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A~tatiirk Meclisi içtimaa davef: ettir 
·Mazarik öldü Akdeniz mukavelesi 

.dün imzalandı .J_• Yirminci ~rr büyük adamların 
"l?l b' •. dah \'ak ırını a kaybetti: Çekoslo 
r:ı •• Yanın halaskar reisi öldü. 
0 Ut" 

tun dn. Çe~oslovakya haklı olarak bu 
~ ~rı!'1 bırma tem iç.indedir. Çünkü 
leij rikın ölümile Çekoslovakya mil 
~k sadece şahsi mücadelesi saye 
lin/a sadece §ahsi mücadelesi saye 
~he ~endisini hiç yoktan bir dev 
~· alıne getirmiş bir evladım kay 
ttı..ılf ~lmuyor, ayni zamanda bütün 
'"'lChıy t " l . . Ilı ka . e a emının sevgi ve saygısı 

tine ~nmı.ş, bu ~ıfatla da memleke 
ki ınedenı alem ıçinde ayrı bir mev 
hu{aPmış bir rehberin:Ien ayrılmış 

llnt1yor. 

l'a 'h · · d Jıan .'1 
• ıçın .e. f e.na idare, yahut her 

'ttıaJıgı hır talısızlık neticesi olarak, 
a~;ol~uş ~abancı bir istila altına 
b\iy .. ,1f hır mıHeti yeniden kurtarmış 

ll.t adamlar vardır .. 
J\1a :L' 
~ • • ~~J141~ ·oslovalcya ıcın hiz 

S ~z başkadır: O, 
'llllıi!'Wlellarr olan, fa 

, t halinde ya 

·~ı alk yığınını 1·~ 1 d pmak müm n v • 

· . e , dıne düşün 
a Umumi 

Miiıeve/fa Ma::aryk 

Çekoslovakya 
matem içinde 

~ • rya -Maca 
>et {J~ .. • , ele açmlf, niha 
~ hi urfü .. arp esna~mda yine bu 
~ !'.. o.r~1;1 vucuda _getırmju_.mut 
~ lf'J.~ ıçın kendi §ahsf teşebbüsü 

MazarJkfn lilllm ve 
hayatına alt tafslJAt 

Oucll 1i8yfa mızda 

Sovyet Rusya ve it allJa neticedenJ 
memnun qörünmÜIJorlar 

Kontrol filoları hazır 
Mussolini !?giliz r·~"'""'"'"'""'""At;w;k'ü~"'-d";;;ti""'~-"' 

· Ba-'-!vekılıne i . 
Y • i Ankara, 14 ( A.A.) - NyonJa Jevletlerle yaphğımız ma-

mÜracaaf effz J ltaueleyi tetkik ve ttUJik etmek üzere Büyük Millet Meclmni 

Nyon, 14 (A. A.) - Nyon konfe
ranş r, hugiin öğleyin, Akdenizde de
nizaltı gemilerinin kor8anhğma karşı 
gelmek için lıazlllanan mukavelenin 
imzası ile kapanmıştır. 

Konrerans reisi Delhos, Nyonda 
yalnız denizaltı gemiJerinin taarruzu 
meselesinin halledildiğini ihtar etmiı 
,.e diğer mümasil meselelerin yakın
da Cenenede görüşüleceğini söyle • 
miştir. 

Delbos, imza edilir edilmez meriye
te girecek olan bu muahedenin e1ıem· 

(Son11 Sa. tJ 11. Z) 

~ 18 Eylül 1931 Cumarteıi günü •aat 14 Je içtimaa Javet «li~ 
~ rum. ' Türkiye Reiıicumhunı 

1 . · 'AT ATORX. ' 
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·'Mühim· bir · şayia 
lngiliz zırhlısı meçhul tahtel

bahiri yakaladı mı? 
f, nıhay t b·· ·· b ~~. e utw umü~ddd~·----~-----------~---------~ 

~CQ bsı~~e ~mumi sulh imza edilir Ja p on la r 1 n um um Al ili \''" ugunku Çekoslovakya devleti 

~::~~betirmi§tir. 
1 

b 
1 

d 
!"il · . " u suretle Çekoslovakya f 
~ ;P~ı?a halaskarı, sonra da cuml a a r ruz a r 1 aş a 1 

eısı olmuştur. 

