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~e olacak ?Almanyaya tehlike sokmak iste
niyorsa yıldırım süratile kırmak 

(Sonu Scı. 6 sa. ~) 

d ! ,.. Greta Garbo G•rbonu;ı ni§mıT"' ıeopoTd Sıokovski 
-~~lıttı~:az:;tclcrinin milttcfikan yaz-ı aır. Kendisi Lontlr:ıda doğmuş Ye ~I,~ G go<e, "llihi kadın.. diye Okoford ünirnti>itosind• talısil gör 
1 ;, "• '•ta Garbo, viyolonist, bes- mü,tiir. ~Iu,iki saba,,ndaki kl)-nıeti 
IJv~ki .

1

orket.tra ~cfi Leopold Sto· ilk defa 1\rncrikada tasdik olunmuş 

için bütün silahlarımız hazır -
Hit ferin nutku it 1 S . 

Nurenberg, 13 )A.A.) - Kfu- 8 ya ovvetıere Şld• nota verecek v~er, nasyonal sosyalist kongr~i- d et 1 i bir 
nın kapanıf nutkunda beynelınılel 
vaziyete temas ederek bilhassa Is· 
panya meselesi üzerinde tevekkuf Akd • d b• h lb h• • 
eyliyerek ezcümle demiıtir ki: enız e ır ta te a ır na-

Fransa ve lngilterede bu iki ld •• . memleketi~ lıp•n!ad• .. muka?deı tırı ı hu vıy eti tes bit ediliyor 
-!lle~faatlerı oldugu mutemadıyen ' 

tısadi midir? siyasi midir? A/ T/. l , ""• •!en sürülüyor. Bu menfaatler ik· Bumenfaatlorsiyasiiıe,pekan· manya ııa yanın veıecegı 
lıyamıyonız, zira, herhangi bir k [ A 
devletin di~er bi~ .dev~ette. siyasi ar ar l ayn en . ka bu euecek 
ınenfaatlerı olabılır mı? Bınaena· 

(Sorırı Sn. 6 Sii. 5) 

AtatUrkle Yugoslav 
Kralı arasında -:eki· 

len telgraflar 
Ankara 13 (A. A.) - Yugoslav· 

ya kralının doğum yıl döniimü mü • 
naseôetile Reısicumhurumı.iz Ata • 
tür'K tarafından çekilen telgraf ile 
Yugoslavya kral naibi tarafından ve 

rilen cevap: 
Majeste Piyer il Yugoslavya 

Belgrad 
Doğumlanmzın yıldönümü müna 

sebetile, en hararetli tebriklerimi ve 
şahsi saadetlerile müttefik ve dost 
asil Yugoslav mi11etinin refahı hak • 
kınd~i samimi dileklerimin kabulü nü majestenizden rica ederim. Musolini //itler Komi.! Atatürk (Ya:ısı 6 ınrı .•• 7/•m,,Ja), 

Ekselinı Reisicwiıhur --------------------·-------

Majeste ı<ralm bayramı !:t:be Mi ilet 1 er c em i yeti 
tile yapılan hararetli dileklerden fcv· 
kalade mütehassis olarak, ekselansı- t o p 1 a n d 1 
mza teşekkürlerimi arzederim. Çin Paul 

iki tayyare 
düştü 

Barrov ''AJaska.. 13 ·( A.A. )' -
Bugün alınan malfınıata µ;öre Basil 
Zadkoft tanıf mdan idare edilmekte 
olan So\'yet tanaresinin LeYanenki· 
yi aramak iizere yaptığı bir uçma es· 
nasrnda ~imal kutbu denizinde düı;· 
miiş oldu~n ı.öylenınektcclir. ~ 

Biikreş 13 ( ı\.ı\.) - Bugiin, Po· 
tt>z tipinde bir a:-keri tayyar<'. Kös
tP.nce cirnrmcla yere cliiı:müştür. lcin· 
de bulunan yedi kişiden hc-.i derlıal 
ölnıii~, ikbi de a~rr surette~ yaralan· 

Jspanga nasgonalistleri ile 
birer nota gönderdiler 

A()ahan ittifakla asamble reisi 
oldu 

Cenevre 13 (A. A.) - Milletler 
Cemiyeti asamblesinin on sekizinci 
içtima devresi bu sabah 54 devlet 
müm"!'>Sillerinin huzuru ile açılmıştır 

tanseverleri gurubu,, imzası altında 
birer mektup gelmi§tİr. Bu mektupta 
ispanyadaki tethiş hareketinin muhar 
riki olınakla itham olunan B. Negrin 
in asamble riyasetinde bulunması 

ltalya ile Habeşistan, delegasyon 

gön dermem işlerdir. . 
Celse Milletler Cemiyeti konseyi· 

nin halihazırdaki reisi olan B. Yuan 
Negrin tarafından saat 1 1 ,25 te açıl 
mıştır. 

Bütün murahhaslara ''lspanyol va 

protesto edilmiştir. 
Habeşistandan bahıedilmedi 

Cenevre 13 (A. A.) - Milletler 
Cemiyeti asamblesi içtima devresi • 
nin açılma nutkunda B. Negrin, Mil 

(Sonıı ~n. 6 ii. 2) 

mıştrr. 

Japonya zırhlıların himaye
sinde asker ihracına başladı 

f !e · b l d ~,.,"1" nı~anlanmı~trr. ve musikh;inas orada birden ire şö ı· 
el:lh :. ı yı 1 l .. letı. eti ni ·a' rzm kendisile seneler- ret bulrnu~tur. 

• llıok ·. i nlanmak ve sonra da e,- ı.,eçli pJd,zla tan•;ma" da Ame· ) l'~s lelekl" · k d b ük' ·k· -------------
' tııd• '" olan pek eok ki•i ri a a vukııa gelen hu üy musı 1 H t• v k•ı B ç· b h J ld ıı,' ~t1t.k~n .•ünlerde oe~t'~ibildjri- şah;iyeti, bundan 25 sene °'"el ta- eye 1 e 1 e ir ın ta uru im a e i i, faggare ~ %ıtıe,; llııllrnssa Amerika nmsiki nmmaya ba,lanuı'" O zaman 28 ya· b b J d ~·ııi ,., ".'.e faaliyet ,ö,teren kıv· ımda .,1c1uııuna ,ör•. ıinıdi 53 ı·aım· Dün toplandı om ar ımanı devam e iyor bütün şehirde büyük bir galeyan haf 

il<),. şohretı· b" · d d G G h ı· 30 1i; • •da ·. .. ı ır sanat adamıd.,. a ,r. rcta ar oya ge ınce, unu tı d" 'erdı"İ k · ı ) d b.. dalıa lıenu .. z "erti;;i ııa,.·i ise ele. yakın-
/ Unv .., on,.cr er e e u· r ., " .,. J ıı, "'Yır; •ca tanmm•~lır. dan bilmiyenlcrce ke•enkes bir ra· 

t etı. "' a, hoyl l ı · ·· k.. ı B 'İıı; •~armri · n '"' u. ,.,ıarı kıs- kanı ıayinı mum un •avı a1naz. u-
n hah • olan ı:eopohl Stoko•·•- nunla berab<t· ne de ol" arada hayası Rus. · annesi İrlandalı- li ya§ farkı bulunduğu belirtilebilir? 

Ankara. 13 (Telefonla) - Vekil· 
ler heyeti bugün öğleden sonra ter 
rar toplandı. Toplantıda Akdeniz 
konferansında verilen kararların tat· 
hik §ekli etrafında görüşülmü§tür. 

Hongkong 13 (A. A.) - Japon 
lann civardaki bir takım müstahkem 
mevzileri bombardrman ettikten son 
ra Bais körfezinde yine karaya asker 
ihraç etmi§ olduklan haberi üzerine 

göstermiştir. 
Henüz teeyyüd etmeyen haberler 

de ihraç hareketinin mühim miktar• 
Sonu Sa. 6 su. ~ 



2-KURUN 14 EYLUL 193/ 

Karadeniz melltuptarı: 1~ - - - -
Hopa -Horçka yolu 

olınu~tur; Çoruh onnanlarının ve 
topraklarıııın a<leta bir a~ıkı olan ar 
k:ulıı~ııııız biz yolda ilerledikçe y.-şil 
ormanların, ye~il da~ların. ) e~i 1 de
rt-lerin, yeşil tepf'lerin her dakika 
df'~İ~en manzaralarını itaret ediyor 
du . K ü~ina11ti tf'pe~ini ~çtikten hirız 
1:1111ra kendi-ine malı 11 olan ro kun ,. 
harareti ile ha~ırarak \e uzakta tıpkı 
rhramı anılıran " hir tla~ı g()stererek: 

us tin defa tiyatroya 
glten adan! 

Fraıı:-.ızların nıeı:ılıur tiyatro mu· 
lıarrirlerinılen Sarsenin lıa\·atmcla 
on hP~ hin ılefa tiyatroya gitti~ini an· 
latırl:ır. Bu lıe;ıapla. Sarıooey hayatr 
ııın larıı kırk yılını• ınütema<lium ,.e 
hir gün ak aıııac.lan. her ~ün tivatro· 
)a ~:tnwkle gec,:irıııi~t = r. 

Hakikaten. ' arıoey. _)'.azın bile her 
~•kşarn tiyatro~ a gidermiş. 

Bir milyonerin paraalle 
mahk Om olan ••hlr ı 

İngiltcrf'cle garip hir ka .. aha ,·aı
clır: Burada ne elektrik hulunıır, ne 
trlrfon. "" olonıohil, ne de tren. 

Şiiplı r,.İz ki. clün,·anın daha hir
c;ok ) crlerindf', nıecleniyetin nimetle· 
rimlcıı na ihetlar olnıanıış bir~ok §C

lıirlı·r. kii) ler, ka;;ahalar 'ardır. Fa· 
kat Sınnstcd i,.mindeki hu kasaba 
ıııeılf'Oİyt>tİ a la kalml f"tmemeğe ka· 
rar vermiş \'e biiylf' \'apmağa malı· 
kum eclilmi~ hir ~ehinlir: 

r.f'c:f'n asrın son larıncJa. hıı kaııa· 
hacla hir nıih·oner ölih'or. K imMe11ir. 
olan hu ınily.oner biitÜn ı;t-n· etini şeh 
rin hiitc;rıooine 'eri~·or. Y :ılnr:r.. vagiyct 
nanıf'sin<le bir ~art l;.oı:uyor: 

Bu fehre •9'eclı;nivetin ir-'Jtlarından 
hiç biri o.k.ulrnavacak ! 

YAZAN: Asım U5 
- Arkadaılar, ~imdi yeıilliiİ° 

bağrına gömUlilyoruz. Hele ıu kırf' 
daki ye§ il ehrama bakınız!,, 

Dedi. 

Hakikaten in an Hopa - Bo~ 
) olundan geçerken kendini arz kit" 
inden a) rılmış da başka hir ileJlldl 

bir yeşillik ülkesi içeri@inde sey,)tlJ 
ediyor "anıyor. 

ılın kendisinin hırsız olduğunu iuıt' 
etrni~ 'e uçunu, ruhi tahlilJerle -' 
latmııtır. , 

lşin en garip tarafı kadmm roJlf 
yat muallimi olmasıdır ,.e tutuldll 
''Kleptoınanya = hınız hasta1riı"': 
tahlil ederek kendi üzerinde ruhi ı' 
kiklcr yapmı~tır. 

Muallim diyor ki: 
•·sınıfta talehcy ders , ·erirdirn ~ 

çıkar çıkmaz mt".ktehin yanındaki rıt' 
ğaıaya giderdim. Mağazaya. bir f! 
~~lmak İÇ.İn gittiğimi bilirdim. F'':( 
ıçımd.-n ~elen arzuya mani olafll 
drm. 11k Jtiinler, mağazadan ,.,)11; 
hir dolarlık hir ~ev çalm~a niyt.f 
tiğim hald.-. tıonraları hunu. i~İ 1~ 
)ara, üç dolara 'e nihayet on ~, 
kadar çıkardım. 

''Çaldığım ~e •lf'r benim zerre 
dar ihtfracnn olmayan ~eylerdi. 
ha tn)ıaf ı. hn ,eyleri iıstenıem bol 
alabilecek kadar zengin hulun 
Jum .. ,, Jı 

Kad"l• uğradığı hu nıhi hae"V 
hu surf'tle, hütün ııamimiyetile ~.ti 
tryor. Fakat yine halkın parkla~ 
hUtiin t8§ları kafasına indir.-~ ti 
kilde kendisini linçetmelerindel1 
tutamıyor.. ..../. 

Kutuh seyyahı 
Andre'den · Stanstrd brldh eııi hu ;;en eti de. 

hu emri ,),. kabul cclivor. O zaman· 
danheri, milyonerden kalan paralar K k f8 
~elırin her hutıtıı!taki ilıtiya('J08 llol ır sene son 
hol sarfcdilh·or. Yalnız, elektrik. te
lefon, otomobil. tr«>n. raclyo Kihi 'ey
ler huduttan içeri sokulmuyor: 

Kaıtahaııın halkı pazar J?;ünlerini 
ch·artlaki ''me<leni •• llöylertle ıte~iri· 
yorlarmış ,.c •' d.-de!erimiz naeı 1 ,·a· 
şadıy .. a hiz de övle ya§ırız. onlar .;u,
ı<Ul clt>ğillcr mi itli? .• c1iyor1anm~! 

Bankalar dikkat edin 1 

gelen mektub 
Kutup seyyahı Andre , e ark-::; 

lan. hundan kırk tıene e' ~el, JO Jt( 
muz 1897 de, bir balona binerek 
,·alanmı§lardt. ·r 

O günden ııonra kendilerinde•~;, 
daha haber alı..,,.ayan hu n1'C:.1o 
kurhanlarımlaq ilk. defa ol J;.ı' 
sene ıonra bir. eeer elde edi • 6 d•" 
to 1930 da, ıimal denizi kıyı •rıı;,.,t 
ki balıkçılar Andrenin kıza~• 
muşlardL (f 

Son ~ünlerde de. yani, Andte ( 
arkadaşlarının kutup ııeyahıti~1• 
kanlarının 40 mcı senesinde, ., bi' 
hın kazı f' nasında denize atui' 
top bulunmuştur. ti 

Üzeri telif" anlı olan bu J&eıik " 
pun ucunda bir tıpa vardır. Tıp•~· 
kllince içinden çivi gibi bir eoP• tf 
mı~· bunun da iberinde bir kilS' 
•Jh oldu~ görülmüştür. ,t 

Bu kiiıt, kazaya uğradıkl~ 
mao, Andrenin, kendilerini ~ 
mak için. denize attığı rn~t11~ 
K ~ıt da 12 temmuzda saat bır b. fi 
ta Groentlaod ch·arına geldik!efl ~ 
orada hnzlarm üzerine ~~ 
bur olduklın yazılmakta ve 0 dert' 
hulunılukları 'erin. tul ,.e •"'rr· 
ce-leri. uıe' kii işar~l edi)wr~te< :.,,,~ 

Fakat. ne ı;are ki hu kaıııt 1,,,ıı 
kırk ııenf" sonra. on rc:li h~l:~e!Jil' 
eline g~erk, ineanJı~a bıl ıfl 
mi§tir. ;___.-/ 

Vallnln bizzat 111•f .... 
olacaıı ı,~er ,. . .,,, 

Belediye rei muavinlerİ11'~ıptJt!1' 
f el~ri bir müddet evHl •Y' di•iıt111 

Vali \'e beledi) e reisi de ~ell 1(dlı( 
bizzat rnqKUl olacağı işler• '' 

' tır. · ' 
Memur ve m&tahdern .. ıa,Veııt• 

terfileri, sınıf tenzilleri nıüJI ~ 
yeniden açılacak. sel"·isler1~- ~ 
tatbikleri, plin itleri nıuh..-:::..tdt• 
ve belediye reiıindeo geçe"'--
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Türk Tarih Kurultayı açılırken 
Tarih dile geliyor ŞEHiR HABERLERi 

Nura susamı~ ?\a•yonallst TilrkiYe gecmı: 

üzerine dil~kün bUlunuyor 
Küçük sanatlar l,evkifhane firari-

1 e r i n i n n ı n h k e nı es ı 
Beşinci Balkan 

Güreşleri PROFESÖR Afet • • 
sergısı 

ı-:,.ltilü . . • J 
de i 11 yırmı ... ıııc e Dolmahalıe~·ı 

' .,tat" k.. J • 1 ola .. ur un 111z11ru ill" a~ılacak / p 0 11 S t e 
n Turk T ·ı K lar·ı . arı 1 uru ita, ı Türk 

't(j~,:11:i~ı azametini hiitiin • dünyaya c v tra m 
Jeı lıııı aılnınlarıuın dilinden din- ocugunu 

ecektir. 

Fazlo eşyaoan ziyade 
Jyl eşya teşhir 

edllet'ek 

Abdullah nıiida/aa
sında şuuı unu kay
bet/iğini .fıöglügor 

Talurriımız lzmlre 
hareket etli 

lwıirrlı• Ji t>}ltılılf! lıa la)acak' 
olıtıı tu• .. inci Hıı'kan giirr.şlerinr i ti· 
rak tdf'rf'k milli talrnmmız diin ak· 
"1111 Bmıilırnı.ı of ile lzmire ~iımi~
lenlir. 

l'ı A •rlarea ıııeçlıul kalan hakikatla· Vay altına atan 
Ortaya k • 

tı, O)ma \C yanlışları meyda- dam 
litifkarın~ yolunda Türk tarihine a 
•t1tı ... ~!~,~~u nı~~ kii temin çığrını Z b t lahk ika la 
\ehi . ~u.rk. dune kadar acınacak a 1 B "* 
lıc1 h~un ıçın muhakkak ki yiiz kızar başladı 
tıj11 ır lıalqe bulunan Türk tarihi· 'J 
li11· Parlak ve ~öz kama tırıcı kudre· Evvelki gece saat 2 .. de Çar~ıkapı 

1 
de hu kunıhayla g(i;terecektir. dan geçen sarhof bir a~ın elı~den 

'l'ijrk · · tuttuğu be.. ya9ındaki çocugunu 
d tarılıı 'C Osmanlı T" ki . s .•. .. ") .... 
C\'l'j tarihi d · .. ur erı trramvay altına ittıgı goru muftur. 

