - \iman~ anın uıımnıi konjontü· 
rii ılolayı.ivlc hııu malları ihraç et· 
ııwıııı>ktr oltl11~11 mali11111l11r. Plan mü-

(Üst yanı 1 rıcidı• ). 
lere göre Akdeniz konferansına ittirak 
eden devlet delegelerine iptida şu sual 
sorulacaktır: 

- Akdenizde beynelmilel hukuk ka 
idelerine muhalif olarak ticaret gemile 
rini batıran denizaltı gemilerinin bu ha 
reketlerini tasvip eden ve bunların me 

suliyetinc iştirak eden memleket var 
mıd~r? 

Şüphe yok ki konferansa İ§tarak e 
den devletlerden hiç biri bu tarzdaki 'ın 
reketlerin mesuliyetini üzerine i'llmıya 

caktrr. O vakit ~u teklif ortaya çıka 

caktır: 

- Matlemki Akdeniıde bazı hüviye 
ti meçhul korsan gemilerin tecavüzleri 
tasvip edilmiyor. O halde bu türlü tc ı 

cavüz hareketlerini men iç"n müşterek 
bir tedbir alalım. 

İşte konferans ınÜTakercle ri bu sof 
hava girdi~i dakikadan itibaren ıo'ıem 

miyct peyda edeecktir.Çünkii bu tcıkdir 
de alınacak kararların tatbiki Akdeniz 
de bazı devletler arasırıc!a bir hat p hali 

( i" .~t\lmt 1 nridt>.) 
niz ln\' arl'~İ . :\aııtc;\ 11 honıhanlıoıaıı 

. • • ·- .. ·. k" Jıfr etmı~. clıı;er uç tnnc-.. ı de rn ın 
k A • • • • 1 1 • 1 1 . t ·ıkııtl ıımclının "•r:ı .. l'Lı a ey 11111 e ıır • 
ri alclPr atmı~tır. 

Kaç tayyare düşürüldü ? 
Tokyo 9 (A A ) - Ağustos a?1 

icinde altmış bir Japon tayyaresiııııl 
düşüri.ildüğüne dair Çin menabiin~ 
den çıkan haberler hilafına olar , 
Japon umiralliğince bildirildiğine go 
re, donanmaya mensup hava kuvvet 
lerin:n zayiatı kayiplar da dahil ol· 
mak lİzere 22 den ibare ttir. Buna rrııJ 
kabil, 194 Çin tayyaresi dii§urülnı0~ 
tür. 

Şana-hayda Kolera . 
11 Lor<:lra <J ( A. A.) - Ro·ıtt"T aJ3 

ının Ş nızhnydan istihbarınn ızör~· 
mezktir sehirde ge en hafta 29 k0 r 
ra \·akC\s~ kaydetmiştir. Burılarlll do 
kıızıı ölmüştiir. k 

I longkongda geçen hafta 203 · 
~i koleraya tutulmuş ·ıc bunların d.1 

1 26 sı ölmiiştiir. 

id.das edebilir. , ... TiFOBiL 
Bununla beraber Akdenizde korsan 

Jık yapan meçhul hüviyetli gemiler:n . 
zararlarını bertaraf etmek için devletle 
rin sadece passif bir tedbir almakla ik 

Dı. l/u,·an 5"anu 
1 ito ve pıratıfo huıılık lırına tutu 
nıamu için ı~ızdın ai ının ıifo hap 
•.rnrlır Hiç rıh21sıılıl: verme?.. flrr 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
tifa etmeleri de mümkün.dür: Akrieniz 
sahasında denizaltı gem:si olan konfe 
rans azasının bu gemileri geri !iekmele iııl••••••••••••-""': 
ri ıibi. Fa~at İtalya ile Almanya iştirak İstanbul 6 ıncı İcra McmurluğundııJI~ 

Bir nlncagı-n temini için hapscdil etmedikçe böyle bir kararın temin ede e· 
bu kcrrc paraya çevrilmesine karar'.,, 

ceği fayda çok mahdut olacaktır. Ve ""ıııv-
Akderıiz konferansına iştirakcden devlet rilcn ev esyası lG I 9 I 937 per~ ~ 

günii saat lG da Beyoğlu Bursa so1''5 }erin İtalya ve Almanya ile kar§ılaşmak 26 numaralı Seropyan apartnnJJI 
1tzın her hangi bir ıekilde karar ve ted t ft(>' 

numnrnlı dairesinde açık art J 
bir almaları müşküldür. Hatta mümkün suretiyle ~atılacağı ilin olunur. 
değildir. (2306~ 

Diğer taraftan Sovyet Rusyanın hal -
yaya ikinci bir nota vermesi yalnız Av İstanbul Üçüncü İcra Memurlul' 

dan : rupa ve Akdeniz vaziyetini değil. Uzak if 
Bir borcun istfasni temin için J1l,,,. 

şark vaziyetini <le değiştirmi~tir: Çün ,. 
kü ikinci Rus notasından müteesıir o cuz olup paraya çevrilmesine karat~ 

rilen karyola. sandalya, masa, ayna 
lan İtalyanın evvelce Almanya ile Ja 

ponya arasında Rusya}ta karşı yapılmış 

olan ittifaka iltihak edeceği rivayetleri 

meycan almıştır. 

1kinci Rus notasının ihdas ettiği bir 
va7.İyet daha vardır: 

Bu da İtalyanın bu notaya cevap ver 
mek istememesidir: halbuki İtalya ikin 
ci Rus notasına cevap vermiyecek olur 

sa Sovyet Rusya Romadaki biiyük elçi 
sini geri çağırmak mecburiyetinde kala 
caktır, yani Sovyet - İtalyan nıünasc 
batı kesilmiş olacaktır. 

Hülasa: Akdeniz konferansının top 
)anmasına raRmen Avrupa işleri salah;:ı 

doeru gitmekten çok uzaktır. Bilakis 
orta.da mevcut olan buhran her gün e 
hemmiyetini ve ııiddetini daha ziyade 
arttırmaktadır. 

sair c~yanı::ı Sirkecide Hocapaı;ada ~ 
marn sokağında Edirne otelinde tf 

arttırma ile satıı>ı yapılacağında!Jıi 
metinin yüzde yetmiş beşini bul~. 
takdirde 13 / 9 / 937 tarihine ırı ~ 
dif paznrtesi günü saat 12 - 13 meP~. 
krymeti bulmadığı takdirde ikinci ,; 
na hacet kalmaksızın ikinci arttırJJ' ?' 
olan 15 / 9 / 937 tarihine müsadil dt' 
şamba günii saat on iki on üç rad 
)erinde mahallinde bulunacak me1J1~ 
na müracaatları ilan olunur. 

