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Atatürk ü dinlerken: 

Vatan ve hürriyet 
Hiç bir deniz altı gemisi ya
nında deniz üstü gemisi bu· 

lunmadan açılamayacak 
Karadeniz devletleri bu denizde mütecaviz 

tahtelbahir görürlerse batıracaklardır 
hakkında sonradan yapılan bir be· 
yanata göre, konferanu iıtirak eden 
hükumetler, ispanyada dövüımekte 
olan iki taraftan ne birine ne öteki
ne muhasım taraf hukukunu istimal 
etmek kuvvetini vennek niyetinde 
değildir. 

Nyon anla§masma İ§tİrak eden 
hükumetlere ait hiçbir denizaltı ge
miai, talim için tahdit edilen bazı 
mmtakaJar haricinde, yanında bir 
bir deniz üstü gemiai bulunmadığı 
halde denize açılmayacaktır. 

Devletler, ticaret gemilerine, ka'" 
rarlaıtınlaC:aK bazı deniz yoJlanm 
takip eylemelerini tavsiye edecek· 
Jerdir. 

timaı esna ında, Balkan Antantı na: 
mına B. Puriç beyanatla bulunaru 
aşağıdaki tek.lifleri yapmıştır: . 

ı _ Ber sahil de' Jet kendı kara 
ulannda inzibatı temin etmelidir. 

2 _ Her sahil de' letı iıhirliği için, 
diğer salıiJ de' letlerle müzakerelerde 
bulunabilmelidir. 

3 - KararJa~ıırılacak hatlara göre 
en i§lek deniz yolJarı iizerinde inzih~t 
Frantıa ,e İngiltere tarafmdan temın 
olunmalıdır. 

Projenin müzakeresi esnaımda, Kr 
r:ıdeniıe 881ıil de'1etler :rnümes illeri, 
denizaltısı gemilerinin bu deniz~e ti: 
caret ıChestisini tehdit e) ledikJen tak
dirde, hartkiıa nihayet \ermek üzere 
aralarında görü§üp karar alacaklanm 
bildirmişlerdir. 

1MZA GÜNÜ 

Nyon 1 1 (A.A. )" - Royter muha 
birinin öğrendiğine göre, Akdenizde 
kontrol için yüzde kırkı Fransız aol
mak üzere asgari altmıf torpido muh 
noı kullanılacaktır • 

yon, 11 (A. A.) - Dclegf!]erin 
Jıiikiimetlerine miiracatJa Jizırngelen 

Nyon, ( 11 A. A.) - Akdeniz kon· 
feranemm bu ak am n~şrettiği tebliğ· 
de ezrümle deniliyor ki: 

Bugün ojleden &onra toplanır if 

alilıiyetlerj almalarına ukrt bırak
mak üzere Nyon deniz muk8\elena
meııinin alı giiniinden ev1 el imzalan· 
ma) a ağı tahmin olumnaktadll'. 

Dün baı altına 6Üreıen pelalirJanlar. 

Aeı bir kayıp 

Ressam Nazmi 
Ziya öldü 

Başpehlivanlık müsa
bakaları dün haşladı 
Tekirdağlı ile Mülayim bugün 
iddialı güreşlerini yapacaklar 

Sanatk Arın cenazesi 
bugUn kaldırılıyor 

· dil Türkiye bafpehlivanlık Jlk olarak Karamursellı lbral_ıim 
Eminönü Halkevi tarafından teri yordu . .. •. . . 

tı~·~nna dün saat on altıda ile - Koç Ahmet kartılattılar. Netice
Taksim stadyomunda batlandı. 01- de 1 1 dakikada Koç Ahmet tuıla 
dukça kalabalık vardı. İbrahimi yendi · , .. . 

Evvela sahaya sıkletleri 79 kiloyu Bunlardan sonra. ~ara~urselli 
eçmiyen 13 pehlivan çıktı ve ring Hilmi ile Şileli .Rahmı .~uretf~· Rah· 

~zerinde kura çektiler. mi üçüncü dakıkada guzel hır. ~fa 
Gürctlerin on bqer dakikadan iki kolla Hilminin sırtını yere getirdi. 

devre olacağı ve bu müddet zarfında 
yenifemilenlere puvan verilerek ga· 
Jip ve mağlubun tayin edileceği bil-
dirildi. 

Orta hakemliğini Eminönü Halk· 
evi spor kolu baıkanı bay Sami Kara 
yel, yan hakemlikleri de Suyolc~ 
Mehmet pehlivan ile beden terbiyesı 

ALI AHMET - YJLDIRIM BEKiR 
936 senesi büyük orta pmpiyonu 

Ali Ahmetle Yıldırım Bekir rinse 
çıktılar. Oyuna sert bafladı~ar. Beki~ 
daha atak gÜJ'Cfİyor, ve Alı Ahmcdi 
yere dütürüyor . . 

Birinci on be§ dakika. Yıldırım Rrmıctli Nmmıl Ziya 
(Ya~ısı 3 unca ıo.yı/ado ) 1 muallimlerinden bay MmMr ~ı- (Sonu l5a.S Sü. '4.). 
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l Alman casusluğu elmiş bir ~ Sovyet Rusya. ile Italya mü .. 

~lngiliz zabitinin itirafı! nasebatı kesiliyer mu? 
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.Alman Harbi}e Nezareti ıııcn~ulıu r Birgün, lıizmelleriıne mukabil ne 
olan zatla siizle;ti~imiz yerde c;ok bek-1 para istediğimi, yalıud ne kadar pa
lemcdiuı. Oraya nmlıj;ııııdan lıenüz 1 raya ihtiyacım olduğunu sordu. 

Sovyetler ltalya 
casusluk eden 

ve asi ispanya hesabına 
onbir· kişiyi yakaladllar 

almacai' 
lıir iki 4}akika geçmi~ti ki, hir tak~i Elden hir nııktar para almaklığmı 
geldi. İı;cri: .. inılen hir yolcu ı:rktı, şo· Iiizınıdr. Çiinkü yaptığrın masrafları 
fiiriin ücretini üdccli. <'t!hinıden ,·er<'nıf"z<lirn. Tleı· ~eyden ev-

'C'zun ho~lu \C c~111er Lir adaıııtlı \'<'l lıir otomohil alıııaklığım icııı> edi
lıu .. Gifaiinde baı;ıı c;er~e\e]i güzlüklrr yordu. 
varı1r. So1 clinıle hir ~uzele tuşı} onlu. Veri leıı para' ı. c;a l 1~111a f"·ııımmla 

İ:;:te. tanı tarif ediJen a<fam ! yaplı~on nııısraflara he<lel tuttum. 
Hiç tcreddiil etrne<len ona doğru Ba~ka lıiı~ hir ~metle". hir nwtelik lıi

yiiriidi.iın. Sanki hcniın e~ki hir ahha- le i~ll'ııwıliııı. Kendilerinr 'crıliğim 
lırındı. J\vrupahlann füJeti üzere ~ap· lıerlıan~i nıalCmıal İ\İD dahi, iiC"rct al
kamı çıh.arıp kendisini ı;elamladıın.. mavordmıı. 
El ini Hktıın. Bu sırada M arie Luise imzalı hir 

Adam o kadar hayrete dfü:tü ki. takrm mf>ktuplar tl'ati edilnıi~tir ki 
az daha gii1ecektiın. Fakat FÜratle ken- halk, bu imzanın sahihini pek merak 
ılimi topladım. Yanyana gelerek yolun ediyor. 
) ııkarı boyunca birlikte yüriimeğe baş l\farie Louise diye bir şahsiyet, as-
la<lık. la me\ cml olmadığına göre, höyle bir 

Yürümeğe başlar başlamaz, hana kızı okuyucularıma takdim cdemiyece 
snrdu: ğirne müteessif im. 

- Söylemek istediğiniz nedir. Öğ- Bu farazi malılfık hakkında yapı-
renchilir miyim? lan tahminler pek hayret verici, bir 

Kendisine, bir İngiliz zabiti oldu- haylı da eğlenceli şeylerdir ... 
gnmu söyledim. Bu sözi.im, onun ii- Berlinden ayrılırken icap eden ha
zerinde o kadar tesir yaptı ki, sokakta zı malfımat celin ip. Alman harbiyesi 
konuşmak doğru olamıyacagım, hera- cntelic-en6İne bildirmek üzere talimat 
her bir yerde yemek yemekliğimizi almıştım. Ohıot ile muayyen bir ta
teklif elli. Gittiğimiz lokantada konu- rilıte IIollandada buluşacaktık. 
şacaktı.k. Alman casus teşkilatı, heni kendi 

Bir Alman ' 
"Daily Expres,, gazetesi Var,ova 

muhabiri yazıyor: 

Yakalandı 
"Stalin, Sovyet hükumeti şefleri· 

ni Kremlinde toplayarak Akdenizdc 
iki Sovyet gemisinin batırılmasından 

(Üstyanı 1 ncide.) İtalyayı mesul tutan notaya, İtalyan 
etrafına şüpheli şüpheli bakması makamlarının red cevap vermesin
KamiH kuşkular.•lırmış ve büvire- den sonra, Sovyet hükumetinin ala· 
tini dikkatle muayene etmiştir. cağı vaziyeti müzakere et:nişlerdir .. 

Kamil, yabancının hüviyetini Sekiz saat kadar si.İren hararetli 
tetkik ettikten sonra şüphe etmek- bir münakaşadan sonra, görtişmeler, 
te haklı olduğunu anl&mış, fakat iki nokta üzerinde temerküz etmiş
bir şey hissettirmeden muameleyi tir. Bunlardan birinin tatbikine ge· 
yapmış, fakat dışarı çıkan encebi- çilmczse, diğeri tatbik edilecektir. 
yi ta uzaktan takip etmeğe başla- J ) Roma ile ya birdenbire d:-' "-
mıştır. Vigant takip edildiğini an- matik münasebat kesilmelidir. 
layan Kamil. kartılaştığı polis me- 2) Yahut da, ikinci defa gönderi· 
karşısındaki dar yola girerek göz· len bir notanın dahi reddedilmesi 
den kaybolmuştur. takdirinde bu harekete girişmelidir. 
Almanı elinden kaçırdığını an- Görüşme esnasında harbiye ko· 

la yan Kamil, karşılaştığı palis me- miseri Voroşilof, ve diğer komiser 
muru Recebe vakayı anlatmış ve ler, İtalya ile münasebatın derhal 
komiser Kazım ile birlikte hepbe- kesilmesini tavsiye etmişlerdir. Fa
raber otele gelerek Almanı bekle· kat Hariciye komiserliği mümessil
meğe başlamışlardır. leri bu noktai nazara muhalefet et-

Çok geçmeden köşebaşında gÖ· mişler ve daha mutedil bir ;c;i tu· 
rünen Alman, pencerede polisleri tulmasım tavsiye etmişlerdir. 

lacak o sırada kati karar 
bekleniyor.,, 

Yakalanan casuslar . 
Daily Expreı V artova mubabitl 

yazıyor: , 
"35 yaşında bulunan ve on sen~. 

dcnberi Sovyet Rusyada makine Jllı.1. 
hendisliği ve tayyare makineleri ek 
perliği yapan Patroni isimli ltalya~ 
Leningradda diğer on Rus arkada 
şile birlikte tevkif edilmiştir. 

Bunlar, Odesadan Karadenize ".: 
Akdenize açılmakta olan Rus geJ'l'l\ 
lerinin harekatına dair asi lspanY0 

ve İtalyan hükumetine haberler ,.er 

mekle itham edilmektedir. 
Sovyet gizli polisi, bu malumatt11 

Patroniye, şimdi mevkuf bulurı311 

bir Sovyet ticareti bahriye kaptaıı1 

tarafından verdiğini keşfetmiştir. r 
Esas itibarile bir Rus kadınile e"'.~ 

bulunan Patroni, kendisine pek jtı 
mat etmediği bir güzel Rus krııtııfl 
ihanetine uğramıştır. I 

Bu kız, sadece "Regind,, isrn\~ 
tanınmaktadır. Fakat Sovyet gi~; 
polisi "Ogpuenin en itimat ettı«1 

L\ lman iinifurmalı zahitlerin hulun halime hırakınayordn. Berlinden ayrr 
dnğu bir lokantaya girdik. Y em~k- lırkeu, casn.--larmdan llirini henimle 
ten sonra kahve getirildiği zaman ko- birlikte gönderdi. Bu adam, Berlin
nuşmaga başladık. den itibaren benim kompartnnannn-

görür görmez bir an duraklamış Diğer mütea<ldit görüşmeler yapı-
ve ronra bbankn k~dınrak va~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
kuvvetiyle kaçmağa başlamıştır. 

ajanlarındandır. 

Bana, isminin Müller olduğunu da seyahat etti. Kendisi bir 1ngi1izdi. 
sövledi. Bu ismin uydurma bir isim Uzun zaman hüviyetini anlayamadrm. 
ol~luğu anlaşılıyordu. Buna mu)[ahil Kendisiyle konuşmalarım, tamamen 
hen .doğrudan dogntya kendi ismimi zararsız mevzular üzerinde cereyan 
verdim.. Rütbemi, mensup olduğum etti. Alman hududunu ~ıkmeaya ka
krtayı bildirdim. Hüviyetim hakkında <ıar bu adam yannndan ayrılmamıştır. 
tam kanaat hasıl etmesi için paspoı- fogi1tereye, mezuniyetimin bitmesi-
tumu gösterdim. ne birkaç gün kala dönclüm. Çünkü, 

Sonraları muliakeme edildiğim es- ~\Jmanyaya gitmeden ev•:el ı-atınış ol
nada ''Oıto Valdemar Obst" diye adı duğum otomobilin yerine, elden di.iş· 
ge!,:eıt adam budur. Onun için ben de me bir otomobil daha almak isteyoı
onu hu yazılarda kendi ismiyle yad dom. 
edeceğim. Obst tarafından verilen paraların 

Ohst ile ciddi surette l(onuşmaga Jiepisi, elden düşme otomobillere sar
haşlachğrrnız zaman, 'Almanyaya hiz- fedilmiştir. Bütün aldrğrm para da 
met etmek tasavvurunda olduğumu 100 İngiliz J irasını ya geçer ya geç
söyledim. Fakat maksadımı ve idealist mez ... 
teliikkiJerimi ona derhal anlatmak Sizi teın.irı ederim ki, aldığmt pa· 
istemiyordum. Deli gibi görünmek ve- ra. tamamen Alman 1ıükihnetinin uğ
ya itimadsızhk uyandırmak hiç işime runa sarfedilmiştir. Bütün hu mua· 
gelmezdi. meleden benim "kazandığrm", beş se-

Dalıa iyisi, sebep ve maksadları ne hapis ve ordudan ihraç edilmek ol-
eonraclan izah edecektim. muştur: 

Aksilik şurada idi ki, o, heni, pa· İngiltereye döndükten sonra, sükft-
ra mukabilinde devlet esrarı satacak netle kendi işime devama haşladım .. 
ve kendilerine başka türlü hiç bir Mi.inaı:ıip zamanlarda, istenilen bütün 
fayda temin edemiyecek bir adam ola- malt1matr, hiç tel8.şa cli.i§meden elde 
rak görüyordu. Nctekim, hu noktaya etmeğe muvaffak oluyordum. 
i§aretle, benim borçta olup olınadrğr Onlara yardnn1 dokunacağım tak 
mr sonlu. Eğer böyle bir sıkıntıda i- min elligim fazla malumatı da kendi
sem. nziyetimi derhal diizelteceğini Hğim<len toplayorclum. 
söyledi. Alman casus teşkilatı benimle mn-

Ben. nilıayet, Alman Harbiye Ne- amele"i esnasmda, taınamivle kayıd
zareti ile temas edebilmek memnuni- sız hareket ediyordu. Ren cİe o haleti 
yeti içinde, onun. hakkımdaki fikirle- rulıiyeye gelmiştim ki, biisbiilün pa
rini cloğrultmakhğa uğraşmadnn. Sade tavatı:ıızlaşımştnn. Neticede ne olahi
ce. tarnamiyle emirlerine amade oldu- leceğinc hiç kulak asmayordum. 
~umu, her şeyi yapmağa hazır bulun- . Her şeyi. açıktan aç1ğa yapıyordum. 
du~ımu tekrar ettim. llttiyat tedbiri denen şeyi tamanıiyle 

Lokantadan çıkacağnmza yakın, bir yıına hıraknııştım. Fakat hu lıal, 
Oh t. hana bir diğer randenı ,·erdi. Alman entelicens servisini henim lıak-

Ogiinün akşammcla buluşacaktık. kımda mesuliyetlen kurtarmaz ... AJ
Bcnim pasporlumu alclı; beraber gö- manlar, beni o işte ne kadar uzun tut
ti.irdii. Belki de amirlerine gösterecek· salardı, \'e h!r casmluk \'ak'a~mı açı~a 
ti. vurmanın pek tahii bir neticC'si olan 
Akşam üzeri buluştuğumuz zaman diplomatik gerµ;inli~e meydan \'ermek 

maliimatnnr tccriihe etmek üzere İn- ten ne kadar ı-akmı:::ılanh, o karlar ken 
giliz ordusunun tc~kilatına dair basit di menfa:ıtlarmnyclı. 
hazı snalJer sordu. Hayrr ... Almanlar f eııa lıalcle<lik -

Bu suallerin yalnrz bir deneme ma-

Derhal sokağa fırlayan polisler 
"Dur!,, emrini vermişler, fakat 
Alman son sür'atle kaçmakta de
vam etmiş, bunun üzerine komiser 
Kazım arkasından ateş etmeğe 
ba~lamıştır. 

Vigant kurtuluş yolunun kalına
dığmı görünce duraklamış ve tes
lim olmuştur. Hüviyeti meçhul a
dam derhal yakalan&rak merkeze 
götürülmüş ve tahkikata başlan
ınıştır. 

Vipnt'ın pasaportun\ln 924 Y'· 
lında kullanılmış ve ondan sonn 
yenilememiş oldu~u görülmüştür. 

katsiz davranıyorlardı. Mesela, bilU
hara izah edeceğim, budalaca tertip 
eclilmiş 1\farie Louise mektnpla§mala· 
rma, asla lüzum yoktu. 

Diğer bir budalalık misali daha ..• 
Bana gayet hayati kıymeti olan bir Ye

sikayr. alelade paket postasiy1e gön
dermi§lerdir. Üzerindeki adresi. herke 
sin tamamiyle ke~fcdehileceği Alman 
imlasiyle yazılıydı. 