~larik ~~mhur reisi olduktan ç • ı ·ı • • ı • k • ı 
,.~a\t da mıllı vazifesinde büyük fe ın l er genı mevzııerıne çe ıı-
ti,.~t . ve fedakarlık ile, tedbir ve ha d • J /ı J d • 

Belgrad 14 (A. A.)'- Selinikten şey söylememektedir. . 
Politika gazetesine gelen bir habere Londradan malUınat yolC ~ 
göre bir lngiliz harp gemisi bir deniz Londra 14 ( A. A.) - AmirallilC 

'>liU,t~:. çalı~mış, bütün Çekoslovak · lıer, arp aevam e zgor 
~~ . . ın mınnetdarlığını muhafaza 
~iaı '§~ır. işte şimdi bu minnettarlık 

altı Golos açıklarında bir Sovyet pet ______ S_o_n_u_S_a_. _6_su_._4 __ 

rol gemisi torpillemek üzere iken bu H t• k •ı 
d ~tın· ."~rı.uın .?:. de~ecelerde samimi ol 
tİJtirı Öl"bu.~u~ cıhan görüyor: Ma7.a 
~illi Umunu haber alan bütün 
ıtırı cket halkı büyük halaskarJarı 
' cenaz . "ll'ıkJa ] ~ı etrafma toplanarak hıç 
. M r a. aglıyor. 
ıı:fe,,J~rık gibi ker.disini milli bir 
d~ı7''C \>e ' } ~ı b·· 1:?'ış o an insan için bundan 
t:lir rrı·NYuk bir mükafat olabilir mi~ 
'>lr§ of ete .reis olarak senelerce çalış 
~l'lta, b~ ~ır insan için ölümünden 
~! ~'ihilltun bir memleketin ağladı~ 
Qjl" lll 11 kaydetmesi kadar şerefli 
l'tıi) llYaf fakryet eseri bulunabilir 

Şanghay 14 (A. A .) - Çin kıtal Çinliler yeni taarruzlarma ıeçtiler denizaltıyı yakalayıp zaptetmi§tir. eye 1 ve 1 e 
atı, şimal istasyonu mmtakasmı tahli Nankin 14 (A .A .) - Çin umumi Denizaltının Ingiliz harp gemisinin d 
ye etmiş olup bataryaların himaye a karargahından bildirildiğine göre toplarmın tehdidi altında stop etmi§ DUO de lopl8D 1 
teşi altında garbe doğru çekilmekte Şanghaydaki Çin kıtaatı zayiata uğ bütün mürettebatının esir edilmiş ol Ankara 14 (Telefonla) - Vekil 
dir. ramaksızm yeni müdafaa hattına çe duğu rivayet edilmektedir. ler heyeti bugün saat 18 de toplana 

Japonların umumi taarruzlan kilrnek harekabnı bu sabah tamamla Politika gazetesi muhabiri, bu rak geç vakte kadar müzakerelerine:( 
(Sonu Sa. 6 SU. 8) denizaltmm tabiiyeti hakmda hiç bir dev:ım etti. 

Tokyo 14 (A. A.) - Şanghay ---------------------=------""'." ____ ___, __ _ 
dan gelen telgraflarda Japonların ih T e b k 

1 
t eh • •' 

raçetmişolduklaı:ıku.vvetl~rin bu arı uru ayı ve tarı sergısı 
sa~ Vousoung ıle şımal ıstasyonu 
arasında yan yerde bulunmakta 0 1 .J. 
1

" " Kiangouandaki Çin mevzil~rine Davetli pro"esörler gelme<le haşıaal 
karşı umumi bir taarruza geçmış ol 'J' O 

dukları haber verilmektedir. Dün gelen profesör Pittardın çok mühim beyanat 
~ala 'k 

l"'k.l'a i rı. • 1 918 senesinde Çekoslo 
.a.lt~ htıJaJ meclisi tarafından ha 
1~ ed~e. Çekoslovak cumhur reisi 