'"°dı? Rirkne aır.~une ka:!\r nemiz Etraftan k0f8nlar çocuğu kurtar -
ltl,, ha"' ·ı aç .~erc~me \'e OsnıanJr mr11lar aarhofU zabıtaya teslim et • 
l.ıern gı 1 e gozlerı büyülenmiş eli . 1 d' 
ıl tutanların med .1 • • mıı er ır. 
e 1'iirkJiiğii kötiilem k r~ ~ zı ınıyetı Tahkikat 90nunda bu adamın 

~tler B ) .. e ıçın yazılmış K k da Hisardipi sokağındil o • 
dır 1. • un arın ıçınde iiyleleri , ar um apı 1 d N · ld 

ili va diııi J • t · J t ıran Maratlı 50 yaf arın a un ° u 
fa hu ~en ehi ur .. elsl !fr. e ya~11~t şu.' e ğu ve çocuğu Ali Muhittini kı7.dığı 
Qa:ı rınıe ı ın fıkırlerıne k · t d•Y• 
) "": anına netiC"e... d 1 T·· . için tramvay altına atma ıs e ıgı an 'hn· . ın e ası urk mıl· 
l'1lJ ın C"ıhanr titrf'tmi" kumandanla· ]aşılmıştır. 

Cumhuriyet bayramında acılınnsı 
tekarrür eden Küçük sanatlar serg:si 
için icabeden hazrrlıklara başlanmrş- 1 

tır. Dün bu iş için seçilmiş heyet ilk 
İçtimamı ayak1~abıcılar merkezince 
yapmr~. toplantıda heyetin bütün a· 
7alarr hazır bulunmu§tur. Dünkü 
toplantıda ser~inin dekorasyon ışı 

• . -~ .... ., t::ı...J'l; ... -~f .... .J • --· ı, . 

.,,j1· 0unun etrafında eta~lı kararlar 
ic, ı •v••.J • ... en h~zırııklara b~lanmıf 
ittihaz edilrrıiştir. 

) irııı i diirı •t~ne 

nğır hııp,c malı· 
Laiııı G:ılaı ı po ta • 
h:trıl'•İ \ 1'7.IH'ılnrı 

llii'"' iıı llii·ııii · 
niirı knıili Ahılul • 
lalı 'e \nı:ık).ılı 
Te, fi~iıı, ıe, l.:if • 
lı:ııwılı>n firar ıı -
ı:uıulnıı 3,./h ı• ildıı-

Gidcrılı•r 56 kiloda Keııan. 61 kılo 
ılu ':--.ır. 66 L:ilocla l 11 uf lan. i::? 
kiloılıı \ııkııralı flii'e' in, i9 kilııd ı 
\ler iııli \lııııeı. 87 kilııtlıt hihiik 
\1 u;tafıı. ağırılıı Çohan lt"lırııettir. 

f\ııfile\f' giirr;: fe<lna )01111 ba~ka· 
rıı lııı) \lııntt Fl'lgr.ri rİ)a et etmt>k· 
lı>ılir. 

Serginin miikemmei bir ~ekilde ol 
ması için icabeden biitünfedakarlık
lar yapılacak, çok fazla ~ya teşhir 
etmekten :ziyade bu e~yaların az ve 
özlü olmasına dikat edilecektir. Ser
giye iştirak etmek için biitün ııanat
karJar müracaat etmeğe başlamış -
lardır. 

Pirari tlu/111lt1!t C"İ c•e:t:tı malıkenıe· 
fi İnde de' anı cılcıı ıluru mnlarııııı 
diiıı dı• hakılnıh, mihlılt>iuııııırııi Fe· 
rıclun Bagana icldinname"iııi okıııuıı~ 
tur. 

~ r ücl ıle j llllltllll i i drl in il aıııe" i il de 
~lıılullalım, le\ kifhııne\ i tamir edı•n 

u'talarm rlii~iirJiHdt>rİ hir dc~tcre 
par~a ı ilt parmaklıkları iic: ~iiıııle 
kr::1111•k 'ıırctilc Te, fik ile heraher 

f~ nafa 
ten1ın 

na 11 kredi 
edilecek 

Bugün öğleden eooel 
bir toplantı gapllıgoı 

Cd·•. salc.lırılryor. ki)tiil;nİ\'or· Zabıta tahkikat yapmaktadır. 
111Yor. • • leZ}İf SARHOŞ EVE GELEN -Alem Baş ve omuz bamalJığı 

d. l>ahasr 'ar 1"· k . darda Ferah sokağında 6 numaralı kalk t ı ktan sonra 

kaçtıklarım 'e hunu kenılilerinin de 
ikrar etıiklcrindı~n rc:ıa kanununun 
293 iinl'ii maddenin üc;iincii herııliııe 
tc' fikan re:t:al:rndırılıııalarım, ı;arıli· 

f:,nnf a kredi leınin edilme i için 
:ı' ukat J,..zet, umumi ki tip Cemal. 

ıy . , . .. ur 'e O)':ınanlıfık .. · , lk' . e tarı)ıı ıki d . . 1 evde oturan Munıre ev\ e ı gece sa 'e lı C\ re a' ıran ar \'ardı .. t . J J . . f b 
Jda Unlar hiitiin nıukadde8atı o filan at onda ~arakola m, uracaat e mış, b'r H il rrı t 1 J> p ara a 
hi ta ınaledirnr Ye Tiirkü en l .. ''k rr yaşadıgı kocası hsanın sarhoş ır e 
Li; d~i\rnaıı gibi yahancı, adi, my,~rı halde gelerek bir kaç caymla. s~kak k U lf a 11 JI a C a k 
,.,_ tııılfet ıclakkı· e ı·. J d T~ kapısını omuzlayrp kırdıgını ıddıa et c ..,e\ < nor ar ı urk 
tııJ ltplerinde Tiirk tarihini~ k mİ§tir. Ihsan yakalanmı§tır Belediye bf r müsa-
dJrc~·~Jğınr ı-öyfonu•k anlatmak ~-t; BIÇAK BIÇAGA GELDiLER - baka a"ll 

~tın1 i lıulasa eder anıyonım. Fenerde Camcı mahallesinde Kani ~ 

d O tııanlı de, ri tarı'} · ~ 1.. k bev sokağında oturan Hayriye ismin •t il ne c une a- - .. ·· d A 1 da 
L aynı ke,.meke· i"'nd 'd• G . debir kadm yuzun en smaa un 
lllıı>'· .. ~ ")iı e J ı erçı f 1 
ı"t"''1rı de o .. manlı Tı·ı·rkl • d. . hamal Mehmet ile ran r Mehmet ara 
lcıj erı C\ rı ta· ·k· M h 1 J; ana lıatlarr ve biitün . ·'k 1 sında kavga çıkmı§, ı ı e met er 

de .. ta nif f'<lilmi~ tebarı·· 'et"t~ .a1 a~ı brr-ak bıçağa gelmişlerdir. 
""'I 1. :.• ız e ırı nuş f b ı;l ı < ır) li'akat lıcdefı' ta .. 

1 
• Neticede ranlr Mehmet viicudu • 

ıı 11 avyun c mıı 'f l . d ... 
bıak nu)o:r: >aıli~nfırn icra',,Uın nr. nun muhtelı yer enn en agır suret-
~! la rnükeJJef kılman '' k : te yaralanmış, hastahane~·e kaldırıl-

lir \a 8 \azr H 1 M h d 'k. · birh·". '? eliıniıcle hulıınan tariİıleri mıştır. ama c met e ı ı yerın 
ll ırını tutmaz l>ir JıalrJedir. den yara almış, kaçarken yakalan -

h tı rııc' .. . .ı mıştır. "tk zn uzcrınne sii' JrıH'rt>k 
l'ij ~ole söz Yar. Uenirn hura'da teha· iZiN ALMADIGI f ÇİN - Kadr 
l4t "ltirmek i:'tediğim cihet Atatür köyde Kurbağalı dere civarında E • 
~; 1'iirk tarihinde a!:tı;;1 ~.',;;rrla w: min be~· sokağında oturan makinist 
lı,Jerıi hir lıamle ile TarkıÜ· e. ne- Hiiseyin e\·e ~elip te karısı Cesimeyi 
~ ol k 1 g ·· · k b' )-,d ara < a ilim alemine •onsHz goremeyınce rzmı§. ıraz sonra 

'ef}q?ıılarını kı~a bir müddet içintle komşudan gelen karısr ile kavgaya 
1 ~ olmasıdır. tutuşmuıtur. 

11 Qlt hirk . . . Hüse.vin kendilinden izinsiz kom 
lıtı aç "c>nc ı~ınde ,.\nadolu· 'd k d.. ·· b ki 

l'j •nufıtclif )'"' 1 . d 1 h f §Uya gı en ansmı ovmu§. ıça a 
'at •. r crın e yapı an a - 1 :L• •· • k 1 , · t;ın c-lde )') . 

1 
. d' yara amış fIAayct uzenne ya a an -

lsırmbul belediyesinden: 
J - Razı gazr.telerde 1-ıanhul he· 

leıl~' i tarafından vük ta~rıııağa nıalı 
""" d aralıaları için nüıınıne 'eril· 
mecli~imlen dolap hamalların nıiiş· 
l.:ii 1 ':ızi~ ete ılü-;tükJni ya7.ılmakta· 
dır. 

ln,an ırıile e~) a nak1i) at mı men 
htMJ ııııda ittilıa7. olunan kararların 
alakadarlara tehliği münasebetile ele 
miikerreren hildiriltliği ,·eçlıile bele· 
diyece miiseı•rr.l hamallar yalnız talı· 
mil 'e talı liye işlf'rimle i .. tilıdaın eJi· 
lef'elderinden hamal hiiliiklerincle 
kantlı lıaınallnrın el :ırabalarile e .. \'8 
ta~~ınalarr nıenuuhalı~ d,.ğiJdir. Ru 
itiharla bıı bi;Jiikltr el arahalarile 
teclıiz edilnıiyecektir. 

)an f mail Hakkı H~ jandarma J:lur 
idin ıle 'tızife!erini ihmalleri ahit 

olrlıığundan 30:\ iirıl"ii nıaddt>) e ıı;Ure 
C'Cza giirmderini i'tt>mİ~tir. 

:\fiiılıleimııuınirıirı özlerinden on· 
ra hakim, Ahdullalıa müdafaa mı 
~ apmatonıı ı;ii} fl"miştfr. 

\hdullalı tf'miz H )C'~il ko tfönii· 
rıiin i~· ı·f'lıinderı çıkardığı kağıda ya· 
zılı nıiiclafaa mı titrek hir PC le hızlı 
hıdı okıı)ıırak şöyle demi tir: 

O ınan .Faiz, hdullah Vahid· Nuri 
,·e lıahce\ anlnr cemiyeti umumi ki· 
tihi Yu~uftan teşckkiil etmi olan 
heyet lmgiin ii~leclen e' ,·el birletik 
r.snaf rcıni\ı-tleri idare merkezinde 
lıir toplant; ) apacaktrr. Bu töplantı 
da esmıf ceıniyetlf'n murakihi ~ihat 
da }ıazrr bulunacak. geçenlerde Tica· 
ret oda'' ıııedi i ııalonunda upılın 
rci~ 'e L:iitihi unııımiler toplantı m· 
da ittilınz ctlilıııi~ kararlar (lalıilind~ 
'e 'erilcıı ılirc•ktif İİ7.ı•rinden ~naf a 
naı.;ıJ krecli lt>ırıİn eclile~ği etrafında 
r, a lı g(irii~rııeler )aprlacaktır. Run· 
dan r.\ 'el de razıldığı sihi hirle,ik 
e naf cemh etleri naf a krtdi temin 
etmek için ·lt·Haııındaki hütUn meı--~u· 
dunu teminat olarak ır;ii terecektir. 

Sabah pazarları 

- Brn ) irıııi ılörı 'rrıc ağır lıap· 
ıoc malıkiım bir adam mı. ) larca hr.r 
gün idam lıiikrniiniin 'eri ime ini kor
ku 'c n:tırap içinde hcldf',dim. '~e' 
ki biran olsun hiir:riyetin tatlı ze' lfr 
ııi tatmak içirıı oıııuzl:ırıııda 24 )Jhn 
mahkumiyetini taşı) an ben, o ıında 
ftrnnmııı k:ıvhetıniş 'e anormal hir 
hale gf'lrniştinı. Bundan do1ayr adil 
mahkemenin heni mazur görnıtı ini 
adalet namına riea ederim •. 

AntaJn alı Te' fik ıle hu nıüdaf aa· 
ya i:tirak cııi~ini iiyledi. 

Gar(Ji\·an İ.ı;ma!I Hakkı, uzife ini 
ihmal et~ıediğini, Hur .. it de günı1r 
iki sut niihet bt>klediğini njiheti sr 
raı.mda firarilerin L;açmadıkfarınr 

Hir teşrine' eldeıı itibarrn l t.n· 
bulun muhtelif )erlerinde sabah pa· 
zuları kurulacağını ) u:nıııtık. Yer 
lerin tetbiti de,·am etmektedir. Pa· 
7.arJar abalı ekizdrn aat on iki) e 
kadar açık bulunacak, orı iki dücliiğü 
talmca Jıemen kaldrrılacaktır. 

Pazar ) t>rleri t1erhal temizlenecek· 

· e ~ <l rı ı en net:ce er. şıııı r rnıftır. 
'f\p il ar 111 ~' ı·ut tarihi hakikatlere . 
hirf:<'ııi lıir , f"ı·lıe , crh·or. Tarihin B

1
1R ŞOF?RON IYI MUAME -

\ .ole ı... ı ki .. .. . LES - Edırneden fstanbula gelen ' tı .. ı.; .. rtın ı arının Turk r.11er1ısı .. . . . . 

2 - Gelecek aym ha,.ından itiba· 
rrn eyyar atıcılar. el arahalarile gr 
da m:ıdddcri utı~ına ha layacakla
rından heledi} e lı;enıfüi İ!;in lı içhir 
rniikf'llf'fİ\'t>l olmamasına rağmt>ıı 
ınalıa7.a alakaılarlara lıir kolavlık ol· 
mak iizere nıünha8rran ey) a; satıcr 
lar taraf mılan gıda madllelt>ri ~atıEm· 
ela kullanılarak t:I arahaları niimu
nelt~rini tt>~hit nıak8aılile hir mii::aha· 
ka a<;rnıetır. Şehrin lıiinye ine g(irt' 
en nım·af ık araba ()rneğini orta\'8 
ko, a<'.aklara mükıif at ,·erilc<'cktir. . 

~öyliyerck heraatlerini i teıliler. _jtiir.f"jjj~a;;$a!i$! 
• Mu halı.eme kararnı tefhimi için ., ı , ~ 
28 e,·fiıl ahalıına talik edildi. 

11
., ,,,A. & & & • • a 

Tevklfhanedekl b1Ç•kll wr • • 
• , 1 

111 ~het ilim , ol ·ı. k . ı d şofor Ahmedın ıdaresmdekı 74 nu • 
• < •tıJ • u ı ı JlP 'nı~m a 1 tob·· K h' 1 

ana<'a~ı nıulıakkaktır. • mara ı o us üçükçekmece ıza a 
k 'ij~' h • rrnda asfalt yol üzerinde giden as • 
}11111 ,.c cc

1 
·rne-lır toım1k altında ker Mehmede carparak yere dü§Ür • 

"h er ı•r lm,.,"t·ı·n <l'rl"' ,. .. ı,·,,,r ,... .. .. B d )' 
J !Jr ki. ._ "'~. · • muştur. atın an ehemmivet ı suret 

)'· ......_ F., · .. . . .. te yaralanan Mehmedi fOför kaç~ 
~tıii:-ı ~lurı\"a 111,..anları. hız ~eryu· yarak arabasına almıf, lstanhula getı 

lıtl\r il ~- 17. a,,!..ı·ri olan Tiir!ciin zc· rerek Gureba hsstahanesine yatırını§ DOnyanın en bUyDk 
Tr a nsatlantf ğl 
şehrimizde 

d~ ı. ~ ı,:lenıni;: C•erferiz. fl·dıir H':r hr. 
uır . . • · 

~•tt e,ıınız Yokke.n Tür~ hizi n· ---------------
~ . ,. . 
l\tırı ~ ın"anlığa lıcılh·e etti. He.r 

h ltl 17. 1 . 1 . • 
"t)ı k .. ıer rı:ırı·anıız ıızı ~arata· 

t1ıı_ ••dr,.tin · ·· · \ 1 "'ol[ •l ı J!cı tcrır. ıur arca top-
ı.ıı;ı11 h~Ja onsuz bir azap içinde 

)~~ad;~ıul .~<~~lıııcz bir ıkıntı içinde 
~lar ·• ~cıruvohluk ki. birçok in
~')';t b~~lı yaratanları inkar ı•Jiyor 
lrj11 •ıı 'a"alan ları hilmeıJikJerİ 
~ )'ery .. ·· J 
or gö uıuııı e onların e' !atlarını 

1n r'lnek i ı' ı ı ır ·· ·· , ltıliıdr , . . ı~ or an ı. ır ~un u • 
h11rı0 1 <:ınm·ı fc-rahlatan hir riiz· 
rı C ("y· 
İ~j a ıgıni hi ederek iirı>erdik. 