(23~ 
ZAYİ 't' 

Ccz:ı.yirli Gazi Hasan Pnşa Rli;tpı 
sinden :~40 - 341 senesinde atdı 1" 
truıdiknamemi zayi ettim. Yenisini• 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur~,. 

290 Mustıv 
tı•ııaıır ıll'\rf'ılr 1"iirki'"'" •atn11' ol· ~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~~~~-~~ 
tlıı~ıı lıerlı:ın;;i ıııalı nlwr lıangi mcın· 

lc-ketf' ilıraı;a ı!f"' ımı Pclirnr a Tiirki
Y"Y" ılr ilınwı tr:ılılıiiıl f'ılirnr. 

6 - Bımılmı ha·kıı men"" ~alıaı)pt· 
ııarııf'·i ı»rc·lnırİ\·f'ti lr~i .. Pclilnıf'kte \'C 

iki tar:ı f. lıı• u i mm ııfnkntln alınmış 
ıııall:ır tnın~fornııı~,·on ılola, ,,..j\')e mil 

lil '• lİrilnıi~ nıall:ır lı:ırlç olmak fü:e· 

rı• hirilıi ,.iıtclrıı Pıiilım a;ı etıiklf'ri ma1-

1:ırı ıııilli lıı:ılı·t l:ırı da1 ıilinclc• i~tilıla· 

M. M. VekA!etlnden: 
Ankaradaki aslteri b!r mücsscsed e elektrik ve telefon tesisatiyle le~ 

rifer ve su tesisatını idare edecek iki Türk mUtehassıs memura ihtiya~ 'ilt'. 
~~· 20 Eylül 9:>7 ta~~hinde An.lrnr_ada M. ~ ~· Fen ve Sanat Umum M~d ik· 
luğUnde yapılacak musabaka ımlıhanı netıccs·nde gösteırilecek liyakat '.e O' 

tidara göre ~z elli liradan iki yüz lir aya kadar ücret verilecektir. Ta11~ur 
tanların ellerındeki şahadetnameleriylc bonservislerini hamilen mezkur }{U ) 
lUğe mUracaatları ilan olunur. (388) ~ .. 

Konservatuvar lllrel< tUrlUJt.Undeo: 
tll b- ~ısJJ' 

ki 't' t<'kr:ır lı:ı ... k:ı lıir ıııı•mlf'kı·ıc ilıra~ Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını ye:ıilcme muamelesine 11-9' 

(•tıııcınPyi tnalıhud ccliyor. mı§tır. il· 
7 - :\liiılclc>t ı~ Evliil 193i den iti· Pazutesi, Çarşamba, ve Cuma günleri saat ikiden beş buçuğa kadar J%I 

lırırı•n 3 l n~ıı:;to :~8 ;, kııclarılır. :\layıs racaat e~i.lir.. . . veri· 
ic.,:inıle , ı· hu "' n111ına k.ıular iki ta- 1 Bırıncıteşrınde d~rslere başlanacak ve kayıd muamelesine nıhayet 
rnrıan hi··i ılı·nonsf' <'lmrk i,.;terli~ini lecektir. (6058) ~ 
hilılirnıı·ıli~i tııkılirılr ıniiılılrt hıtn - --------- ---------- - ----

1\ll'Hl:ı kı-1111"1i~iıulrıı lıir yıl olarak 11" Devlet Demlryolları 9 ncu işletme 
z:ı , ·ı··akı•r. Dl k t ıt ıu.x..u d a - \ııla~ıırn lıı·r tikı·arclan Oda- re ur ~ n en : ·ıti' 
lara , I' Tiirkofioı ~"hrlrrin~ ıııiirnraat· Betleıi :nuhanuneni 60609 lira olan muhtelif eb'ndda 1346,875 metre;: dl 
ı, ;;:-;rc•ıırlıi l,.f'l'::İ cl ii!cr kı ıınlnrı tla bı çam kereste ka,;?alı zarf usuliyle 30 / / 9 937 perşembe günü saat 15 

t' r. ,, 
ilıtiva Pıliror. 8ırkccide 9 ncu isletme eksiltme komisyonunda satın alınacaktır. tJ~Jıl 

\meli lıa' ... ıı.,chn ıla ~nyı•t aı:ık. tc· . -~u i~ girme~. iste~e~eri~ 428? lira h.k muvakkat teminatla kanunuıı srıtı'' 
r ti 1 A 1 1 . k . ettıgı vesıkalan, Nafıa ıııforıne aıd ek sıltmelcre girmek isteyenlerden _ #ı1''' 
ı•ı-rııa ı 'r p an r 11r ma . anızmaya . - ı;eo-

., _ .. cak müteahhitlik \'esıkası hakkındaki talimatname" da'resinde alınını§ .&~ 
ıııalı"' olclıırçıaıclıın lıer tuc·c·arm117.ın 1 t kl"fl · · .. t 14 30 k d · 1 b " d ki 1<otıl1 

l · ı 
1 1 1 1

A 

1
. 

1 11 1
. arını ve e ı erını aynı gun saa , a a arış etme ınasın a 

ı ı. • .-ıt.ı· o .... uııııı ı azını ur ıa t cı ır. R . 1. -· 1 · 1A d •1, 
eıs ıgıne verme erı azım rr. ı§ı>'' 

Yı·ni anla ,nı :uıın iki ıneııılt'ket ara- Keres~enin muhtelif eb'adı şartnamc!ere b1ğ'ı cedvellerde göstcriJJ1lsif1'"' 
.. ıııd:ı "'''' ı·ucl t : ı·ari ıııiiııa~elıatı raıli- Şartnameler 303 kuruş mukabilinde An karada Malzeme Dairesinden ,•c 
kal ~eki ltlc lal.' i) c cılı•t·e~i ıııulıakkak- cidc Mübayaat komisyonundan verilme ktcdir. (6036) 
tır. 

llız ;~r rdilıııı•!..tf' ulan aıılıı~ma ınc· 
1İn 1 t• ~in i n Tiirkofi~ ~ııhclcrinc H~ ha~ 

lw:ı t i r:ıreı '" •an l\ i oclalarına tehli~ 
<·ılilıııc!\ iiıerc olduğu lwlıcr :ılmmış
tır. 

Haydarpaşa l .. !sesl DlrektörlUA-Un~e11_1: ı11~ 
Okulumuza. leyıt ve neharı talebe kaydına devam edilmektedır. µe!ce1' ' 

benin kaydı mektebin açılacağı 1 teşrinievvel 1937 t kadar devaın ed 
icab ederse daha da. temdit edilecektir. (6059) 



~---- - ·-
Zonguldak- Valiliğinde~: 

- -- 7 - KURUN ıo EYLOL J 
· h~b~M~crh~ ~m~~-~------------~===~--------~~=~="=7-

dan: 

Yükesk Ziraat Enstitüsü 1r·ı Zonguldak vilayet· . . d 
0nıctrcJe . 1 ıçın e Beycuma - Çaycuma yolunun o+ooo - 13+732 

lea rı arasrnda yaprlac k 5229 . . . 