Bereket versin, İngiliz entelicensi 
(laJıa gafil ı;ıktr. Benim mektuplarnna 
hakryorlar i<lise de, paketlerimi aç -
mayorlardr. Bu sebepten İngiliz ('3 -

f'ttsları, hu \'csikadan aela haberdar o
laınaını~lIJ'. 

Eğer hilsc1erdi. isticvahım ,.e onu 
takip eden mulıakemcm cı;nasında tu· 
tmıacak yerim kalmazdı. 

İngiliz casus teşkilatının hüti.in hil
<1 ik feri ''Marie Louiı::e mıı lıalıcratı '' ın
dan ibaretti. Ve bunun üzerinde muh· 
tl'lif tahminler. zanlar, imalar ''e it
hamlarda hulunmuşlarclır. 

Herlinclcıı ayrılrnaıhın enci karnr-
laştmlı~ım1z \'eı;hile. Oh~t ile Hollao
<lacla hulu~aC'a~ınnz zaman yaklaşıyor
du. 

T>nily Exprr.~ g(IZ<>f Psinden nnkfot· 
ıi~imi;;; bu .~aynnı dildwı makalelerin 
dön/ iin<·ii.,iirı ii rnnn verece;;;iğ. Y arm
Tıi 1tlfll..alrd<' lngiliz zabitinin uwhi/i· 
ni ol.-uracnk.~rruz ... 

hiyetinde sorulduğu anlaşılıyordu. 
Hiç bir diğcf manası yoktu. Zira ,·er
cliğim ccYaplar, herhangi kimsenin 
iiğrenmesincle mahzur. olmayan \'C as· 
keri kitaplarda vazıh olan şeylerdi. 

Nazmi Ziyanın Arkadaşlarına 
ve Talebelerine: 

Sorduğu suallere erteı;;i sabaha ka
dar yazılı olarak cevap vermekliğim · 
için rnfü:.ıacle ecli) ordu. 

1,::tt\ hilahara muh:ıkcnıe edildiğim 
Fııra<la ortaya vc~ika olarak çıkan kii· 
ğıdm aslr budur. 

Ohst ile çok defalar bulu~uyordum. 
Onunla eğlence yerlerine de ~idiyoı
dıını. Arkacla~lr~ınnz, e:.as mahiyetin· 
den ayn o9nrak yakm hir samimiyet 
llaYası içinde geçiyordu. 

(tüzel Sanatlar Akademisi 
Direk lörlllğUnden: 

Akademi resim şubesi profesörler.n den Nazmi Ziyanın cenazesi 12 _ 9 - 9:;7 
pazar günü saat on bir buçukta SUley maniyedeki evinden kaldırılacak ve .ca. 
mazı öğle vakti Beyazıt camiinde kılma caktır. 

Bundan sonra cenaze Sirkeci ve Kadıköy tarikiyle Sa.hrayiceditteki aile 
mezarlığına taşınarak defnedilecektir. 

Köprüden 12,40 ve 13,15 de kalkan vapurlarla Kadıköy iskelesinde cenaz.:
merasimine yetişilebilir. '6126) 

Kendisini öldürenler 

Çoğalıyor mu, 
azalıyor mu ? 
memleketlerde de bizi Başka 

taklide mecbur oluyorlar. 
Bir müddettenberi Avrupad.a ter 

kikat yapmakta olan akıl hastalıkları 
doktoru profesör Fahreddin Kerim 
şehrimize dönmüştür. Doktor F ah· 
reddin Kerim bu tetkik seyahati es
nasında Pariste toplanan ikinci en
ternasyonal akıl hıfzıssıhhası kon· 
gresi ne de iştirak etmiştir. Kongre
nin beynelmilel komitesine fahri re
is vekili seçilmiştir. Akıl hıfzıssıhha· 
sı bakımından Türkiye hakkında 
kongreye komünikasyonlarda bulun
muştur. 

Doktor Fahreddin Kerimin verdi
ği malumata göre son seneler zarfın· 
da içtimai amillerin akıl hastalıkları 
üzerindeki rolü tahripkar olarak tes
bit edildiği halde Türkiyedeki inkr 
laplar, sanayileşme hareketleri bila
kis iyi tesirler yapmıştır. Bütün dün· 
yada akıl hastalıklarının miktarı art· 
tığı sırada bizim memleketimizde 
böyle bir tehlike- görülmemiştir. Tür 
kiyede intiharlara karşı neşriyatm 
meni suretile alınan tedbir de iyi ne· 
ticeler vermiştir. Uyuşturucu mad
deler hakkında hükumetçe alman 
tedbirler kongrede büyük takdirler 
ve tasvipler ile karşılanmıştır. 

Türkiyede intiharlar 1916 sene
sinde çok az idi. Hemen hemen İs
tanbul şehrinde bir senede yirmi kü
sur vakadan fazla intihar hadisesi 
kaydedilmezdi. İntiharlar ondan 
sonra yavaş yavaş çoğalmıştır. 1928 
seneai.nde azami derecesini bulmuş
tur ki bu rakam 250 olmuştur. 1931 
senesinde intiharın neşrını yasak 
eden kanun çıkmıştır. Fakat son ·se
neler zarfında yine çoğalmağa doğ
ru bir meyil vardır. Bununla beraber 
1936 senesinde intiharlar (200) ü 
geçmemiştir. 

Halbuki bu son seneler zarfında 
intihar hadiseleri başka memleketler 
de pek çoğalmıştır. Onun için kon· 
gre azası kendi memleketlerinde de 
intiharın neşrini meneden kanunlar 
crkanlması temennisinde bulunmuş· 
lardır. Uyuşturucu maddeler hakkm· 
da kongre azası o kadar hassas ol· 
muştur ki uyku ilaçlarınm hi1 ... '"'<'7t~-

1 ·ı kl8~ telerde vesair vasıta ar ı c re . 
edilmemesini temenni şeklinde kıt 
rar altına almışlardır. P 

Beynelmilel akıl hıfzıssıhhası kdı· 
gresi altı senede bir defa toplanır . 
B d f . . d .. Br' u e a ıçtıma a uç sene sonra . , 

'l 11~ zilyada toplanmağa karar verı !l 

tir. tıı 
Aldığımız mütemmim malu~~et 

göre kongrede tetkik olunan dıg 
mühim meseleler şunlardır: ·ırı1i 

1 - Akıl hıfzıssıhhasının 1 ·e' 
esasları. Kongre bunu basit bir rne~e' 
le olarak görmemiştir. Birçok rnr~o' 
leler ile alakalıdır. Bu meseleler. t't 

layısile başka ilimlerede de istırı ( 
eder: Ruh hekimliği, içtimaiyat. te 

biye, biyoloji gibi. s' 
2 - Irk hıfzıssıhhasmda akıl htt ( 

talıklarından korunma Ye kısırlaşt:e' 
ma meseleleri . Kısırlaştırma rnese 1 
. d t . ı·ı b . t' k3bll sın e svıcre ı er mec urıye ı 'h' 
etmemişle~dir. Kısırlaştirmanın 1 

tiyari olmasını istemişlerdir. hıf' 
3 - Cinsi hıfzıssıhha ile akıl 

0
-

zısSlhhasının alakası. Bilhas~ fi çrl' 
cukların bluğ yaşlarında inkışa 3,c· 

. . .. . il yletn na ve cınsı suııstıma ere me dti' 
melerine çok dikkat olunması • 
.. ··ı .. .. B l . rnektel' 
şunu muştur. u mese enın .

1
_k

8
te 

lerde ehemmiyetle nazarı dı,.. 
almması zaruri görülmüştür. f 

1
;· 

4 - Aile terbiyesinde akıl hı \r 
hl f ı.lıı cı 

sı 1ası, çocuklara karşı ne a ' cıl' 

diyet, ne de onlara karşr lakcıY~t bL'I 
mamak bir prensip olarak a 

edi~miştir. .. . !;itede 
) - Mektepte ve unıve~İe h21' 

akıl hıfzıssıhhası. Çocuğun 31 ıir· 
.. d 'Ik ·-· ekteP nem e ı temas ettıgı yer ın ·~o· 

Çocuğun bünyesi fiziyolojik, P:~ı-i~ 
lojik, rnorfol©jik noktalardan ~Jardıı 
olunmak. bluğ yaşında 5~~u rirıd' 
görülen karakter d~ğişikli~ı d~c t11iit1~ 
durmak lazımdır. Universıte tar.r.111• 
kün olduğu kadar çocukların j(ıtle 
müllerinden fazla mesai ile cı 
mesine dikkat olunmalıdır. J hıfı~s' 

6 - Sanat seçiminde ~~1 tdtl~ı.J 
hh H - .. kun o ,.~ 

sı ası. er çocugu muı~ 113t 
kadar kendi istidadına gore sa 
mesleke sevketmelidir. 

b 
~ 
l 



Acı Bir Kayıp 

Ressam Nazmi Ziya 
kalp Sektesinden öldü ı 
Sanatkarın cenazesi 

bugün kaldırılıyor 
tabı görmek bile ona nasip olına· 
dr. Sanatı hakkında bir mütehassıs San' h }'iik at ayatımızın değerli ve 

Na..,3e~ bir siması olan ressam 
c.nıı z· ~ın ha ıyanı~ ev~e!ki gece ansı· 

biiy" Y~ta gozlerını kapadığını 
elli bk hır teessürle haber aldık; 
Din eş yaşında olan Nazmi Ziya 
ı>elk~ ve görünüşte sıhhatli idi· ev· ı .. . 1 

C.u:z I gun, mualhm bulunduğu 
tek e Sanatlar Akademisine gelc
~d:~kt.ep müdüriyle ve diğer ar· 
Suıe ş arı~le konuşmuş, akşama 
ı>e Ynıanıyedeki evine dönmüş 
ktj .. ~ece saat birde gelen bir kalp 

c.l sa. tkA k o ltıa.n . . na arı pe kısa hır za· 
[) ~çın~e öldürmüştür. 

a~te:gerlı ressamın böyle ani bir 
ııı \'e f·~: aramızdan ayrılışı sanat 

aul' ~ ır muhitinde derin bir tees· 
.Ji ...- Yandırmıstır. (\ ··ı ~ 
ti' kan u tür Bakanı Bay Safvet Arı· 
ıı ~e t'" ressam Nazmi Ziyanın cena-

s Ote ' • arı nınm ve masrafının Güzel 
le •İtli atlar Akademisince görülme

G .~nıretmiştir. 
dih·üllzel Sanatlar Akademisi mü· 
ba.h Bay Burhan Toprak dün sa
eı,.İQeıne.rhumun Süleymaniyedeki 
l\ın1 gıderek gerek Kültür Baka
Ve tn, .gerekse kendisinin teessür 
~e h ~t•retlerini merhumun aile,i-

C 1 dırıniştir. 
tak enaze bugün evden kaldırıla
lirtı sa.at 12 de Beyazıt camiine gıe· 
tlıktecek, öğle namazı orada kılın
)e, an sonra otomobille Sirkeci· 
totu0~.İdan motörle Kadıköyüne 

C l'li ecektir. 
~e11ı:nazede hazır bulunmak iste
Rel~b ~t saat 12. de. ~eyazıt camiine 
~Ot 1 eceklerı gıbı köprüden 12 
f.~r): ~e 13,15 de hareket eden va~ 
~l'. r a Kadıköyüne de gidebilir-

lll Cenaze Kad k" . kel • d o~ . 1 oy ıs esın en 
\t~ll k~~·~.le Sahrayıcedit'de Merdi
~ı <ti} oyune götürülecek ve orada-
~erh~ rnezarlığına gömülecektir. 
en~ ın, cenazesinde nutuk söy-
1\ql\ ~~esini vasiyet etmiştir· o-
~~ tçın ''k" ' l' edi su un ve hürmet içinde 
it, ınedfenine tevdi edilecek· 

l\k~a~ın · z· ~f sal' 1 ıya 1882 de lstanbulda 
l'La~ b·Yda Horhor mahalJesinde 
~ıt'i11 hr evde doğdu. Babası Fa· 
b 01Ia G~~sı . Ahmet Şemsettini 
R el' İdi u~anı af va dm dan Ziya 
İJ.tı tll · Zıya bey zamanının dol
~ı. aa~ı. mühim memurlarından 

h\.t~aıı:ni Ziya ·ık . . h ·ı· . d "\.isi ı resım ta sı ını 
c1ill ald~~re~!e _ressam Rıza bey· 
r· ~ten ' ınulkıye mektebini bitir-
il:e lllek~nr~ 1902 de Sanayii Ne· 
le .l\1öııy··etne ~irdi. Orada sıra 
~·~•den ° arnıa'dan, Mösyö Va
li 0tdu ' Oskan Efendiden ders 
l''el\ nıe"e 1908 de Sanayii Nefise
ç''t~ .1( zun olarak Parise gitti. Pa
ı:'~ftık~rnıan atölyesinde 5 sene 
~~11lde jn sonra mütareke sene
l~l'I\ 19l ~anbula döndü. Nazmi 
~~(Ye k den 1921 e, 1923 den 
l ~fiae ın ktdar iki defa Sanayii 
ı~r. 19

37 
e ehi müdürlüğü yapmış 

~~ A..ka~e k~~ar da Güzel Sanat
'~ı-l'ıdan 

24 
e~_ısınde profesördü. 

~$ J\.ka.de ~u!1 e_~v~l Güzel Sanat
~l seneI'kınısı buyuk sanatkarm 

lQ' ı e .. tştj serını bir arada teşhir 
() . 

bitlı nu11 sa ır bir h ... n.at hayatının en mÜ· 
tı \.t~ ka adısesi olan bu sergi he 
ll ,,,, Panınada A b' "(" -"•·al\'\ n anı ır o um o· 

. ~t\ •:z:dan alıp "t'' d .. !)~·~d:l!tni Zi go ur u. 
v İ.Pj h ya ne zamandanb1,;rİ 

}' > u . ~il alqnd serg1ye doyamadan 
. a "' D l b ~ ç.:lacak 0 ma ahçe sarayın· 

tı ~tini 
1
• olan resim müzemizde 

•ıı:ı ayık ld v cı~ g ·· 0 ugu cerçeve iç~-
C. orernecle . tt' . 

t-,.. ii?:el g n gı ı. ı 
İr-· ~" ..... ~ ... : "rıattar Akademisi ayrı· 
'tll'ı ·1 .. ~~ bir l .Tl'l"rı".SObc-tilc ~anı:ıtk?.r 

ç ~Un ;ıtap hazırla.yordu; bir
onra çıkacak olan bu ki· 

şunları söyleıniştir: 
- ilk eserlerinde hocası Rıza 

beyin ve meşhur fran.~ı~. resse:m~ 
Coro'nun tesirleri gorunmesın~ 
rağmen o sanat hayat.ı . boyunca 
hiç bir sanatkarın tesırı altında 
kalmamağa muvaffak olınuŞ~· 

Nazmi Ziya yalnız güneşı? l~
siri altında kalmıştı .. Nazmı. Zı
ya günün herhangi b~.r saat~nde 
tabiat üzerine düşen guneş tesırle
ri karşısındaki ilk intiha.ını. te,sbi-

te çalıştığı için impressı?nıst !~~-
dendir. Onun birçok resımle~ı o· 
nünde alınan ilk intiba sanatkarın 
her şeyden evvel güneşi_n, g~ne~li 
toprakların güneşli denızlerın res 
samı oluşudur. Onun ilikl~rine 
kadar güneşle yuğurul~n resım!e· 
rinde bir meyvaya, hır yaprag.~, 
bir dağ parçasına dokunsanız wu· 

neş fışkıracaktır· 
Nazmi Ziya güneşi baz~n .~a~i! 

hazan turuncu bir boy~ tuh~ gı~ı 
paletine sıkarak, g~~eşı bezıryagı 
veya terebantin gıbı boyalarına 
karıştırarak çalışıyt'rdu. . . 

Eseri 50 senelik Türk resmı ıçe· 
risinde güneş cio.lu bir ~ah?.e gil?i 
uzayan Naztııi Zıya y~nı ın';1z~mız 
de ve müstakbel muzelerımızde 
Türk resminin mübeşşirlerinden 
olarak en rnühim yerlerden birisi· 

ni alacaktır. 

-Fotoğraf sergisinde 
mükafat kazananlar 

Feı;;ti' al ıniina:;clıetiyle açılan fotoğ
raf sergisi ıniisahakasında kazanan re· 
ı;ımıer 11n- 1urı ue} eu uıraundan ıesI>n: 
edilerek netice alakada r]ara bil diril· 

mi~tir .. 
Tarihi abide resimlerinin birinci 

ınükaf atmı Süleymaniye camiinin iç 
gUrünü~iinü tcsbit eden ''e Bay Zen· 
del tarafından alınan fotoğraf kazan-

nuştJJ'. 

İkinci miikaf atı yine Bay Zendel'in 
çekmiş olduğu .Ayasofya camiinin gö· 
riinü~ resmi kazanmıştır. 

Üçüncü ınükaf atı ŞehzacJeba~ı ca
minin uınumi göriinii~ünü gfü;teren 
Bay IJi.irnii Cantürkiin çektiği resin1, 
dördüncü mükafatı Sultanalımed ra· 
miııioiıı iç g<irünüşünü gösteren re:-im 

kazannn~tır. 

Reı:;im müsahakasmın ikinci kısnu· 
nı tabii manzaralar tabloları tc~kil - --=--
ediyor. Bu müı:;ahakada birinci clerer.e· 
de hiç bir re!'!İm hulunaınamı~. ikinci 
miikafatı HMan Cantiirkün Rumeli· 
hit'arı kap1sı resmi kazannıı~tır: Üçün· 
diliiğii kazanan re8İm de Bay Sua<l'in 
Rnınclihisarmdan J\naclolu kıyı:oına 
bir bakı" tahlosu<lur. 

Resin; miisahakasmda kazanılan ik· 
rmniyelcr alakadarlara t()renle dağı· 
t ı lnııştır. 

Çocuk bahçe!erl nere-
! ere dolacak? 

Sehrin muhtelif semtlerinde kuru· 
lac~k olan cocu k bahcelerinin yerle· 
rini belediy~ tesbit et~eğe başlamış-
trr. 