'
~ıki b· ~kten sonra bir cok defa ha 

Hint şairi Tagor "Bugünkü Garp medeniyeti, temeli Türkler tarafından atı .. 
ö'mek üzere lan med.enlyete dayanmaktadır. Türkler, yüzbinlerce se"' 

· neden beri dalma yurtlarında bulunan ınsanlann haf etidir,,. 
ır ı tiha . . 
~ t P ıle hu yi.iksek m" 

t~çllli ı"lm'l§tır. Yaşının sekseni 
~ırı ic!bo rnasma rağmen bu vazife 
lir. f:' alc 1 olan faaliyeti de pöstermif 
~k "Ü at Yafı doksana yaklasm da 
~ •on ckdunda ralrsma kabiliyeti 'h aYnaklan da kuruyunca 
rl .. : llr r • J• w, 
~ irır eıs ıgınden cekilmiş, yeni 
f>.J~·ı ıhal) ic:-. k ..ı· • .. t 
~ di'" · . ın ennısıne muracaa 

t\... ııt ~aman ,.,... h • 1·w• '"\\l'.ak ~ um ur reıs ıgı ya 
'dı~ takati ve hayati kabiliyeti ~rtl 
lll~, t ~~·· rnazeret olarak ileri sür 
ı-.. ' et(r . 
:!'~kt ar ıntihahmı kabul et.r. ,,. 
1:1, e l8rar .. 
• 11 8 ..l... _ ıp~ termitir. Ancak bur 
"l!"'-t "tt\aır ;. · · ·d.k' 

··•ııu.,. B "' Y~rıne ı;ım ı ı n ·" 
1 ~f~ . enes ee~iJmiştir. 
'tf\> llltık öl .. .. 
~',llletli h )T u~tur · ta!rnt onun 
l'ihirıde · ~t~ası bütün bir milletin 

daırna Yii§ayacaktrr. 

ASIM US 
l/irıd §airi Tagon , 
(Yaıısı 4 ncü sayı/ada.) . 

CeneHe Ünin~itesi prehisth·ar ve 
antrepoloji profosörii E. Pittard ile 
Noel imzasiylc eserler neşreden ve 
menı leketimiz lıakkmda da yazılmış 
eııerleri olan tanınmış muharrir l\fa· 
elanı Pittard ,.e sayın prf esörün asis-

tanı Bayan Dellcnhaclt dün 15 de lı 
Romanya rn~~.rile ~el~rim!ze ge1mi§ 
\ 'C rılırmıda rurk 1 arilı Kurumu as· 
lıaşkanı prof eı0fü Bayan Af et ile Ku-

rum başkanı Bolu nı~busu Hasan Ce• 
mil Çamhel. Kurum genel ı;ekreteri 
Konrn ıııehnsu Muzaffer Göker ve Si· 
irt n;ebusu fsnıaiJ l\Jü~ı:ık Mayakon ,.e 
Kurum İİ}·elerinclen Kültür Kurulu 
lıa!<kanr İhsan Sungu ,.e Ba,·an Mesih , . 
Gürer taraf mdan kar~rlannn~. 1:okat• f, 
li}·an otelinde hazırlanan clnirelerine t 
isal edilmiştir. l 

(Sonu,..._ aa S Sü.~ ,J) · 

t 

.. 
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ğ Alman casusluğu etmiş bir j 

hrigiliz zabitinin itirafıl 
l,ııı111111ıııııır11111 ıııııııu111ıtıııııı1111ııııın111111ıııııı111 • 111ıııııı1 1111ıııııııı1111 ınııııu 1ıııııııııı11 1 ıııııııııııııııııııı' 

Halk benim kulede hapsedildiği 
mi öğrenince, kule civarında toplan 
mağa ve hava almak üzere nöbetçi 
refakatinde avluya çıktığım zaman 
beni seyre başladılar. 

frliç öviinmeden söyliyebilirim ki, 
istersem hapsedildiğim kuleden arzu 
eaiğim zaman kaçabilirdim. 