Bekir oğlu Mahmud Mükerreme 1000 
Uraya borçlu Ekrem Rızanın mutasar
rıf bulunduğu Galatada Miieyyed zade RektörJüğündenı P~lr zarf u ]' 

1 
. a 6 1ı ra 05 kuruş keşif bedelli ıose inşaatı ııı: 

Ek ;J s~ ıy e eksıltmeye konulmuş tur. yazıcı mahallesinde eski Marki çıkmaz . . 
ıtı· r:- 5

· tmesı 15 • g • 93 .. .. .. . • . 1 "-llcürne · d ' ç.ar~anba gunu saat l 5 de Zonguldak vıJAyetı Dıt. 
yeni Tatarbey sokağında eski 44 yeni26 Bu yıl Ankara Yüksek Zı~aat .Enstitüsünün ziraat, Baytar fakültesine 

l<.:k . nın e yapılacaktır. 
lo sıltme şartnamesi e b .. . . 11· ~ 

nguJdak N v una mute ferrı dığer evrak 262 kurut mukal:. ınr.e 

28 NO. Jı sağı Neşet bey menzilı so- kız ve erkek ve Orman Fakultesınc yalnız ~ek parasız yatılı, paralı yatı
lu Kevamina apartımanı arkası Kara- lı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitü ye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara 
ya.ne arsası cephesi tariki am ile mah- r uymak gereklidir. afıa Müd" ı·· ~ .. d .l\f uv ur ug un en alına caktrr. 

t~ . akkat teminat 3923 r d . 
nın 3297 .. ırl 1r. Ehıltmeye girmek iıteyrnJerin reıınf ıaze. 

~brırnıı m .. sayılı. ~ushasmda çıkan tali uıatnameye tevfikan Nafıa Vekalet;nde•1 
'esika v uteahhıtlık ehliyet vesikasiyle Ticaret Odaıundan 937 yıJnıda al:nmı§ 
lhaıe saa:i:uvak~at teminatlariyle bir!:'< te teklif mektuplarını yukarıdaki günde 
ll;etcrj il• en hır sa::ıt evveline kalc1ar vilayet Daimi Itncümen Reisliğine v~~
~ olunur. ( 5542) 

dut mağazası olan apartımanın on iki 1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve Iısc mezuniyet imtihanını vererek 
h.isse itibariyle borçluya aid iki hisse- bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 
sı açık arttırma ile satılmasına karar (Bakaloryasını yapmamış veya olgunlu k diploamsmı almamış olanlar Ensti
verilmiştir. Apartımanm tamamını üç tüye alınmaz). 

~""""~.~iiiiiiii~H~a·r···c•i•A•s•k•e•r•l•KmlldmamambmlmlA•n•ı•a•rıiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiii~ 
-;::'1' ~~-~~...;....lı 

e~li :ukuf tarafıadan on dokuz bin iki 2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen ~elecek olanlar 
yuz lır:ı ~ıymet takdir edildiği ve cvsa- orada okudukları sömestirlcrdcn muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek 

fı u~umı_ses.i aşağıya dercolunur: Baytar, Ziraat \'e orman Fakültcsiııiıı ücUncü sömcstirlcr ne alınırlar. Ancak 
Bına kargır olup yedi kattır. Bodru- Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömcstirleri:ıde 

ma 26 numaralı kapıdan demir mer - k 
divenle inilen m y 

1 
k .. .k. 0 unan Anatomi dc\'resinc de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine 

agaza o ma uzere ı ı . . .. 
altı tabzon garnizonu için iki yüz elli 
ı. 011 un knp 1 rf l'iOnııı a 1 za la eksiltmeye 
lıız bi~u:tu: .. ··Tnh_min. edilen bedel 0 _ 

llıinat .~:d~ )~~ yırmı liradır. flk tc. 
Silt"" 

1 1 1 bın uç ,\'Üz dört liradır. Ek 
•

11C 16 Ev!"! n37 • 
<ıt 16 Tr ·' u "' perşembe günü sa. 

cü maddelerindeki yazılı vesikaları ile 
teminat ve teklif mektuplarile ihale 
saatinden en uz; bir saat e\.'Vel Ankara. 
da M. M. v. Satınalma Komisyonuna 
\.'ermeleri. (3761 (.5009) 

katta ikişer daireden ta:mamı on iki da- gıre~ler:n Zıra~~. stajını yapmaları gereklidir. 
iredir. Daireler tertibat ve taksimat i- 3 - Enstıtuye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve, 25 den yukarı ol-
tibariyle biribirinin aynıdır. Bodrum maz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
kat: Zemini çimento zemin katta mer- 4 - Parasız yatılı taiebcden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabıli
divenle ve sokaktan 26 numaralı med- yeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu 
halden .i'oilir. Arka cepbedelti aydınlr- lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyetli olduğu 
ğa kapısı vardır. Bir kısmı fıtel ke- ayrıca tasrih edilecektir. 

... ,,. 
da v abzon Satınalma komisyonun_ 
i.~~~.apılacnktır. Şartnamesini görmek 
1 "enler "O k 

Eski~ehir garnjı~n~n~nda ~aptırıla~ 
eak olan ve bir adedın 'n keşıf bedelı 
2151 İira 69 kuruştan cem'an 19613 
lira 52 kuru§tan ibaret bulunan sekiz 

:•1r 1 . u uruş mukabil;nd~ mcz.. 
liler .r,oınısy~ndun nldır:ıbilirJcr. !stek-

ı 1aıe ,.. ·· T" 
ht1ı buı ,,,.ınu ıc:lrct Odasından ka. 
eqeCckl u~duklarına dair vesika ibraz 
l'ıtını erdır. Artırma ve f'ksiltme ka 

depo kapalı z.ar!la eksiltmeye konul. 
muştur. Mu\•akkat tenıin:ıtr 1471 lira 
oı kuru~tur. f{e:tif plan ve ~artname. 
!eri Eski~cbirde levazım amirliği satın 
alma ko~isyonundıı görülebilir. Eksilt 
mc 20 Eylül 937 günii saat 16 da Es. 
k "şehir lev:ızım amirliği satınalma ko. 
misyonunda yapıl.ıcaktır. Kapalı zarf. 
lar saat 15 ·.e kadar komisyon 
Ba?kanlr"ma n~riJmelidir. tsteklilc. 
rin bq gi~i !şleri yaptıklarına dair N:ı. 
fıa Meclisinden almış oldukları 937 
senesine aid ehliyet ve Ticaret Odasın
dan mdi vaziyeti tevsik eden diğer bü. 
tün \·esaild komisyona ibraza mecbur. 
dur. (355) (5742) 

penklidir. Ocak mahalli ve bir hela 
iyreti bölmeli bir kömürlük olup boş- 5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık 

muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
turz. . k 'k" 'k göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir · 

emın at: Sokaktan 1 ı mozayı 6 z· t F k"lt . . · ·tu·v· 'd lO 

ın .,2 "3 ., -
lılo'gun ° · v • v·i maddelerindeki esasa 
teklif olarak isteklilerin verecekleri 
~,...b lllektupl:ırr 16 EvlüI 19"7 .. , e .. .. · · ·) per. 
llllla k gtınu saat 15 de Trabzon Satm. 