İlbay Muhiddin Üstündağ, yanın· 
da r .. n işleri direktörü Hüsnü olduğu 
halde evvelki gün Çarşambada bu
lunan on beşinci ilk okul binasını 1 

gezmişlerdır. Okul bahçesi uygun 
ııö·•ülmi.iş ve genişletilerek bir bahçe 
haline konrr.ası kararlaştırılmıştır. 

Yeni uman 
Y enikapıda yapılacak ohm yeni 

limanın projeleri etrafında tetkikler 

yapılmak tadır. 
Buradaki limanın büyük ticari bir 

mahiyette olıncısı kararlaştırılmış bu-

lunmaktadır. 
Bundan başka Galata limanı da 

yeniden tesis edilecektir. 
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ŞEHiR HABERLERi, .... 
Şirket vapuru 

Ormanlarımız 

istifade şekil ve ~a
releri teshil edlllyor 

Memleketimizde mevcu<l orman· 
Jardan azami şekilcle istifade edilme
si için Ziraat Vekaleti esaslı bir çalış
ma programı lıazıl'laım~tır. 

Bu programa nazaran e\'vela Tür
kiyede mevcud biitün ormanların vıı
ziyeti tetkik edilecek bund•m sonra 
kereste Ye mahrukat için kesilecek 
nııktar te8bit edilecektir. 

Tiirkiyede mnka,·cle lıaricincle ka
lan. )ani şimdi lıi<; tetkik edilmemi§, 
işlenmemiş. orman mıktarı işlenilen 
kı~mından birkaç defa üstün denile· 
cek dereceden f:ızladH. Bu itibarla bu 
ormanlardan istif acle edilmesi için hir 

taraftan Ziraat Vekaletin in aHikaclar 
rnüf etti~leri diğer taraftan ela orman 
teşkilatı merııurlart tetkikat yapmak 
üzere seferber edilnu~tir. 

Hun ıın u;m .-~ velU Zonguldak 
Tuz ormanından işe ha~lanacak. hun· 
tl an sonra ~ıra ile diğer işlenmemiş or
manların , ·aziyetleri te:-hit edilecektir. 

Halen Tiirkiyede istifade edilebilen 
ormanlar Ziııgal. Turna, Hekme. İrice 
ova, Çatılcık, yesaire almak ii?.ere 
35 orman savılmaktadır. Bunlardan 
ancak 250 hi~ metre mikabı gayri uıa-
ıniil kcre~le temin edilebilmektedir .. 
Halbuki Türkiye biitün kereı:M, oclun 
ve diğer işlerde kullanılmak üzere 
tahtaya ihtiyacı 5 milyon metre mika· 
hına vakrn olduğu söylenmektedir. 

926 yılından 930 yılına kadar nıem· 
leket ormanlarından 2 milyona yakın 
kcreste1ik, bundan ba~ka odunluk Ye 
kiimür için de ayrıca epey bir mık.tar 
ağaç keRilmişti. 931 senesinden sonra 

haşlamış olan in.::aatm f azlaJıj;ı cJJ'; :. t::, 

yıisyle hu kadar kesilmesine rağnıen 
kereste buhranı başgösterıniş, ve bu 
buhran 936 yılma kadar de,·am etmiş· 

Bu cünı lode~1 olarak ;oçen yıl ol· 
doğu gibi bu yılda Romanyadan ke
reste idbal etmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. Yalnız kuru iizüm amhala~ 
jt için 35 hin metre mikabı kereste 
getirilmiştir. Beher metre mikabı 62 
§İling 'e her şiling de vasati bir ]ıe
sapla 30 kuruş ettiğine göre 105000 
lira memleketimizden harice çıkmak· 
tadır. 

Bu vaziyeti gözönünde tutan Ziraat 

Yekiileti memleketimizde dünva ka
dar orman olduğu halde hariçt~n ke· 
reste getirilmesine nihayet vermek ü· 
zeı·e esaslı karaı-lar ittihaz ebniştir. 
Gelecek yıla ambalaj keresteleri mem
leket dahilinde ormanlardan lemin e
dilecektir. 

-
Tarlh kongersine gelecek 

Profesörler 
Yakında açılacak olan tarih 

kongremize iştirak edecek ecnebi 
profesörlerin bugünlerde gelmesi 
beklendiği cihetle, kendilerini i
zaz için icap eden her türlü hazır 
!ıklar yapılmıf bulunmaktadırr. 
Dünyanın hemen bütün büyük 

ilim merkezlerinden beynelmilel 
şöhreti haiz tarihşinaslar gelecek· 

tir. 

l Alış veriş 

Pendikfe 
Hayvan sergisi 

açıldı 
Hayvan neslinin ıslahı ve hayvan 

yetiştirmeyi teşvik maksadilc Kartal 
kaymakamlığı tarafından dün saat 
1 5 de Pendikte camlık mevkiinde 
biiyi.ik bir sergi a~ılmıştır , 

Serginin açılma töreninde birçok 
mebuslar belediye erkanı ve halk ha
zır bulunmuştur. Merasime Kartal 
gençler birliğinin bandosu tarafm
dan çalınan İstiklal marşile başlan
mış daha sonra baytar bay Rüşti.i ta· 
rafından da sergi ve hayvan yetiştir 
menin önemi hakkında bir söylev 
verilmiş ve Rüştünün söylevi biiyi.ik 
bir alaka ile karşılanmıştır . 

Sergiye 7 6 hayvan iştirak etmiş· 
tir. Bütün bu hayvanların sahipleri 
Kartal kazasının mülhakat köylerin-

deki köylülerdir. 
Birinci ve ikinci gelen hayvanlara 

ikramiye verildiği gibi diğer iyi ye
tiştirilmiş hayvan sahipleri de ikrami
yesiz bırakrlmam1ştır. Dağıtılan ik· 
ramiye dört yiiz lirayı mütecavizdir. 

Sergi üç saat sürmüş ve altıda ka-
panmıştır. 

5000 çocuk 
Bu yll ilk okullara 

yazılacak 
llk okullar derslere dört teşriniev· 

vel pazartesi gününden itibaren baş
layacaklardır. 

Bu münasebetle İstanbul kültür 
direktörlüğü okulların smıf, talebe, 
bina ve öğretmen kadrosu gibi muh
telif vaziyetlerini tesbit etmeğe baş· 
lam ıştır. 

Bu yıl şehrin birçok semtlerinde 
kira ile tutulan ve okul olmaya el
verişli olmayan 7-8 kadar bina bo~ 
şaltılmıştır. 

Bu okullar civardaki talebe ve sr 
nıf vaziyetleri müsait olan okullara 
dağıtılmış ve bazı semtleri de maarif 
ve belediyeye ait okul olmaya uy· 
gun olan binalara devredilmiştir. 

llk okula en fazla ihtiye; gösteren 
yerler; Üsküdar, Fatih, Eyüp kaza· 
]arıdır. Bumda bulunan yeni ilk okul 
binalarından bazıları çift tedrisat 
yapmak suretile bu yıl tahsil çağına 
gelmiş olan ora çocuklarını alabile· 

ceklerdir. 
Bu vaziyet kültiir direktörlüğü 

tarafından tesbit edilmektedir. Han· 
gi okullarda ne kadar şube açılacağı 
ve kaç talebe alabilece!;lerini g:öste· 
ren bir plan da hazırlanmaktadır. 

Bundan başka bu planda h;mgi 
semtlerin çocuklarının hangi ilk oku
la alınabilecekleri tasrih edilmiş bu-

lunmaktadır. 
Üç sınıflı olan ve tam teşkilatlı 

beş sınıfı olmayan ilk okul talebesi 
de yine planda gösterilecek olan beş 
sınıflı ilk okullara kabul edilecektir. 

Bu yıl nüfus dairelerinden alınan 
malCımata göre ilk oku11ara beş bin· 
den fazla talebe kayedilecektir. 

Öğretmen kadrosu da kültür ba· 
kanlığı tarafından yeni verilecek öğ'
retmenlerle doldurulacaktır. Bu yıl 
şehrimize taşra vilayetlerinden ve 
yeni mezunlardan SO ye yakın öğ
retmen verilecektir. 

İstanbul ticaret ve zahire bor· sasma dün muhtelif memleketler- Kültür bakanlığı ilk tedrisat es· 
d d pekterlerinin kadwlarom tetkik er 

en 112 ton buğ ay, 15 ton arpa, mektedir. Kadrolarm tetkik işi on 
11 ton yapak, 42 ton un, 42 t~;J gün zarfında ikmal edilecek ve aynı 
mısır, 34 ton çavdar, 7 ton nohud, zamanda yapılacak nakiller bu miid· 
10 ton keten tohumu, 12 ton tiftik, det içinde kendilerine bildirilmiş ola· 

ilk tedrisat mUfettlf~erı 

6 ton fasulya olmak üzere 291 ton caktır. 
mahsul gelmiş, 17 ton aisam. lstanbu 1 11ses1 direk tö rlUğU 

Dün borsada muhtelif mallar şu lstanbul lisesi direktörii bay Şe-
fiyatlar üzerinden muamele gör- rifin müfettişi umumiliğe alrnarnk 

müıtür .• Yumuf'lk buğday 6 e, ye«ne Kumkapı orta okulu di«k! 
ıert bugday 5.15, bakla 4.10-4.18, törii bay Bahanın tayin edileceği 
çavdar 4.28, yulaf 3.20, kuş yemi hakkında çıkan neşriyat asılsızdır. 
8.10 • 8.30, iç fındık 48 - 49, tif- Bay Şerif rahatsız bulunduğu için 
tik 129 - 134, yapak Anadolu lstanbulda tedaYİ edilmek üzere Kül 
57 - 61.20 kunıt üzerinden satıl· ti.ir bakanlrğr tarafından lstaııbul 
mıttır. lisesi direktörli.iği.ine getirilmiştir. 

Tarihi olr yalının 
dıvarını yıkh 

fü 'cll-.i ıık:;aııı l..:(ipriitlcıı lfığazA 
l 8. 1~ ele M iinir kaptanın iılurc• .. iııılı~ 
lıan•kı•I c><lı·ıı Şirkı•tilıayrİ) rııin :l:l nu
ıııaralı 'apııı 11 \ıı:ulolulıi~;.rı iirılPrİıı
ılc hii ük hir lt'lılikr ntlııtııııı:tır. \ n· 
pur lJ iiııldr i,kı>Je .. i ıııuıılırtlt"·İ rı in 
iııızulııııclı~ı larilıi ) alının iiniindrn 
kn rılırken lıir ;;iiri.iltii kııpıın•"· gcıni
ııin iiıı t:ıral'ı )ıtlıııın hulıı;c• ılı1H11·rna 
hinıni:;tir. ~lü~uılt.•ıne ııetirl':ıinıll' 'a

pur jçiıulc bir çı~lık kııpmıı~. 
- Batn oru1.ı can lwrıaran ~ok 

'? nıu . . 
\\· :ızı·lı•ri birilıiriui rakip etıııi .. tir. 

Çarpı~ıııaıı ın :ıi<ldclindt•n '11p11r geri· 
le111i~, ve ön taraf mel an aı·ılnn hir rah· 
rwclc~ı su ~irıılt'~e ha~laı:ıı~tır. fakat 
hiilıııcler (\lrlu~u için . u nıakinc dai

9 

rı>><İrıc girıııenıi,,, 'c 'apur )oluna de· 
'~un ederek Kanlıca j,,kele:-ine kıulllr 
gelnıi~tir. Hadiııt·tle hirka~ ki-:inin )a· 
ralamlı~ı ı-iiylenıııi' i~t· clı• diin Jıu lıu-" . . 
n .. ta aHikaclarlanlan ıtlılrğllltıZ ınalfı· 

mata giirc; İfüaııı·a lıiç bir zarar nl
ınanıı~. ) ulıı ız gcnıinin hurnn ha!ara 
u~raını~. ) al 111111 clunırı çarpılan yr.r
ılcıı ·nkılıııı~ııı. Kazadan haberrlar o· 
lan Şirket, aat 20,30 ıla 74 nunıaralı 
'apıırn Ktınlıl'aya giitiimıii~, kazazl'<le 
rrcıııinin volnılurmı 'erlerine hırnk· 
o • • 

nu~lır. 
Diin dcııiı. ıiuırı·t ıııiiılilrlüğii f ~n 

heyeti ile Şirketilıap·iyenin fen }u~) e· 
tinden birkaç meıımrtın i.::tirnki~ l<' hir 
konı i~yoo tı'~rkkiil ctnıiı;. lıiıcfüc t•tra· 
f ımla tahkikat ) tıpnıa~a hıı~lanıt§l ıı .. 
Diğı•r taraftan .. irketilıııyrİ) c <le a rıca 
tıılıkikat ) aptırnıaktadrr. Deniz Tic;ı· 
ret ıııiiıliirliiğii fen lu·) eti raporunu 
pazıırte:-i giinii ii~ledeıı ,,onra 'err<·ek-

tir. 
Üğrı•nıliğiınİ7.<' görr, ilk ıııhkikıılla 

kaptanın "uçlu olmadığı nnla~ılınak-
tadır. Çiinkii 53 numaralı 'apur mı· 
llolnhi~arı nı;ıklarmı1a nni olarak hir 
ı:;u akmtı;ına kapılnıı~. ıı) rıc:ıı giirii· 
len kılıç a~larnıa ) nklaşıııanıak irin 
ı:;ahile fazla ) :ına\ına~ıı rmr<'hnr kal· 

ın~tJr. = =-==:..:__;::..:.==== 
lthaU\t rejimi ka· 
rarnameslnde ya
pılan değlşlkllk 

Yeni ithalat rejimi kararnamesin
de bazı tndilat yapılmış keyfiyet dün 
Ankaradan şehrimizdeki alakadar 
iktısadi dairelere tebliğ edilmiştir. 
Buna göre: kararnamenin iki numa· 
ralr listesine bazı maddeler ilave 
edilmiş, üç numaralı listede bir kı· 
sım tarife numaralan değiştirilmiş· 
tir. Bundan başka iki numaralı liste· 
ye jüt ipekli ve incir ıımbalajmda kul 
lanılan kaba zenbil konulmuştur. Uç 
numaralı ]istenin gümrük resmi artr· 
rılan maddeler kısmındaki değişiklik 
de şöyledir. 11 5 B. C., ihtar M. 2 
sıkleti, 130 graından ağır olan. 

Gümrük resmi indirilen rnaddelt'r 

kısmına ilave t-dilenler: 102 tarife 
numarasınm niznsmdaki ihtarın so· 
nuna: (Çift ve müteaddit telli oldu
ğu takdirde her telin bh' kilosu 20 
bin ınetrec!e.n ziyade yani yirmi met
rik numaradan ince bulunması la· 
zımdrr. ) Fıkrası ilave edilmiştir • 

Sandıkburnundakl 
kaza hakkmda 

Sandık burnunda si.inne~ diiğünü 
yapılırken çöken gazino hadisesini 
tahkik etnıek üzere belediye h~yr:ti 
fenniye direktörlüğü alakadar ınii· 
hendislerden bir grupu bu işe menıur 
etmiştir. 

Mühendisler di.in iki bucuk ~aat 
süren bir keşifte buhınnnışlar ve ne· 
ticeyi fen direktörli.iğtine bir rnpnrla 

bildirmişlerdir . 
Yerebatan sarayı 

Yerebatan srırayrnrn belediyt: tn· 
rafından satın alınarl\k burasının as· 
ri bir şekilde tarnir ettiı ilmesine ka· 
rcır verilmiştir. Sara)' kısa bir nnid
det içinde tamir edilerek luılka açıl· 
mış bulunacaktır. 

ı 
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Atatürkü dinlerken • • Vatan ve hürriyet 
(Üstii l incide) 

dır. Neferler: "Biz açıkta kalalım, ziya
nr yok, siz çadıra buyurunuz." diyor
lar. Biraz sonra da daha büyük bir ülüv
vücenap ile bu iki arkadaşa, içerlerine 
saman doldurulmuş iki çuval getiriyor
lar ve bunlan yatak diye yere seriy<>r· 
lar. 

Ertesi gü-:ı süvari 30 uncu alayın bö
lük kumandanlarından bir yüzbaşı ge
ceyi aç geçirmiş olan M'!.utafa Kemal ile 
Müfidi kendi çaclrnna davet ediyor, on
lara bir çay ziyafeti veriyor. 

Bu yüzbaşı vaziyeti ve bunu icap et
tiren ve idame ettirmekte olan adamla
rın gizli noktai nazarlarını senclerden
beri devam eden tecrübesi sayesinde bi 
liyordu. O, Mustafa Kemal ve Müfide 
şu teklifte hulunuyor: 

- Arkadaşlar, görüyorsunuz ki size 
asla kumanclanlık vazifesi vermiyccek
lerdir. Bunun sebepleri vardır. Fakat 
bana hususi bir vazi/;e verilmiştir. Eğer 
siz bu vazifemde bana kontrolör olmak 
isterseniz ben bunu temin ederim. Yal
nız ~imdiden söylemeliyim ki bu kontrol 
neticesini kimseye bildirmiyeceğinize 
dair bana namusunuz üzerine teminat 
vermeniz lazımdır. 

Mustafa Kemal, Müfidin yüzüne bak
tı ve kendi kendine, şöyle bir muhakeme 
yaptı: "Bu adamın yapacağı şey. bcl!i 
ki netice itibariyle söylenmemek icab 
eden hicaplı bir şeydir. Hiç bir şey yap
mamaktan ise bu insana hicap veren me 
selenin mahiyetini anlamak kendisi ve 
arka:iaşı için bir kazançtır. O, bu tec
rübeyi yapabilmek için en nihayet bir a
daıru 'kusurlanndan dolayı affetmi§ ola
caktır. Bir a&mı kusurlarından affet
~k bir adamın kusurunu ele geçinnek 
ıçın yapılabilir bir fedakarlrktır .. 

Mustafa Kemal bu mülahaza ile ona 
söz verdi; Müfit de kendisine iltihak et
ti. 

Havran köylerinde gasp 
Şamdan çıkan mürettep büyük kuv

vet, sanki bütün Havranı sömürecek gi
bi, tertibat almıştır. Havran muhtelif 
mıntakalara ayrılmış. her mmtakaya bir 
kuvvet tahsis olunmuştu; bunlann vazi 
resi o mıntakaı:laki köyleri soymaktı. 