Bunu birisine söyledim. Benimle 
bahse girişti: •• Sana on lngili:ı lirası 
veririm, dedi. Sen bu kuleden kaça 
mazsml,. 

Fakat ben bahsi kabul etmedim. 
Çiinkü kaçarsam gayet tabii surette 
sudu olduğuma hükmedeceklerdi. 
Re~se o vakitler, henüç suçlu oldu 
ğumu itiraf etmiyordum. 

Bundan başka, kaçacak olursam, 
bahse giriştiğim adamdan on İngiliz 
liı-asmı almak için tekrar dönmeğe 
imkan yoktu değil mi~ 

Daha sonralan vaziyet daha müla 
yimleşti; benim için rahat bir hale 
geldi. Çiinkü kapımın dışına bir halı 
;ennişlerdi. Bu suretle kapı önünde 
kol gezen nöbetçinin ayak sesleri, 
evvelki gibi beni taciz etmiyordu. 

Ekzersiz için dışarıya çıkmaklığı 
ma müsaade ettikleri vakit, bu mü 
~aadeyi daha uzatıyorlardı. . • 

En zevkli dakikalanm, arkaea§la 
rım tarafından ziyaret edildiğim za 
maru:iı. Gelirken bana sigara ve eli 
ger bazı hediyeler getiriyorlardı. Ger 
çi, onlarla konuştuğum sıralarda ya 
nrmda muhafızlar bulunuyordu; fa 
nı:ıt yine bu mülakatların zevkini çı 
ikarabiliyordum. Hülasa muh~fızla 
rımla çok iyi geçiniyordum. 

Bir ara, kulede hapsed.ilmi§ olan 
eski mahpusluarın kurduğu ananeye 
uymak üzere, hapishanede bir nita 
ne bırakmak hevesine kapıldım. 

Ateş karıştıracak demiri adamakıl 
lı kızdırdıktan sonr~bu demirle kapı 
ya, ismimin baş harflerini kazıdım. 

Lakin ertesi gün kulenin amiri o 
dama girdiği zaman: Bu eski adeti 
ihya edişimden pek memnun görün 
medi. Ve beni, kapıyı tamir ettirme 

ğe mecbur kıldı. . 
Netekim bir müddet sonra dediği 

gibi harekete mecbur olarak kapıyı 
yaptırdım. 

Ll\kin içimdeki arzuyu bir türlü 
yenemiyordum. Onun için ismimi 
kurşun kalemle, kumandan zabitin 

1 göremiyeceği bir yere yazdım. Yaz 
Clım ama, o fani işaretlerin orada e 
hediyen kalabileceğinden emin deği 
lim. 

Bazı kimseler benim bu türlü ha 
reketlerimi çocukça bulabilirler. La 
ikin, yanlış istikamettetecelli eden, 
sartkarlığım hakkında zabitten papa 
r~ yediğim zaman ona da anlattığım 

1 
gibi nihayet kendimi meşgul edecek 
bir şey lazımdı. Onları~ oyalanıyor 
dum. 

Kuledeki hayatım esnasında kl\ 
dınlarla arkadaşlık maceralarımm ar 
tık sona erdiğini sanıyoıdum. Fakat 
bu zannımda yanılmışım. Çiinkü bir 
gün, ''Ann,, isimli bir kızın beni ara 
dığrnr haber verdiler. Telefonla .sor 
muş. Şivesinden bir Amerikalı olciu 
ğuna hükmetmiıler. Gelip benimle 
görüşmek istiyormuş. 

Bu teklifte enteresan bir macera 
kokusu alarak, "Ann,, ~smini hatırla 
dığımı söyledim. "Herhalde kendisi 
ni tanırım., dedim ... 
· Fakat bu, bana kafi değildi zabit 
lere sordum. 

''- Acaba bu bayanı, çaya çağıra 
bilir miyim?,, 

İsteğim reddolunmadı. 
Pasta aldırdım. Ve bit muhafız za 

bitle odamda. oturarak, saat dörtte 
gelecek olan meçhul kızı bekledim. 

Saat tam döyrtte kapım vuruldu. 
Nöbetçi, genç bir kızı içeriye aldı. 