Kazaya uğrayan 
vapur 

Birkıu; ~ün e\, el Şirketi Hayri ye
nin 53 nuoıarafı ,·apuru Boğazda 
senederken tarihi bir binanın balıte 
d~,·arma ~arparak bir )ara aldığını 
yaznıiştı.k. 53 numaralı 'apur. eef er 
'apaf'ak 'a ~İ\ etti' olnıadı,C·ndan şir 
ket'n Jf.,~kiiHIPki ter anelerindf' kr 
za~:ı ı•f.' 1 .. ilmi~tir. \ apur i' i lıir tamir 
~cirtliikteıı :-oııra çalı~ıııağa lıa~laya· 
eaktır. 

Dün tchrimize mevsimin en kala 
balık f ngiliz seyyah gurubu gelmi§· 
tir. Dünyanın en büyük transatlan · 
tiklerinden biri olan (Stratmore) vo 
punı ile şehrimize gelmiş olan bu 
seyvahlar tam 960 kişidir. 

il ı, "n' anJnr·ıı e leri ~ittilı;çe yıık· 
Otlf 11. 

n,.f! .. 

Ekserisi lngilterenin maruf sana· 
yicilerinden, bilhassa demir ve çelik 
sanayicilerinden olan seyyahlar 
nün şehrin şayanı nikkat yerlerini 
Jitezdikten be9ka, geceleyin Sirketi • 
hayriyenin radyohı vapuru ile meh· 

Di:-er taraftan kua a ebehi~ et tapta Bofazıcinde bir gezinti yapmı~ 

kavga 
Geı;eıılercle tf"\ kiflıanede Ali Oe· 

man w~ Ha,dar İeınindf' iki malıkfım 
ara ında ka' ga olmu§ Ha) dar Oı.ma· 
nı demirle kolundan yaralaım tı. 

• Cerrahpa§• hutah&Delf yaıımda yapıla. 
cak url mutlak ve ç~ on bef l11n 
e\'\'eJ kapalı zarfla, dllıı de açık oıanık mil. 
nakuaya konmuıtur. Her Ud gilııtt. de talip 
kıkmamıttır. Belediye kendill yaptıraca\t. 

tır; lkl a)'d&Dberi Londrllda bulunu Türk 
Gemi Kurtarın• Şirketi tahUaiye mUtehu11. 
ıa Kaptan Ri% dllıı ,.ıırımıu relmlftlr. 

Haydar diio npılan <lunı rııa ur 

da: 
- Osıııan lıana he.r J erde L:iif rc

derek tahkir ediyordu. O gün de kii· 
für ~lli. ben de mukabele edince tle
mirl~ , umıağa te~ehbü etti. Kendi· 
~ini tııtııı:ık j,tivcırd11111. hu <' nada 
kolunılan \'araJa~dr. lıeniın de hile•· 
ğinı ~izi leli. O nınnı hen 'urwadıın.,. 

Diııl<'nen şalıiılerdeıı oııra Ha)

ıl:•rm O,ıııanı 'aralaılığı ahit olmıı 
40 j:tİn lıall't' uıa'ıkfını f'ılilnıittir. 

Zahir e boreaemd• dUnkU 
muameleler 

ftotanbul Ticaret lıonıar-111.ı dün 
muhtelif mt-..rııleketlerdt>n 925 ll>n 

huğda). 75 ton c,:aHiar. J 97 ton ıırpn. 
327 ton rnpak. :JH ton tiftjk. 30 ton 

1 •)· • 

• bmlr entemuyonal tuan kapanmadan 
evvel ıebriınlzden bir h~•l daha tuan l'd
ınefe gtdecekUr. 

• t•ııkUdar ,.c J{adıköy tram\ &) lan firkeU 
mUdUrlOgilne tayin edilen Bay Jbrahlm Ke. 
mal tdarenln mUTBt ve gellrler1 Ur.erinde 

tetkiklere ba1Jamı§tır. Tdklkat IOnl&ftdll •a. 
rldatm taılalqtınlmuı \e maaratm ıuaJtrL 
nıaııı yolunda yeni kararlar Hrilece.kUr. 

• FaUb Carıambuındakl Biçki ve Dlkif 
mektebini bltlreo rene kızların e.ıı,ıerlııl 
göetermek Qzere bir ıcf'.li acılacaktır 

• Jzmlrde me\'tlm lpUdıuımdanberl 4M"it 
çuval UzUm 41459 ÇU\'al incir lhrac edllmlf. 

ur 
• Şlrketlhayrlye, Bofazfçiııde btltUn iskete 

lcrl tamire karar \ennlttlr. 

!?o uıı ıııetout 'e ınıı~ruru:r: ... 
ı, ""luı ·· .. •. · "rı fı· · ı:ınıu 'a"'''Z Tiir" e.~erı 
1,.. ırıfrıı 1·1 1 . . 1•"irı , 1 1 P /!.f' f"rek ,.~ hep hırd<'n 
1, ' ''hıtnlı;;ı T·· k.. . ·ı 

'ncl ği ~öyJenen 53 numaralı 'apu· ı .r. Bazılar• Büyükd~rede gllzino 11r~ ı 
rnn kaptanı 1\Jünir dün liman reisli· , e • ahvelere çıkmlflardrr. 
iinf! ka?.a etraf ımlaki raporunu 'er Seyyahlar, gece yarııma doğru va 
mi~tir. Bu ranorda kaptan· kendisi· punumna dönmüfferdir. Stratmor 
ııin lıiç'•ir takıı 'ri olınıı~ıimı. 'alplu- vapuru bugün J:menımrzdan ayrıla • 

kuj' emi 26 ton no ıut. -·> lon ı am. 
5CJ ton pamuk ~ağı. J27 ton mNr ol· 
nıak üzere JR29 ton ınııJı,u I gi'lmi~. 
29 ton yapak harice ı;C\ kedilmiştir. 

• ı.tanbulda Joqat aruyor 9*7 lf'.ııuindt 
tstanbulda yapı mevcudU J3!j04 iken bll 
miktar 93!1 ı ot'.ıılndc 1463711 adedine çıkmış.. 
tır. Bu hea&ba göre ııeklz senede lstanbulJa 
l I hın küaur bin• ~apılrnıtıUr. 

• Adapuarmda ~• kllJl•rinde pancar h"
aadı munuetıetlle b9yl'ftm yapılmıştır 

• Dif tablblerl yanında tallfaD hutaba'n. 
•tr" . ..,, ur 1111 erı~ı nıf'ı 

• 1 •11 lı 1 ·r w ... ·r:w:ıl .. tır. 
'J llrjJı f\ 

ltt-ilıi h ıırult::yın:, yalnız Türk 
t lıj akıınrndan değil dü11"·a ta· 
I· "e d.. · 
-ıJ1 ~ un, a if mj bakımından mü· 

t.-ı • '"tın !.. 1-) da h' e aıınıdır. Çünl.:ii Kurul 
ıııaı tarih dile gelect:ktir. 

Niyazi Ahmd 

•• 1 L • } k l uıtt>nl 0 1 u-run oteı enuerı ıoım ~ 1 .. cak ve iskend~riyeye gidecektir. 
;;undan lıf'ran biiyle hır arıza gcı lrr 

~n~ğ~ i~ti<ladı bulundıı~nnu öyle· Telefon l~lerl r e lslf ğl 
nu~tır. 

Liman fen he,·eti bu kaza etrafın· Ankara. 13 (Tele.f onJa) - Po ta 
cJaki tahkikatını· henÜJı: bitirmemi§" tel~raf umum müdürlüğü telefon ir 
tir. Hakiki nziJ et tahkikat komi!!· leri rt:islijint' fen mü'a' ir heyeti aza· 
, onun , ereceği rapordan .-onra anla· larından Mehmet Ali ta) in edilmir 

;ı1acaktır. tir. 

l>iin horsaıla ııııılıtclif ıııadJeler 
11 fi, atlar üzerinden rııuanıclt• l(Ür 

nıüftür. Y ıımıı~ak lıuğıla) 6.5. 
6.) 2, !t'J1 hui:da · 5.25 er 6, arpa 
4.5 - 4.!?0, bakla 4.5, sarı mısır 4.25. 
kuf'·emi 8.5. keten tohumu 9.27. 
t;a' dar 4.~i. nohut 5.27. tiftik -
l 2i.20 • 1 ~5.20, kt:çi kılı 51 ·52 ku· 
nı~ üı~rinden satdmııtır. 

C'ılan yetııtırmek Ozertı dl~ tababeti mekıc. 
binde bir kura açılacaktır Bu kursa or~. 
me.ktep me%UJIU kızlar kabili edllerelttlr 

• bmltte 9e11elerce evvel baflayaıı sıtnıa 

mUcadeleli mUııbet netJce urmlJ, hutalık 
mlkt.an yüzde eJlı befleıı ;yüzde yediye du•. 

mtıştUr. 
• lkl aeııe tı\\el ,>ıkılmıa olan Çanklrı aa 

kuleal GildUkmlnarenln ;) enndt. yenldtll ) a.. 
pılmqtır. 



4 -KURUN 14 EYLÜL 1937 

Tefrika numarası: &4 Yazan :Felks Bavman 

Sanayi serglslna ı,ttrak 
edecek hayalimiz 

Belgradda açılmış olan beynelmi
lel sana) i sergisine birçok memleket 
)erin rnnayi birliklerinden oldu~u 
gibi memleketimiz sanayi hir\iğin<len 
de bir lıq et i.la\Ct edihni§Lİr. 

Şelırimiz .. anayi hirl'ği reisi dnk· 
tor Halil Sezerin haşkanhğmda ol· 
ınak iizere tamnımş hirkı:-; ı:.nnayici
mizdcn te~e~ddil cı'cn lıc,et hirkr..ı' 
giine kaıla~r Dc!ı;rada ha~ckct ede~ 
ccktir. 

Gülmesini bilmeyenler için 

Macarisfanda birgü .. 
lüş mektebi açıldı 

Hiç beklenilmedik ve he
yecanlı bir karşilaşma! 

TekJrda§h Hüseyin 
Türkive ha pehlivanlık mii:--ahaka· 

"Tna ~iri.p 937 scııc.: i ::-erheı"t ~iirr-; 
ha~pelıfü·anlı~ını k?.zaı:an Tekir 
da~lı Hüseyin. birkaç ~in istirahat 
etmek iizcrc diin akşam Tekinl:!ğına 
gitıııi";t ir. 

Meşhuılar arasında en güzel kinı 
gülüyor? 

''l ı\'umamlı /laik Dii~manı,, ı 
umanlı Cun Villingerin t.'C orı
dmı sonra da !;Ctc.~ini11 en mii· 
lıim uzu ıılarırulon il onıer t'llfı 
ıllı•tcrirı ıııısuyu c/ii~iiı iilueh öl· 
diiriilmclerintlen ."oıırald saflıa; 
arı !atılıyor: 

Her ikisi de, arlık bir tevkif ih· 
timalini hesaba katmıyordu. lk1ıi 
de, kartılaftıkları her ciymeniıı 
Üzerlerine derhal kursun yağdıra
cağı::ı kestiriyordu. ·uyle kanuni 
formaliteye lüzum görmeden, der
hal atet ! Evet, artık "eller yuka
rı!,, ihtarı, zabıta memurlarının 
manaaız bir alı,kanlığı halini al
mıf olan ve kendiliğinden dil ucu· 
r..a gelen bir lakırdıdan ibaretti. 
Kanunen bu ihtardan sonra, ihta· 
ra maruz kalanın ellerini yukarıya 
kaldırarak teslim olup olmayaca· 
ğını biraz olsun beklemek gere· 
ken, zabıta memurları bu nizam· 
namede yazılı kanuni esası artık 
umursamıyorlardı. Gerek Dillin· 
gere, gerek van Metere bu ihtarda 
bulunulmu§, fakat ihtarla beraber 
de kur§unlar botaltılmı§tı Üzerle
ri ne! 

Şu halde! 
Bu ihtar, kıymetten dütmüttü, 

riayetsizlikle tatbikatta değersiz· 
leşmitti. Artık riayet edilmiyen 
bir hükümdü. Te_y~ife giritilmiyor 
{lurşun veryansın ediliyordu. Res
men hüküm giydirilmeden idam 
kararının infazı! 

~ - ,.IDjO_J 

Con Çeyıle Lıter Gillis, ıonıuz 
bir yolculuğa çıktılar. Hedef ka
tiyetle maliim değil, daima değit· 
mokte .. Bugün burada, yarın b&l
ka yerde ve "ilanihaye,, itte böy
le! 

Hic;bir yerde uzunca bir mola 
vermeksizin boyuna yolculUk ! 
Durup dinlenmeksizin seyahat.. 
Kovalamrmı§çasına kaçıf ! 

lncilde yazılı olduğu gibi "ser
seri ve firari,, olarak ki.h birlete· 
rek. kah ayrılarak, Amerika birle
sik hükiimetleri arazisinin muhte· 
lif istikametlerine doğru çılgınca 
bir tempoyla gidi§! 

Gillis, karısını ve iki çocuğunu 
dn birlikte götürüyordu. Fakat, bu 
artık aile saadetini tadarak yaıa
yış olmaktan bambaşka bir §eydi. 
Bir lanete, bir bedduaya uğrayan· 
ların sürünmesinden farksız bir 
hayattı bu! Yeni vaziyeti böyle 
anlatmak, muhakkak ki yerinde-
d. ' ' ır. 

Yorucu, tehlikeli yolculuğun bir 
safhasında, karı, koca, çocukları 
daha fazla sürüklemek muvafı!{ 
olmayacağını kararlaştırdılar. Ve 
onları, uygun gördükleri bir yere 
bıraktılar, kendilerine iyi bakıl
masını sıkı sıkı tenbih ettiler. Bol 
pansiyon ücreti vermeği de ihmaJ 
etmediler! 

Gillinsin severek evlendiği ka. 
dm, ondan ayrılmıyordu. O da 
kocasını seviyor, kendisine vefa
Jcirlığını muhafaza edere!c, yanı 
sıra bu yorucu, tehlikeli yolculuğa 
lcatlanıyordu. Kndın, erkeğini ha
yatının en celin bir safha:;ında tek 
başına, yapayalnız talihine - veya 
talihsizliğine! - terk etmeği aklın:ı 
bile getirmiyordu. Aklından geçir
m::k .şöyle dı-rsun, bunu hiç dii· 
!Ünmiyordu bile! 

Maceracı gangster. aynı zaTan· 
da bir koca ve bir babaydı. Ve ka
dın da ecven bir aile kadı-ır! 

Günün birinde, Lester Gillis so
kakta giderken, birdenbire bir a
dam üzerine doğru yürüdü. 

- Hey, bana baksana! 
Gillis, müthiş surette üı-lctü. 

Deı-lıal elini cebine sokarak, rcvel· 
verini kavradı. 

- E.:.::; ~r.:-::-.::..!::J l''.H, ayol? 
Hayır! Bu adam, hani şu res

mi gezen sivil eli tabancalılardan 
birine, bir ciymene benzemiyordu. 
Eğer öyle olsaydı, hatta seslen
meden ateş açması adet olmuftu. 
Şu halde?. Kimdi bu adam? 

llii;:;cvin 1-t'\nlmla (lüniinre l:ınin· 
Hnü Hıılkı>vinıl<> nıerı>sim!e g"çcn ~e
ne \'erilen kemerin üzerine yeni bir 
halka takılacaktır. 

Mii•ahak :•Lıra girirı ılP <inece nhııı 
pelılhanlara diiıı nıiikafatlarr Hııril
ıııi ,: lıcp ... i nıcnılPk ctlcri ıı c diiıınıii~
lerdir. 

Yeni Neşriyat 

TUrk illüstrasyonu 
Ku,kulu gangsterin yanına ge· Türk illüstrasyonu mecmuasının 

len meçhul adam, onu hararetle 64 üncü nüshası zengin bir münde 
selamlamış, teklifsizce elini omu- catla intişnr etti. Bu sayıda Safa Gü 
zuna koymuştu. naym, Ahmet Hamdi T anpmarm Giilnu•/,· m~T.-tcbindc bir yiize m:ısT.·e 

Gilliı, bu el omuza koyufla, ge- güzel makaleleri. Boşnakların da ile giiliiı: trıtbilwtı yapdıyor. 
ne irkilerek, bir adım geri sıçra- Türk olduklarına dair enteresan bir Büyük Harpten sonra Avrupa' 
dr. EH cebinde ve parmağı taban- yazr, Siimer Bank reklam mütehas da en çok sıkıntr çeken memleketler
casmın tetiğinde! sISJnın Yerli Mallar Sergisi hakkında den biride Macaristan olduğu malum 

- Geri çekil! Kimsin sen? N~ ki fikirleri, ve saire vardır. dur. Bunun i(;in Macar pisikoloğları 
İstiyorsun benden? Beni kime ben ~--••• memleket gençliğine neşe ve §eta • 
zettin? K}m sanıyorsun? Ha? 1 H •ci Aske .. llıfa-ı ret vermek çarelerini arıyorlar. Bu 

- Telatlanma, canım! Ben ya· arı l l arada bir Macar ruhiyat mütehassısı 
hancı değilim! atı ilanlar 1 ' 'Gülmek mektebi,, açmı~tır. Bütün 

- Çabuk söyle! Yahut ta başr Macaristanda şimdi bu a:ılan rnekt-
mı belaya sokma; var git yoluna! . . . . . .. teptcn bahsedilmP.ktedir. 