İlk Havran köyünde Mustafa Kemal 
ve Müfit, bölü:t kumandanının misafiri 
olmuşlardır. Köy odasın.da, piliç krzart
mal::n ve diğtr refis yemekler yeniyor. 
Ertesi sabah Mustafa Kemal, yüzbaşı· 
ya şu tek1ifte ~ıılunuyor: "Seyahatimiz 
esnasında mü~tcrek masraftan hissemize 
düşeni hemen ır.i verelim? Yoksa en S<r 

nunda tediye etmek üzere bir defter mi 
tutarsınız?" 

O, def ter tut=nak usulünü tercih etti 
ve öyle yapıldı. 

Havranlı k5y lüler, hergün ve her ge
ce, birtalcım in"anlar v~ bu insanlann 
bindiği hayo.:r :-ı k.r tarafından, yiye
cek itibariyle mahvediliyor, bu kafi de
ğilmiş gibi o insanlardan on senelik ver
gi isteniliy<>r. herkes kudretine göre bir 
veya beş mecidiye, bir veya iki lira ve
rerek kendini kurtany:>rdu. Bölük ku
mandanı bu işte son derece meharetli 
bir adamdr. Havranlılarm osrnanir im
paratorluğuna asi olduklarını ve bu a
damları mahiv ve kahretmek lazrmgeldi
ğini bir hüküm olarak tatbik ediyordu. 
Mustafa Kemal ve Müfit bu hükmün 
yanlışlığını, yerinde ve gözleriyle, görü
yorlardı. 

İki ayn düşünce: biri para toplamak 
ve bu parayı '"Paylaşmak düşüncesi, di
ğeri bu para toplam;ı mezalimine isyan 
etmek düşüncesi... 

Kuneytara'da 

Niçin? dedim. O bana ''seni öldürüler.I 
Bilemezsiniz ve düşünemezsiniz b~yi~; 
bugünbütü n Suriye ordusuna şam:l bır 

mUşterek menfaat vardır; siz bu men
faate mani olacak gibi görünüyorsunuz ; 
bunu kimse kabul etmez, hayatınız mev· 
zuubahistir.,. cevabım vermişti. 

İşte Mustafa Kemal'i bu seyahate 
sevkeden amil o adamın musırrane söz
leri olmuştur. 

Kuncytara ordugahı 
K•ıneytara osmanlı türkleri tarafın· 

fmdan türk cerkezlerinin oturup yerleş· 
melerine tahsis edilmiş bir köy.dür. O 
köy ve civarında b=r ordugah kurulacak
tı. Mustafa Kemal'in \ ' C Miifidin nasıl 
adamlar olduğu anlaşılmıştı. Ordugahın 

kurulması kendilerinden rica e.clildi · iki 
arkadaş bu vazifeyi yapmağa gittiler. 

K~neytara ort!ugahında heyecnn 
Ordugah Kuneytaranm yanında ku· 

rulmuştu. Oranın !lerkez t :irkleri o ka
dar misafirperver davrandılar ki her 
gece davetler yapıyorlar, misafirlere 
çerkez tavuğu yediriyorlardı. Birgün, 
kuvvetler kumandanına şöyle bir ha
ber geldi: Etraftaki ~erkezler orduga
hı basacaklar ..... Bu haber Musta· 
fa Kemal'e kadar intikal etti. O, şu ka
rarı vermişti: Vaziyeti gidip kendi gö· 
ziyl~ görmek. Bunun üzerine Müfid'e: 
"benimle beraber gel,. dedi ve iki ar
kadaş, yanların.da birer emirber neferi 
olduğu halde, dört nala sUrdüklel".İ atla
riyle garp istikametinde yol almağa 
başladılar. Bir aralık b:r tepeye geldiler; 
atlardan indiler: Mustafa Kemal o 
tepenin üstünden karşıdaki vaziyeti tes· 
bit etti, ve gece vakti Türk ordugahına 
baskın yapacak olan bir cemmi gafirin 
orada toplu olduğunu gör.dil. Tam 
bu esnada idi ki karşı taraf kuvvetleri 
Mustafa Kemal'i görmüşler ve beş 

on misli süvari kuvvetiyle onun üstüne 
saldırmak üzere harekete geçmişlerdi. 
Mustafa Kemal sükunetini bozmaksı
zın Müfide şöyle söyledi: Atına bin ve 
beni takip et .... Mustafa Kemal, Müfit 
ve emirber neferler atlara bindiler; 
Mustfa Kemal'in deıatet ettiği igtika
metlerde dört nala yol aldılar.Bu suret· 
le dü~nr şaşırtarak karargaha geldi

imha etmek için yukardan hir emir 
alıyorlar. Bn köyiin iizerine e' kedi
lcn km, etin kumandanı Ray T.iitfi(\ir. 
l\Tuslnf a Kemal ,·e Miifit hu harckf"t
te sakitdirlcr. Tam kiiyün kar 1 ına 
nclinıli;i zaman inanılmıyarak hir 
t"! " k k'" manzara giiriiliiyor: Ru te ·oy o ı;~ 
len hiiıiin o ınanlr kun etini mağlup 
edchilccck tertibat almı tır. O ,·akit 
km·,·ct kumandanı (Bay Liitfi) l\l u • 
tara Kcmal'e miirnr.aat ~eliyor. ''ııe ya· 
palım?'' diyor. f ı iraf etmek llizımrlır 
ki hı tafa Kemal hu kö)·ii mall\f'l" 
rnck iı:;temivorclu ~ çiinkii o hu kiiy 
halkını inkilfıp 'f" ilıtiliil namına ka· 
zamme hulıınnyordu. 

Şimdi emir Ye kumanda Mus~fa 
Kemale intikal etmişti. Mustafa Ke
emrine vererek onu bir istikamette 
mal bir kısım kuvvetleri Müfidin 
köye scvketti ve diğer bir kısım kuv 
Yetleri de çerkez kolağası bay Meh· 
medin kumandasında olarak merkez. 
den hiicuma kaldırdı. Mustafa Ke· 
mal. Müfidi öyle bir cepheye sevk
etmişti ki Müfit buradan hücum 
edemezdi ve esasen hücum etmeme
si lazımdı; çünkii o köyün halkı da· 
ha evvel Mustafa Kemale bağlılık 
sözü vermişti. Çerkez bay Mehmet 
aldığı emir iizerine merkezden hü
cum etti. Mustafa Kemal, daha ziya· 
de bu bay Mehmedi takip için, onun 
peşi sıra uiderek köyün içine girdi. 

Burada Mustafa Kemalin gördü· 
ğü manzara şu idi~ Köyliiler çerkez 
bay Mehmedi kt~tmışlar, taş ve 
topaçla öldürmek üzere idiler. Bu 
sırada idi ki Mustafa Kemal köye 
girdi; köylüler kendisini gorunce 
etrafını aldılar ve: "Sen ne dersen o 
olsun .. diyerek bay Mehmedi Musta 
fa Kemale bağışladılar ve affettiler. 

O KÖYDE BlR SEANS 
l\luhtarın odasında .. !\1ustafa Ke

mal, Müfit, kumandan Lütfi ve köy 
ağası. 

Mustafa Kemal söylüyor: "Bir 
hedefe, bit emele yürüyeceğiz. Birbi
rimizi tanımayan kuvvetleriz. Bu he· 
defte, bu emelde beraber kalacak 

ler . .Mustafa Kemal düşman vaziyetini mıyız) Hep birden ''evc::l,, Jiyvıldı. 
izah etti. Artık ordugahta onun sözii Bu "evet,, sözü bir mühür ve imza
dinleniyordu. KumanrJan Lütfi bu izaha dan daha yüksek bir namus sözü ola· 
göre tedbirler aldı ve çerkezlerin hücu· rak alınmıştır. Bugün dahi onlar 
mu vaki olamadı. Mustafa Kemale vermiş oldukları 

Kuneytara farlunda lbir l<öyc!e sözü, ve Mustafa Kemal onlara ver 
Birı:;iin hı tafa Kemal. arkadas ı diği sözü tutmaktadırlar. 

Müfitle beraber K uııevtarn arkında ORDUGAHTA BlR ADlUK 
hir çerkez kiiyüne giıİi) or. Kiiylii im M~ifit, Mustafa Kemalin yanına 

altın isabet ebnİ§. Dün akşam bu al
tınlarr bana getirdiler; vermek iste· 
diler. Ben tereddüt ettim. Bu tered· 
düdün sebebini soranlara: "Çünkü 
bu, bizim alışmadığımız şeydir; ar
kadaşım Mustafa Kemal bunu terviç 
ediyor mu},, diye sorduğum zaman 
bana: "Mustafa Kemale senin aldı
ğının birkaç misli verilecektir dedi· 
ler; ben de "müsaade buyurunuz, 
bir kere kendisinden sorayım,. ceva
bını verdim. 

Mi.ifidin bu sözlerini dinliyen 
Mustafa Kemal, arkadaşının bir ha
taya düşmüş olmasından ürkerek: 
"Sakın. paraları almış olmayasın,, 
diyor ve Müfidin derhal "hayır., di
ye cevap vermesi üzerine ona şu 
sözleri söylüyor: 

- Müfit, sen bugi.inün adamı 
mı olmak istiyorsun yoksa yarının 
adamı mı} 

l\füfit, zaten teklif edilen parayı 
kabul etmemiş olmanın verdiği bir 
gururla ve pek samimi bir ifade ile: 

- Elbette yarının adamı olmak 
isterim. 

Divor. Mustafa Kemal kendisini 
takdi~ ediyor "elbette alamazsm; 
ben de almadım ve alamam,, hük
münii veriyor. 
SAHTEKARLARIN ORDUCA 
• TıEŞHIRl 
Bir gece Mustafa Kemalin ordu

gahtaki çadın sanhyor. Kendisi 
ölümle tehdit ediliyor, h"'_sap ve ki· 
tapl;ıra mani olmak istediği için: 

Mustafa Kemal bunlara şu sözle
ri söyliiyor: 

- Arkadaşlar, ben gerçi mektep· 
lerde riyaziye o~uyup öğrendim, fa~ 
kat qu sizin hesaplannızdan bir §ey 
anlamam. Tabii sizin hesaplannız 

en doğru olmak icap eder; fakat bu
nu ordu merkezinde kontrol ettir
mekten çekiniyor musunuz} 

Buna "hayır., cevabı alınca: 

- O halde, diyor, me.sele yoktur; 
müsaade ederseniz yann bir arkada
şımızı Şama göndeririz; orada en 
yüksek muhasip kim ise bu ı~ı ona 
hallettınnz. J::Senım ny3zıyecıtıgım 

bu hesap meselesine akıl erdirmeğe 
kafi gelmiyor. Efendiler ben namus
lu bir adamım. Benimle arkadaş 
olanların da namuslu olmaları gerek 
tir. Sizin bana bahsettiğiniz hesapla· 
ra benim aklım ermiyorsa ve bunu 
Şama gönderip tetkik etmeği teklif 
ediyorsam buna bir şey deme~e hak 
kmız olmamalıdır. Yarın Müfidi Şa· 
ma göndereceğim. 

MustAfa Kemal kuvvet<;~ ve mu· 

gelenleri ilk iirn•e İ) i giirıııiiyor: iyi geliyor ve şunları söylüyor: 
karfılanııvor, lıunları .in o' uculardan - Bütün bu seyahatte çok para 
sanıyor. Buna rağmen hıstafa Kemal kazanılmış, benim hisseme oldukça 

ve ~lüfidi alelu tıl e'lerine kalıud c· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
diyorlar. :'ılıı tafıı K<'nıal hir miiılrlf't ı 11 eylül cumartesi matin~lerinden :tibaren ı 
bu k;1 ·liilcrle konu1'ııyor 'e çok ge~- 5 A K A R y A Sineması 
ıneden onlar Mu tafa Kemal"den Iıoş· 
!anıyorlar, ona öz 'eriyorlar: " iz, 
diyorlar, ne c1f'r eniz yaparız, f aknt 
ıle, let di) c fiımliyc kıHlar kafonıııı c-

1 zen hu idarenin emrettiğini yapma· 

Mevsimi, en güzel insani bir hiuin ifadesi olan 

GCNAH ÇOCUGU 
yız .• , OYNIY ANLAR: 

Namusl;ôranc hir rmlnşmn FRANÇOISE ROSA y _ FELl.f OUDART - HELLA MULLER 

filmi le açacaktır. 

Kuneytara cinırınclaki o. ınanlı 1 İlaveten: En son çıkan PARAMOUNT dünya haberleri •••• 
~ı~etleri orad~i kij~Je~r~J~eı~ı~h~i~r~iı~ıi~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~~-~-~~~~~-~~~-~ 
............................ llİlll .................... _ 

BUGDN - Şanlı Ordumuzun 

Trakya Manevraları 
7ürkc.c sözlü ve SC!lli 1000 melroluk büyük film ve 

BEYAZ KADIN TiCARETi 
Avrupa Ye Amerika arasında gen.:; kızları tuzağa düşürnıek ic:in çalı§arı çetelerle hükfımetlerin, polisin 
milthJş mUcadelelerl - Hakiki hadiseler _ Cemiyeti Akvamın takdir ve taltif elliği büyük bir film - Herkesin 

gönnesi lazım gelen Fransızca söılij bir eahcser. · 
Baş rollerde : KATE Dö NAGY _ JEAN PlERRE AUMON1 But;Un saat 1 ce talebe scatıSı vardır. 

Mustafa Kemal ve Müfit, osmanllılık 
namı altında yapılan bu büyük havdut· 
luğun ne olduğunu anlamışlardır. Bunu 
yapanlar hakikaten haydut insaıılardr. 
Bu hakikatr anladığı dakika, Mustafa 

~m~Müfid~~~~eri~~~i: ~-·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~. 
- Hatırlar mısın Müfit, Şamdan bu 1 •• M E L E K SlNEMASfNDA: NEF1S..EGLENCEL1 

kuvvete iltihaka karar verdiğimiz daki- Bu g un ZEVKLİ Fransızca sözlü büyük kome&ı 
kada karşıma bir s:ivari mülazimi çik-

mıştı, • bana: "Beyim, size büyük hür- A s e v d a ı ı ı a r 
metim vardır. Bu sefere gitmemenizi z g ı n 
tavsiye ederim , demişti. Ben sormuş-
tun": Niçin? Süvari mülaz.mi şu cevabı 
vermişti: "Hayatınız tehlikeye girebiliı 
de, onun için.,. Ben bu adama tekrar: 

Va lilil va diri 
(Hıı i.,fmli tefril~ mı:: 1,a:ıım:ıı• 

çoldzığı•ııd-ın dol~yı bugiiıı l•onulanıa. 

dı; özür dilcri::.) 

Başrol1crde: GABY MOJ?I .. EY-MARIE GLORY.ANDRE LUGUET 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri gazetesi ve ŞANLI ORDUMUZUN 

TRAKYA MANEVRALARI 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE SESLİ FİLM Seanslar saat 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da ••••••• 

hitçe öyle tedbirler almı§lı ki b111 
sap sahtekarlan ona rnuka"~ 
edemiyeceklerdi. 

KUNEYTARADAN ŞAMA: 
MOFrr 

Mürettep kuvvetler hırsızları 
dikkatli idiler. Onlar Mustafa KiJ 
li imha etmeği düşünmü§lerdi: ··ı 
Mustafa Kemal bunu anlayıp 
birli bulundu ve arkadaşı Müfidi 
ma gönderdi. 

DÜRZÜ SINIRLARINDA 
MUSTAFA KEMAL 

Artık Mustafa Kemal, akıldt 
tulması lazım gelen adam olmuf 
Osmanlı kuvvetleri Cebelidü 
karşı karşıyadır. Osmanlı kuvvj 
nin merkezi .. Busrulharir,. dir. 
manlı devrinde bu "Bursul ~ 
Dürzülerin daima muvaffak o .. J. 
Iarı bir merkezdir. Mustafa K 
ornda bir Türk kumandanının ~ 
zar taşında şu yazryı okudu: 

"HÜSNÜ BEY KARRASEJZ! 
KURBAN GlBI OWU ŞEHı~ 

Karrase, Mustafa Kemalin 
sup L1lduğu kuvvetlerin bulun 
Bursulharirinyakınında bir yerdir 

Basrulharir merkezinde topl 
olan Osman1ı kuvvetleri talim ve 
biye ile me.şguldiirler. Onun 
rrsında Dürzüler gayet kuvvetli 
vari ve piyade kıtaatile, bir gürıı 
Osmanlı kuvvetine taarruz e<!İ 
lar. Taarruz eden kuvvetler çok 
iktir. Talim hanede bulunan Os 
kuvvetlerinin kumandanı d 
Mustafa Kemale müracaat edi 
Ne yapalım) diyor. Mustafa K 
cevap veriyor: "Talim ve tat 
nrza devam buyurunuz.,, 

Kumandan telaşla: Fakat görf 
yor musunuz, hücum ediyorlar 
mesi üzerine Mustafa Kemal fil 
vabı veriyor: 

"Evet görüyorum, ancak bcıı 
lan bilirim; onlar namuslu a~ 
dır kendilerine silah kullanma 
ra kat"§ı silah atmazlar.,, 

iNtekim oöyle oluyor. Q 
ı.. .. • • cLl"""lue hU\.:um edneJer ~--' 
bele görmeyince §aftrıyorlar, ~ 
şac:ak adam arıyorlar. 

Onlarla Mustafa Kemal korı1 
yor, kendilerini o gece misafir~ 
Y.Or, şeflerile arkada§ oluyor ve._"' 
gün hepsini yerlerine iade eylır 

·BiR SAHTEKARLIK 
Bu hadisenin ertesi günü ~ 

jandarma kumandam olan bir d1'i 
]ay, mürettep kuvvetin bulun t 

yere gelmişti. Kumandan bay ı..ı" 
ile körüşüyordu. Mustafa Ker118~ 
bu içtimaa davet olunmu§tU. ··le" 
jandarma kumandam Dürz\J ı;, 
püskürtülmesinden dolayı baY 
fiyi tebrik ediyordu. Çok narı111 

bir adam olan kumandan: 1-1-. 
diyor, biz püskürbnedik; on~r 11 
ler. 