Güzel bir kizdı. Fakat fakir bir 
tarzda giyinmiıti. Ayni zamanda 
pek aaahi görünüyordu. 

Bu kızı ömrümde görmemiftim. 
Ukin derhal yerimden aıçrayarak o 

na doğru yürüdüm. Hararetle elini 
sıktım. 

"- Nasılsınız Mis? dedim. Geldi 
ğinize çok memnun oldum.,, 

"-- Bana Ann diye hitap ediniz, 
dedi. Ann deyiniz .. 
Bunu gayet yavaş, adeta fısıltı ha 
linde söylemişti. Bunun üzerine ben 
hiç istifimi bozmayarak: 

''- Ann ! dedim. Cd oturalım. 
Vallahi cok iyi ettin de geldin . ., 

Muhnf ız zabitin, gözlerini fal taşı 
gibi açmış olduğu hald~ kıza baktı 
ğını gördüm. 

Sonra zabit: 
"-Lütfen bana müsaade ediniz, 

dedi. 
Dıtarıya çıkıp ~mirb-!rime palto 

mu ve kılıcımı getirmesini söyliyece 
ğim. Çünkü çaydan sonra sokağa 
çıkacağım . ., 

Zabit dışarı çıkar çıkmaz; Ann 
bana daha yaklaşmak fırsatını bul 
muştu. Alelacele kendisini takdim 
etti. 

Adını söyliyemiyeceğim bir zabi 
tin kızı imiş. 

··- Seni görmek Üzere geldim, 
dedi. Sana nasıl muamele ediyorlar. 
Sana mektup gönderebilir miyim? 
Sen de bilmukabele bana mektup ya 
zabilir misim 

,. Ben, dehtetli alakadar olmuı 
tum: 

··- Elbette,. Cledim. 
.. _ Mektup~arımı hangi adrese 

göndereceğim ... diye sordu. 
''- Londra kulesine!,, 
.. _ Sadece Londra kulesi kafi 

mD., 
.. _ Evet kafi ... Bu şekilde mek 

tup muhakkak elime değer ... ,, 
Çünkü kuledeki harekatnnm bir 

müddet için hükumet tarafından mu 
rakabe altma alınacağını ve beni, 
kendi halime bırakarak kontro] ede 
ceklerini biliyordum. 

Bu sırada zabitimiz t"!krar içeri 
girdi. Çaya oturduk. 

Fakat kızı bir türlü konuıturarnı 
yorduk. Zabit de arada bir bana fÜp 
he ile ve fa§km bir halde bakıyordu. 
Nihayet kızı eğlendirmek ıçın mu 
hakkak bir ıey vapmak ]azım geldiği 
ni sezdik. Kendisine ''Londra kulesi,, 
ni gezdirmeği tekHfettik. 

··- Kuleyi görmek ister misi 
niz?., 

Diye sormuştuk. 
.. _ itirazım yok,, dedi. 

''- Çok enteresan şeyler vardır. 
Dedik, kanlı kule ve saire gibi ..... ,, 

••_ Yine: isterseniz .. ,, diye ce 
vap verdi. 

Katiyetle sorduk: 
"- 1stermisiniz} Ciddi olarak so 

ruyoruz,, 
''- Siz bilirsiniz,, 
Bu tarzda daha ziyade deYam ede 

miyeceğimizi anlad1k. Fak at sözlerin 
den herhalde gezmek istediği mana 
sını çıkararak yağan müzic bir sulu 
sepken altında kulenin garip kö~ele 
rini gezmeic ba§ladık. 

Kuleyi gezmekliğimiz bittikten 
sonra, tekrar bcnm bulunduğum da 
reye döndük. Ann yeniden oturdu. 

Tekrar sükuna daldı. Arada bir 
bu sükun tek heceli kelimelerle ihlal 
olunabiliyordu. 

Vakit ilerledi. Akşam oluyordu. 
Kız, gideceğini ima eden hiç bir hare 
kette bulunmuyordu. Nihayet ben, 
bir ıey yapmak lazım geldiğini seze 
rek. nezaketle kendisine ihsas ettir 
me~e. kuleye beni ziyarete gelmeai 
cidden heni pek mütehaasis etmittir. 
Fakat jleceyi kulede geçirmesine im 
kan ·yoktur ... 