- Demek beni tanımadın ha? 808 bın kılo una tcklıf cdılen fıyaı. 
- Ben seni tanımıyorum. ' Sen gali görüldüğünden yeniden kapa1ı 

de beni birine benzetiyorsun mu- zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah· 
haJr.kak ! Aramızda hiç bir ta~ışık- min edilen bedel 1ı7160 liradır. İlk 
lı:lc yok! teminatr 7108 liradır. Eksiltme 28 

Et b d t ' N 1 Eylül 1937 günü saat 16 da Erzincan. - me, en os um . ası o· . . • s t 
Iur da beni. t ? B' da tUmen karargahmdakı asken a m 

anımazsın sen • ı r 
arada yatıp kalktık, yedik içtik! alma ~o~.isyonu~da yaplılacb~ktırd. Şd~r~ 

y . nameyı gormek ısteyen er ır a e ır,ı 

Macar profesörünün tC§ebbüsü 
biiyük bir muvaffakıyet kazanmış • 
tır: Macaristanda her türlü meslek 
ve sanat erbabından bir çok kimse • 
lcr bu mektebe kaydolunmaktadır. 
Mektebe kaydedilenler burada "gül
menin adab .. mı öğrenmektedir. 

•'Giilmek mektebi,, ne deVBm 
müdcteti alo haftadır. Bu müddetin 

~ 

Tt•jcr; iimiiniin giizelliği ile mc§"'1' 
Ruzııcll 

bir kısmı pratik der81er alarak •~ 
havada, bir kısmı da gülmenin f,; 
riyatını öğrenmek için laboratu"'1" 
da geçmektedir. . 

Macar profesörü herhangi bi1_:: 
1ebesi gülme şekilleri ve her ~
takdir edilen meşhur adamlar~ 
yahut kadınlardan birini beğe~ 
bu gülüş tarzını jlmi ve fenni sdrf, 
te tahlil ederek ve yüz harekatJOI-~ 
tiirlü Stülüşe uydurarak tıpkı o ~ 
hur adam, yahut kadın gibi gül~ 
öğrenmektedir. 

Bugünlerde M~car profesörü~ 
mektebine devam edenler araJIP"': 
en çok rağbet bulan gülüş Am~ 
Cumhurreisi Ruzveltin tebessü~ 
d.. .. •• a "."_,,iıt ur. ;11' 

JUı:lll 
d --; anılıyorsun. Çekıl karşını- 586 . kuruş mukabilinde Komisyondan 
M.nı dw"lbfB ~~ilirl~~~J~iliili~~~cim----------------------------
- ur feY ~g! • e · u ne ve· ve endüstri odasında kayıtlı bulun. H • t} • • • t } k • tl• 

faLsızlık, GL~lsl~ercığım! duklarına dair vesika ibraz edecekler. 1 erın m us em e e Si yase 
ester ı ıs, meçhul adam tara- dir Arttırma ve eksiltme ve ihale ka- • 

fmdan küçük ismi söylenilince, nu~unun 32 33 34 cü maddelerindeki S • • • • -, • h 11 ı d-' 
~~m~:~:~b1ea~a irkidli~kıe.~·be~~bler! csasata uy~ ~}arak isteklilerin vere. omu rge mese esı a o unm" 

. rı ona ı tıgı goz erı eekleri teklü mektupları 28 - 9 - 1937 k • kA • • k A 

sevın~e parladı: . saat 15 buçuğa kadar Erzincan tüme:ı dıkça ~vrupada ha 1 1 SU un 
- ay, ıen, ha? Cak Perkıns ! askeri satmalma komisyonu başkanlı. • • • 
- Benim c;Ibette! Eski dost bu ğına verilmiş veya posta ile gönderil. teeSSUS edemıyecek 

kadar da çabuk unutulur mu, ya! miş bulunacaktır. (405) (6150) 
Eski dost ve çabuk unutmak! ~ • ~ 

Pek o kadar da çabuk sayılmazdı, Tümen Birliklerinin 37 ton sade· 
ya! Şimdi malum olan deminki yağı eksiltmesinde talip çıkmadığın . 
meçhul adam, Lester ~~llisin lia- dan pazarlıkla 15 Eylül 1937 saat 15 
pishane arkadafıydı. Vaktile Cc- de alınacaktır. Muhammen bedeli 
liyet hapiıhaneıinde beraber yat- 33300 lira ilk teminatı 2497 lira 50 ku
mı§lardı. Hani Lester Gillis banka ruştur. Şartnamesi 166 kuru§ muka. 
soygunculuğundan müebbet küre- bilinde komısyondan alınabilir. İstek. 
ğe mahkum olduğu vakit! Müeb· !ilerin şartnamesini görmek üzere he·· 
bet kürek mahkumiyeti kaçıfla• @n ve eksiltmeye i§tirak için belli 
muvakkatletivıermİ§ ve Leıter Gil- gün ve saatte teminatları ve kanuni 
liı, ta o zamandanheri bu Cak Par- vesıkalariyle Lüleburgaz Tümen Satııı. 
kinse rastlamamı,tr. Hapishanede alma Komisyonunda bulunmaları. 
haşhaşa konutmaları, tatlı tat1ı (406) (6051) 
-veyahut ta acı acı !- sohbet et- • • • 
meleri, bir anda gözlerinin önüne İzmlr Hava kıt'atmın göstereceği yerde 
geliveren ku§kulu gangster, yut- 48443 lira 6Cı kuruş bedeli ke~ifli ko
kundu. runma ve aslahiye kapalı zarf usuliyl~ 

- Talihin varmış. gene, Cak ! münakasaya konmuştur. İhalesi 28 • 
Az kalım seni ciymen diye bir 9 - 937 sah günü saat 1'1 de lzmiı de I 
kur§unda yere serecektim! im~lada Müstahkem Mevki Satınnlmn 

- Canı cehenneme topunun biı-- 1fomı syonu!'lda yapılacaktır. Tı;mina. 
den! Benim hiç 0 güruha benzer t ı muvakk<ıtc akçesi 3634 liradır. Şart. 
bir yerim var mı?! namı>, keşiiname ve resmi hergUn Ko. 

n.isyunda görülebilir. İstekliler Ti 
-Yok, ama, malUm a, onlar ka c:aret odasında kayıtlı olduklarına d:?.· 

lıp. kıyafet deg~ittirme m..eraklrc ir vesikalarını ve bu işi yapabilccc!tle. 
dırlar. . Bizi enselemek maksadi rine dair lzmir Fen Hey'ctinden ihal.:. 
le kendilerini bize benzetirler! elen laakal sekiz gün evvel alacakları 

- Öyledir öyle! Hem de lôtfen vesikalarını göstermek mecburiyetin. 
ve tenezzülen ! dedirler. 

- Biz de hazan onlara benz~- Eksiltmeye iştirak edecekler '2490 
tiriz ya kendimizi! Ödeşiyoruz! sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin· 

- Sahi, be! Hah, hah! deki ve şartnamesinde yazılı vesikala. 
- Değil mi? Hah, hah! rı tekmil mektuplarını teminat muvak· 
Cak Perkina, neteli bir adamdı. kate mektup veya makbuzlarını ihal~ 

Nefesi, Leater Gilliae de sirayet e- saatinden bir saat evvel lzmirde kış. 
diyordu. Ve o, bu arada yanlıtlık- lada Müstahkem Mevki Satınalma Ko. 
la fimdi kendisini ne§elendiren hu misyonuna vermeleri. (404) (6149) 

eski dost, tarafından vurulmus • • ~ 
olarak yerde yatması ihtimalini Bir metresine tahmin edilen fiya.. 
düşünerek, ona bakıyordu. Bere· tı 24 kuruş 25 santim olan 85 santiırı 
ket venin, ki biraz gözü 111rmıştı. eninde 120 bin ila 167 bin metre ça. 

( Arlwsı ı·ar) maşırlık bez ile bir tanesine tahınin e. 

Niircnberg, 13 (lhnı,-i) - Al
man Ra~,·ckili ve Cwııhurreisi Hit· 
ler 100.000 ki~ilik bir milis ku\'\'eli 
öniinden geçit r<'~mi yaptıktan sonra 
Havas ajan ma hcyanalta bulunmu§ 
,edemi tir ki: 

- Her tarafta l\lm:>lininin Alman 
yaya ziyaretinden hah~ecliliyor Bize 
hinhir tiirlii fik\rler ,.e planlar atf
olunuyor. Bununla beraber hiz hiç 
kimsenin aleyhinde bulunmak iste
nıiyonız. Bizim ra!'list siyasetimiz or
talıkta mevr.ut cndi~eleri lt-skin et
melidir. Hakikatı halde lmp;ünkü Al
ırnınva hundan on diirt ene C\'Yel ol· 
tlu~ı; ırihi hos hir memleketten iba
ret değildir. 

Biz d i~cr milletler ile müsa\'at 
lırı\k1·11 alılık. Bu suretle Avrupada 
c•nıni,·ct i zliği mu('ip olan bir ,·aziye
ti lıC'rlrıraf etmi~, hiiyiik bir bo~lu~u 

dilen fiyatı 250 kuruş olan 15 bin 'taoo 
ylin fan le ,.c beher kilosuna 945 kuruş 
fiyat tahmin edilen 15 ilan 20 bin kilo 
ylin çorap ipliği kapalı zarfla almacak·ı 
tır. Çamaşırlık bezin teminatı 3037 ~
r:ı. :ı2 kuruş ve şartnamesi 205 kuruş 
yün fanilenin ilk teminatı 2812 lira 5'> 
kuruş ve şartname 188 kuruş yün ço. 
rap ipliğinin ilk teminatı 3675 lira ve 
şartname bedeli 245 kuruş. Çamaşlt'. 

hk bezin ihalesi 30 • 9 • 937 perşembe 
gilnü saat 11 de ve yiln fanilenin iha
lesi ayni gi.inde saat 14 de ve ytln ço. 
rap ipliğinin ihalesi de ayni günde sa. 
at 15 tedir. İstekliler 2490 sayılı ka. 
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
vesaikle teminat ve teklif mektupları. 
le birlikte belli gün ve saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(401) (6120) 

cloldurnmş olduk. Şimdi kendi 111~ 
Jeketimizin dahili i~leri ile uir~,, 
ğa ha:ı;hyonız; yani Alman mille 
be lenmesi itine giri§iyoruz. ,,ı 

Şundan kati olarak eminiz ki !',r 
halde ıı;elecek sene modem bir~ 
le \'e daha f aydah bir tarzda. f' 
ya kendi kendini hes1iyecek~•~· ~ 
kat hu meselenin esaslı ,.e hızı ,,. 
nıın edecek surette halloluuın.,~
cak bizim s<>mürıı;elerimizi aldı 
gün mümkün olacaktır. , 

Biz:m memleketimizde kilo~ 
murabbaı batma l 37 nüfus 1~ 
ediyor. Nüfusun yüzde onu, .. ) atf! 

·.k. . . . . kt ır Sorti~~ on ı ısı ır ırı arazı \ 'O 1 • • P":'",. 
mese'c_.i hallo1 nnmadıkça ~':.:tit· 
hakiki siikun teessü! edeınıY • 'dl 

)eti 
Bu bir harp nlnıt fitılh m~se ib-1' 
:;i1clir. Fakat hu me eJede de ~ 
"' d k,Uf·., 
akıl ,.e mantık ıı;alebe e ece 1~ .. u~e Bundan sonra Hider soın .1 " 

. 1 tı :-:-..il kati olarak ticari mrette 1.? e ~ıe-~1 den hahsetmi~r; uzak. soın do t~ 
muhafazası için avr1 hır or ıdoi'I°~ 
etmek tahrip\ir bir 'ey 0 diit" ,1 
bunun için de Almanyanın 

1 
.,er' 

·1 ele" dıf mii11te sahihi devletler 1 e bııloO • 
rek hareket etmek .. uzer.e öyle de 
ğunu söylemiş ,.e sozlerıne 1 

vam etmİ§tİr: .• 1~ 
B. b"t'" eski söınurtet'"'" _..l( - ız u un "ıll~.,.. 

zi istiyoruz. Bütün kend~ 5~1., • 
rimiıi, haşka lıiçbir ,ey e .A;rı ç~ 

. ulh ıor ... ,ı 
Hıtler Alnıanvanm fi _ ftUlıtJI' .,,.( 

tı:;ını temin ederek 194=>. • ~taı:o-
" . . ııı•· ""'" giı;ini, 1950 Berhn s~~s .Jel o. 't·· 

hergdeki hilyük i~lerı• e~ te~"' . · .. os · -~r 
bil ,·ollarmı vesaırevı.. "' ,41~.tf' 

''Eğer bütün memleketler ç..ır 
gibi on, yahut yirmi sed~· 
dUnya daha rahat olur,, 
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, ~ sıy ~~roPo~ ~ 
~ onunde ... 

v. Churchill'e ğöre: 

Bu Sene Avrupa ir;in 
tehlike yok! 

[Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur l Yazan ; Niyazi At,med 

. Artık hararetli günler yaklaşıyordu 
Tetrlka Numarası: 4 B. Vinston Churchill Çin - Jı: j lar yapmağa ' 'e çok zaman sarf etnıe 

pon harbi karıııımda dünyanın vazi ı ğe mecbur ed~ccktir. 

· Kapı açıldı ve bir ses duyuldu: 
Şevketlü mührühümayunu istiyor 

yeti hakmd!l yazdıiı bir maklesindc 1 Bi.t Avrupah ve Amerikulı seyirci 
bu harbin yalruz lngiltere ve Arreri- lcr yalnız kendi ticari, harsi ve mane 
kayı değil, bütün Avrupayı encl'~e· vi menfaatlc::imizi korumağa bakma 

ye düşürdüğünü söylüyor ve Çin'n lıyız. 
Japonya tarafından •cbir enginar gfoi y ;:;-:;ton Churchil, Çin - Japon 
yaprak yaprak,, yendiğini, her sene har!>inin Avrun:ı için bir tehlike te§• 
bl.r Çin eyaletinin Japonyaya geçtiği kin edip etmediği meseles' ne geçe .. 

r \ 

lf eıır.:kof di~i i . tm:af zndan ziyaret edilme-
u . çın ıstı/ a eden Fuad paila 

\>~~e__~çi~of .~abıaliye ilk notasım 
K1 gun şoylc diyordu: 1u;;. Tür~er çok yakında bana en 

~tı b~ ~azimİ gönderecekler ... Şeh • 
~ca. utt,n hiristiyanlan elleri çatla _ 
~~la. :Va kadar muvaffakıyetimi al • 

~lıtı ~~a~ v~v .. b~~ ~ra nüfuzu. 
~~e"· yuklugunu hır daha isbat e 

l ]3·gırn. 
~tı 1b çar. azameti ile lstanbulda do 
i~ed~I dıpl~ı:nat mukallidi isteğinin 
~. O mesı .ıle :ı:~thiş surette şaşa 

ı 
~lece~. h.er ıstegmın derhal kabul 
~ta. .k~nı. umuyordu. Red cevabı a 
~~ e 1 ~ncı notayı gönderdi. Fakat bi 
Nendışeye düşmüştü. 

~1 ~d~:uyordu.. 1steğ; niçin lta -
'~la~t 1 mi;:ordu ~ Fena halde sabır 
~ek /.ve ışlerini biran evvel bitir • 
. · ~i .~ın harekete gecti. 
l\tj~t ~~n ( 12 m'aYJS ~1853) Ligofet 
~~t~ 1 admda birile. Mençikof kar 
il: Ya oturuyorlardr. Aristaki cor 

~a:" Dmid t d ..... · ~·§ıla, ... e me 1gınız güçlüklerle 
~ tı c1oYıgu~ı umuyorum ve bun -
ı ~l'a ayı cıdden üzülüyordum .. Si 
11\ı<:a ret etmekten maksadım, şah· 

?tıcktil' Yapılan bir ihanetten bahset • 

"' . le tistak· R t t ad,. 1 umdu. Cerci Tü .. k dev 
~ '"mı ·1 · ~ · t M · ~rı ı e temas ediyordu. Fa-
"~ld encık f . e ,. .. ~ 0 u zıyaret etmesi her -
lb hk k urklerin lehinde olamazdı. 
~ İ\llctt:tşılaştşta ~üyük bir cesaretle 
b;j bir d r:.bahsetmesi. dilinin altın • 
l-qndı~l, bi; ka- baklanın mevcut 
~ guna ışaretli 

~la~~ ~Plo~atı ilk ~özden biran şa· 
ı.. tf~ <?r soylediği sözü cesaretle 
.,, en M 'k f anlay ençı o , ihanetin manası 

b arnamıştı. 
lı)··vıcrn l . 
rlı~~l:rdiur M mı kendisi~e .i~anevt et· 
~ır ıçirı. Ca uvaffakıyetsızhf2'e ugra· • 
~ ll'lıştı~ F r tarafından mı bir şey 
~~ ne d akat böyle bir şeyi bu 

ı.. 'Vlen ~ke en bilecekti · 
··ıad " çı of b d b' 1 tg

1
n

1 
. , un an ır şey an aya -

......._ N ıznar etti : 
......._ 1':" e? .. ihanet mi?. dive sordu. 