ornfsyonuna verilmiş olacaktır. 
(351) (5739) 

• * • 
167 b' . !fan ka ın kılo una talip Gıkmadığın_ 

llıeye kPalı zarf usuJilc yeniden eksilt. 
t'tit da o_n~Iacaktır. Aynı evsaf ve şe. 
tıa 11 1 

hılındc. olup unun beher kilosu. 
llıu"ak nıruş fıyat tahmin edilmiş ve 
lif kat teminatı 175·1 liradır T k 
be ı~cktupları 16 - 9 1037 . e • 
ı günü • per~cm • • 
ıtonı· saat 15 e kadar Safranb ı · 

lSJ'on re• l" ~. o U 0 ı::;ınc teslim edileecktir. 
(352) (5740) 

• • • 
ilı AfetZifond k" tiy a 1 kıtaat hayvanatının 

acı olan 44~ b" k" ..... t.> ın llo arpa kapalı 
~ lselınacaktır. Talımin edilen be. 

:tasa 
1
. l5 liradır. Muvakkat teminat 

9a7 ıra 67 kuruştur. İhalesi 17. 9 

Çorum garn:zonundaki kıtaatın ih. 
tiyaçları için 200000 kilo un kapalı 
zarf usuliJe eksiltmeye konulmuştur. 

.Muhammen bedeli 23000 liradır. Şart

namesini görmek isteyenler her gün 
öğleden sonra. komisyondan bedelsiz 

tar· . • 
&a.at 

1 
ıhıne tesadüf eden cuma günü 

illa it 6 
da Merzifon garnizon satmal. 

1iler o.misyonunda yapılacaktır. İstek. 
~·· ~artn.,, · . 
oreb· . ...mesmı mezkur komisyonda 

l 1 lırler 1 t k . . . . 1·1... . · s e lılerının ıhale saa. 
tı,, ·'l h•r "'.l"'t .. 1 t "~:ı. ..,... · ·" . e\ \C 2490 sayılı ka. 

alabilirler. İhalesi 30 Eylül 937 per. 

şembe günü saat 15 de Çorum Ordu 

ı;:- :-'-· · · ..:n.dır. 1 ·:ıva':!::.t ~~minat 

1725 liradır. Talipler şartnamemizde. 
ki şeraiti haiz olmalıdırlar. İstekli. 

lerin teklif mektubu ile teminat mak. 
buzunu ihaleden bir saat evvel komis. 
yona vermeleri ! · ·-· · · (353) (5743) 

b ki 
. . . . k - ıraa a u esme gırec:ek talebe Ankara'da Orman çı ıgın e 

asama a gırılen zemım moza.yı an- . .. y 

t 'k' b ki k 1 b' k · ay staJ gurmege mecburdurlar. Bu stnj müddetince talebeye 30 Ura aylık ve-
re ve ı ı a..sama a çı ı an ır orı- .1. y . . . . 

d l ~ d ld rı ır. atacak Çıftlık'te pa'rnsız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesı ve ıçmesl 

jk~.r 0 up s:ıgda kapı1cı okas'ıdve 0
80 ~ de EnstitUcc sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.) 

ı numaralı daire o up orı or zerı- . . ... 
'k' d b k b" h 1,.. 7 - Parasız yatı talebcsınden staj veya okuma devresı ıçınde her ne se-

ne ı ı o a bir mut a ve ır e il var- .. ~. 
. . beple olursa olsun kendılıgınden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya ce-

dır. 1 numar~lı daır; medh~ldeki korı- ıaen çıkarılanlardan hükümetçe yapılan masrafları ödiyecek1eri hakkında veri
dordao rnerdıvenle ınJlen bır koridor lecek nümuneye göre noterlikten tastikli bir kefaletname alınır. 
üzerine ikisi iç içe düşen üç oda bir he- 8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka nufus 
la ve zemini karasümen alafranga m~l- kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları özgidim, orta ve Jise
tız ocaklı mutbak vardır. Jerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki chliyetnameleri iliştirilerek el 

1. 2 
3 4 5 6 

ncı katlar: İşbu kat- yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 

1 
d ' ' . ' ' . . . . . · d 

4 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlilğüne başvururlar. Talip 

ar akJ daır.eler bı~ıbırının ay~ ır.. ler dilekçeler:nde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. 
numaralı daırede hır numaralı daırenın Aksi takdirde dllek~eler hakkında bir muamele yapılmaz. 
ev·safmdadır. 9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pı.ıJlanmış olan ve 8 inci maddede yazılı 
Apartıman dahilinde bütün daire - kıiğıtlarm ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sAyıhr. Ve bunlar hakkmda 

lerde kiracı vardır. Elektrik terkos te- hiçbir muamele yapılmaz. 
sisatı rnevcuddur. Dahili ahşap aksamı 10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde ba§VUran-
yağh boyalı k tl çıkan merdivenler lar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
nıozayik ve de:ı;r:armaklıklı ve kor- . Kabul edilecek tale~e dipl~ma dere cesinc ve başvurma tarihlerine göre .~e
kulukludur. ~odrum ve v.emin kat çflırlcr. Kadro dolmadıgı takdırdc orta dercceUJer ve başvurma sırasına gore 

pencereler demir parmaklıklı ön cep- alınabilirler. Aynı şerait altında lise den fen kısmından çıkanlar tercih olu

he birinci kattan itibaren bir çıkma nur. 
vardır. Sol yan cebhesi beden duvan 11 - Cevap isteyan.1~11 ayrıca pul göndermelidirler. 1 >/ 

müşterektir. Ve ~atıda kırmızı çini 
iki tekneli sabit kazan çamaşırlık olup 

12 - Ba.şvunna; u.maru ajuatoaun birinci gününden eylülün 30 uncu gü
nü ak~a.mma .kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. ( 4643) 

bir köprü ile çıkılan zemini kırmw et-

rafı duvar korkuluklu taras mevcud- Siyasal bilgiler okuluna kabul şartlan 
dur. Siyasal bllalJer okulu dlrektlJrJfl""'Unden: Hududu: Tapu kaydı gibidir. Pt f§ 

Mcsahası: Umum sahası 114 - 50 

~~1t.t.~cre ta~zım edilmiş teklif mek. 
1 komısyona vermeleri. 