Kız, ayrılırken: 
··-Size m~ktup yazacağım, yaza 

caP.ım.. divordu. 
İ§İn aad garip ciheti şudur ki, o 

günden bugüne kadar o kızı bir daha 
hiç görmedim. Geldiği gibi hirdenbi 
re kavboldu. 

Zahit onun ardından kapıyı kapa 
yıp yanıma geldiği zaman bu vaziyc 
ti izah etmekliğimi isteyen bir hali 

Karadeniz -iiıektiıpları: 1a 

Çoruh'ta yol muhafaza teşkilafl 
YAZAN: Asım Us 

Hopa - Vorçka yolu üzerinde gi ile ba§anlamayacak bir dereceyi bu dört kilometrelik bir mesafedir. !ita 
derken beni bilhassa memnun eden lur. Bu yol milli §OSC formüliı~ne 
nokta şu idi: Devletçe büyük feda Refik Koraltanın Hopa - Yalnız uygun yani, (6) metre genitli"'. Y 
karlıklarla yapılmı§ olan bu yolun iyi Çam yolu üzerinde takdir ile karşı olarak açılmaktadır. Geçen c 
muhafaza edilmekte olması. lanacak ikinci bir hizmeti vardır. kadar bitirilen kısmı 60 kilometrl 

Zira me~eketimizin büyük derd Bu da Hopadan itibaren 141 inci ki bulmuştur. Bu sene baharında yol 0 

lerinden biri yol yapmamaktan ziya lometrede bulunan Berta deresini ta kalabalık kısmını teşkil eden 1 O '. 
de yapılan yolları iyi muhafaza ede kiben Şavşete ve Şavşetten Ardaha metresi üzerinde çalışılmıştır. Bu~k 
memektir. na giden yeni bir yolun açılmasına da beş kilometresi hemen geçile ~ 

Bugün yapılan bir yoldan bir kaç başlamış bulunmasıdır. bir dereceye gelmiştir. Şimdi be§ U 

sene sonra eser kalmamaktadır. der Yalnız Çam mevkii 2600 metre lometrelik müteselsil dağ parçası j'ic 

din esasına gelince, bu da yapılan den fazla bir irtifada olduğu için bu zerinde çalışılmaktadır. Bu da ,oı.tı 
yollar için bütün memlekete şamil rasr kışın altı, yedi ay karlar altında mesai elevresinde bitirilecektir. ~ite 
bir muhafaza teşkilatı usulü olma kalır: Bunun neticesi olarak Hopa dan sonra motörlü vesait ile seneJI"~ 
masıdır. iskelesinin faaliyeti ve Çoruh vilaye her mevsiminde Hopa ile Kars "'h 

Hopa - Borçka yolunun İnşası tinin umumi hayatı adeta meflüç o .smda gidip gelmek imkanı hasıl rJ. a 
ikmal edildiği zaman bu havalinin lur. işte Berta deresini takiben Şav caktır ki bu netice bu mmtakada Şı.ı 
Mk yağmurlu ve topraklarının heye şete ve Şavşetten Ardahana doğru şayan yurdda§larm hayatlarında ~k· 
lana çok müsait olması ~özönüne alı giden yeni yolun cıçılması Artvinden çekten bir inkilap yaratacaktır. Jd~ 
narak daimi tamirat teşkilatı ·yapıl itibaren Ardahana kadar olan mesa Zira ondan sonra Şavşetliler ~ha 
mıştı. feyi senenin her mevsiminde geçilir ve ve kereste mahsullerini Arda3hJ, 