.C:..'.(et s· . . ......._ kirn )'j ıze ıhanet ediyorlar .. 

~~~ Belki .. k. •
1 S •Yet a · mıza gelmeyen ve e • 

~t ~fare:h;ne~i~iniz biri. 
kıtop l nenızın baş tercümanı 
"':--.. Uo, . 

~el\'\. Bi~e b ~~ 1~İtı b' ana ihanet.. SP-faretha· 
~il'\ ne aş tercümanı ... Peki bu 

~t ..\ı-istak~apıyor? 
t "e sük~ok soğuk kanlı konuşu· 

~li~I3u ad:etle otu:uyordu. 
ıt. m para ıle elde edilmiş 

~kimin ~l:ı SadiJ tarafından? . 
~)......, . azam atr~<:Ymcan oldug"'u 

' ırı ,...._. • • :l ~ll "111 ~~ınız ir. 
~ '-- 1--J oh:rna~. 

"1. er §ey olur· Size isbat edece· 

'Aristaki bu söı.leri söylerken: ~r 
kiropuloya Büyükderede verılmı! 
emlakin senedlerini çıkarıyordu. Ka 
ğıdları birer birer ı:nasanın. üstüne 
koydu ve sözüne devam ettı: .. 

_Bu gördüğünüz ~~nedler, Turk 
ler tarafından baş tercum~n~ıza ve· 
rilmiş toprakların senedlerıdir. 

Sadrrazam Mehmet Ali paşa ayrı 
ca diğer devletlerin sözünden çıkamı 
vor. Sizi mütemadiyen oyahyor, va 

kit kaybettiriyor. . 
Mencikof beyninCien vurulmuş gı 

biydi. Ayağa kalkmı~, .elleri. cebin~e 
iki tarafa geziniyor. ıkıde bır denn 

derin nefes alıyordu. 
Riran sükunetini bozmayan Aris 

ni hatırlatarak diyor ki: rek ı;unlan inret ediyor: Diğer taraftan. ne kadar garip gÖ 
riiniirfe görünsün, Çine karşı yeni 
bir is til'ı seferi İ "' İn Jnponyanm bugii 
nü intihap etmesi ı\vrupa sulhunun 
bu sene içinde bozulmayacağı hissi 
ni kuvvetlendiriyor. 

Japonyadaki idare bir askeri istip 
daddrr. Bu bir harp efendilerinin ve 
ya askeri başların istibdadı değildir. 
Japonyada iktidar ordunun gizli ce . 

1 

miyetlerinin elinde. Bu gizli cemiyet 
ler Japon imparatorluğunun yayıl -

, , masma taraftar olmayan dev1et a -

1 

damlarını, general ve amiralleri öl • 

, dürüyorlar. 
~ Yalnız İmparatorun yarı efsanevi nü 
~ 1 fuzu biraz kendini saydırıyor ve bir 
~ dereceye kadar bir gem vazifesini gö 

~ı rüyor. ·~ Eğer Amerika ve Büyük Britanya 
st . .., bir kac sene beraber hareket etseler, 
·~ Sovyetler Birliği de onlarla birleşse 

Mesela, Japonya bütiin dikkatini 
Rusyaya ve Uzak şarka çevirecek'. 
derecede serbest olmayıncaya kadar, 
Almanya So'·yetler Birliği ile bir ha 
dise çıkarmaktan kaçınacaktır. Şang 
hay civarında Çinli sivil ahalinin kat 
liam edilmesi sayesinde Çekoslovak• 
larm nefes aldığı düşüniili.irse bugün 
kü medeniyetin şu garip cilvelerine 

ne denir!~ 

taki sözlerine devam etti: 
_ Hic üzülmeyiniz. Eğer yaptıra~ 

bilirseniz: bunun bir tek çaresi var • 

.Japonya için önünde baş eğecek bir Para borsasında 
kuvvet teşekkül eder. Rirkaı: giindenberi 1 tanlnıl para 

Fakat Amerika birleşik devletleri hor:-aı<ınıla ll:ızı talı\'illel'İll dü~mr ile 
kendi dahili ve iktisadi meseleleri ile Jıa~d olan <'fHliı;oc gcçmi~, ,c '~alii.ha 

drr. - Nedir bu çare çabuk söyle.· 1 
Hepsini yaptıracağım. f cab~derse 
zorla .. Fakat kime yaptırmak lazım? 

-Padişaha .. 
di ') 

- Yapılacak iş ne r · · 
_ Mehmet Ali paşaYT değiştir -

mek ... Bu adam cahilin biridir. F ran 
sız ve lngilizler ne d::I.e;s~ on~ yapı 
yor. Lisan da biJmedigı ıçın mutema 
diyen tercür.ıan vasıtasile konuşu· 
yor ve müzakereler uzuyor. 

- Peki onun yerine kim gelme -

ın. • 
- ReŞid paşa .. 
Mençikof padi?hın yanında 

Dört ı;rün sonra Padişah Mecidle 
Mençikof karşı karşıya idiler. Prens 
hiddetli hiddetli konu~uyordu. llk 

sözü su idi: 
- Eğer müzakere edecek, laf an· 

Iatacak birini bulamazsanız derhal 

hareket edeceğim .. 
Mecid, lstanbula ayak bastığı gün 

denberi umulmayan küstahlığı ya -
pan bu adamdan sinirleniyordu. Fa 
kat bu sözler kendisini telaslandırdı. 

-Bir şey anlamadım . Sefir haz· 
retleri neden bahsediyorlar? .. 

Dedi. 
Mençikof izah etti: 
- Aabıalide müzakvere edecek 

kimse yok. Mehmet Ali paşa lisan 
bihne~1en, siyasetten anlamayan bir 

adamdır. 
Kabinede Re.,id Pasa gibi bir a · 

dam bulunmadıkça tek' kelime söyle 
medcn, dedi~im gibi bütün s~faret 
heyetile hareket edece~im. Hariciye 
na:"•rh~ı yapacak zat siyasetten anla 

mC'lhdır. 
Mecid bu hiddetli \'e tehdid edici 

sözleri ~ayet kısa bir cümle ile muka 

bele etti: 
- Reşit paşayı şu saatte hariciye 

nezaretine tayin ettinı .. 
O saatte Mehmet A1i paşa Kuru 

ceı;medeki sahilhanesinde heyeti • ·: 
kl"lavı toplamış müzakere ile meşgul 
dü. Birden, mutadın hilafına kapısı 
açıldı. ilk kulağa akseden ses heo?ır 
bulunanları saşrrtlr Herkes birbiri 
nin yüzüne bakrvordo. Ses tekrar e 

dildi: 
-Şevketlu mührü hiimayunu is 

ti yor. 
Ne olmuştu?.. Mehmet Aİi paşa 

ne yapmıştı, ki mührÜ hümayun, 
böyle vakitsiz, olmadık bir anda ken 

disinden alınıyordu. 
lkinci günü bütün hükumet erka 

nı Babıalide toplanmıştı. • Kahine de 
ği~iyordu. Sadırazarnhğa Giridli 
Mustafa paşa getirilmişti. 

Aldığı hattı şerif şu idi: 
Selefim Mehmet Ali pıı.şanrn bu 

defa hizmeti sadaretten infisali vu 
kuuna mebni hizmeti celilei ınezku 
re uhdei liya'<ati.aıe tevcih kılınmış 
ve sadrı esbak Retid Paşanın harici 
ye nezaretine ve nıü§arünileyli Meh 

Büyiik ümitlerle geldihterı sorıra 
/;:ovulan prens Men<;il.:of 

uğraşıyorlar. Büyük Britanya da, do~ru bir tenıayiil görülmüştür • 
Akdenizde Musolininin yanıbaşmda Dün hori'acla hirinl'i tertip TürK 

met Ali pa,anm seraskerliğe ve se • bulundukça, senelere• ancak Singa horcn taln ilkri ı-ı.o:; ahlnu,ıır. 
raskeri sabık Melırnel paşanın .da punt tutabilecek ve Cenubi Asya ile Jfolbnki humlun iki ~iin mel Türl< 
hassa müıirliğine .. ,, münasebetlerir.; ancak hu suretle de hwn ıerıiıı talı• illeri ı ;ı.-15 c kadar 

Mençjkof, bu değişikliği kolayca vam ettirebilecektir. dü,müı hıılıınuyorılu. 
yapar yapmaz, eski gurur ve haşme Vinston Chıirchil, b\!Ddan aonra, lkinrô ıe.ıip Türk borcu ıaJı,·illc· 
tini tekrar takındı. Koca kabineyi alt Çinin haline herketin acıdığnu, yan d 13.80 den sntılmış, Ergnııi talı' il· 
üst etmi!, istediği ad.mı mevkie ge· lııbkia bir Japon gemisi üıerin• ata· leri 96.50 d.n Aslan çimcııto da 9.15 tirmişti. Şimdi Reşid paşa ile kozu. cak yerde bombalan lngifü!aefirinin ılen ınııamd• ~örmii,tilr. Bir İngiliz 
nu paylaşacak, Çanna verdiği söW otomobiline atan Çin tayyarecileri • lira ına dün 628 kuruı te>hit ••lil• 
fazlasile yerine getirecekti. nin meharebizliğini hatırlattıktan miıtir:. ki lngôli~ li~~'.ı hu ~ure_ıl~ hir Reşid Paıa ilk günler: sonra 400 milyona yalan nüfuau o- kaç gun .-;·tikı duşuk ,-azıyetını mu 

- Uzun müddet siyasi hayattan lan Çinin kuvvetlenebileceğini ıöy halaza ctııuş lmlunuı·or. 
uzak kaldun. Bu i,şlerle meşgul olma lüyor "e diyor lii: ' r:=ıo:ı:m::::::ı::ıo:Rlll_.::::ı::::::::::: dım. Bir defa vaziyeti tetkik edeyim. J . . .1 ç· . ;ı Meccani muayene ':evabmı verdi. afl!'nyanm tesın ı e ının yavaı (' """"""° gUnl•rl -• 
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don 

0 0 

kdu 
Mençikof: y~v~ ... kerci bir ruh. alı~ası müm· ıİ Ortaköy Tasbawııak Palangada 25 

kundnr. Hatta daha şırndıden bunun .. numarada Doktor Milmtaz Gürsoy 

- Mesele uzun uzadıya incelene b 1 · .. "l .. t'' H h 1 il azı ~~are en gor.u muş ur. . er a - .: fakirleri parasız muayene eder. 

,.k mahiyette değildir. lstediğiıniz de, Çının yalnız hır kısmını bıle fet· !!..,ıuııı:aı:~".,..=•r.:::m 
muayyen şeylerdir. Ve bunu isteye· hetmek Japonyayı büyük fedakarlık n~Rus~~~~nud~ünm~k~----------------------------~ 
beder. 

Diyordu. 
Reşid Paşa, evrakları tetkik ettik 

t~n sonra cevabını verdi. Bu cevab 
Mençikofu çıldrrtacak mahiyette idi. 
Yeni hariciye nazırı: 

1111111111ınıı111111ııııı1111111ınııı1m111ıııııu1111ıı11111111ıll" 

Bir efsanenin yıkıhşı ! 
Göıüp düşilndükçe 

Yazan: s. Gezgl n 

- Mehmet Ali paşanm kabul et-
mek istediği esaslar bile Türkiye ic;in Artık unutur gibi olduğumuz bir 
mevzuu bahis olamaz. Türkiye Çar l · dün ans k rııınnızda gör 
hazretlerinin buyurdukları gibi .. has m~~e e~5ı, 'd R ızın 1~·~ Id 
t d d v·ıd· H d dl duk: eyı ıza., tes ım o u. 
a a am., egı ır. u u arını ve ··Munzur,, da vlannda aylarca vah 
tebeasmı her zaman muhafaza ed . .. .. .~ d'" b' 

b

·1· o· d e - si bir ın omru sur ukten sonra ır 
ı ır. ıyor u " · d 1 l 1 b · . haydut elinın a a et kapısını ça ma 
~te. u, !"f en~ı~ofun ?klını başına sı, bence hiç de olağan biri§ değildir. 

~etırdı. A~stakının R_c!ıd paşanın a ,Devlet yasalarına boyun eğmeği 
?~mı ~~dugunu, kendısıne yaptmlan medeni insanlar, insanlığa bir saygı 
ışın murettep bir tuzak olduğunu an d' t nırlar. Ruh ve kafa bakımın 
1 dı F k . . . . ıye a ~ · a at •ı ~ıt~n geçmıştı. Şimdi dan bu mertebeye yükselemeyenler 
J apacak tek bır ış vardı: Buharlı va · kanunu boyunduruk şeklinde gö 

b
. . R I ıse, puruna ınıp usya yo unu tut • rürler. Bu türlü varlıkların kanunla 

mak. Öyle yaptı. karşrlaşmalarmdan iki netice doğar: 
Martın birinci günü lstanbula a • 1 - Ya korkup sinerler. Eğilişleri 

yak basan çarın gölgesi 22 mayısta gönülden değildir. Geçicidir. Fırsat 
ansızın fstanbulu terketti. beklerler. Hükumet nöbetçisinin,çe -

Mençikofun hareketinden sonra kilemesini gözetirler. 
Rusya sefiri Ozerof ve diğer sefaret 2 - Ya devlet gücünün yalçı~ memurları d. peıinden gittiler. yüzü ile hiç tanıımamıılardır. Kend• 
lstanhulda sefaret başkôtibi ile kan yumruklarını demirden sanırlar. A· 

cilar ve posta memurları kalmışlar yaklanrrlar. Kazan kaldırırl~r. b . dı. Dersim, ta Yavuz devrınden ~r~ 
Çar Nikola, Men; ikofun mu\'af • böyle idi. "Heştbehiıt,. ~n s~h,bı 

fak olamadığını duyduğu an söyledi "Bitlisli idris,. on~' yıgın halınde ği cümle şu oldu, getinniş. Osman ogull•nnın huyru• 
- Sultonm heı parmağını yana jlu altına sokmuştu. Fakat bu. buy_'." 

ğnnda hissediyoruın. . ğun adı vard~ A~cak k~vvetlı gun 

1 

A • v }erde bize baglılıgı benımserler. dış 
Ik resmı teblıg ve iç yangınları başlayınca, "Der 

lstanbul kaynaşıyordu. Başta bu -ı sim de kanlı volkanını tutuşturur
lunan memurlar birbirine leke sür • du. '' 
mek, atlatmak, göze görünmek için Bu başı bozukluk, kendi kendine 
mümkün olan her şeyi yapıyorlardı. nizamlar, ti.ireler. yasalar doğurdu. 
Softaların kıyamr, intikam almak i • Sülaleler, Seyid kuşakları yarattı. A 
çin kurulan tuzakların önü alırimı - şiretler qelirdi. Mukaddesat uydurul 
yordu. du. Hernen hemen başka bir •' tarih .. 

Mençikof gelmiş ve gitmişti. e yol acılmıştı. 
Ne oluyordu~ Ne birinci meşrutiyet, ne ikinci 

'( Arlca.sı var) 1908 devrimi ne de biiyük savaştaki 

kapitülasyonsuz çağ, Dersimde kök· 
}eşen bu an'ane dikenini sökebildi. 
Dahası var: Dersimli, bir yandan 
devlete faydasız bir mahluk olmakla 
la da kalmıyor komşu iller için kor 
kunç bir düşman oluyordu. Haydut 
luk buranm göreneğine gim1işti 01 
dürmek suç değildir, ynğma, talan 

ayıp sayılmaz Osmanlı me.nurlarınm da günah· 
larını unutmuyorum. Onlnr da b 
haydut yatağınm gittikçe berbadla§ 
masmı görüyor, fakat göstermiyor • 

lardr. 
Bunların bir çoğu da. gerçekten 

ve samimiyetle Dersimin kan kalesi 
ve Dersimlinin bir masal devi oldu 
ğuna inanmrşlardı. Kollarını düşü • 
ren. ruhlarındaki bu çiiriiyüşti.i. 

Bir kaç ay önce, harekat başlndrğı 
sırada, bu tipl~rin ümidsizlikle baş 
sAlladıklarım biliyorum. Hele Seyid 
Rrzanm nsln ele geçrniyeceğine kalıp 
larmı basarlardı. 

Fakat işte bu dağların hiikumdarı 
olduğu . Munzurda fermcını okundu 
ğu söylenen bu adam. bugiin aç '~ 
çıplak olarak devlet kapısına sığın · 
maktan başka çıkar yol bulamamış-

tır. 
Bunca yıllık eşs'z refah , etrafında 

yr.rlere kapanan köle saygısı 
dalkavuk destnnlan bu adamı kendi 
kur1s!lii!ine innndırmıştı . 

Bütün bunlardan a •rılrş, yerlerde 
si.iriini.islcrin en acısı bile onu kuru 
canına hırı-ı i~ renç bi rtapınrştan kur 
tarnnırıc!ı Meğer o yalnız haydutlu -
ğun de~il, korkaklığın ve seciyesizli 
ğin de ileri gelenlerindenmİ§ l 
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ıtalya Sovyetlere şid- lngilizler biryo1 
detli bir nota verecek başında 

Akdenizde bir tahtelbahir ba
ediliyor 

Araplar ve Yahudi
lerden hangisi terci b 

edilecek? 
tırıldı, hüviyeti tesbit Surİ) cılc toplanan Yalı udi alcylı· 

tarı Arap ittihadı kongresi hakkımla 
"Thc Tirncs .. gazete:oi mulıahirinin 
'erdi~i tııaliımntn giirc, konµ:reye ri
ya,.ct eden ~ııhık 1 rak Haş,·ekili N aei 
SU\ C) di cleıııi~tir ki: 

Ruıyanın, Akdenizde batırılan 
11emileri yüzünden İtalyayı itham 
eden notaları dolayısiyle, İtalya 
hükumetinin Sovyet Rusya ile dip
lomatik münaıebatını keseceği şa· 
yiasını doğurmuftur. 