Jandarma kumandanı ısrar eeli~ 
du: Hayır bu mcse1eyi :zatı~~ 
arzederken behemehal püskurt'Jj 
diye yazmak 18.zımdır mütal~ 
bulunuyordu. Şam jandanna fi 
mandam zatışahaneye yazıla~~ 
grafın müsveddesini kaleme ~ ~ 
nı Mustafa Kemalden rica e tti· . 

tıJ· tafa Kemalin cevabı şu o]mu! fi 
- Ben böyle bir sahtekarl~ 

olamam. Esasen ortada g~liP.. ~ 
da yoktur. Fakat hakikatı soYI 
lazımsa onlar kazandılar. ,.9 
Şam jandarma kumandan~: "'-~ 

henüz cahilsin; şalı§ahaneyt l b' 
mamışsm dedi. Mustafa K:;d7. 8f 
sersem adama şu cevabı v . _:hlıı' 
cahil olabilirim, fakat §Stıf'"'~~ 
olan zatın cahil olmaması ve.ııııl 
ı;:ibilerin mahiyetini anlayabı 
lazımdır. 

NETİCE ··J11le': 
Bu yazının başındaki ilk cU~ 

dönelim: Şamda, Hamidiy~ l~ ~~~ 
da, iic Tiirk zabiti. Bu zabıtf~J:r. ıı 

L .. t 10t ,,.ıf tafa Kemal, Müfit, ve u elfl/ 

L .. f" H h k~ t ı idare .. rıe ut 1 avran are a ın arıı .J: 
olao kumandandır. Çarşıda { Jjı rı' 
ken Mustafa Kemal dikka e P'jl. 
B 1 .. f. . ... da rizr11 ·r c ay Jut ının ayagm r bı e" 
talonu var; fakat kundura~ıdı'· d' 

me değil, alelade bir a~k_!:j·Jte' ~ 
eğer bir yanh§lık e!en ac; 

1 

ç 
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Başpehlivanhk müsa-
bakaları dün başladı 

(ÜHr11m I ucirle). 
Bekirin hakimiyeti ile bitti. l'etrJka Numarası: 2 [Tercüme ve iktibas Jıakkı mahfuzdur 1 

··. Q SJY 4~TdOP0~ 
onun e ... 

bıı 

l'ürkiye mahvedırmek 
Jkinci devrede Yıldırım Bekir kıs· 

İS t e n İ rk en men hakim güreşti. Netir.ede Yıldr 
rım Bekir ekseriyetle ve hiıkmen ga
lip ilan edildi. 
PEHLtVANKUYLU MUSTAFA· 6_.....~ 

NlŞANTAŞLI LUTFI lstanbulda ve erkeklerin kadın 
gidecekleri mesireler hakkında 

Güreş çok sert başladı. Yedinci 
dakikada Mustafa kafa kolla Lütfi· 
nin srrtmı yere getirdi. Tuş olduğu· 
nu h:ıkemden ba ka kimse görmemiş 
ti. Mustafanm galibiyeti ilan edilince 
h~lk itiraz etti . Karar değiştirilme· iradei seniye sadir oluyordu 

Diinl~ii kısmzn lı iilfi..wısı: ~. ·· ~ · 
(Pı·trPsburid'ı Grnn lhi.~f>.~ 

11 nfrmin VPNl"'f bıhiilı: bit sii.
t ' flrP ... Çar i\ ilınla i I P İn ~ılı Pre 
.'ir>f'n· ba~bıış;ı VPrmi.~'er lamu
§"1)'orlar rv im/o TiirkiH'nh 
lı n•a t'e ö"iim lırtlirıdı, l;ulun· 
~lu~w111 hP\'Prmıla nn/1111,or ,,,, 
f rıgiltr>rc ilı• birl<'şmf'/.- i··tp\ 01 

/;ıpUiz se/iri 11hsi 110/ı·t(l ;llazrır 

• k 

da 'ı '''r .. r • r t '<? U• fı"'YPrP lıir s•' 
olma:," diyor. İnwliz /mbi;,,.. 
si "'' ffos, ·n i/,, bu mahsruln 
Tı:-mfiltir olamı rnra;Jmı bitdi· 
rıyor. J 

~o~ta.nb~~ son ~.enelerde üsti.iste bir 
ı-. I ) enılıkier gormüştü. Avrupa ka-
t'l aıı . l . 
h.. genış emış, temas fazlalas-
··ı~~ ~ 

Vakt'l b w • }·ıkJ · 1 e ogazda işliyen pazar ka· 
hn ab~ arasında akşamlan yolcu taşr 
~lls ır vaı:ur vardı. Halbuki şimdi, 
lak Çarı Nıkola lngiliz sefiri ile mü-
1-fa;t~ar yapc:.rken lstar.hılda Şirketi 
b<\şkrıyb~ kurulmuş ve şehir hayatına 

E: a. ır renk gelmişti. 
baJ 81kı köprü, tersanede yap, · · du-

ar a v .. k 1 
~il e mu er 1me surette tamir 

erek · k 
~litrı Yerıne onmuş, bir de 
herk atname yapı1mrştr. Köprüden 

11 k"Y-ıtls parasız geçecek, fakat bazr 
t~~it~~ ~~bi olacaktı. Bu ka;ıtlar 
~'em• ~stunde srgara ve çubuk 

//ar fi bn§Tamntlım cl'l'cl I sltmbul mr>sİrf>,1<'rim1rn 

si tersanede küreğe konmuştu. Bu,/ Bu güzel şehrin eşsiz gezme yerle· 
günün yegane dedikodusu idi. Hırsrz rine gidebilmek için şiddetli kayıt ve 
Jıl<lar devam ederken hükumetin şartlar vardı. Bunlara riayet etmiyen 
idaresizliğine hükmedenler onlar ler gezmeye giderken dönüp dolaşıp 
yakalanınca "Babı zaptiye,, yi alkış- ~?~~ zap~iyeye düşer, üste de ceza 

lamağa başladılar. . . gorurl~rdı. . • • . ••· . 
Fakat şehir tam manasıle bır Emırlere rıayet ıçın hır de ıradeı 

"haşarat yatağı,, halini almıştı. Muh seniyei ,cenabı padişahi,, sadır ol· 
telif mahkumiyetlerden dzak yerle- muştu. 
re nefyedilenler bir yolunu bulup Boğaziçi, lstanbu) ''e Üsküdar 
tekrar 1stanbula geliyor ve burada seyir yerleri şöyle aynlmıştr- Boğaza 
etrafı kasıp kavuruyorlardr. Cinayet seyir yerleri şöyle ayrılmıştı- Boğaz 
işlr:nmediği gün olmuyordu. içinde kadınlar yalnız Kiiçüksu ve 

Mesele padişah Mecide kadar ak- Göksuya gidebilecekler, buralardan 
setti ve sordu: ''1ska yere gitmeleri sureti katiyede 

l'let
8
i e ve gece yatsıya kadar fe· 

i'eçtn:kgeçmemek. Yatsıdan sonra 
C .. .. esasen yasaktı. 

latqtıb:~n v~k~a:ma gelince: Bu 
~•~t da hıçbır vakit eksik olma· 
~<\det· Milletin ve memleketin mu
l~t k eratı ne kadar korkunc akiber 

- Prangaya konulanları müddet· menedilmişti. Cuma ve pazar günle
leri bittikten sonra memleketlerine rinden maada günler de kadınlann 

b· arşrsında k ı k J • tr ~.. . a 1rsa asın, şehrin 
'v Urnresı fa 1' · · d ~ h Ik a ıyetını evam ettirir 
{)lıı~. a daha çok hunlarla meşgul 

1 Siy • 
~~· ast vaziyeti · "tıd 1 erın en gergin gün· 

81~Ja11 e stanbulda bir pastırma hır 
ı şebekesi ele ge~irilmiş ve hep· 

~ )kkak b" 

tardetmiyor musunuz boğazın diğer yerlerine gitmelerine 
- Muzır eşhasın hepsi yol mas- müsaade edilmişti. Yalnız yanlarında 

rafr ve mekulat bahası dahi verilerek erkekleri bulunacak ve ''gayet edi-
tardediliyor. hane,, gezeceklerdi. Erkekler, cuma 

Mecid karannr bildirdi: günü kadınlara mahsus olan Göksu 
- Muzır eşhası tardolunduk· ve Küçüksuya gidemezlerdi. 

larr y~r~e n:uhaf~za edemiyenler, Üsküdar tarafının seyir yerleri pa· 
masanfı tardıyelerıni öderler. Mah- zartesi ve perşembe günlerinde yal· 
kumlardan hiç kimse f stanbulda ka· nız kadınlara mahsustu. Kadınlar bu 
lamaz. iki günden başka bu seyir yerlerine 

İşte o günden sonr:-ı lstanbulda, ayak atamazlardı. 

dı. 

KARACABEYLi 1SMA1L - ARA
BACI HÜSEYiN 

Dinarlının kardeşi Karacabeyli Is· 
mAil ile arabacr Hüseyin de sert baş
ladılar. Hüseyin göğüs çapraziJe fs· 
maili yere düşiirdü. Yanm saat so
nunda fsmail hükmen galip ilan edil· 
di. 

JZMtRLl HÜSEYİN CENGEL 
ABDULLAH 

Geçen seneki güreşlerde halkın 
alkışlarım toplayan Çengel Abdullah 
ringe çıkar çıkmaz saldırdı ve iki da
kikada Hüseyinin sırtını yere getirdi. 
Bu suretle ortaya güreşenlerin sonu 
alındıktan sonra başaltına güreşecek· 
ler rağrıldı. Kura çekildi. 

B ı~ı./tı giirl'~lenlmı fı,.yrrnnh bir 
~u/rn (' .. 

dü ve iki dakikada sırtını yere geti· 
rerek yendi. 

Güreşlere bugün saat on altıda 
devam edilecek, orta, baııaltı birinci 
ikinci ve üçüncüleri seçildikten son· 
ra Tekirdağlı Hüseyin ile Mülayim 
başpehlivanlık için boy ölçü ecekler· 
dir. Müsabakalar geceye kadar süre• 
cektir. 

ilk olarak Sındırgılı lbrahim ile 
lımitli Enver tutu§tular. Ve yirmi 
altıncı dakikada lbrahim kafa kolla 
Enveri yere düşürerek tuşla yendi. Değlrmencller kongresi 

On üç dakikada Yozgatlı Celal 
tuşla pomak Ahmedi yendi. 

Hakemin daveti Üzerine Tekir
dağlı Hüseyin. Mülayim, Adapazarlı 
Arif, Babaeskili lbrahim ringe çıktı· 
lar. Kura çekildi. Hüseyine İbrahim 
Mülayime Arif isabet etti. 

Ve ilk olarak da Arifle Mülayim 
güreştiler. Mülayim bir dakika sonra 
Arifi yere dü§ürdü. Arifin beş daki
kada tuşla yenileceği zannediliyor
du. Fakat hiç de öyle olmadı. Müla
yim birçok oyunlar tatbik etmek is
tiyordu.. Arif hepsinden kurtuldu 
ise de J 6 ıncı dakikada sırtı yere gel
di. 

Halkın alkışları arasında ringe çı· 
kan Tekirdağlı Babaeskili lbrahimİ 
birkaç elenseden sonra yere düşür· 

Göı üp düşündükçe 
"'"""'""'"""'"'''"'"""''""'"''"ll111111ııını11111ılft 

Bu yıJ iJktefrinin 12 ainde Pa
ris'te ilk defa olarak beynelmilel 
değirmenciler kongresi toplana· 
caktrr. 

Dün alakadar iktisadi dairelere 
bir mektup gelmit; memleketimiz
den bir krsım \eğirmencilerin itti. 
rak etmeleri istenilmiştir. Keyfi• 
yet alakadarlara bildirilmittir. 

NiKAH 
İdare arkadaşlarımızdan Ba· 

yan Sevim ile Anadolu Ajansı 11-
tanbul şubesi memurlarından Bay 
Sedat Taylanın nikahlan dün saat 
1 O da Divanyolu Eminpaf& ıoka· 
ğmdaki evlerinde birçok samimi 
dost ve arkadaı larınrn huzurlarile 
icra kılınmııtır. 

Bu iki kıymetli arkadatımıu 
sonsuz saadetler dileriz. 

Öcmü alıyorlar acaba ? 
Yazan: S. Gezgf n l '.~stafa ır sefalet manzarasıdır. 

·1.ıtfid Kemal bunun sebebini bay 
}·or: en soruyor. O, şu cevabı veri-

. '-1( 
clır ernal t..,,,k'k t Oo d "" Wo• "b' · 13 • n., ı "' gor ugun gı ı-
Yok. Undan başka panta1onum 

~o?dç arkadaR ça d .. .. k b' " ~e e . . ·. l°!';J a yuruyere ır 

bir ''tard., faaliyeti başladı lstanbul tarafında Kağıthane c~-
Suistimal almış yiiri.imüşti.i. Bü· ma günleri kadmlara mahusustu. 

yiik memurlar birbirlerini kati yen Çırpıcı ile Veli efendi çayırlan er
çekerniyorlar, hep birbirleri all"vhin<' keklerin gezme yerleri idi. 
isnatlarda bulunuyorlardı. Meclisi Bunlardan başka pazar glinlcri ka· 
vala, durup dinlenmeden birer tarafa dmlar hiç bir gezme yerine gidemez
nefyedilenlerin evraklarını tasv;p !erdi. 

Dünkü gazetelerde gördüm. Pa·ı şünebiliriz. Biz erkekler, en bi· 
ris1i methur bir dans yıldızı, ken· tik, en kötürüm yatlarımızda, en 
dinden otuz yaş küçük bir delikan- körpe, en tiril tiril tenli kızlarla 
Jrya varmış. Aksi gibi bu haberin evlendik. Buruşuk gövdelerimizi 
altında bu yeni evlilerin re1imleri onlarla merhemledik. Çatlak ha.-
de var. Rötüf, boya, krem, düzgün rap vazolarımrzda bu goncalann 
katları, kadının yüzündeki zaman boyunları büküldü. Renkleri ıol· 
tırnaklarının izlerini silememiş. du. Yaprakları kıvrıldı. ~b·ı ' tçıne ancak iki üç adam sı-

ediyordu. Şehrin o devre ait en di~- . YARIN: Siislii kadınların genç 
bte {ayan trırafr da gezme yerlerı- esırler kullanmamaları hakkında alı-/ ı. 1 ec ı 

~allın ~i(, hücre kabilinden bir dük· dir. nan tedbirler. 
~I' J\.f Otıi.ine gelivorlar .. thırasr tüc-

iik1 ""Ustafanın ( 1 ) ticarethanesidir. 
" ıt~nın ... 
~d,,. 0 nt.ind...: duruyorlar. Aya· 

bir lamba ile kapıyı açıyor, '•buyuru-, cağımız ~eyleri sizin dinle~eniz caiz 
di değildir. nu:ı:., yor. 

Burun kanatları altından çeneye Hem insafsızlığı o kadar ileri 
doğru derinleşe derinleşe inen götürdük, ki hazan bunlardan bir 
keskin çizgiler, göz kapaklarının kaçını birden, po~aum~' • kolla~ı· 
yorgun süzüklüğü, dudaklardaki mızla kucaklayabılecegımıze bale 

Q' .. ayakk b 
~tada a ı yerine nalm bulunan 
letinenı ta__kır tukur yürüyerek ken

tıtl.ıtacak dogru ı;t"eliyor ve dükkanda 
ll'lı ·• .. Yer olmadığı için dükka. 
~ onune b' k Dor. J\.t ır ar sandalye koyduru· 
likka tıs~fa Kemal meraklıdn : 

l>or tırn ıçini görmek istiyor airi-
v • raflar . ' ... 
lir. Ort d da bır takım hafif eşya 

8tlıı}',.J· a a uzun bir masa duruyor 
qQ~ 1 

lilt e, tıbba ait Fransızca kitap 
Var M 

l°l~tı · ustafa Kemal bunları ka· 
t tıyor · · · 
ll}'0 r: Ve tıcarethane sahıbıne so-

'- S· 'J ı:z t .. 
lıtılı> d uccar mısınız, filezof mu-

~·.:ımda diinyı:ı karcınlrKtrr; bu ev' O gittikten şonra orada kalanlar 
de karnnhktrr. O qecf.". yalnız doktor inkılaptan, inkılap yolunda ölmekten 
veya tüccar Must3fanın elindeki ~ahsettiler. ~IJ.ust~fa Kemal: Mesele/ 
lfü-. ... 1ıa ·~ık vermektedir. olmekte degıl, olmeden idealimizi 

Toplantı doktor ve tiiccar Musta· yaratmak, yapmak ve yerleştirmek· 
fanın evinin bir odasmda oluyor. tedir. 

- İhtilal yapmalı, inkılap yapma- Bundan sonra dc'.dor Mustafa, 
Ir. bii tlin hara re tile Mustafa Kemale 
Bı· ... •ı sö··]iuen doktor v~ya tüc-, bağlandr. 

car Mmıtıd-d•r; devam l"d yrır· O gece orada inkılap yolunda ça· 
- Ben tıb1Jiyen ~n s'Jn. 8!nıf ınr'lrt lrşmak üzere bir cemiyet kurulmuş 

ik"n bu emeli l~k'.p ettigım ıçın ev"r.· ve buna YATAN ve H0RR1YET 
la meht~rhandc yattım. sonra sü- adı verilmişti. 
riildiim. Co1< krymetJi arkadaşlarımız SURiYE - MAKEDONYA 
vardrr. inkılabı vanmalryız. 1\1 f K ı S · 

J\ı1 ··t· w k Jk k ba.Ymyor· usta a ema urıyede müm-u ıt a:vaga ·a ·ara o · .. _ 
Behemehal yapmalıyız. kun olan_r yaptıktan son~a Makedon-

bitkin gülümsemede, bütün acılığiy inandık. 
le göçen bir varlığın mezartafınJ Şimdi çağın değişmesile bu ev· 
yazmıtlar. Ienme ahkamı da değİ§tİ itte. Pa-

Gencin de yüzü inadına gergin risli şantöz, !kendinden otuz ya, 
ve parıl parıl bir zaferle bakıtları daha genç bir delikanlıyı al.malda 
yanıyor. Gazeteler bu evlenişin bu değişmenin bir tarafını daha 
nasıl bir başlamrıçtan doğduğunu yırtmış oldu. 
yazmıyorlar. Yalnız. bu kadının Bugün fU hadise karşıs1nda k..a.
elli senedenberi bütün Fransayı dmr takdir etmemek elimden gcl-
bacaklarına aşık ettiğini söylüyor· mez; fakat onu alan erkek için de 
]ar. gönlümde böyle İyi duygular bu-

Otuz yaırnda ~İnç, genç bir er- 1amıyorum. Eğer karşımda resim 
kekle altmıtlrk hır hatunun kerı gibi uğursuz diJJi bir vesika olmıt
kocahğr ne biçim feydir? bilmem. sa, kendi kendimi avutur: 

.)'iic:' oktor musunuz nesiniz~ . 
'tiirc:ar Mustafa şu cevaı veriyor: 

l°lıış ~ ·C":\lrını, bıı kitaplar eskiden kal· 
~il' ·ey erd" U 

i\ ok ır. nutmamak icin ara 
" ılı-um . 