(354) (5741) 

• • • 

J\forzifondaki kıtaatın ihtivacı olan 
150 bin kilo un kapalı zarfla ~Jmacak. 
tır. Tahmin edilen bedeli y:rmi bin i. 
ki yüz elli lira olup muvakkat t~mina. 

at ~her m t . tı 1519 liradır. İhalesi 17 Eylül J937 

Siyasal bilgiler okulu yüksek der~ celi bir meslek ve ihtisas müessesesidir. 
metre murabbaı olup bundan 7 - 30 Son sınıfta okurlar .Mali, İdari ve Siyasi ıubelere ayrılırlar. Kırktan !azla a• 
metre murabbaı arka cephede aydın- lınacak talebe Maliye Vekaleti hesabına tahsil edeceğinden bu okurlar son sı. 
lık ve geri kalan kısım üzerinde bina nıfta mali şubeye ayrılacaklardır. 
yapılmıştır. Namzed kaydı 25 Ağustos 1937 den 25 Eylül l937 ye kadar Anka.rad:ı. 
Artırma bedeli peşindir. Arttırmaya Siyasal Biligler okulunda, tstanbuld.ı Yüksek Öğretmen okulunda her h&ft1 

iştirak edecek müşterilerin on iki his- pazartesi ve perşenbc günleri sabahleyin saat 10 12 öğleden sonra 14 • lö 
ao e resıne tahmin edilen fi. 

~tarı ;uruş olan 430 bin metre hak• tarihine tcsadilf eden cuma gilnil saat 
~rtllar b."z kapa!ı zarfla alınacaktır 15 de Merzifonda garnizon satmalma 

se itibariyle iki hisseye isabet edecek arasında yapılır. 
kıymeti muhammenenin ~o 7,50 nisbe- Kayıt için getirilecek e\•rak §unlar dır: 

rı '- llles· · 6 · ~il'!~... mı 45 kuruşa al:'.nak ve ö:. komisyonunda yapılacaktır. tstekli. 
~ 'tnf ·· . 
1 ,0))ıı8y0 gormek ı..::teyenlerin her ~ilr Jer mezkU.r şartnameyi komisyonda 

tinde pey akçesi veya mmr bir banka- Diploma ve hUvlyet cUzdanı asılları, 
nın teminat mektubunu hamil olmaları 6 tane 4, 5 X 6 boyunda fotoğrafi. 

1~ır. na gel~eleri. İlk teminatı 7700 görebillr. İstekIUerin ihale saatin. 
~'lU İhalesı 27 • 9 - 937 pazartesi den bir saat evvel 2490 sayılı kanuna 

icap eder. Müterakim bina; vakıf ica- Aşı kağıdı. 
resi; tanzifat ve tenvirat vergileri ile Namzedler arruıında Tiirkçe Kom pozisyon \'O edebiyat, tarih", cofratya, 
rüsumu dellaliye borı;luya aittir. Yir· tabiiye. riyaziye, felsefe ve lisan ders lı>rinden 27 EylW 937 de balJıyacak ola'l 
mi senelik vakıf taviz bedeli müşteri- bir seçme sınavı yapılacaktır. 

ı-e,, saat 15 d d. M" · ı '-ekıer~n e :r. unakasa.va gı- göre tanzim edilmiş teklif mektupları. 
' 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 nı komisyona vermeleri. <MB> (5745) ye aidd:r. Arttırma şartnamesi ıo ey- Fazla tafsilat içit, lise bulunan yer Jerde Maarif MüdUrlülderine, Ankarada 

lül - 937 gününden itibaren dairede Riyaaal Btligler okuluna ve Lıtanbulda Yüksek Öğretmen okuluna mUracaat e.. ıobgu'dak Valiliğinden: 
1 ~on 

mahalli mahsusuna talik edilecektir. Bi dilmelidir. (3017) (5669) 

()Ilı &'Uldak ·ı· ... d E ·r D .. 'treıe . vı ayetı ıçın e reg ı - evrek yolunun ı + 000 _ 27 +OOO ki. 
1tı rı aras d l c6 ı· 

rinci arttırma 21 / 10 / 937 tarihine --------------------------

P. T. T. Levazım MUdUrlOğOnden: rastlayan per§Cmbe günü saat 14 ilA 
16 ya kadar dairemizde icra edilecek-ltap~J ın a yapı acak 239 ıra 48 kuruş ke§İf bcdcJiı fse esaslı tamir• 

li:ıt ~ ıarf U&uliyle eksiltmeye konu! muştur. t . B. · · rtt k ı ldare ihtiyacı için 15000 kilo saf çinko kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
t Sıltırıe . .. . 11culll . 81 l5 - 9 • 937 çarşanba g:rnü saat 15 de Zonguldak vilayeti DaimJ 

enınd 

ır. ırıncı a rrma ıynıeti muham- -
• ıtrl t ı be · · b 1 v muştur menenın ıc ye m e şını u dugu tak· 2 ~ Muhammen bedeli 6750 mu vakkat teminatı 506,25 lira olup eksilt. 

~ l!:ksu e Yapıla::aktzr. 
Oıı tırıe "'art . b .. C 

ttıldaJc -s nameııı ve una mu te crri diğer evrak 120 kuruı mukal iU11d: 
~ 1..f u Nafıa MUdürlüğünden aJına ca.lctır. 

dird~ mUş~rlsl Uzerlne bırakılacaktır. mesi 18 Teşrinievvel 1937 pazartesi gU nil saat (15) de Ankarada P. T. T. ıa. 
~~sı ~kdırde ıo.? arttıranpı taahhü- tmalma komisyonunda yapılacaktır. . 

eıt! . valckat t . ı . . . 
~I 1'1111 32n emınat 797 l:rc1dıı. Ek ııltmeye girmek isteyenlerin rHmi gı. 