Dünkü posta ile gelen Daily Ex-ı 
preas gazetesi muhabirinin yazdı
ğına göre, Musolini, Sovyet Rusya ı 
ile münaaebatını kesmiyecektır. 
. Gazete diyor ki: 

"Onun yerine, İtalya Batveki!i, 
Moskovaya gayet tiddetli bir nota 
ile cevap verecek ve bu notasında 
Sovyet Rusyanın ithamlarını red· 
dedecektir. 

Musolini'nin daha tiddetli ted
bir alacakken, bu yolu tutmasına 
aebep, doğrudan doğruya Hitlerin 
~nzusudur. 

Hitler, mevcut vaziyetin daha 
vahimle,memesini istiyor. 

ltalya hükumet reisi ile Alman 
Reisicumhuru ve Başvekili arasın
da cereyan eden telefon muhave· 
\.elerinde Hitlerin, İtalyayı Sovyet 
Rusyaya karşı teskin ettiği anla,ı
lıyor. 

Hitler, diplomatik münasebatm 
kesilmesi ibinin, Sovyet Rusyaya 
,terkedilmesi taraflısıdır. Bu te· 
~ilde ileride çıkacak hadiselerden 
,Sovyet Rusyayt mesut tutmak 
:mümkün olur. 

Bununla beraber, Almanyanm 
Klaima İtalya taraf mı tutacağı da 
tasrih edilmektedir. Roma ile Mos
lrnva arasında münasebat kesildi
ği takdirde, Almanı..a dahi İtalya. 
ırıın izini takip ederek sefirini Mos· 
kovadan çekecektir.'' 

Bir Kor•an Tahtelbahiri 
BatırılJı 

1 Londra, 13 {A.A.) - Valencia
'dan bir haberde kara bataryaları
nın Cartagene açıklarında meçhul 
bir denizaltı görmüt oldukları, bu· 
nun üzerine bataryaların ateş aç
mış ve hücum motörlerinin bu de . 
nizallı istikametine doğru hemen 
ycla çıkarak derinde patlayan 
bombalar atmıt oldukları bildiril
mektedir. 

Biraz sonra deniz sathı üzerin
de geni! yağ lekeleri görülmüttür. 
Bu da deniza1tınm batmıı olduğu. 
na delalet etmektedir. 

Bu haberde Cartagene bahriye 
n:akamabmn dalgıç vasıtuiyle 
tetkikat yapmak üzere oldukları 
ve mukni deli.il elcfo etmek için ci
varda araştırmalar yaptırdıklan i
lave olunmaktadır. 
. Şimdiye kadar bu haber teyit e
dilmemiştir. 

\ ltc:lyanın T eklili 
. Cenevre, 13 (A..A.) - Burada 

beya? ~lunduğuna göre, ltalya 
kendı fılosunun rolünü ve mevkii
ni Londra ademi müdahale komi· 
~esind4: müzakere etmek şartile 
'.Akdenızde korsanlığa kartı yapı· 
lacak harehe!e i,tirnki esas itiba
riyle kabul etmektedir. 
• Ancak, İtalyanın bu taleplerini 
ıs'afa imkan olmadığı zannedil
mektedir. Çünkü, bütün müzake
releri yeni baştan ele almak icap 
edecektir. Halbuki, İtalya, pek a
la vakit ve zamaniyle Nyon kon· 
feransında kendisini temsil etti .. 
rebilirdi. 

Binaenaleyh, konferansta tem· 
sil edilmit olan bütün de'tletler 
hazırlanan projeyi kabul etınit 0 ). 

duklarından Nyon anla ma•ı ya
rınki salı günü öğleyin imzalana. 
caktır. 
~--:-~~~~~~~~~~~ 

Zıraat Vekili 
geliyor 

Ankara 13 (Telefonla) - • ziraat 
Yekili Şakir Ke~ehir bueabah İstan· I 
bu la hareket etti. 

Milletler Cemi
yeti toplanıyor 

( ii.~ıarn/r 1 i11cidc) 
Jetler Cemiyeti idealine olan imanını 
masun bulundurmuş olan ispanyanın 
selamlarını meclise bildirmiştir. 

B. Negrin tesli!llat yarışlarından da 
bahsetmiş ve ~öyle devam etmiştir: 

Milletler Cemiyeti, dünyadan 
harp korkusunu kaldıramaz. Biz:m 
yapmamız icabeden şey bu vaziyetin 
mucibi olan unsurları ve icabeden 
ve uygun gelen hal suretlerini araş
tırmaktır. 

B. Ncgrin bundan sonra Milletler 
Cemiyetinin hayatiyetini gösteren 
bedihi alaimi gözde geçirmiştir: 

lskendt.:riyı! meselesinin halli, ipti 
dai maddeler meselesi ile beyaz ka -
dm ticareti, hıfzıssıhha ilah meselele 
rindeki teknik icraatr. 

B. Negrin netice olarak şöyle de -
miştir: 

Yarının programını tanzim ede -
ceksiniz, kararlarımızın hüsnü niye
ti ve girişilmiş teahhüdata riayeti hü 
kümran kılmak hususundaki azmini 
zi göstermesi temenni olunur. 

Salahiyetleri tetkik komisyonu re 
isi, Habeı heyetinden asla bahsetme 
yen komisyon raporunu okumu§tur. 

Rapor, ittifak ile kabul edilmiştir. 
Hiç bir heyet, meseleyi ortaya ata 

madığından Habeşistan statüsü ol -
duğu gibi kalmıttır. 

Müteakiben celse tatil edilmi1tir. 
c~rse reisin intihal:>ı iç1n saat 17 

de tCkrar açilacaktır. 

"Siyonizm, Arap memleketlerinin 
'ünıchında hir kıııı,..erdir ki, muhak
kak t,;ık.urılıp atılınalulır: Ak,..j tak
dinle. hu 'iicıulu ij)clürecektir. 

ı\rapların sulhu tehdit etti~i lıak
km<laki itlııunları a=la kabul etleme· 
yiz .. Garbın siya~eti. kuH et bi) aseti
,ıir. A la lıak siya~di değihlir. 

Bütiin \raplara şiddetli tedbirler 
alrııaı.ını ta\ h·e ederim. Bugüne ka
dar 1ngilizlerle \raplar. dosttular ve 
rniittefiktiler. İ ngiltcre) e minnettar 
olduğumuzu Ja inkar etmeyiz. Fakat 
l ngilter~. siyonizme müzaheret ettik· 
çc. ilıtiya~ nnmdıı artık .Araplr.ra gü
venemez .. \raplarla İnıı;ilizler ~imdi 
yollarm a ·rılına yerindedir. İn~iliz
ler. 'alıuclilerle Araplardan birini 
ıııcçm"ı~k medmriyetindedir. 

Eğer t ngil iz ~j, a"cti <fo~işnıczse. 
Araplar keneli haklarım himaye ic-:in 
yeni hir ittirak aramak mecburiyetin 
dirler. Ve ara\ arııklardır ... 

1940 
Olimpiyadı 

Japonyanın vazgeç
mediği anlaşılıyor 
Tok)o J3 {A.A.) - Japon olim· 

piyat koıııiteı;inin 940 olimpiyat 
oyun lurı için ) apnıakta olduğu hazır 
lıklar.a devaııı etmcğe karar \'crdi~i 
Tokyo şehir 111ccfüinin, ölimpiyat 
oyunları için •npılacak yerlerin inşa
at ma~raf rna 5 rııil) on yen talısiı' et· 
tiği rc<:ııım lıil<l irilnıcktedir. 

Hitler 

Cenevre 13 ( A. A.)' - Şarki As 
ya anla~mazlığı hakkmda Çin notası 
Milletler Cemiyetine tevdi olunmuş 
tur. Nota, Milletler Cemiyetinde aza 
olmayan devletler aleyhine zecri ted 
birI~: ~lınması ile alakadar olarak TUrk ticaret heyetine 
statunun 1 O uncu, 1 1 inci ve J 7 inci f 
maddelerini tatbikini istemekte ve ziya et verdi 
Ç_inin, kendi tamamiyeti mülkiyesi • Nurenberg 13 (A. A.) - Berlin 
nı ve siyasi istiklalini istihdaf eden deki Türkiye büyük e1çisi Hamdi A 
~ir teca~ü~e maruz kalmış bulundu - pak il~ Ti.irk Alman t:caret anlaşma 
gun':1 hıldırmektedir. • tıııu miizakereye memur Türk heye 

Çın, heyeti ayni zamanda, 30 a- ti azası Führerin çayında bulunmuş
ğustos tarihli notasına zeylen bir de lardır. Alman devlet reisi müzakere· 
muhtıra vermiştir. Bu muhtırada, o lerin Mm-affakıyetle neticelenmiş ol 
zamadanberi siyasi ve askeri vaziyet masından dolayı Türkiye büyük elçi 
te vuk~a gelmiş olan inkişaflar hak- sine derin memnuniyetini beya et 
kında ızahat verilmekt~dir. miştir. 

c~nene ıa ( \. \.) - l\Jilleıler -------------
Cemiyeti aııamhle i re!;;fjj;ine ittifak- Ne olacak? 
la !eçilen Ağahan, hernehııile teııriki • • • :s 
me. aının :\fillf'tler CMniyeti prensip-
lerı?,e .~·e .:ulha karşı yapılan ilıtilal
ler onund~ lıugiinkii kadar hiçbir za
man zarııri olnıarnıs oldulYunu ka, d· 
ettiktf'n sonra vapıl~rak ç~k i~lcr bu
lunduğunu ~izlemcmiqtir. 

~nmhlf'. rf'i~ wkili olarak fnıı;iliz f ran!'ız ''e Türk, Polonya, ı-erhe,;.t 
.rla?rl~ ha~ ınuralıhaslarınr intihap 
ctmı~tır. 

ı\ .. aınhle \arın ahalı ~lilletler Ce
miyetinin 9:l6-9:l7 faaliyeti lıakkın
<la genel sekrtterliğinin raporunu 
miizakere tcle<·ektir. 

Konıi~yonlar. iiğlctlen !lcınra i~lf'ri· 
ne ha~lanu·aklımlır. D:~"r tarnft:ın 
kon~ey <le ııaat J 7 dı• 11m11ıııi hir top
JantT vapar'ak ve bıı toıılaııtınm haşın 
da Eden Fili~tin meııelefiİ lıakkm<la 
hevanatta hulunacaktır . 

(0.~tfım/ı 1 incİ<lc) 
~enilmi .. tir: hah 11 ile Alıııanya Ak· 
flenizde kor:-aıı l ı~a kar~ı nlın~n leci· 
birleri fiile,.. na:,,ıl trlilkki edeı·ekleı
dir? Y:ıl~ın hir zuıııanıla ,\lıırnn\aya 
j?İılef'r~ olan :\Jıı,oliııi orada Biti.er 
ilı- ıwlı·r koınışıwaktır. '? Şiiphe ) ok ki 
hu konıı~nıalar lıcr tararta dikkat ve 
al.ika uvandıracak hir ,.eplir. 

Fakat tliim a ':ızi~ r-ti (İ) le lıir ,e
kilıl.-dir ki lıi!;hir de' Jet adamı ı-acle
ce kendi rey 'e kararları ile hiitiin 
diinyayı hir lıarp uçurumuna ı;;iiriik
lrnırk nıt> uli\'ı-tini mnnleketinin 
ii:r.erine alama;: hııır;iin f ngiltcrc \'C 

Fran a ilr' hcralıcr \kdrniz konfrran 
:-ına i~tirak rtıni~ olan ılcdı-tlnin hu 
,(eni:r.ılc eıııni,·eti ıııulıafnza kin al
ılıkları teılhirleri memleketlninin 
menfaatlerine n ·~un :?iirmiyerek fiili 

Emniyet kadrosunda nıuııaıer.-t lıare! .. etlnine girişmek 

1 t 1 1 t•nırini 'er<'ıııez. Kal<lı ki gerek Mu· 
yen. ay n er ... olirıinin. ı;~rt>k Jlitlerin dahi öylf' 

\nkara. 13 (Tf'l<'fonla) - nirin- kiirHkiiriinc h:ırlıc , e ate~c koşmak 
ci ~mır erııni"et amirlerinden Ekrem ic~·n lı:ır.ır olıııaılıkları bugüne ka<lar 
'i~de emniyet iınirli~ine. ~i~ıle eın- .. iivlNliklı•ri i):r.lnrleıı yaptıkları ha

ni"d amiri Avni Siinın ıımuın ıııii- rckctlerılr'" anla~ılahilir. Zira hugiin 
dUrlük birinci sınıf emniyet amirli· ı\' rupavı lıii' le bir lıarhe siiriikleınek 
ğine, İstanbul maliyefiİ tah.akkuk ıne- 'irnıinci a'•r mf'dcniydini nkmak 
murlarından İrfan Yalcın unıuın -l!~;:ıp .{J~ J!1{ ıppr.J u~pnn="ni1cp~~1 
müdürlük ikiıwi suuf cm~iyet amiı
Hğineı naklen tayin edilmişlerdir. 

<lir. 
ASIM US 

·ıspanyada nasyonalistler 
ilerliyor 

Leon r.cplıc"'i 13 ( \.A. ) - Ha,·a! 
ajan ı ınuhahirin<len: 

Havanın güzelliği. dün Leon cep· 
he:.inde na~yonnli .. tlerin ileri hare· 
ketlı-rini teshil etmi~tir. Gece olnıağa 
ha~l;>Jhğı . ırada Frankonun kıtaatı. 
lıedefleriıw 'armışlar \'e geçmielerdi. 
Hiikftınetçilerı a~ır zaviata nğramı~· 

lar 'e nıt•y<landa 300 maktul bırak
mı,larılır. 

i\'"a yonali-=tler. miihim miktar,la 
ınalzcıııe ele gcçirıııi;lerdir. ~imale 

rloğnı yapılmakta olan ileri hareked. 
metod dahilinde de,·am etmektedir. 

A raziııin arzetnıe!tte olduğu ıniif 
kiiliita tn~ınen hu mıntakatla lıarekil 
icra etmekte olan kol, ıı;arpten gel• 
mekte olan kol ile irtihatını trnıirı er 
ıııeğe ııım nffak olacaktır. Her ,ef• 
A"turieıı f'\ aletinin tam amile tahli~İ 
için yapı)~,·ak nııılıarcbenin hu irti• 
hatırı tee H iinden onra ba~lavaca· 
ğını giistennektedi r. ' 

Japonya asker ihracına başladı 
(Üstam/ı I irrritle) 

da Japon gemilerinin hep bir arada 
gelmesi ~uretile yapılmış olduğu ve 
bu gemilerin arasında yüz kruvazör 1 
bulunduğu beyan edilmektedir. 

f ngili7. bahriye makamatı, bu ha -
berin hakikate muvafık olması pek 
mümkn olduğunu beyan etmekle be 
raber henüz teyid eder rııal(ımat al
mamışlardır. 

fyi malumat almakta olan mnhafil 
Japonların hedefi, Canton - Kovo 
on demir yolu mmtakasını işgal ile 
Hangkongdan dahile levazım ve mü 
himmat gönderilmesine mani olmak 
olduğunu beyan etmektedr. 

lnglizlerin Thracian muhribi, Ja • 
ponların ihraç ameliyesi yapmış ol -
dukları mahalle yakın bulunan Sva • 
tovdaki İngiliz tebeasmı tahliye et -
mek iizere h.ıreket etmiştir. 

Svatovdan gelen haberlerde Ja -
ponların ihra'; hareketlerinin tard c -
dilmiş olduğu, ve Çin memurlarının 
]Aponları Çinin cenup sahillerine nü 
fuz etmi~ oldukları bildir:!mektedir. 

Cinliler hazırlanıyor 
aŞnghay 13 (A. A.) - Çinliler, 

yakınd:ı Japonların Yangchang ve 
Yangtsepoodan yapaca!dan ileri ha
reketine karşı koymak iizere Kian -
gvandan bircok kıtaat tahsit etmekte 
dirler. - ~ 

Paosham mmtakasmdaki Japon 
k'rtaatı arasında kolera tevessü etmek 
tedir. Şimdiye kadar iki yüzden faz 
la vaka olmuştur. 

Tayyareler yangın çıkardı 
Ş:mghay 13 (A. A .) - Japon 

tayyareleri, saat : 5, Jlj te Ouangpou 
nun sağ sahilini bombardıman etmiş 
tir. Ür; tayyare, Bundun karşısında 
kain Çin mevzilerini, diğer üç tayya 
re de Kinngsuan mıntak. Jım bom • 
bardıır.an etmişle:·dir. 

Saat 1 5 .~) da yedi Japon tayyare 
si, Chapeiyi bomba ,:Iıman etmi§ler • 
dir. Tayyareler tarafından atılmış o 
lan bombalardan bir çoğu, Ouangpo 
unnun sağ sahilinde Poutounga doğ 
ru düşmi.iş ve Çin fabrikalarında yan 
gınlar çıkarmıştır. 

Bombardıman Doudart - Lagree 
Fransız avizosu ve Ouapounun sol 
sahilinde k5in Fransız - Çin kum 
panyasının doklan yakininde vukua 
gelmiştir. 

2 bin ölü ve yaralı 

Şanghay 1 3 (A. A.) - Central 
Nevs ajansının Taiyuan'dan öğren 
diğine göre T attoung yakininde bir 
muharebe başlamıştır. Bir Çin tabu 
ru imha edilmiştir. Ancak Çinlilerin 
takviye kıtatı, mevzilerini muhafaza 
etmektedrler. iki tarafın zayiatı iki 
bin maktul ve mecruhtan ibarettir. 

1.,apu kadastrodan 
tavin edilenler 
\ıı~ııra 13 (Telefonla) - Bu vıl 

tapu kaıla tro mektebini 59 genç bi
tirdi. Bunlnrclan 27 si memur o:duk
Jarmdan işlerine döndüler. Diğtr 32 
memleketin ıııuhtelif yerlerine tayin 
ediJdiler. 

Sahri Tokat kadastrosuna, Salih 
Erzunım tapu müdürlüğüne, Şe' IU 
Zafranhohıya. Ra ih Kay&eriyeı RC"' 
fik }:dirneye. Mustafa Ere~liye. Be
hice Elaziu, Hikmet \khisara. V f'f a 
Şin·ana, Hayrettin Kırklarelinf". Sa

Hitlerin nutku 
( Cstarafı 1 incide) 