~ .. "\l' _, . 
Jvı arıan .. 1 

lıst;ı f '5"!1 er ı:reriyor. Bir <"ece 
111'ıt (2) Keın~J. l\1iifit. dnktor Mah· 
~Vj"~ • _,~e '-iitfi. tücc;u Mustafanın 

Bu kadar ciddiyrt ve katiyet kar- yaya geçıyor ve Şamdakı eserini Ma
şrsmrla bC\v Liitfi: Ben, diyor, çoluk kedonyada da kuruyor. 
c;ncuk sahibiyim. Namuslu bir adam A Evrensel ve tarihi için, 1908 inkr 
oldu~um için size t?bi olurum, fakat Jabmm es~smı Şamda, doktor Mus· 
benden bir şey beklemeyiniz. tafanm evınde aramak ]azım gelir. 

Amma. tuna kuvvetle inanıyorum _Adam sende, derdim, yaıtrın 
ki aaadet, bir rüya kadar çabuk ne çıkar. Kadınlar genç ve yatlı 
geçecek. Hele erkek, bir sabah on- diye değil, güzel ve çirkin diye !f· 
dan daha erken uyanırsa, bu aşkm ralamrlar. Bu kadın, belki altmr• 
ufkunda kanlı bir kıyamet gü- yaşım, allmıt bahar gibi taııyan 
ne'i de doğmuf olacaktır. bu güzeldir. Belki caminin ken-

Fakat öyle sanrmn, ki Fransız disi kadar büyiik bir .mih.rabı ~ar· 
yosması, bu gönül sırrını herkes- dır ve bu mihrap yerlıyerındedır. 

~i'\ l ı:.ıcııv t S 
!'\ ık b· - or ~r. · <\mm cıkmaz ka· 

St.ıl ır ~ok '" ı ?)otla ·T .. a~rnc.a bir evin kapısını 
r. uccar Mustafa, elinde 

O dakikaya kadar :ırkadaşlarrnı (l) Çonım ııayla\·r Dr. Ray .Muııtnfa Cllll. 

M f K l O tekin. 
ııadece rlin1iyen usta a ema : 
halde, diyor, siz buradan derhal gi· <2> .ıuustaJ'a Kt>mnl"ln mlllrlt lnlillAPS"r ar. 

diniz; bizim bundan sonra konuşa· kada'larmda.n blrf. -

ten iyi bilir ve gafil avlanmaz. Fakat ah fU kör olası fotoğraf, 
Bir bakıma göre hu evlenmeyi fo3anda bu teselli duygusunu da 

kadınlığın bir öç alıfı gibi de dü- bırakmıyor. 
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25 bin Çinli nıüslüman 
harekete geçti 

Harp kara, deniz ve 
havada devam ediyor 

Tokyo, Ll ( \. \.) - .:\luk<len'<len 
bildirildiğine gtirc, Siııkiııng"ın cenu
bunda tcha ~üd etmİ§ olnıı 25.000 
Çinli ıııü-Himan• komünist f ırka~mm 
tesiri ile isyan <'lmişler ve Kasugor'u 
işgal cylemi 'lô lerdir. Bunlar, Urudıi 
istikametinde bir tanrnız icra ı mak· 
adi) le şinınle doğru Hcrleınekte<lir

ler. 
BÜTÜN GÜN DEVAM EDEN 

HARP 
Şanghay 11 (A.A.) - Royter 

bildiriyor: 
Potungda Japon harp gemileri 

ile Çin bataryaları arasındaki harp 
gün ve gece devam etmittir.. lki 
taraf da hiçbir netice elde edeme· 
mittir. 

Gece olur olmaz Çin hava kuv
vetleri Japon gemileri üzerinde 
mutat uçuılarma baılaınıılar ve 
bombalar atmıılardır. Bu esnada 

Berllndekl heyetimiz geldll 
Türk - Alman ticaret anlat • 

muı müzakerelerinde memleketi· 
mizi temsil etmek üzere Berline 
gitmit olan heyetimiz azaları an· 
laıma imzalanmıf olduğu cihetle 

Dün :Avrupa Ekspresiyle iç 
memlekete dönmeğe başlamıılar -
dır. 
Ticaret Umum Müdürü Mümtaz 
He Merkez Bankası seflerinden 
Cabir !ehrimize gelmitlerdir. iç 
Ticaret Umum Müdürü doğruca 
İstanbul Türkofis ıubesi direktör
lüğüne gelmiş, Ofis müdürü Suphi 
Ziya ile bir müddet görüımüştür. 
Bay Mümtaz bundan sonra Ticaret 
Odasına gitmiş, burada ila Oda u
mumi katibi Cevad Nizami ile an -
laşma etrafında görüşmüJtür. 

iç ticaret Umum Müdürü Müm· 
taz bu akıam Ankaraya hareket 
edecek, lktıaad Vekiline anlaıma 
etrafında izahat verecektir. 

.Ticaret heyetimizin reisi Faik 
Kurdc;:;lunun memleketimize av
deti J-.iraz daha .gecikec~ktir. 

TUtUn rekoltemiz 
Bu yıl tütiin rekoltemiz yapılan 

son tahminlere göre 66.882.000 ki
lo olacaktır. Kemmiyet itibariyle 
dahili istihlak ihtiyacı ile ihraca· 
tımızı normal olarak karıılayacak 
olan yeni rekolte, keyfiyet nokta
sından her yıldan daha iyi bitmit· 
tir. Bu itibarla bu yıl ecnebi fir· 
malardan tütün üzerine mühim ta· 
lehler alınacağı anlatılmaktadır. 

Balkan Erkanı 
harbiyesi 

29 Tf.':'HINiJ·~VVEf~E A 'KARADA 
TOPL TACAKLAR 

Sofya, ( Husu 1 luhabiriınizden ) 
- HaYa ajnnsmm }Jildirdiğine göre. 
Balkan pal.tına dahil Balkan hükiı-

mctlerinin Gt•nel Kurmay Başkanları 
29 teşriııievYclılc Anknr:ula toplana • 
caklarılır. 

V HN \D \ GiZLi BfH KO.Mt 'İST 
1 E~K il. \'I 1 

ofya, ( Hu u i l\lulıahiriıııiztlen ) 
- Varnn<la gizli olarak '-amele g.n:e
te i" m\rccluı hir koıııiini:ıt teşkilatı 
lllt:'\ dana cık arım lır. Birçok kişiler 
t"'kif rtlilıııi~tir. Bunlar unı~ımla iiç 
Bul~ar knılmı ile, Pra' dili ,X<'t'İp 
oğlu Ncri rı i ıııintle hir ıle Tiirk, :ırdır. 

Alman..ııada 
şiddet 

Bcrl in. 11 ( \. \.) - :\\on kon fe· 
.sı müna chc:'tiyl<' ı\ln•:n ıııathuatı ~id
dctli ne;; riyatı:ı hulıııııııaktadır. 

O\) et lınriCİ) (' koıııi-eri n. Lit\'İ· 

nof'un 1tal)a 'e \lııı:ın)a uleyhinde 
Ö) lediği sözleri ka) deden " Zvolf -

Chrhaltt'' gnzcte-i. lıu , .c ile ile ~o"· 
yet hariciye komi;;erinin ~almna ~id
<letli lıiirumlnrdn hıılunnıakta 'e hun· 
<lnn hiivle \imam anın So' ,·et hariri· 
'<' kon;i·rrin in hı~lımdugu ;11a~aya as· 
Ja oturıntı) acnğını yaznıaktad ır. 

Japon gemileri havayı projektör· 
le aydınlatıyor ve tayyare toplar:· 
le şiddetle mukabelede bulunuyoi 
lardı. Fakat bunlar da hiçbir neti· 
ce vermemiştir. 

Dünkü günün sonunda her iki 
tarafın da ba§lıca vaziyetlerinde 
hemen hemen bir değişiklik olma
mıştı. 

60 BL" ÇİNLİ iLEHb1YOR 
Tokyo, l l ( ı\. ~\.) - Şunglıaydan 

bildiriliyor: 
Chcn i'nin ~iınalintlen gelmekte bu 

lunan kızıl Çin ordıı~ıınd:ın 60 hin ki· 
~i. Pekin - Suiyuan ılrmiryolu ho
) ımra J aponlarm yapmak.ta oldukları 
ileri harekata artık muk:I\ C'nıet ctlc
ınİ) en Clınn~i"tlt"ki onlıılıırı tak,·iye ct
m<'k iizere Suiynan ·a doğru ilerlrmck· 
tcılirlcr. Kızıllıırın pi darlarııırn ~im
diden Suiyuun' ın ecııuhuı'ıa 'a~ıl ol· 
muş oldııL:lan İİ) lcıııııckteılir. 

1 Geçmiş Kuranlar 1 

12 Eylül 1923 
İngilizlerin Haydarpaşadaki 

Kırını mezarlığında inşa olunan 
Harbi Umumi abidesinin inta"l.ı 
hitam bulmuı ve Ceneral Haring· 
ton tarafından resmi küşadı ya· 
pılmıttır. 

Bu münasebetle Taymis diyor 
ki: "Bütün yer yüzünde (ebediyen 
lngiltereye aid olan) arazi meya
nında ihtimalki hiç biri Üsküdar
da.ki Karını mezarlığı kadar lngi
lizler için mukaddes değildir. 

Hırsızlar 
Yunanistan banka
sından onseklz mil
yon drahmi çaldılar 

Atina, ll Hu u i) - Ynnani~tan 
Bankac;ıoın Atinatlnki hir §Ube inılen 
18 milyon drahmilik hankanol çalın
nu~tır. Banka idare:ıi hırsızlığın mey
dana çıkarılma~ı için emniyet umumi
ye direktör]ü~ü emrine 500.000 clralı
mi 'crıniı;tir. 
Ballrllan Sovye1 gemisin
den kurtulanlara ziyafet 

Skiroz adası açıklarında meçhul 
tahtelbahir tarafından batırılan 
Blagoyef isimli Sovyet gemisinin 
ıehrimizde bulunan kaptanı ve 
mürettebatı şerefine, dün gece Bü
yükderedeki Sovyet konsolosluğu 
binasında bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafet, gece geç vakte kadar 
sürmüştür. Blagoyef gemisi eylii-
lün birinci günü sabahı saat altr 
da batırılmıf ve mürettebatından 
yalnız bir kişi boğulmus, diğerleri, 
Agjos Nokoloos isimli Yunan ban-
dıralı vapur tarafından kurtarıl· 
mıştı. 

Kazazede geminin mürettebatı, 
Önce Sovyet konsolosluğunun A
tina sefarethanesine STitmi~ler, o· 
rada giydirilip kuşatıldı1 .. tan son
ra bundan üç gün evvel lstanbula 
Sovyet konsolosluğuna getirilmiş· 
ti. 

BurP..1<-n S·wyetler Birliğine ı;ön 
derileceklerdir. 

Hatay konsolosu 
tavin ~dlldl . 

Ankara. 1 l (Tt'lt•!'oııla) - !lata,· 
kon ·olo~lıı~nna Pari-. kon;;olo~u Ft•nız 
K!b:~rıı. Pııri:o konrn!o .. ın~ura ııırrkcz· 
d~ lıa~koıı,.,olo ıım ımıııı lıaiı. lliirri 
Mazlıar ta• iıı rılilıııi ... lenlir. 

•ngilterenlrı R~d •t 
konso'o·~u da öldi.i 
\tiıııı, 11 l f 11 ... 11 i 1 - Dii•ıkii oloıııo 

hil kaza-ın<lıı lııırad tki İn"'ilterı~ elı+ 
1' ~ 

liği ına ... Jalıat"Üzarı ile birlikte 11t1111'0-

hil<lt> lmlıınıın 1 n~ilterf'n;ıı l~~ığılat 
ko!l~olo·ıı T~a,.ııı::ııı"ıln iilıııii .. k.ırı·ı 

ağır nrcll lıa· talıaııc~ e na~dı:tlilmi~-
1 

tir. 1 

Orta tedrisat muallimleri Bursanın kur
tuluş bayramı 

Arasında yapılan naklllerln tam listesini 
neşrediyoruz 

Bıır a, 11 (Telefonla) - Kurıulu~ 
ha) raıııı lıugiinc kadar 1ıcirülıncınİ§ bir 
lczalıiirntl:t kutlnnıvor. lıiitiin Bıır::.ıı 
lllf'lıtı•ları hıınıcla l;u!uııııvorlar. Şu 
saatte Çelik pnlaı;ta hü' i{k :;ı"lllikler 
)ıtpılrnakıadır. Y cdi ~ İİ7. ki~i e· 
lektriklc yanan frnerlni ile lıii -
) iik hir ı;:,..Çit ~ apn orlar. ÇC'likpala~ 111 
tarnı;a .. mdan nlayı evrcrf,..n hirinf"İ ıı· 
mmni 111iif cll iş \hidin Üzmen, fener 
nlannı hih ilk lıir takdirle kar-ılad 1 • 
Ha İk m tt>lıariimii knr-rınıl cı Çclikpır 
l:ı kııp ·lnrı k ·ı •andı. Ha1k hıı) raınnı1 

Ankara, (Telefonla) - Orta 
• tedrisat mualimleri arasında ya· 
pılan nakillere ait bundan evvel 
gazetelerde çkan liste yanlıştır. 
Doğru ve tam listeyi bildiriyorum: 

Adapazarı orta mektebi tarih· 
coğrafya yardımcı muallimi Se
niha Lütfiye J\dapazarı orta mek
tebi stajiyerl\ğine, ayni mektep ri
yaziye muallimi Yusuf Z~ya. ~ay
seri lisesi riyaziye muallımlıgıne, 
Akhisar ortamektebi tabiiye mu
allimi Niyazi Balıkesir lisesi tabit· 
ye muallimliğine, Baılkesir mua!
lim mektebi resim • elişleri mual
limi Re§at Be~ikta§ ortamektebi 
resim . elişleri muallimliğine, Ga
zi Terbiye Enstitüsü ve Hukuk me
zunu Sadullah Bursa kız muallim 
mektebi terbiye ve ruhiyat staji
yerliğine, Bursa kız mu.ali.im m~k
tebi tedris usulü muallımı Nurıye 
kız muallim mektebi tedris usulü 
muallimliğine, Manisa ilk tedrisat 
müfettişi Husamettin Bursa kız 
muallim mektebi tedris u7.ılü mu· 
allimliğine, Edirne kız muallim 
mektebi musiki muallimi Nuruef
şan Kumkapı ortamektebi musi~i 
muallimliğine, Fatih ortamekt~bı. 
doktori ve sağlı~ bilgisi mualhmı 
doktor Retit Sami lstanbul kız ~~ 
allim mektebi tabiiye stajiyerhğı
ne Adana kız lisesi felsefe ve yurt 
biı'gisi muallimi Hayrünnisa in~· 
nü ortamektep türkçe ve yurt b 11· 
gisi mualli~liğin:: ~dana erke!; 
li~esi rivazıye sta11yerı Burhan Sı
vas erk~k muallim mektebi riy~zi· 
ye stajiyerliğine, Ankara kız lıse
si riyaziye! muallim Tal'~ h~~?bul 
kız lisesi riyaziye muallımlıgıne, 
İstanbul belediyesi kimyakeri T~
lia Ankara erkek lisesi fen bilgı· 
si ve biyoloji stajiyerliğine, Afyo? 
lisesi fizik muallimi tahsi~ Eskı
Jehir lisesi fizik muallimliği~e,. ü
niversite mezunlanndan Lutfıye 
Dündar Erzurum tarih - coğrafya 
stajiyerliğine. . . 

Bakırköy ortamektebı tarıh · 
coğrafya yardımcı muallimi Se~~
ha ayni yer tarih . coğrafya staJı
yerliğine, Bursa ilkmektep mua ~
}imlerinden Haydar Talun Bursa 
orta mektebi türkçe muallimliğ!
ne, Konya kız muallim mektebi 
tarih - coğrafya muallimi Pakize 
Bursa orta mektebi tarih - coğraf· 
ya muallimliğine, Cumhuriyet or
tamektebi fransızca muallimi Han 
dan İstanbul kız lisesi fransızca 
muallimliğine, Çanakkale ortamek 
tehi türkçe ınualfimi lsmaU 
hakkı İzmir Karataş ortamektebi 
fransızca muallimliğine, Davutpa
şa ortamektebi türkçe muallimli
ğinden mütekait Mesut ayni yei· 
yardımcı türkce muallimliğine. To 
kat ortamC:ctebi türkce muallimi 
Safittin Rize ortamektebi türk
çe muallimliğine, Uşak ortamek-
tebi resim muallimi Ahmet Kil· 
tahva lisesi resim muallimliğine, 
kollej mezunlarından Leyla Üs
küdar birinci ortamektep yardım· 
cı İngilizce muallimliğine, Üskü
dar birinci ortamektep resim mu· 
allimi F ahrettin Kadıköy üçi.incü 
ortamektcp resim muallimliğine, 
Kadıköy üçüncü ortamektep riya
ziye yardımcı muallimi Ali V cfa 
Cibali ortamektep riyaziye yardım 
cı muallimliğine, Yozgat lisesi fel
sefe muallimi Kazım lzmir kız li
sesi f els~fe ve yurt bilgisi muallim 
liğine, Manisa ortameklep türkçc 
ve yurt bilgisi stajiyeri Ali Must:ı
fa Yozgat lisesi felsefe stajiyerl: 
ğine, Mani:a maarif müdürü Na;l 
İzmir erkek lisesi tarih - coğrafy" 
muallimliğin~. Konya maarif mli· 
dürii Hüsnü Uluğ Denizli lisesi ri
yaz:ye mnallimliğine, Kayseri ma
arif müdür:.i Hüsnü (ilave sure
tile) Kayseri lisesi riyaziye mual· 
limliğine. hukuk mezunları~<J..an 
Naime Kayseri lisesi tarih - coğ
r~fya s~a ;·ycrliğine, üni..-ersite me
zunlarmri"" n Nimet Ankara Gazi 
lisesit<l. rih . roğraf ya stajiyerliğİ· 
r--. Ankara G"-i füe~i muallimi 
Hamit Cibali orta mektebi resim 
muallimliğine, Ankara Gazi lisesi 

ingilizcem uallimi Seniha Cevat 
Üsküdar üçüncü ortamektep ingİ.· 
lizce muallimliğine, Gireson orta· 
mektep yardımcı tarih - coğrafya 
muallimi Osman Gökçe ayni ye~· 
tarih • coğrafya muallimliğine, A· 
dan:ı erkek muallim mektebi tab~
iye muallimi Fevzi Kumbaracı 

Bursa kız muallim mektebi tabii
ye muallimliğine, Bursa kız ml•al-
lim mektebi tabiiye muallimi Ali
ye Adana erkek muallim mektehi 
tabiiye muallimliğine, Geli~olu or 
ta mektebi biyoloji muallir.ıi Hil
mi Gültekin Bursa ortamekt<'hi 
biyoloji muallimliğine, hmir Ka-
rata, ortamektebi fen bilgi~i - bi
yoloji yardımcı muallimi N~cdet 
ayni mektep stajiyerliğine, Kadı
köy ikinci ortamektep fen bilgisi 
muallimi Halime Erenköy kız li-

11ıı-ıız lıir 1·11 ~!..ıı:ılııkln kutlulaııınktıı• 
ılır. 