ıııllı :ı7 sayTI .. h d . '''- ış rtı" · ı nus asın a çıkan ta!ımatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden 
tta Uteahhitl'k hl' 'k · ı T' l~ "e rıı 1 e ıyet ve!ı a5ıy e ıcaret Odasndan 937 yılında alınmış ve. 
~le tıvakkat te · l · 1 b" Jik ki'( ı... saat• mınat arıy e ır t~ te mektuplarını vukarıdaki günde 

·•ıtı ınden h' . 
'ti ila ır saat evveline ktdar vll~yet Daimi Encümrn Rei:!!Jifin' vcr-

n olunur. (5541) 

~ongu'dak VafiJij'inden : . 
ı.. ~o • 
"''lo nguJd · • .. 1>ı· .ll'ıetreı . ak vılayetı içınde Zongı!•dak-Devrek yolunun 6+000 - 4. +ooo 
hıır, İfi it erı a:-asında yapılacak 22673 lira 96 kuruş keşif bedeJJI fOSe esaı:b ta-

tıbil giina:alı zarf usuliyle ekııi•tmeye konuJmuıtur. Eksiltmesi 15 • 9 • 9~7 çar. 
( tltai] s:ıat 15 de Zo:lguldak vilayet: Daimi Encümeninde yapılıeaktır · 
~~ll~lllda~trıe Şartnamesi ve buna rr,ütetc rri diğer evrak J J4 kuruş mukııbiJinde 
ııı 8iltnıe Nafıa M üdürlüğünderı alınacaktır. Muvakkat teminat l 701 faa~r:". 
°l'~tı,•~/e &irınek :steyenlerin resmi cra ıetenin 3297 sayılı nüshaanda çıkan tali. 

ıcil "~ t~ f"k ... · 'k • 1 ı ~ ret Od v 1 an Nafıa V~k!letind!'1 alınmış müteahhftlfk ehlıyet vesı asır c: 
>t lir lllek 1'•rndan 93 7 yılında alrnm•ş V' s 'ka ve muvakkat teminatları ile birlikt~ 
et :t>,illll tupJannı yukarıdaki gürde ih·> le saatinden bir saat evveline kad.ır vfö. 

ll;ncüınen Reisliğine vermeleri iJAn olunur. (5540) 

du bakı kalmak uzere arttırma on beş 3 _ İstekliler muvakkat teminat makbuz vc>ya banka mektubunu, Tıca. 
gün daha temdit edilerek 5/11/ 937 tari ret Odası vesikası~dan başka mUtcah flitlik ehliyet \'esikasını ve teklif mck. 
hine rastlayan cuma günU aynı saatte tubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (11) de kadar mezkfir komisyona 
2004 numaralı kanuna tcvtfkan en çok tevdi eyliyeceklerdir. 
arttıranın üzerine bırakılacaktır. 4 _ Şartnameler, Ankaradn P. T. T. L<'vazrm MüdürlliğUnd<'n, fstaııbulda 

2C04 numaralı İcra ve iflas kanwıun P, T. T, Ayniyat Şube Müdürliıc'fünden parasız verilir, (3070) (~719) 
126 ncı maddesine teVf ikan hakla
n tapu sicilleriyle sabit olmayan ipo
tek alacaklılarla dffer alikadann ve 
irtifak hakkı sah.iblerinin bu hakları-

BaşvekAlet istatistik Genel Direk tlirlUğil 
EksJJtme ve ihale Komisyonundan: 

nı ve husuıiyle faiz ve masrafa dair o- · · . · 
1 "dd' 1 "Ji tarih' . 1 - Kapalı zarf usulıyle ekşıltme ye çıkarılan ış 31 forma tahmın olunan 
~ 1. 

1~ annı 1 n ınden fbbaren genel nilfus sayımı ne:ticelerine aid köy nüshalarını g5strrcn rscrrf!r. Baskı a-
yırmı gün zarfmda evrakı mU.sbitele- Jecf' 2500 1 cakt 

. • u ı o a ır. 

rıyle birllkte dairemızc bildlnne!eri la- 2 - Tahmin olunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira Uzcrin. 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu si- den 1085 Hradır. Muvakkat teminat olarak 82 liralık banka mektubu veya tah. 
~illeriyle sabit olmayanlar Batı§ bede- vU verilecektir. 
imin payJaısmaamdan hariç kalırlar. 3 - Teklif zarfları 1937 senesi Ey Jül ayının 28 jnci Salı günü saat 15.30 
D~a f~~a mal<ımat almak hıteyenler ela Genel Direktörlük binasında toplana<"ak olan komisyonda açılacaktır. 
Daırem·zın 936 / 165 nu~aralr dosya- 4 - Zarflar eksiltmenin açılma.eıın dan bir saat evvel 1'onıisyon reisliğine 
sından mah1mat almaları Jlin olunur. erilmesi lizımdır. Bu baptaki şartname komisy"n k<ltibinden istenebilir. Nil· 

(23067) nune de dairede görülebilir. (3162) (5869) 



· Devlet Demıryolları ve Limanları iş/1-tme - ~ . 
. ', . Umllm idaresi ilô.nları · · · 

• • • • • ~ • ' J 

Muhammen bedeli 12300 lira olan 600 ton Silpersiman 24 _ 9 _ 937 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ileAnkarada idare binasında satın alma
C'aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 922.50 liral;;k muvakkat teminııt ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklifle:-i.ni ayni gün saat 

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

Kız-Erkek VUCA CLKCJ LİSELERİ Orta-Lise 

(Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, Di rektörü: INJ<et(Q)U©~DlYI n=ıı~m~n CDl!<lYımen 
Resmi Okull~ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

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

14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Telef .! n : 42517 !!.~iiiiii!~~~~~~~~~~~~~!i!!!~~--
Şartnameler parasız olarak Ankara da malı.eme dairesinden, Haydarpa.şada ~ • • 

Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5920) Nuşantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelermde: 

Muhammen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19 . 10 • 937 salı günü ı ı ı Ş •ı Ş L •ı TER A K K • L ı• SES ı• 1 Ü ,., . : 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacak- YAT lL [ 1 G NDUZL i 
trr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1139,25 liralık . muvakkat teminat ile kanunun ı 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 1 

ANA - i LK • ORTA • L i SE klSIMLA RI 

saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahr;eli iki binada ayrı YATI teşkih\tı vardır· 
Ş~rtnameler parasız olarak Ankara malzeme dairesin1en; Haydarpaşada 1 Fransızca, Alma~~a, lngilizce kurtarma dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler iştir!k 

Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5882) ı · edebıhrler. Okul hergün saat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıd işlerine: 

ili CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA g ü nler i bakıllr. Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları ve isimleri aşağıda yazılı 6 _ z# 
liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21 - 9 . 1937 sah günü saat 15,45 den iti· -~!!!!!!~~~!!!!!~~~~~~!!!!!~!!!!!5~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!i~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~ 
baren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare b:nasmda :;atın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat tem.inat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An.karada Malzeme dairesinde, Haydarpaşa. 
da. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağrtıl maktadır. (5916) 

Cinsi 
1 - Boyacı spatula ve fırçaları 
2 - Muhtelif Uatübeçler 
3 - Muhtelif toz boyalan 
4 - Vernikler 
5 - Beyaz ve arap sabunu 
6 - Hamızata karşı siyah boya. 