leyh, bu memleketlerin nasıl >.l• 
manyada ıiyasi menfaatleri olacJ• 
ğmı anlayamazsak, İspanyada d• 
siyasi menfaatlerinin olacağını aJI' 
layamayız. 

Eğer bu menfaatler iktisadi itC• 
bu huıuıta mütabıkız. Ancak. af' 
ni menafii biz de ileri ıürebiliril• 

Difer bir husuı daha vardır kir 
o da tudur: Naıılki İngiltere ~ 
Fransa Avrupa devletleri mün ... 
batında Almanya ve ltalya )ehh" 
bir deiitiklik olmasını istemiY°!: 
larsa, biz de ayni münasebatt• 11" 

ğer bir devlet lehine deği,iklik oJ. 
masını kabul edemeyiz. Nasıl F~ 
sa ve İngiltere İspanyanın Alırı•111 
ya ve ltalya tarafından muhterıı~ 
bir i~galinden korkuyorlarsa, b•' 
de ayni İspanyanın diğer herh•.~ 
gi bir devletin nüfuzu altına 111 

mesinden öylece korkarız. Bin•e"' 
aleyh, Avrupa müvazenesinin .t° 
veya bu tarafa eğilmesi meselet10" 

de hiç kimseden ders iıtemiyorııl' 
a· Nasıl, lngiltere ve Fransa OIJ. 

vazenenin bozulmasına mani_~ 
mak istiyorsa. biz de, öylece ıs;;. 
olmakta kendi hesabımıza meO 
atlarız. 

Şurasını da kaydetmeliyiz ~; 
siyasi müvazenenin değiımesi .,. 
konomik müvazenenin de del;it 
meaini intaç edecektir. Böyle ti 
değiıiklik nihayet zengin lnıil~·r· 
yi o kadar ali.kadar etmiyebı 1 e 
Fakat bu esasen dar bir vazİY~ı 
bulunan Almanya için bir f eliP 
olur. 

Fransa ile de tarihimiz bi1'°~ 
ihtilaflarla doludur. Fakat, h',. 
kimse her iki milletin de A~~Jr 
ailesi erkanından olduğunu 1111·;. 

edemez ve munsıf olmak liS1 f· 
gelin iki millet biribirinden ~~e 
ret etmekten ziyade yekdiğ_er~1. 
hürmet etmesi icap edeceğin• • 
leyebilirim. • 

A k ·· 1 · k. ..., r h'-ç ı ça ıoy eyım 1, ege • tO' 
riçten Almanyaya bir tehlike ,.. 
kulmak istenirse nasyonal ıo•!.,a 
liıt Almanya böyle bir tef~b~=-p 
yıldırım süratile kırmak içı_n 1 et· 
eden bütün silahlarını temın -~ 
mittir. Dünya biz Almanların ~t· 
asker olduğumuzu her halde ıın .,o 
mamıthr. Dünya tuna e~İ'! 0~t" 
k

0
i, bugün biz, çok dah!l ıY!. • be•İ 

rız. Bundan hiç kimsenın f~~ıttİ' 
olmasın. Bizim bütün istedı!' Jb 
girittiğimiz kalkınma eserin_ı '"di· 
içinde tamamlamaktadır •• B_ıı: '(t' 
ğer milletlere dütüncelerıını~ı ~ 
ya id~alimizi zorla kabul ett1fıl"· 
fikrinde asla değiliz. Fakat 0

• iıt' 
ya ki, baıkaları bize kendile_r•fer· 
kini, kabul ettirmeye yeltenıın h· 

Bundan bir müddet evvel ~'1;· 
lımıza düten bombalar derhj rd•· 
yık oldukları cevabı alın•f ;uril 
Böyle bir halin yeniden teke p•· 
derhal a.yni cevabı alacaktı~ ,,,a· 
ha bundan birkaç ay evvel ;r et; 
daf aai nefis hareketini t~l' \flld' 
mek istemeyen f ngilterenın t "i;ıe 
lngiliz tahtelbahirleri tec~r,.tte 
maruz kalınca. fikirlerini ';jol•Y' 
deği~tirmit olmasından 
hayret içindeyiz .. , 

. Jııı"'' 
Şerafettin Tar u .. a. Yakktı" :ı~'11ddi11 

Celaleddin Bewıf;luna. Snl~a 1 ı\~-~· 

lih Çorluya, Nazmi Nazimeyeye, ----------~ 
'(Tuncelinde) Lütfi Elcizize. Senes 
Tireholuya. l\Jehmet lzmire, Nuri Sey 
hana. Necdf"t Zongulda~a. Atrf Çoru·ı 
ma, Şekip Elazizc, Muzaffer Kırklar 
eline, Hüseyin, :Ali, Fevzi, Elizize, 

- ,., '1ı Jı' :Ankarava. t. ına:J \n•ebt~. . cdıl 
hire, Mehmet T::r u .. :ı L:t1 111 

ler. 
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Deniz Levazım lmlrllil Hanları 

E~tıtme 

8(ltleri 

Saına.n Lira 
\"uıar 50.00U 500 38 11 de 
kuru t 100.000 4000 300 14 .. 

0 60,000 1350 102 16 da 
kaııt"o~utanlık te~kkülündeki kara birliklerinde mevcut hayvanlar için yu
tı.suı· a cıns ve mıktarları yazılı üç kal em yem maddeleri ayrı ayrı kapalı zarf 
da ıyıe satın alınacaktır. Eksiltmeleri 27 EylUl 937 pazartesi giinil hizalarm
~u ~azılı. saatlerde İzmit Tersane kapısındaki komisyon binasında yaptlacaktır. 
~oıı Şe aıd şartnameler İstanbul Kasımpaşa Deniz Levazım Satınalma Komfs
l'ı iJ~nd:ın. ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin ayrı ay
~<!ıı temınatlariyle birlikte kanunf vesikaları havi teklif mektuplarını muay-

saatıerden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. coo42> 

Ol 
1 

- Tahmin edilen bedeli 55900 lira --
a.n 65 · icra Memurlu. ta . 000 kilo sade yağı 24 Eylül 937 lstanlml Yedincı 

d rıhine rastlayan cuma günü saat 14 §uıukm: 
trı~ kapalı zarf usuliylc alınmak üzere Bir borçtan dolayı h~ciz altına 

Levazım amirliği 

ilanları 

• 
ipekli kumaş yapan 

ve satanlara Askert okullar için yirmi yedi bin 
altı yüz kırk çift yün çorap 30 _ 9 _ 937 

perşenbe günü saat 16 da TopbaneJe lstanbul TJcare t ve Sanayi odasından: 
lstanbul Levazım amirliği Satınalma JO Temmuz 1937 tarihli resmi g:ı zete ile neşredilen (İpekli kumaş stal'!. 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltme- dardı nizamnamesi) hükümlerine aykırı olarak dokunmuş kumaşlardan ellerin• 
si yapılacaktır. Tahmin bedeli on beş de mevcut olan fabrika ve mağaza sa hipJerinin bu nevi kumaşlar için bir be. 
bin iki yüz iki liradır. İlk teminatı yanname tanzim ederek Odamıza verme !eri ve kumaşlarını damgaJatmaları 
bin yUz kırk lira on beş kuruştur. Şart. mezkur nizamnamenin emri iktizasmda ndır. 
name ve nümunesi Komisyonda görü. AJıikadarlarm beyanname vermek ve kumaşlarını damgalatmak için her 
Iebilir. İsteklilerin kanuni belgelerle gün iş saatlerinde Odamız sanayi şub" sine müracaat edebilecekleri ilan olu. 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir nur. (6089) 
sa.at evvel Komisyona vermeleri. --------------------------

(125) (6082) P. T. T. Lev(lzım MildUrlOğUnden: 
• • • 

0
··rt bın· al. 1 - İdare ihtiyacı için 3300 metr~ Jonksiyon kablosu kapalı zarfla eksilt. Askeri okullar için on d 

tı yüz on adet yün fanila 30 9 937 meye konulmuştur. 
perşenbe günü saat 15,30 da Tophane· 2 - Muhammen bedel 30.000, muvakkat teminat 2250 liradır. 
de İstanbul Levazım amirliği Satına!· 3 - Eksiltme 1 Teşrinisani 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. 

Unakasaya konulmuştur. alman elektrikle müteharrık konserve 
lu 2 - Muv1kkat teminatı 4045 lira o. dolabının açık arttırma s~ret!le para. 
rı P. Şartnamesi 280 kuruş mukabilin. ya. çevrilmesine karaı: verıl~ş .ve sa. 
·e}Omisyondan her gün alınabilir. tış 15 _ 9 • 937 tarihıne mtisadif çar. 

, . - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun şamba günü saat 16 _ 18 e ~adar Emin 
:tıfatı dahilinde tanzim edecekleri önünde Çelebi oğlu AJaattın mahalle. 
~Pah teklif mektuplarını en geç befü sinde Çavuşbaşı sokağında 12 . 12 nu. da; .;:,e saatten bir saat evveline ka. maralı handa satılacağından talip o
baş asımpaşada bulunan komi.9yon !anların muayyen saatte mahallind~ 
lll Jkanıığma makbuz mukabilinde ver memuruna müracaat edilmesi ilin o-
~· (5957) . lunur. (23094) 

fla eksi.it. T. T. Umumi Müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacaktır. ma Komisyonunda kapalı zar -
d ı . t 4 - Talipler teminat makbuz, v~ya kanunen muteber teminat mektup. 

mesi yapılacaktır. Tahmin be e ı o uz b 'ht· d kolan ka. 
iki bin sekiz ytiz altmış iki buçuk lira.. !arını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektu unu ı ıva e ece 

. pah ve mühürlü zarflarını mezkur tarih te saat 14 de kadar adı geçen komisyo-
dır. Şartname ve nümunesi Komıs:on. na teslim edeceklerdir. 
da görülebilir. İsteklilerin kanunı ve. 5 T 1. 1 T ' t Od .. hh'tl 'k sı·k .. •ını 'h 1 - a ıp er ıcare asr vesikı; sından başka mutea ı ı ve ...., 
sikalariyle teklif mektuplarını . ı a e haiz olacaklardır .. 
saatinden bir saat evvel Komısyomı ş t 1 Ank d p T M''dü ı·· ~·· d 1 tanbuJ·ıa ) (60&") 6 - ar name er ara a . . T. levazım u r ugun en s u 

.vermeleri. (
126 

l P. T. T. Levazım Ayniyat Müdürlüğün den 150 kuruş mukabllinde verilir. 
"' • • (3335) (6137) 

Askeri okullar için 54980 çift ÇO· ---------------------------
rap 30 _ 9 - 937 perşenbe günü saat 15 lJskttdar Asliye Hukuk H4klmllj'inden: 

937/ 592 Emniyet Sandığı vekili Avukat Suat Hayri tarafından lzmird! 

~~ Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara gar binası mefruşatı 29 • 9 • 937 
aı1 arıba günü saat 15 de kapalı zarf 'U ımlU ile Ankarada İdare binasında sattn 

llacaktır. 

de Tophanede İstanbul Levazım imir. 
!iği Satmalma Komisyonunda kapalı 
ıa.rfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli· on sekiz bin yüz kırk üç lira 
kırk kuruştur. tık teminatı bin üç yüz 
altmış lira yetmiş kuruştur. Şartn'
me ve nümunesi Komisyonda görüle. 
bilir. İsteklilerin kanuni belgelerilc 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
aaat evvel Komisyona vermeleri. 

Türkoğlu sokağında 14 No. lu hanede sakin Sabahattin aleyhine açılan tedbi. 
rin ref'i davası URrine M. aleyhin ikn nıetgahmın meçhuliyeti ha.cıebile ilanen 
yapılan tebligata rağmen mahkemeye gelmediğinden hakkmda ittihaz olunan 
gıyap kararının ilanen tebliğine ve talı kikatm 7 _ 10 - 1937 tarihine miisadif 
perşembe saat ona talikine karar verile rek bu bapta yazılan gıyap kararı mah. 
keme divanhanesine talik edilmiş oldıı ğundan M. aleyhin yevm ve saati mez.. 
kurda yine mahkemeye gelmediği ve vekil dahi göndermediği surette tahki· 
kata gıyabında devam olunacağı ilan o ıunur. (61Ş0) fa:tin'Su i~:. gir~ek isteyenlerin 2998.SO liralık muvakkat te~ı~nat il~ kanunun 

~at ettıgı vesıkaları ve Nafia müteah bitlik vesikası ve tekliflerim ayni gün 
l4 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 18.zımdrr. 

ılır Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
• • • 

(128) (6085) 

Jandarma Genel Komutanlığı satınalma 
komisyonundan : . (6154) ~ 

\ ----~~ A.vrıJara mahsus D.D./102 numaralı tarife 1.5 . 9. 937 tarihinden itibaren 
Pa hattına da teşmil edilmi§tir. (3333) (6136) 

EskfşehJr Vol Atelyesl Elektrik 
\1 ..... -. . Şubesinin Eksiltmesi 

İstanbul Yollama Müdürlüğü için 
15 t on motörin 21 • 9 • 937 salı günü 
aaat 15,30 da Tophanede satmalma ko ~ · 6000 alu 
misyonunda açık eksiltme ile alına 1 - Bir tanesine 130 kuruı kıymet biçilen vasıf ve örnegıne uygun 

1. d • minyom matra kapalı zarf usuli ile 21 - 9 - 937 salı gilnü Hat 10 da satın alına 
caktır. Tahmin bedeli 1050 ıra ır. 
tık teminatı 78 lira 75 kuruştur Şart. caktır. . . . 

· ı - Ş3rtnamesi parasız komisyondan abrıabılecek olan ve dk temınatı da 585 
name ve nUmunesi komisyonda görUle-

1 liradan ibaret bulunan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazı ı vesika ve 
bilir. İsteklilerin be1Ii saatte kom i.:..yo· 

ır..,,u , 

ıı,ıı/!:ski§ehir D. D. Yollan yol a telyesi 
ıyıe eksiltmeye konmuştur. 

na gelmeleri. 

elektrik şebekesinin yapılması kapalı ıarf I 

ilk teminat makbuzunu muhtevi teklif mektuplarrru belli gün eksiltme saatinden 
(112) (5879). 1 ( 802\ ., ' • 

• • • en geç bir saat evvel komisyona vermiş olma an. 5 J 

1
- Bu işin muhammen bedeli 29097 ,14 liradır. 

ta,~:-:- İ~teklile~ bu ite ait ıartname, plln vesair evr~~ D. D. ~~llarrnm Anlca 
kışehır ve Sırkeci veznelerinden 15 O kuru~ mukabılınde alabılırler. 

't'aıı 3 
- Eksiltme 20 - 9- 937 tarihind c Pazartesi go:inü saat 15 te Ankara D. D. 

ar, yol d · · d · · · k · l k aırcsın e toplarıac~k merkez bırın :ı omısyonunca yapı aca tır. 

~Y~ " -Eksiltmeye girebilmek için istek Jilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
l t" 

un saat 14 'de kadar komisyon reisliğine teslim etmiı olınaları lazımdır. 
lık 'ttı. 4. - 2490 sayılı kanununun 16 ıncı ve l 7 inci maddelerine uygun 2182.29 lira 

ıı..,akkat temina t. 

Topçu atış, Piyade atış için 14200 
kilo benzin 21 - 9 - 1937 salı günü ~aat 
16 da Tophanede Satınalma komisyo -
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 3550 liradır. nk temina
tı 266 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin te
cim odası vesikalariyle beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(113) (5880) 

• • • 

Konservatuvar DlrektlJrlOfOnden; 
Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muamelesine b~lan. 

mıştrr. 

Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma gün !eri saat ikiden be§ buçuğa kadar mlira· 

caat edilir. 
1 Birincitcşrindc derslere başlana cak ve kayıt muamelesine nihayet \'Cır!. 

lecektir. (6058) 

Nafıa Vekaletinden: 
ll - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. Tophane fırınının keşfi mucibince ta 
C - Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikasr. miratı 17 '/ 9 / 937 cuma günü saat 1 - Eksiltmeye konulan iş: KUçük Menderes ıel&hat ameliyatı ııahaımda 

llıiay: - !e.~J.if mektupları ihale günü s.a a t 14 de kadar makbuz mukabilinde ko 15 de Tophanede satmalına komisyo- ~ aptlacak Belevi, Cella.t ve Sağlık ka v•ı şutları inşaatı. 