Jzmirde 
iki cinayet 

lzrn ir. 11 (Telefonla ) - :\lnc.lafıt 
aıl rııda lıir ı.;rııç "µlentiılr.ıı diincrk<'11 

urknıl:ı{t ."nıııİ\ i araha içinde \ıır.nk· 
hn anık iildiirılii. 

sesi tabiiye muallimliğine ve mü
dür muavinliğine, ayni mektep ~e-

. d S 'l't·l~raf ~·l\c 111t>n111ru Cl"mal. pn·I~ 
ıim muallimlerın en aim Say il ııwıırnı·larıııchııı . nlıihanm c\ inde iilll 
Üsküdar birinci orta mektep .re-
sim muallimliğine, diğer resim mu lııılııııcJıı. Bo~azında gfüüfcn hcrcler 
allimi Müveddet Kadıköy ikinci den )iplıell"'nilerck olop-.i yapıldı· 
ortamektep resim muallimliğine. Gi~f! ınn a ı ıniilıiirlenerck tahkikat• 

Eıki muallimlerden Mahmut A- lıa~lnndı. 
r~p~İ~ orta mektebi resim mual- Fuar maçJarı bsşJad• 
lımlığıne, Kumkapı ortamekte? lstanbul t-0 Ankarayı 00: 
ingiliz~e yardı~c~ m~~llimi ~~~1- ju muhte:ltl 3.4 lz.;,lr 
r.ev~ynı mektebın ı~gıhzce ıta1ıyc.r muhtelltlnl yendi 
lıgıne, Kıarklarelı ortamektehı ..• 
türkçe muallimi Remzi Kasımpa· lzıni~· 1 l 'l'c~cfonl.a) - l•\ıar ıııtı 
şa ortamektebi türkçe muallimli- na·clıctı) le tertıp etlılen f urlhol nı•( 
ğine, Nifantafı kız orta mektehi lamın lıugiiıı ha~lanını:o ilk olarıı: 
türkçe muallimi Kaime İstanbul Ankara - 1 tanhul muhtelit takınıl• 
kız lisesi türkçe muallimliğine, Ni- rı kar ıla-ıın lanlrr. 
fantaşı kız ortamektebi tarih • coğ Taç çok crt cereyan etmi;;. İ!tırı· 
rafya yardımcı muallimi Nebahat lmlı..!.c Kemal. Ankaradan Ha an ,,. 
ayni mektebin stajiyerliğine, Oı- ralanmışlnrdır. 
maniye ortamektebi türkçe mual- Neticeılc lstaııhul muhteliti ok( 
limi Hilmi Güngör Üsküdar üçün- rnyı 5 - 4 yenmiştir. 
cü ortamelttep türkçem uallimliği- Ru maçtan onra ovnavan Do~ 
ne, Samsun ortamektebi riyazive rııulıteliıi hnıir mnlıtelitini 4 - 5 

muallimi Rüştü Isparta ortamek- mağlup ctıııi~tir. 
tehi riyazi ye mua ilimi i ğine, hukuk •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
fakültesi mezunlarından Necmet
tin Eskişehir lisesi tarih - coğrafya 
stajiyerliğine, Ankara kız lisesi 
eski muallimlerinden Saime ayni 
lisenin fransızca muallimliğine, 
Adana maarif müdürü Yunus Ka
zım lstanbul kız lisesi felsefe ve 1 
türkçe muallimliğine, İstanbul er
kek lisesi fen bilgisi yardımcı mu
allimi Hatice Cumhuriyet ortamek 
tebista jiyerliğine, Erenköy kız 
lisesi almanca Emine Leyla Anka
ra Gazi lisesi almanca muallimli
ğine, Kars lisesi tarih - coğrafya 
muallimi İsmail Yaver Samsun li
ıesi tarih • coğrafya muallimliği
ne, Kar~ liıeai kimya muallimi Ce
ljl Sivas lisesi kimya muallimliği
ne, Kayseri liıeıi tarih muallimi 
Sıdıka Adana kız lisesi tarih mu
allimliğine, Kütahya lisesi İngiliz
ce muallimi Enver Halil Eskişehir 
lisesi nigilizce muallimliğine, Kü
tahya lisesi resim muallimi Hay-
rettin Uşak ortamektebi resim mu 
allimJiğine, Malatya lisesi riyaziye 
muallimi lbrahirn fzmir Karşıya. 
ka ortamektebi riyaziye muallim
liğine, Yozgat lisesi riyaziye staji
yeri Ihsan Eskişehir riyaziye mu
allimliğine tayin edilmişlerdir. 

KURUN 
llciıı t~rifcsi 

ilan sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmi ilanlar 
Dördüncü sayfada 
Oç ve ikinci sayfalarda 
Birinci sayfada 
Başlık ilanlar 

30 tf 

100 ,, 

200 " 
400 " 
500 .. 

Ticari mahiyt?ti haiz olnııyan 

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

nıukavcJelcri ınüddctince fark a. 
lmmaz. Uzun müddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. İlin ver. 
mek hususunda yalnız ve münha. 
sıran VA KJT YURDU altındaki 

Kemalettin fren ilan bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul • 24370 

Levazım amirliği 

ilanları 

İstanbul Levazım Yollama MUdUtın· 
ğünde mevcud üç çifte bir adet rUlt~ 
sandalı 15 / 9 / 937 <_;arşamba gnıı 

·rlr saat l5 de Tophanede Levaznn anıt 
ği Satınalma Komisyonunda pa.zarıı~· 
la satılacaktır. Tahmin bedeli 25 tir'' 
dır. Teminatı 375 kuruştur. Sandal ~ 
lıpazarında Yollama Müdürlüğünde g 
riileb"lir. isteklilerin belli saatte kofllıs· 
yona gelmeleri . (123) (6053) 

• • • 
dl.'t 

Mtitcahhit nam ve hesabına 10 9 , 

alay sancağı ile a)TICa ü"ç adet ··~U 
lay sancağı 14 / 9 / 1937 salı . ~guss· 
saat 15 de Tophanede Lv. amirJıği c.İ'' 
tınalma komisyonunda pazarlık)~ ıı 
sillmcsi yapılacaktır. Tahmin ~~ . ,. 
2090 liradır. İlk teminat 156 ııra 

kuruştur. Şartname ve nümune~i 1'01~ 
misyonda görülebilir. lc;teklilcrıı1 bC 
saatte komisyona gelmeleri. 

(127) (6084) 

• • • 
Yeşilköy Hava müfrezesi için ~ 

pılacak paratöner tesisatının pa.Zll~jl 
15 • 9 • 1937 çarşamba günü saat ~ıtı' 
da Tophanede LV. amirliği satın 
komisyonunda yapılacaktır. tut'• 
Keşü bedeli 217 lira ~2 kUJ'\l~eşif 

Teminatı 32 lira 60 kuruşt~".. ~jlif 
ve şart.namesi komisyonda ı;orulc gel• 
İsteklilerin bcllı saatte kom:syons 
mclcri. (5980) 

• bil'' 
Bostancıda altı adet askcrı eı.silt-

yaptırılacaktır. Kapalı zarfla .. U s&lt 
mesi 23 - 9 - 937 perşembe gun ,.3sıtı1 
15,30 da Tophanedt: İstanbul :UC ,~ 
amirliği Satmalma komisyonundll · 16 
Pılacaktır. Keşif bedeli l3379 Jir9 4' 

frll kuruştur. İlk teminatı 1003 .1 ıcotı!J( 
kuruştur. Keşif ve şartnamcs_ı ı4tj) 
yonda görülebilir. 1steklilerıll c1c1ett' 
sayılı kanunun .2 ve 3 Uncii nıa 1e~I\ 
rinde yazılı belgelerle beraber . fi' 

. d Il blf 
mektuplarım ihale saatın. e ) 
evvel komisyona vermelcrı. (~ 

'114) 



No: 55 Liral No: Liral No: Liral No: Liral No: Liral No: Liral No: Lira 
199 30 631 50 108 30 324 30 319 30 693 50 35014 30 
229 30 650 3 127 30 334 50 325 50 498 100 33 30 
299 30 732 100 13352 501 344 100 354 50 823 30 288 50 

3 

50 788 50 385 
50 345 100 484 30 858 50 295 30 

17 
100 853 30 . 443 30 428 30 488 200 858 50 47 30 :~3:~ 50 870 200 583 50 618 30 491 50 875 30 111 30 

~~~ 301 912 10 585 200 865 50 491 50 30886 30 324 30 

481 

100

1 

986 ıoo 675 30 880 50 4.94 50 935 ao 411 30 

100 7038 30 715 50 931 50 563 100 949 30 616 

4
99 30 42 200 715 50 990 50 588 200 984 50 625 

3

o 5~2 50 M 30 831 50 20171 50 25660 30 31393 50 30 55~ ıoo 95 
30 

573 
30 190 50 671 30 438 500 653 200 

6
55 500 7149 30 16600 30 250 50 711 30 438 50050 ~rs 200 ~9642 100 194 200 734 30 352 501 729 30 467 50 

50 228 50 862 50 427 50 800 50 519 200 35881 50 
?Fi:{ 500 418 50 926 50 44 7 30 ı 859 30 583 100 36045 100 
S77 50 436 30 956 30 620 30 882 100 590 50 261 50 

lOn:{ 30 4.49 50 14261 648 30 920 30 677 50 443 ıı~ 8560 30 200 26122 30 743 

50 

2

; 50 30 328 50 818 500 514 500 
?-7 l 100 596 50 380 100 945 j 001 218 50 802 30 535 200 
.. 1: 200 678 100 517 30 21110 50 276 30 856 100 53ü' ~i1 30 767 30 583 30 \56 301 299 200 881 30 • 50 

"1: 30 850 50 644 50 178 30 26316 30 930 30 8

70

24

7 30 

9
97 50 857 50 713 50 169 30 371 50 932 30 837 

30 

203
5 30 878 30 750 30 21J !50 557 30 31149 50 

200 

150 30 892 30 761 30 274 30 567 50 214 30 36875 30 ~ 59 30 966 30 828 30 297 30 621 30 356 30 880 30 
14 100 no11 

50 
985 

500 
:ııo 30 729 , • 30 412 100 920 50 

214 5n 151 30 14988 30 :ıl2 500 757 500 430 30 37006 50 

2
19 100 180 30 15105 50 421 30 917 50 538 30 16 30 

2
26 30 268 30 134 100 465 30 970 50 598 3000 51 30 

3
2

614 30 281 30 183 50 665 3500 27216746 30 563 200 183 50 
. 9 10 316 30 219 30 716 30 809 50 295 500 ~8~. 30 495 100 325 lOO 8003 50 737 50 31819 30 339 30 

" 50 552 30 399 30 41 JOO 907 30 821 30 389 50 
644 500 615 30 586 30 68 50 28046 50 856 100 412 50 

')85143 50 630 50 727 50 85 5300 24899 30 15 50 560 50 
•J 2 50 772 200 803 50 86 50 32006 50 ı 54 30 881 30 827 50 277 50 324 30 106 50 

760 

30 

19
2 30 949 50 640 30 319 30 353' 30 161 30 

808 

30 
271 30 10278 30 881 50 652 30 393 30 182 30 833 30 ~l 4 299 30 16041 30 658 50 439 : 30 256 30 833 30 :ısı i~ a13 

50 
73 50 747 100 119 30 331 

3
o 943 30 

60R 
30 

320 30 266 30 793 50 568 30 389 30 951 30 
r.12 374 30 363 30 801 30 629 50 455 30 963 30 
640 

3
o 523 30 537 30 SH 30 637 50 32478 30 986 30 

85 

500 28639 493 3 50 576 30 1;021 50 886 30 500 50 36 30 
868 50 602 30 43 50 22003 50 68t 50 511 50 184 30 
87g 50 667 30 81 50 81 30 777 50 559 50 265 50 
889 731 30 160 50 111 50 890 200 682 50 281 50 
n1

5 
30 111 

200 
166 100 260 30 897 30 806 30 

1
52 50 .~67 ~g 803 50 299 30 338 50 996 30 824 100 22 30 

")!:163 30 931 50 344 30 353 30 29048 30 906 30 280 50 
1

9 

936 
100 

351 lOO 175 50 ~7 30 997 30 
477 

50 
65 Jil 944 30 388 30 511 30 62 • 10.000 33083 30 

"33 100 11179 30 413 30 638 50 177 50 166 100 ;;; 

100 

374 ~00 225 30 406 12000 691 50 495 50 255 5050 37657 3

3

0° 
473 ~ 251 30 479 30 691 50 504 50 337 ıs~2 ıoo 267 

30 
583 30 696 50 515 200 33357 50 :~ 100 

596 30 306 50 17;2879 30 934 100 569 50 483 50 30 
sol 30 360 3ol 

917 
30 137 30 29591 30 504 100 724 100 ~!~ 30 585 50 100 23011 50 626 100 507 30 860 30 

sr,,, .10 111 •o 935 200 23201 30 630 30 521 50 945 30 ı79 ao 045 ~I 948 ıoo 358 30 675 50 626 ao 984 30 

ııs 20~ ıım aol ,~~g g~ m ~g ~~ ~ ~ ~g 38~~~ ~~ 
~~~~ 50 t 787 ~~ 138 3o 524 50 918 30 735 50 335 ;':;_~ 100 J81 30 30 917 

30 

"" 893 30 515 30 527 50 30005 50 35 50 ıo 301 988 200 
398 50 604 200 421 50 

917 
50 38365 

200 

~ 30 12011 
50 

H
4 100 

618 50 499 50 973 50 162 
30 

r.10 30 295 30 473 30 631 200 518 50 990 30 406 500 
913 301 304 30 479 50 636 500 5D3 30 34056 30 546 50 

'7. - KURUN 112 EYLOL 193 7 .. 

nm tama.mı 

211.40 Feriköy mahallesinin Ayazma. sokağında eski 6 yeni 36 No. lu ar. 
sanın tamamı 

201.00 Pangaltı mahallesinin Kuyumcu sokağında 17 mükerrer yeni 23 No. l•ı 
' arsanın tamamı. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışı 3 • 9 • 
937 tarihinden itibaren 30 gün müddetle pa7.arlığa bırakılmıştır. İhalesi 4 _ 10 . 
937 günü saat 15 de komisyonda yapıla cağından taliplerin % 7,5 pey akçeleri!e 

mahlfılat kalemine gelmeleri. (6067) 

lstanbul Defterdarlığı odan: 
Keşif bedeli 774 lira 23 kuruştan ibaret bulunan Adalar Av Vergileri MU. 

dürlüğü binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin \'e muk:t. 
vele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel. özel ve fenni şartnamelerile proje ve 
keşif hülasasım görmek isteyenlerin 59 liralık muvakkat pey akçeleri \'C bu işe 
benzer en az beş yüz liralık iş yaptıklarına dair gösterecekleri vesaika istinR. 
den Nafia Müdürlüğünden alınacak mii teahitlik ve Ticaret Odası vesikalari!e 
27 .. 9 - 937 pazartesi günü saat dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan ko. 

mısyona gelmeleri. (M.) (6011) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabi ye hastanesinin 201 kalem ilaç 'e sıhhl 
malzemesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1-Eksiltme 15 - 9- 937 çarşanba günü saat 15 d!? Cağaloğlunda Sıhhat 
2 - Muhammen fiat 3500 liradır. 

ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasm da kurulu komisyonda. yapılacaktır . 
• 3 - Muvakkat garanti: 262 lira 50 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname ve listeyi hergün komisyona görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Tica ret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kıı. 

nunda yazılr belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli ün ve saatte komisyona. gelmeleri. (5680) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Şişli Çocuk Hastanesine lazım olan 152 kalem ccı.ayı tıbbiye ve malzeınci 
sıhhiye açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhha~ ve İçtimai Muavenet Müdürlüğii bina. 
sında. kurulu komisyonda 15 • 9 • 937 çarşanba. günü saat 15,30 da yapılacal\. 
tır. 2 - Muhammen fiyat: 3270 lira. 60 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: 245 lira.. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi lıergün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari senere nid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kRUltıl· 

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mn:Rbuz veya bankn 

mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5681) • 

Senelik muhammen kirası :..40 !ir::ı olan Ycnihalde 58 nunıaralı yazıhane 
üç sene müddetle kiraya. verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartname. 
si Levazım ~füdürlüğünde görillebilir. İstekli olanlıır 54 liralrk ilk teminat mek 
tup veya makbuzu ile 27 _ 9 _ 937 paz3.!' tesi günii saat 14 de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (6121) Keşif bedeli 2612 lira 85 kuruş olan Floryada soyunma gardıropları tara. 
sına. tente için lüzumu olan borudan karkas yaptınlmasr ııçık eksiltmeye kc•. 
rı ulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdilrlüğünde görülebilir. ls. 
tekJiler 2490 N. lı kanunda yaz.ılı vesi kadan b~ka fen işleri müdürJUğiinden 
alacakları fen ehliyet vcsilcasiyle 195 lira 96 kuru~luk ilk teminat makbuz ,.c. 
ya ınektubile beraber 27.9.937 pazartesi günü saat 14 de Da.imi Encümende btı. 