Muhammen 
Bedeli 

9547 Lira. 
19635 ti 

10110 " 
]1905.50 " 

4615 .. 
1140 •• 

(Kayseri vilayet daimi 

Muvakkat 
Teminat 

716.03 Lira 
1472.63 .. 

758.25 IJ 

892.92 ,. 
346.13 H 

85.50 " 

encumen başkanhğından) 
Vilayet merkezindeki arsada yaptrrılacak 99557 Iira 42 kuruş keşif bedelli mem 

leket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu in 
~aata aid evrak şunlardır: 

Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi §artname, metraj defteri, 
keşif hülasası, temel, bodrum, zem.inkat, birinci kat planları ön ve arka ve yan 
polikinlik cepheleri ve şakuli makta ve, bayındırlık işleri genel şartnamesi 

ve şose ve k8.rgir inşaata aid fenni şartn::ı.me .. 
Eksiltme 13 - 9 - 1937 tarihine mUsadif pazartesi günü saat 15 de vilayet 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
İstekliler bu işe aid evrakrhergün daifıit encı.imen kalem.inde görebtlir

ler. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ı228 liralrk muvakkat teminat bel
gesi ilandan sonra almmıa ticaret odası vesikası, naf ia. vektletinden alınmış 

müteabhidlik vesikası, vilayet nafia mildUTlUğünden alınmış ehliyetname, in
şaatın başlangıcından sonuna kadar diplomalı bir mühendis ve bir mimar is
tihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri 3arttır. 

Eksiltme 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

llkokullar için lüzumu olan yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde encilmen başkanlığına vermelidirler. Zarfların yu
ı~r.rıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üz.ere iadeli taahhüdlü mektup şeklin
t. "' ·:(nderilmesi caizdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

b:ı keşifnanıede nafia vekfiletince icra edilecek tadilatın bila kayıt ve 
·. müteahhid tarafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derci la

z~md r. 
İşbu inşaata toptan talip bulun.mad ığı takdirde ilk inşaattan itibaren onar 

bin l'ralık kısmı müteahhide ihale edilecektir. 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın - Safranbolu yolunun O l-000-18 + 00J 

.kilometreleri arasında yapılacak 42799 1i ra 08 kuruş keşif bedelli şose es.ıslı tami. 
ri iti kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15 _ 9 - 9 3 7 çar. 
ıanba günü saat 15 de Zonguldak vilayet• Daimi EnC':imcninde yapılacaktrr. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte ferri diğer evrak 214 kuruş mu!lkabili!l. 
de Zonguldak Nafıa Mlidürfüğündcn alı nacaktır. 

Muvakkat teminat 3210 liradır. Eitsiltmcye girmek isteyenlerin resmi ga. 
:ı:etenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden 
almnu§ müteahhitlik ehliyet vesfü~siyle Ticaret Odasından 937 yıhnda a!ınmrş 

vesika ve muvakkat teminatları ilı> birlikte teklif mektuplarını yukar~:laki gün ek 
ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet Daimi Encümen Reisliğint" ver 
meleri il!n olunur. ( 5539) 

Llseler Alım, Satım Komfsyonu~dan: 
22 - 9 - 937 tarih çarşamba günü saat 15 de İstanbul Liseler Muhasebe

ciliğinde toplanan komisyonda 1349 lira 97 kuruş keşif bedelli Beykoz ortaoku
lunun tamiratı açık eksiltmeye konmuştuur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık iş teri genel ve fenni şartnameleri, proje. 
keşif ve hülasası hesabiyesiyle buna aid evrak kom;syon katipliğinden görü
lüp öğrenilir. · 

İlk teminat 101 lira 25 kuruştur. 1sbklilerin en az bin liralık bu i~e 
benzer i~ gördüklerine dair İstanbulNafia Müdürlüğünden almı~ oldukları 
müteahhidlik ve ticaret odasının yenisene vesikası ve teminat makbuzlar'yle 

birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ilan olunur. (5865). 

Levazım amirliği 

ilanları 

lstanbul Levazım Yollama Müdürlü
ğü için bir adet rükO.p sandalı 14-9-937 
sair günü saat 14,30 da Tophanede Le 
vazım amirliği satmalma komisyonun
da. pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 230 liradır. Şartname ve plaru 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli satte Komisyona gelmeleri. 
• Teminatı (34) lira (50) kuruştur. 

(111) (5878). 

' • I • • • 

Yeşilköy Ha.va müfrezesi için ya
pılacak paratöner tesisatının pazarlığı 
15 • 9 - 1937 çarşamba günü saat 14.30 
da. Tophanede LV. amirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 217 lira 32 kuruştur. 

Teminatı 32 lira 60 kuruştur. Keşif 
ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona. gel~ 
meleri. (5980) 

••• 
Tophane f ırınınm keşfi mucibince ta 

miratı 17 1/ 9 / 937 cuma günü saat 
15 de Tophanede satmalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Keşif bedeli 999 lira 56 kuruştur. 
tık teminatı 75 liradır. Şartname ve 
keşfi komisyonda görülebilir. istekli
lerin bu gibi inşaat yaptıklarına dair 
vesaik ibrazı mecburi olduğundan işbu 
vesikalariyle l::elli saatte komisyona 
gelmeleri. (122) (6054) 

• • • 
İstanbul Levazım Yollama Müdürlü

ğünde mevcud üç çifte bir adet rükiip 
sandalı 15 / 9 / 937 çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede Levazım amirli
ği Satmalma Komisyonunda pazarlık
la satılacaktır. Tahmin bedeli 25 lira
dır. Teminatı 375 kuruştur. Sandal Sa
lıpazarında Yollama Müdürlüğünde gö
rtilebilir. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri . (123) (6053) 

• "' * 
Piyade atış okulu için inşaat mal

zemesi 17 / 9 / 937 cuma günü saat 
15,30 da Tophanede Lv. amirliği satın
alma komisyonunda pazarlıkla ahna
cıl.ktır. Keşif bedeli 503 lira 56 kuruş
tur. Teminatı 75 lira 53 kuruştur. Ke
şif ve ı:artnamesi komisyonda görüle
bilir. !steklHerin belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (124) (6052) 

Kurun 
ilan tarifesi 

İlan sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmi ilanlar 30 ,, 
Dördüncü sayfada 100 ,, 
Üç ve ikinci sayfalarda 200 ,. 
Birinci sayfada 400 ,. 
Başlık ilanlar 500 ,, 

Ticari mahiyeti haiz olmıyan 

küçük ilanlar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan müşterilerimizin 

Başvekalet fsta.tfstik Genel Direktörlüğü mukaveıeıeri muddetince tark a. 
Vk • ı t 1 b J K • d lınmaz. Uzun müddet devamlı 
Ü sı me ve 8 e om~syonun an: ilanlar tenzilata tabidir. tıa.n ver. 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan geenl nüfus sayımı tasnif işle. mek hususunda yalnız ve münha. 
rinde ve povers istat·stik makinelerinde kullanılmak üzere satın alınacak bir sıran VAKiT YURDU altındaki 
milyon fiş için kanunen kabul edilmiyecek teklif yapılmış olduğu için pazarlık- Kenıalettin fren ilan bürosuna 
la ekr.iltme ve ihale &.çılacaktır. müracaat edilmelidir. 