11 tcıslıgıne verilecektir. nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak- Keşü bedeli: "130444" lira "44 '' kuruştur. 

. llost il ih t tır. Keşif bedeli 999 lira 56 kn'"nctur. 2 - Eksiltme 20 Eylill 937 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü saat 1~ de btı , a e gönderilecek ıeklif mektup )arının iadeli teahhütlü olması ve n ıye - ~ Nafıa Vekaletinde Sular Umum M~dür lliğü Su Eksiltme Komisyonu odasında 
~ate kadar komisyona gelmit bulunması lazımdır. İlk teminatı 75 liradır. Şartname ve -

b - B · h kk: ım k · t ı · D ı D · ıı r Yol keşfi komisyonda görülebilir. İstekli- kapalı zarf usuJile yapılacaktır. . . . 

~~itesine ~. J§ a ında fazla izaha t a a ıs eyen erın ev et emıryo a ı 
3 
_İstekliler, eksiltme şartname.si , mukavele proıesı, Bayındırlık ı§lerl 

ınuracaat etmeleri. (JlJS) (S806) lerjn bu gibi inaaat yaptıklarına dair . ,,
53

,, kuru§ bedel mu 
------------------------ --- - vesaik ibrazı mecburi olduğundan işbu genel şartnamesi, fenni şartname ve proj~~i "6" lıra -

'ltil'tı.ıı:Yoğzu Birinci Sulh Hukuk H d- Sultanahnıct S üııcii Sulh Hukuk vesikalariyle belli saatte komisyona kabilinde Sular Umum MUdilrJüğünd~n alabılırler. .. . .. . ,, k 
!lıncien • gelmeleri. (122) (6054) 4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "7772 !ıra 23 kuru§lu 

~le ~hmet Mürtezanm Beyoğlu Bu. Hô.kinıliğiıufen: • :1- • muvakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su i§lerini taahhüt ~dilj) 
' .. -a,..,_ k Şe :ç <'! mu"affakı'yetle bitirdigwine ve bu kabil su i§lerini başarın. akta fennf k.abllıyeti gllld .. ua kapı Çukurçeşme soka.. Davacı: Recep, İsmet. rue v · İstanbul Levazım Yollama Müdürlü- • ahhftlilc sfk••m ıb a et 

a .F' olduguw na dair Nafıa Vekaletinden alııı mış milte ve <IA°J 
1 r z gay1ı ransız mektebi karşısında 12 Cemile vekilleri Avukat Mustafa Nu. ğünde mevcud üç çifte bir adet rükiip 

l'ıı~"ı. x evde iken elyevm ikametgahı rı' tarafından tstanbulda Etyemezde sandalı 15 / 9 / 937 çarşamba günü meleri. dd d ıı saatten bı·r saat e'"''e 
& :r•ıu1 buJ İsteklilerin teklif mektuplarını iki:ı ci ma e e yazı . . • ' 'ıtbri unduğu anlaşılan Hüseyin Tramvay caddesi Köpril karşısınd:ı saat 15 de Tophanede Levazım amirli- . S 

1 
U Mu.'dürlüğü'na rr;3 kbuz mukabilınde vcrmelerı lbrm· ~<!ltSe ... ~~hn:et zimmetinde alacağı ol,m ime kadar u ar mum . 

~eı...,. .. kuç·l.ıranın maa mesarifi muha. Samatya Sahil caddesinde 90 No. da ği Satmalma Komisyonunda pazarlık- dır Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2525) (5555' 
..ı ·•ı.., ab ı Aksa la satılacaktır. Tahmin bedeli 25 lira- :-:::· =----- ---- -------- ----------"et aı 1 ı temyiz olmak üzere müd. Avni, Azmi, Tahir, Masume ve • 
<9. 4 eyhden tahsiline dair sadır olan rayda Osman Nuri ve Çatalcada Ayşe dır. Teminatı 375 kuruştur. Sandal Sa- E . t umum 
l ~ - 937 t 'h M lıpazarmda Yollama MUdilrlüğünde gö- m n ıye 
~ tn k arı li hulisai hüküm teb. ve ikametgahları meçhul Havva, ür. rillebilir. !steklilerin belli saatte komis-

cııllııu a amına kaim olmak üzere ilan .. ide, Fatma, Gülsüm, Ali, Hilseyin, Mu··du·· rıu·•gv u·· nden ,· -....;; r . (V. P. 1735) .,,, yona gelmeleri . (123) (6053) 
Kamil, Fatma, Hacer, Emine, İsmail, ,.. • "' 

1 
j . 

aı-ı.. 1 _ Şartnamesinde yazılı e~saf .v~ §e.~it dairesinde zabı.ta uı~mur an tın 
. Y O KT O A 1 Şefika.. Nudiye, Nahide, Muhlise, th. Yeşilköy Hava mUfrezesi ıçın ya- maa kasket 1493 takım elbiscn.ın dıkı m ışı kapalı zarf usulıyle 20 . 9 • 1937 

Ne san, Reşat, Cevat, Pakize, Mustafa, pdacak paratöner tesisatının puarJığı aza.rtesi gUnil saat on beşte eksıltmeye konulmuştur. . . . . 
Her C~ettın Atasagun Sabri aleyhlerine açılan iza.leyi şuyu 15 - 9·1937 çarşamba günü saat 14,30 P 2 - Beher takım elbise ve kasket için 750 kuruş fiyat. tahmı~ edılmı!jtır. 

ilk511 gun sabahları ı.ekiz buçuğa ı davasının neticeyi muhakemesintie da Tophanede LV. amirliği satınalms 3 _Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak isteyenlerııı Enınıyet Umum 
li tamları 17 den 20 ye kadar Lale M'th t komisyonunda yapılacaktır. MUdilrlU;;.ıı satınalma Komisyonuna mil racaatları. . 

Yy Beyazıtta Tavcantaşmda 1 a paşa 7 ı· 6.. kb 
3 11 are · apartmanları ikiııci daire "" Keşü bedeli 21 ıra 32 kuruştur 4 / Eksiltmeye girmek isteyenlerin 839 lira 81 kuruşluk temınat ma u.z 

lltnarad caddesinde ve sokag-ında mükerrer 8 T · t 3? li 60 k t K ü 2 / 3 cU Cu a hastaJarın1 kabul eder. emına 1 "" ra uruş ur. eş veya mektubunu muhtevi teklif mektup lannı ve 2490 sayılı kanunun 
.. tlıartesi .. ' No. lu arsanın şuyuunun izalesine ve şartnamesi komisyonda görülebilir. maddelerın· de yazılı belgeleriyle birlikte eksiltme ""'nU saat 14 de kadar ko • ~at L gunleri 14 den 20 ye ka . 1. 6" 

ber •1astaların1 parasız, Kurun, Ha 6 - 9 • 937 tarihinde karar verilmış o İsteklilerin beUi aa.atte komiJııyona gel. misyona teslim etmeleri. (3146) - · (5845) 

b oktıyu 1 . dug-undan yukarda isimleri yazılı ve meler i. (5980) ' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iii!i!İİİ!ii!~~İİİİİİİİİİİ .. 
.....-: cu arını dakupon muka· --------------- 1 ki J 
~'ele nıuanne eder . ikametgahları mechul eşhasın işbu kıt- z Ay 1 ,..,__ SA F O Ollz He m 

il' ZAYt 
li.ı:.. en Fak'" ı 
~ l)l?lde u tesi Kimya mühendis./ 
~~bet~ ... aldığım hüviyet varakarnı 

ıgunden hükmü yoktur. (111~) 
- 873 Nijat Emlilgen 

rara tarihi ilandan itibaren sekiz gün • Dı. ~iJkrü Ertan 
Antalya liseai sınıf 4: C den 1936 A. Docle • H. Rifat Y 

zarfında temyiz etmeleri aksi takdirda da 451 numaralı tudiknamemi zayi et. Sayfiyede okunacak gih:el 1/1 Cafaloğlu Nunaoemanlyc cad. Mo. 3c 
hükmün kespi katiyet edeceği hususi tim. Yenisini çıkaracağımdan eskie '...l bir roman f/ll (Cıtıloflu Ec.ıanesi yanmda l 

~hl~m~~~~im~ak~nL ~h~~~~c~m> l--'~·=~~~K~it~a~be:v:i~. ~ı:oo~~=rn:ş~~:ı; •••• T•e•l•d•o•~•2•25•6•~••••• 
"'20) - Bodrumlu Ali Ka.sal ıan olunur. (V. P. 1 ı 



AV l 

ÇEŞiTLERiMiZ 

KÜL O TL AR 
1 ıae L irad a n itib aren 

l 
$1K KEMERLER 
90 Kuru9tan itibaren 

80 Kuruftan 
itibaren 

'·•• L i r a d an itibaren 

KADIN ÇANTALARI 
S L i radan itibare n 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

Şark Malt Hulisası 
işteha ve kuvvet için en 

birinci ilaçtır 
Çocukların dlıterlolo kolayca ~ıkması
oa, ke mlklerlnlo kuvvetlenmesine, ço

cuk emziren annelerin sDdDnllo 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bulunur. 

M. M. VekAlellnden ı 
Ankaradaki askeri bir mlleaeaed e elektrik ve telefon teıisaüyle kalo

rifer ve su tesisatını idare edecek iki TUrk mttteha•ıs memura ihtiyaç var
dır. 20 EylUJ 937 tarihinde Ankarada M. M. V. Fen ve Sanat Umtun MUdUr· 
lilğllnde yapılacak müsabaka imtihanı neticesinde g6sterilecek liyakat ve ik
tidara göre yUz elli liradan iki yüz lir aya kadar ücret verilecektir. Talin o
Janlarm ellerindeki p.hadetnameleriyle bonaervtalerini hlmllen mezktir MüdUr-
Hlfe milracaatlan illn olunur. (388) (6049) 

11111111uı1111ım· "' , •• A N K A R A D A wııwı 
hl - · · 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi 

Maçtan sonra 

tkuvvetlnlzl ı.zelemek lster

·senlz HAVAGAZI ŞOF-llEN 

ile bir Duş ahnız. 

UAVAGAll 5DFBEHİ 

lstiklAI Lisesi 
DlrektUrlüg ile 

1 - tık, Orta ve Lise kmmlarma g Undüz ve yatı, kıs ve erkek talebe kaydma de'f'&lD olunmaktadır. 
2 - HpıUz müracaat etmfyen eski talebenin kayıtlan kap&DllUfbr. Bundan 80DI'& yapılacak müracaat 

kabuledilmfyecekUr. 

3 - İatiyenlere mektebin kayıt prtlanm bildiren tarifname paruız g&ıderillr. 
Adres: Şehzadebqı polia karakolu arkası. Telefon: 2Z34. 

Dr. lh .. n Sami 
• 

Gonokok Aşısı 
Belılofuklufu ve lbtfllUanna k&r11 
pek tesirll ve tue qıdn>. Divanyo. Temizlik amelealne yaptmlacak ~l blllelere ltıiumu olan 3125 metre 
lu Sultan Mabmut tllrbNI. No. 113. kapalı ıarf1a eluıiltmeye konulmuttur. Buna 8750 Ura bedel tahmin -idi!..,... 

.. ___________ tur. Şartnameaı levazım müdilrltlğtlnde görWeblllr. Dadltme 20 - 9 • .dl 
Beyo~lu Birinci Sulh HvJcuk Hd. zartesi gilnU saat 15 de Daimi EncUm•de> yapilaeaktır. ı.teldiler 2'90. 

kimliğinden: kanunda yazıb vesika ve 6Ci6 lira 25 k11 nllluk ilk temfnat makbuz veya 
Hadi ve Nevvarentn Fatma ve Ah. biyle beraber teklif mektuplarmı ~vl kapalı arflanm yubrda yuılı 

met ve Beyoğlunda ktiklll caddea:nde saat H de Daimi Encümene vennebdtr ler. Bu aatten-IOIU'a verilecek 
Rumeli hanında 2 lncl katta 4 veya 6 kabul olunmaz. (B.) (5892) 

N. da Refail oğlu Dawt Ruso aleyhine H . 250 lira k t tah ·. \ a-u·-·"'--"- Ta·-·'-"'·-epsıne ıyme mın o ıı D&ll. 8'HUwwt-.uaııı:ı"... ~ .. 
açtıklan izalei ıuyu davasından dola. ğıncla 21 . 29, 31, 33, 35 N. lı ev ile abll' ankuı açık artlriD&ya kon 
yı hlssedarlardan Dawt Roeoya na. Şartnamesi levazım mUdUrlUğUnde görü lebllir. ı.teıdller ıs lira 75 
nen tebligat yapıldığı halde mahke~ ilk teminat makbuz veya mektubile 23 • 9 .. 937 pereembe gllnl uat 14 
ye gelmemi§ ve müddei vekili tapu ks· mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (983) 
yıt sureti ile guete ibraz ederek mua.. 
meleli gıyap karannm tebliğini lsu. Befikt"f Tapu Sicil Jlulıafızltl•n ••: 
mit olmakla talep veçhlle usulUn marl. Betiktaşta eeki Yenimahalle yeni Cib&antlma maballeainde Akdoi&Jt 

1937 ·38 ders yılı tedrisata yeni yaptmlan kolej blnaamcı. baf)aoac&ktır. . . desi Uaerinde Beyazid Veli vakıf aruilJ o.rtne kuıulnnlf metrik Rulll 
tı ll k dei mahsusaBJ mucibmce ce~yanı lı~m 1580 No. lı '·--un.... (l60) mcı --..a..a.....a-- ~-ı.; ...... n-ı...aa-k, orta ve se ısımlan vardır. Yıllık Ucret ilk60, "fta80, llle108 liradır ..... M&U. - u~ wY.ua- ~J-
Kayıt ve fazla Waillt için "'Ankarada TUtk Maarif Cemiyeti Lileli,. MU.. muameleden bahslle bir ay mllddetıe cili isteılilmektedir. Bu mu.arlığm t.1. pada kaydı ~ 
dUrlUğUne müracaat edilmeel (4996) Ulneıı gıyap kararmm te)>litine mah. ciheUnln tespit ve tahkiki için 21 . 9. 937 l&h gUnll yerine memur 

..... ıauıımrı:m=:==111111111111 ________ _.11111 .. _____ BI kemece karar verilmiı olduğundaa ceilnden mezkflr mezarlıkta bir tasamı! ... _......,.... ~-11: 
muhakeme gllntl olan H .. 10 • 937 ta. çinde Sultanahmette Betiktq Twpu sı c11 M~ ~ut ..,..., 

Devlet Demlryolları 9 DCU ı,ıetme rihine mlleadif pereembe gUntl saat 10 yerinde bulunacak memura \Wallde lr.rUkte ~t ~eri 1 

DlrektUrlDtfJnden ı da Dawt Ruaonun bbmat veya bil""" olunur. (8.) (6188) 
ki.le mahkemede bulunmuı ve kanuni ...... 51: 

Se<leıi :nuhammeni 60609 lira olan muhtelif eb'adda la.6,875 metre miki· Karaağaç mezbıahaaQe bu& f&brika • makinelerine lllllmu o-
bı çam keraste kapalı z1rf uauliyle 30 I I 9 937 perteJDbe gUnU aaat 15.30 da müddet zarfında itiraz etmeal ve ak. 91ya açık eksiltııaeye konulmuttur. 8'ml&rm hepalne 12115 Ur& 81 
Sirkecide 9 ncu işletme eksiltme komis yonunda atm alm•caktır. si takdirde bilci1mle vakıayı kabul et. bedel tahmin eclilm1ttir. Liatelllle prt *""' levumı ~.itllollıııır• 

Bu ite girmek isteyenlerin 4280 lira lık muvakkat teminaUa kanunun tayin mit 1ayılacağma dair itbu ll1&P kara. ıfr. İ8tekliler 2'90 N. b kanunda. yutb ...aa ve M Ura 19 ~ 
ettiği veaikal:ın. "Nafia işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerden aran&· n ikametglhmm meçhullyetlne meb- nat makbuz veya mektublle beraber 38 • t • 937 pe1181111le sBn' ı• "-
cak müteahhitlik vesikası hakkındaki talimatname" da:ruinde almm11 veeik~ ni gazete ile ilin olunur. (23090) EncUmende bulmunalıchrlar. (8021) 
ıalmı ve teklitlerinl aynı gün saat 14, 30 a kadar tııetme blnaamdaki komisyon - -------------
Beieliğine vermeleri li.zımdır. Z AY t Şehir Tiyatroeu operet lmmılle ..ııne Jt•l•I• ... Jwek • 

Kerea~enhı muhtelif eb'adı p.rtname!ere bsflı cedvelletde g&terilmiftlr. · · 935 . 936 den yilmcla Dlftnyo\u açık artmnaya konulmuttur. 91 metre murabbaı olan Dln ,..ıntn ~ 
$artnameler 303 kUJ'Uf mukabilinde AD karada Mı1r.eme Dalrealnden ve Sirke· Tilrk Kadmlan Biçki Yurdundan aldı. murabbama 8 lira 50 kurut bedel tahmin edilmfttlr, ~ 
.,tide Jlübaya&t ~WMiaıı verilmektedir. (6036) fmı 3638 No. lu diplomamı zayi ettim. dllrlUfUnde g6rllleblllr. ı.tekll1er 2490 N. h kanunda yaalJ ft9iJra • 

Yeniaini alaeaimıdan eülatnln hUkmil kuruttuk ilk teminat makbu veya mek tublle beraber 23 • 9 .. 
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