97g 30 374 301 549 50 636 500 656 200 46 30 563 30 
97

9 
3n 409 soı 

722 30 797 50 30389 30 34074 100 
580 

~Os2 ı;o 426 30 725 30 909 30 398 50 154 30 
602 

3

0 
-115 50 456 30 

19014 30 24131 50 428 100 119 30 763 
3

0 
205 301 515 30 58 30 187 30 466 100 214 50 30 2s

7 

ao 523 30 100 30 197 
200 

493 30 25s ao 964 50 Konservatuar DlrekUJrlUğilnden: :ı95 50 652 50 128 50 969 30 526 30 282 50 964 50 Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muıunelcslne başlan. 
488 30 833 50 159 30 994 30 563 30 287 30 30161 30 
190 30 13047 50 164 30 25041 50 511 50 362 100 205 50 nuııln'· iı...~ :10 68 50 221 50 156 

30 

618 30 34898 100 217 30 p szar!.sl, çarşamba ve cuma gii"leri saat ikiden bea buçuğa kadar mü.. 

ıunmalıdırlar. (B.) (6123) 

~~ ... llİi3iOm.171m••iİ50lill3IOm7 ı 50 228 200 633 50 929 30 301 30 racaat edilir. 

_ - 1 Birinciteşrinde derslere başlanacak ve kayıt muamelesine nihayet veri. 

l 
lst A a ıı Eyüp Sulh Hukuk H~himliğin· lecektir. <

6058

) 

anbul Komutan- ı Harici Askeıi Kıla- den : Jandarma Genel Komutanlığı Ankara lı v •

1 

... 

1 

Fatma tarafından kocası Ah· Satıoolma KomJsyonuodn·: 
teşebbU.ü davasınd>n dolayı: Bir tanesine (350) kuruş kıyınet bl~ilen vasıf ve ömrğine uygun iki bin 1iııııııı gı I an all alt i/iin/art durrahman aleyhin• açılan sulh ~, "'•~kada K 

1 

k •M.:":" müddeialeyh Abdurrahmaoa: A · kfüm kapalı zarf usulile 23 - 9. 937 perşembe günü saat on beşte satm alma· 

111lloı.u lamir t omu:~ ı .. .. ~ ~·"· 95000 tane çıplak alemin yum mat. hll'kapı sabık Gazlı Oç ~ ıldız -.::;. caktır. şartnamesi parasız olarak ko n1isyondan alınabilecek olan bu eksilt . 'ı. tııadığınaa.: ı~a 
1

1 

~ e. gunlukl a24ıb. ra kapall zarfla alınacaktır. Tahmin P.. tik fahrikuında kesici. C l'bo-1!-1_ meye girmek isteyenlerin şartnamede ya~ılı bc~ge ve (525) liralık llk teminat ıil. 937 cuma ... ~.esı paz5~01 • • dilen bedel beheri 75 kuruştur. ihalesi ya· gönderilen dava 2 e ı b!j . makbuzu veya banka mektubunu muh ten teklıf ?.arflarmı bolH gtln saat do-lı caktır M gunu saat 
1 

.3 da yapı· 3 • 11 • 1937 çarşamba günü saat 11 teb'ı· v • d ed' le k a~~bı . 
1

• a kuzdan ewel komisyona vermiş oırnala rı (3205) (5939) 

~a rı • uhnmme k "f b d ı· 110 · 307 k ıg ıa e 
1 

re mu a•ırın <O 

1 

• n eşı e e ı dedir. Evsaf ve şartna.mesı uruş • ~·...-·=~__.;:; .. ---=---""/ O H )!tı•deıı •:ruştur. Şartnamesi her gür. mukabilinde M. M. v. satınalın• Ko. ~;;::;. :ıdında fa~~:-.~. t•bkıebdi p g • '[jC)ı(Çoft-- - ·-- g r. • af ı z Cem al 
0, eJtJIJe/:eJ komisyonda görülebBlr misyonundan alınabilir. ttk temlııatı f dıgıvve nerrye}~l ..!gıdmeç bu U· El .:!i LOK~t/\:"1 Jllı:Kl'l\1 
• 'Ve ının 9 llra!ık ilk teminat mak. 4812 lira 50 kuruştur. !baleye gire. un ugu yazı ı o ~gun an: u k e· a Kemal özsan .! Dahiliye Miiteh••"" etı Ya mcktuplariyle ihale gu"'nün. 2 - 3 .. r~ mezkur adrese ılanen teblig!\t il !·.: Pazardan buKa .. ıınıerd• O"Jeden l(ltlra 
\1 e\'\>el k ceklerin 2490 sayılı kanunun ve un- ] h k . ·· üroloğ • Operatör •• -y " "' •n omutan1'k inşaat şubesln. ilcl t yapı ,.,,una ve mu a emenın 8 • ;; ,.., "~ ... • '" •••" '"'"'"'da Dl•" 
1

1 

.. •laeakJan • . . cil maddesinde gösterilen vesa e •· 10 • 937 cuma saat 10 a talikine Bevliye mOtehassısı ;; yoıun•• ,,.., ••"''"" '""'" •••ın•.ın•• ~ !Nn ve v ."sıkalarıl~ beraber bel. mlnat ve teklif mektupJariyle birlikte ve ilin iç in de 15 gün müddet ta- Karaköy - EkselıOyor mağazası !! '""''"""' '''"' "'"· """· '""''""' ır"" 
l\o aktı mua v"enınde Fındıklı· t J A · • d rı ·· ·· ·ı d .. 'a >ııııtanhk ·" . ihale saatinden en az bir saa evve "- yi~ine karar verılmıf olduğundan yemn a. ner gun og e en soora :; "" ""'' "9.0-12" •"'"" '""" tuıw'1• "'-..~el 'ne !eri _sa •.ına ima Komtsycnu. kara da M. M. V. Sabnalma Komlııyo. ııel,.,diği veya taTaf mdan bir ve· 2 den 8 e kadar: ~d: 41235 I! mah•"''"" ., .. , •• , ... , •• ., "'"""' ~ . L>977l nuna vermeleri. (386) (6051 ) k ' l d .. d d'v" t kd' d ........... -=-·=-·-·-·· ............... ---·il ~239~ l\:ı~llk tcırtnn: 21044 ı e gon erme ıgı a ır e mu- :::--- ··- ......... _ ................. - .... ·- ............................... • ....... - ... -

g 

2

< • 

8 

. . ZA Y! Klrahk kjğlr EV hakemenin gıyabında devam ed•- ,. ............ - .............. us=,_ ... -·- ·· 

,

1

1

1:1 29

91 

• JJS de 6 ncı şubeden aldı. ceği malilmu olmak .üzere keyfi· GÖZ Hekimi 1 !! Meccani muayene · 
ve OUkkin 

1 
) •oısiı •rnc \'e cümdarumı kaybettim. Beşiktaş" Aka<0tlecd• 14, 18, 21, 29. ---- - - --------- J. rU r an lii Ortaköy Tnşbasamnk Palangada 25 l'l~tu ... 

11 

alııca<Yımdan esk· . . h .. k . 

30

, 

33

, 

3

s, 4
3

, 45, 83 numa<al• cvle<I• ı:ünü .aat on bet• kadar Boşiktaşta Aka Cağaloflu Nurucomaniye cad. No 31 !ı numarada Doktor Mümtaz Gilreoy 

•. ' 101nın u mıı • j" ~99 • 

1 5 1 9

, 

2 

o, 

2 

ı, ıs, 43 numa.ah dükkin <0tl0<dc 54 numuada mütevelli kayma (Cagaloğlu Ecnn"I yanında) ı! f aklrlerl pa rnsız ınua yene eder. N 
l sicil numaralı Şoför Mustafa 

1

,; aıık a<tt«ma '""tiyl• kiraya v•dle kamlıiima müraccat etmek<!. il Telefon. 22566 i!_::,,_,,_,_.,,,._..,--
ceğind•n lstokHl•dn 23 ,y!ül wı•mb• ( 23083) 
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Diyarbekir iskan müdürlüğünden: 

Istikliil Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

Ka.MBı 

Merkez .. 
Erganı 

Osmaniye 

Köyü Tipi 
Karabaş 3 
Satı 3 

Merkeı.i 2 
Harbeto 3 

Bi.r evin 
Adedi Bedeli Yek-unu 

50 476.14 23807,00 
50 465.10 23255.00 

15 630.21 9528.15 
35 520.21 18207.35 .. 

Bismil Anbar 3 80 583.21 46656.80 
Silvan Merkez 590.90 8863.50 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 
kabul edilmiyecektir. 

Silvan 
Merkez 

2 
Aslo 3 
Kabi 3 

15 
35 491.63 17207.05 
12 456.52 5478.24 

3 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

,, Yeniköy 3 6 456.52 2739.12 

298 155742.21 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı- 1 - Yukarda isimleri yazılı dokuz merke.zde yapılacak (298) göçmen j 
llt Eski FEVZiA Ti •••••••••••ı•••' ~in Heyeti Vekilenin 19/ 121935 tarih ve 2/ 3711 sayılı karunamesine t f 

kan 30/ Ağustos/937 den itibaren münakasaya çıkarılmıştır. İhale müddeti 1 

Eylfıl/937 ye müsadif perşembe günU saat tam on ilçe kadardır, Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 2 - Taliplerin bu müddet ivinde her merke.zdekl evlere köybeköy veY' 
dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur . . 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - ilk - Orta - Lise aınıflım talebe kaydı için her sün 
3 - müteahhitliğe talip olanların §imd'ye kadar en az 10000 lir~lık ~ 

mektebe müracaat edilebilir. Istiyenlere tarifnıorne gönderilir. 
tıklarma dait vesaiki ve koyacakları pcylere ve alaackla.ı:1 evlenn ,., 

Arnavutköy tramvay caddesi: ~ifteaaraylar. Telefon - 36.210. keşiflerinin miktarına göre ihale günü ne kadar kanunt temınatlannı mal 

biri 
dığına yatırmış olmaları elzemdir. ~ 

4 - Pazarlığın son kararı Dr. Bekir iskln müdüriyetinde yapılacafın 
şeraiti öğrenmek ve usulU daires:nde ı:uretlerini almak istiyenler Dr. Bek~ 
iskan müdürlüğüne ve kazalarda Bismil. Ergani. 03maniye, Silvan, ka1-
kamlrklarına f müracaat edebileceklerdir. 

Jandarma Genel Komutanh~ı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı _ Bir metresine altmış kuruş fi at biçilen boz renkte dört ~~ met.re:; 
Irk elbiselik bez açık eksiltme usulile 23 - 9 • 937 perşembe gUnu saat 
s:ıtm alınacaktır. f'I! 

2 - Şartna.mesi parasız alınabilen bu eksilt.meye girmek isteyenlerin ,,,. 
l'amede yazılı vesika. ve yüz seksen lira hk ilk teminat makbuz veya banka 111 

tubu ile belli gün saat ona kadar komisyona. başvurmuş olmaları. _Ad) 
( 3204) (Dl""' 

Nafıa vekaletinden: 
Diyarbekir - Cizre - Irak hududu hattının 65 nci lrilometresiyle ~ 

hududu arasında.ki kısmının etüdü veaynı hattı_n Di~ar~e~ ~e Irak hu ~ 
arasındaki kısmmm aplikasyonu ve bu hat Uzerındekı bır ılüsak noktlllt;Olld' 
Tavtan arasındaki kısmın etüt ve aplikasyonu kapalı zarf muliyle ekail 
konulmuştur. . ~ 

ı - Eksiltme 17 / 9 / 937 tarihinde saat on beşte Vekiletimiz de.mit1""' 
lar inp.at dairesinde eksiltme komisyonu odasında yapıl~caktır:. ., 

2 - ·Bu etüt ve aplikasyon işinin muhammen bedelı iki yuz altmıf 
liradır. • 

3 - Muvakkat teminatı 14150 lira dır. ı.1ı r. 
4 - Bu ive atd mukavele projeıl, eksiltme prtnamesi baymdttlılf ıt 

ri genel ıartnamesi, İstasyon mevkileri hesabatma aid 210 numaralı. t1f, 
diğer müteferri evraktan milte§ekkil bir takım mUnakua evrakı on Uç ~ 
kabilinde demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. . -· 

Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı a.rttınna, eksiltme~ 
le kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak v~ v~!kalar~ V ,.~ 
mi.zden verilmiş 937 senesi içinde muteber etüt mUtea.hhıdhği vesikasınl ",fı 
teklif zarflarını mezkur kanunun ta.rif atı dairesinde hazırlayarak 17 / 9 I ~ 
tarihinde saat on dörde kadar demiryollan illf&&t dairesindeki komll1""" 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. (5779) (3093~ 

Devlet Demlryolları 9 ucu işletme 
DlrektörlOğUnden ı 

13ecleıi muhammeni 60609 lira olan muhtelif eb'adda 1346,875 metre~ 
bı çam kereste kapalı zarf usuliyle 30 / / 9 937 perşembe günU saat ı5.SO 
Sırkecide 9 ncu i3letme eksiltme ko~is yonunda satın al~caktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 4280 lıra lık muvakkat temınatla kanunuıı ~ 
ettiği vesikaları, "Nafia işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerden~ 
cak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname'' dairesinde ~ ~ 
larını ve tekliflerini aynı gün saat 14, 30 a kadar işletme binasındaki kO 
Reisliğine vermeleri liznndır. ~ 

Kerestenin muhtelif eb'adı şartnamelere bağlı cedvellerde g.. Sttı" 
Şartnameler 303 kuruş mukabilinde An karada Malzeme Dairesinden ve 
ekle Mübayaat komisyonundan verilmektedir. (6036) .....-/ 

lstanbul Limanı Sabll Sıhhiye Merkezi 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara --· Dr. lbıanSaıni --• Satınalma Komisyonundan ı .ıtll 

Sahnalma Komisyonundan : UksllrUk şurubu 1 - Müstahdemin için 166 takım kıglık elbise ve 166 takım yastıkıı-a ~ 
Kapalı zuftan pazarlığa tahvilen e:atın alınması gerek on çeşit yiyecek Uksürük ve oetes darlıgı boğmaca maa kasket ve 166 adet kışlık kaput için 7 EylUl 1937 salı gUntl ya~ ~ 

isim, miktar ve tahmin bedelleri aşağı ra yazılmıştır. Buna aid pazarlık 23 - 9 ve kızamık öksürüklerı için pek te· nalı zarf eksiltmede verilen fiat uygun göıillmediğinden: Eksiltme 1 
• 937 perşenbe günü saat onda komisyo r da yapılacaktır. Şartnamesi parasız sirli iltçrır. Her eczanede ve ecza l937 salı gqnu saat on beşte ayni şera jt altında yapılacaktır. . 

25 
~ 

komisyondan alınabilecek bu eksHtme ye girmek isteyenlerin 492 lira 45 ku. 1 ~!'!!..~d:!epo~lan~n~da~!b~ul~u~n~uı::_· ~!!!!!!I 2 _Tahmin bedeli kışlık elbisele tin maa kasket takımı 1:5 Ura 
ruşluk ilk teminatlariyle birlikte vak Unde komisyona başvurmaları. r: kaput 14 lira 75 kuruş ve yazlık elbiseler 7 lira 25 kunı§tur. -Jt.~ ,.1-

(3206) (5940) ZA Yl 3 -İstekliler elbiselerin nilmunele rini merkezimiz levazımmda ı\P-• 
Cınsi Miktarı Tahmin bedeli 

• Kilo Kuruş 

Pirinç ~000 den 6000 Kadar 18 
l\uru fasulya 8000 

" 1:woo " 
16 

Tarhana 'iOO .. 1000 .. 15 
Mercimek 1500 .. 2000 

" 
15 

Nohut 1500 " 3000 ,, 15 
Kuru soğan 2500 ,, 5000 

" 5 
Çay 40 " 

60 .. 360 
Kırmızı bıbcr 400 " 

500 ,, 50 
Bulgur 7000 

" 
12000 ., 10 

AW'U üzüm 2000 .. 31)00 " 25 

Hagdaı paşa /Asesi Diı ektöı lüğünden 
Okulumuzda leylt ve nehari talebe kaydıan devam edilrr.ektedir. Leyıt ta

lebenin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 kadar devam ede· 
cek ve icabederse iaha da temdit edilecektir. (6059) 

Derince ıümrüğünden almıı ol· namelerini parasız alabilL:ler. · .-ili' 
duiumuz 11 makbuz ve 64/42244 4 _ Eksiltmeğe gireceklerin eksiltmeden bir saat evvel teklif JllektUI"'"' 
ve 12 makbuz 80/42260 numara- rn komisyona vermeleri ve muvakkat te ninatlarını yatırmalan prttıı'· . ..llA 
h makbuzlar zayi olmuıtur. Hük- 5 _ Muvakkat teminat parası 464 liradır. ·-·-'° ,,.,. 
mü olmadığı ilin olunur. 6 _ Eksiltmeğe gireceklerin terzi olduklarına dair ticuet ocıa----

Jzmit Antaly3. Nakliyat tenesi vesikalarını göstermeleri şarttır. (6008) 
Şirketi 

M. M. VekAlellnden ı ıe ~ 
tLAN Ankaradaki askeri bir mUessesed e elektrik ve telef on teslaati~ :.,,, 

Emniyet Sandığı müdürlüğün- rifer ve su tesisatını idare edecek iki Türk mütehassıs memura ilı ~ 
den: • dır. 20 Eylill 937 tarihinde Ankarada M. M. V. Fen ve Sanat U~tJ!ll t fi I' 

. Bay Veda~ 27 mart l 936 tarı- lüğünde yapılacak miisabaka imtihanı neticesinde gösterilecek ll,.ır-~ 
~ı!1de S~ndıgımıza bıraktıiı para tidara göre yUz elli liradan iki yUz lir aya kadar Ucret veritecektlr· ~' 
ı~ın verılen 8~_791 numaralı va~~· Janlann ellerindeki p.hadetnameleriyle bonservislerini hamilen :nı~ ~ 
sız tasarruf cuzdanını kaybettığ1. lUğv U t1 ·ı· 1 (3~) . .. ) . . y . . .1 ğ' e m racaa arı ı an o unur. ~ na ıoy emıttır. enıaı verı ece ın- ..._ ______________________ __ 
den eıkiıinin hükmü olmıyacajı, . il-}.-
ilin olunur. (1105) Sahibi: Aı!un Us Neıriyatgenel direktörll 