2 - Tahmin olunan bedel 2:350 liradır. % 7,5 kuruş üz.erinden 177 liralık Telefon: İstanbul. 24370 
muvakkat teminat verilmesi lazımdır. Eksiltme Eylülün 28 inci Sah günü saat ---------------
H,30 da. Umum Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktı.r Sahibi: Asım Us 
Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebilir. (3163) (5868) Neşriyat genel direktörü R. A. Sevengil 

1 Deniz Levazım Satınalma komisyonu llAnları --- . .. . ... ' .. . ,, ' . . 1 
Marmara üssü Bahri Satrnalma K misyonundan: 

Cin.si Kilosu Tahmini ilk teminatı 
Tutarı Lira 

Lira. 
Saman 50.000 500 38 11 de 
Yulaf 100.000 4000 300 14 ,, 

'

Kuru o, 60,000 1350 102 16 . d& ~· 
Komutanlık teşekkülündeki kara birliklerinde mevcut hayvanlar içill ,,!rt 

karıda cins ve mıktarları yazılı üç kal em yem maddeleri ayn ayn kapalı , 
usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmeler! 27 Eylül 937 pazartesi günü hizalsr;:.. 
da yazılı saatlerde İzmit Tersane kapısındaki komisyon binasında. yapıia.caJc it 
Bu işe aid şartnameler İstanbul Kasım paşa Deniz Levazım Satmalma J{otıl r· 
yonundan ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin ayfl 'r 
n ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikaları havi teklif mektuplarını nıuJ 
yen saatlerden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (6042) 

1. - Kasımpaşada bulunan Aydın Reis gemisinin (1054) lira. (50) ~ 
tan ibaret tamiratı, 13 Eylül 1937 tarihine rastlayan pazartesi glinü saat 1• 
razarlıkla yapılmak üzere münakasaya. llonulmuştur. " 

2. - Muvakkat teminatı (79) lira ( 13) kuruş olup, şartnamesi parasıı 
rak komisyondan hergün alınabilir. J 

3. - İsteklilerin, 2490 sayılı kanu ntla yazılı vesikalarla birlikte ve } 
gün ve saatte Kasımpa.şada bulunan komisyona müracaatları. (6029 

Milli müdafaa Vekaleti Dz. Merkez Levazım satınalma kom.isyonundaJlt 
Tahmin edilen bedel,i 2500 l~ra .. oı.~ n bir adet kamyonun p.a:SXl~kla. ~1 

kasası 27 - Eylül - 1937 paza.rlesı gunu saat 14 de Ankarada. Milli MUd8faJ f 
kaleti binasındaki komisyonumuzda ya pılacaktır. Şartnamesini görmek ~ 
yenlerin hergün, pazarlık münakasasm a iştirak edeceklerin de me~r gi1l' 1 
saatte 187,5 liralık teminat mektupları ve kanuni belgeleriyle komısyonuıı' 
müracaatları. (6030) ../ 

Eskişehir Vo1 Atelyesl Elektrik 
Şubesinin Eksil t mesi 

,,rl 
Eskişehir D. D. Yollan yol atelyesi elektrik şebekesinin yapılması kapalı 

usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1- Bu iş;n muhammen bedeli 29097 ,14 liradır. k~ 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, pJ!n vesair evrakı D. D. Yollanntn Afi 
ra, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 15 O kuruş mukabilinde alabilirler. !)• 

3 - Eksiltme 20 - 9-- 937 tarihinde Pazartesi go:.inü saat 15 te Ankara lJ. 
Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yaptlacaktır. ·~ 

· k · · · t kl"l · - d t t · t ves••..., 4 -Eksiltmeye girebılme ıçın ıs e ı erın aşagı a yazı ı emına ve r 

ayni gün saat 14 de kadar komisyon rcisl iğine teslim etmiş olmalan ıa.zımdıl'· lif' 
A - 2490 sayılı kanununun 16 mcı ve 17 inci maddelerine uygun 2ıs2.~9 

tık muvakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

C - Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikasr. ~o 

mukabmrıdt 5 - Teklif mektupları ihale günü sa at 14 de kadar makbuz 

misyon reisliğine verilecektir. et 

Posta ile gönderilecek ~eklif mektup !arının iadeli teahhütlü olması ve ııilı•Y 
ou saate kadar komisyona gelmi~ bulunması lazımdır. 101 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat alın ak isteyenlerin Devlet Demiryolları 
Dairesine müracaat etmeleTİ. (3138) (5806) 

Ankara Merkez hıfzıssıhha Milessesesl 
satına ima komisyonu ReislJğlndeo: toıı 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Muhammen bedeli 15950 lira olan 550 
sömi kok kömürü kapalı zarf usuliyle e ksiltmcye konulmuştur. uı:ı!'l' 

2. - Eksiltme 25 / 9 / 1937 cumar tesi günü saat 11 de müessese eJ 

ma komisyonunda yapılacaktır. . 'lir· t 
3. - Şarrtname müessese muhasip mutemetliğinden temin edilebı vıV'1'9 
4. - Eksiltmeye gireb!Imek için is teklinin 1196 lira 25 kuruŞ IJl~ıc e~t 

teminat vermesi ve ayrıca asgaii 10000 liralık kömür işi yaptığını te"8
1 

si lazımdır. .. .. \·# 
5. - Muvakkat tf:ımina.t hudut ve sahiller sıhhat Umum MüdiirJUğil t 

ı:ıesine yatırılacaktır. t sS9
t 

6. - Teklif mektuplarını yukarıda 2 nci maddede y~lı saatten bjlit18 
evveline kadar satT~alma komisyon reisliğine getirilerek malt buz ıııulc~ııd" O' 

verilir. Dış zarf"D mühür mumu ile iyice kapatılmış C'lması şartt(a!~ /' 
lacak gecikmder kabul edilmez. (3267) ~ e 
Devlet Demiryolları ve ll manları tşıetJJ' 

il 

g e nel Dlrekt6r1Uğüoden : ";e3' 
Servis •ıe salon vagonlarına mahsus D. D. J S numaralı tarife, 15 ~)· 

tarihind<?n ·itibaren Avrupa hattına da te§mil edilmiştir. (3260) ( 