Beher dört kilometre başına bir bir hale koyacaktır: ayni zamanda götürebilecekleri gibi Kars ve ae 
amele konmU§ ve bütün bu ameleler Artvin ile Ardahan arasındaki yol dan hububatı da kolaylıkla ar 
Çifte köprüler denilen mevkide otu 40 kilometre kısalmı§ olacaktır. mahdud olan Şavşete ve Artvi 
ran bir amele baıınm idaresi altına Bu yeni yolun Berta deresinden hatta Borçkaya inecektir. Her iki 
verilmişti. Bu tC§kilata bağlı olan Şavşete ve Şav§etten Ardahan hudu Tafta kereste ve zahire ve sair ma 
amelenin vazifesi sabahtan akşama dunda Sahara geçidine kadar olan ]at mübadelesinden senede yüz bİ 
kadar ~ilerinde kazma kürek ile geze kısmı 70 kilometrelik, Sahamdan Ar lerce liralık bir yeni ikti!adi har 
rek kendilerine tahsis edilen sahada dahana kadar olan kısmı da ancak artışı olacaktır. 
yclüurinedü~n ta~ank~dırm~----------------------------
dağlardan inen su "sızmtılarınm men 
f ezler kapanmış ise bunları açmak, 
buna benzer ufak tefek tamirat ihti 
yaçlarmı büyümeden derhal karşıla 
maktı. 

Refik Koraltan Çoruha vali ola 
rak geldikten sonra Hopa ile Borçka Ruzvel\'ln en kUçUk 
arasında kurulmuş olan bu daimi a otlu da evleniyor 
... .. ıe teşkilatını (Borçöa) dan (Yal Amerikan Cuııılıurrcisi Ruz' eltin 
mz çam) mevkii ne, yani Çoruh vila 

hiiyiik o~lu Franklin. hirkaç ay cv-
yetinin Kars hududuna kadar geniş 'el. bahasının siyaset ~aha ıncla raki-
letmiştir; bu suretle Hopa ile Yalnız hi olan bir ail~nin kı7.1 ile e~lenmi~ti. 
Ç.am arasındaki 17. kilometrelik rne Şimdi, Ruzvoltin küçük o~lu Co· 
aafe §İmdi tamamen bu teşkilatın mın da evlennıe~i kararlaitmlı~ı ha
kontrolu altında bulunmaktadır. ber veriliYor. Fakat, Connn alacağı 

Çoruh vilayetinin daimi amele teş · h ı J 
kız. hahaı;mm rakihi olan ir ai f>C en 

kilatından elde ettiği istifade birinci değil, hilii.ki kiiçiiktenheri heraber 
derecede Hopa - Borçka yolunun hiiviitliikle.ri bir koın~u kmclrr. Con 
üç sene evvel işlemeğe açıldığı za lm • e~ki mahalle ark:aoa~ım. ha~ka ile 
manki temiz va güzel vaziyetini mu evlenip ka' hetınrk tehlike,-ini lıirkaç 
hafaza etmiş olmaktır; ikinci derece kere atlattıktan "orıra. hunu kendi i
de mükellef amele kuvvetleri ile tak ne lıavat arla(laı:ı yapma:;a karnr 'cr-
viye edilen da_imi amele sayesinde miHi;. ' n 

yolun Borçka ıle Yalnız Çama kadar Deniz alflndakl mechul 
olan kısmında ehemmiyetli istinad 

Her taraftan tahminler yağıyor: ço· 

sizlik sondajı yapıyor: maksad, ııı 

bel bağlamı§ olanları harb korkuaİ 
yıldırmak ve onlan hak ve fayd 
aleyhine fedakarlığa sevketmektir. ?d ~ 
kova hücum hedeflerinin bqmda geD 
yor. 

Bakalım barı§ devletleri hadisec:ili 
hiç bir netice venniyeceğini ispet 
cek bir tedbir üstünde birleıecc)l 
midir? Pek yalan geleceğin talii oıı 
nn bu husustaki azim ve kararla 
bağlıdır. - Fatay ~ 

Memlekettmlze gelec•" 
Macar muharriri 

Macaristan Ziraat nezareti huıJ 
kalem müdürü B. Gal Lazlo ya1'1' 
da memleketimize gelerek Türkİ,.. 
hakkında bir kitap yaz.TJıak tasa~ 

duvarları yapılmış, tehlikeli görülen 
virajlarr genişletmekle beraber icabe 
den yerlerde korkuluklar vücuda ge 

ğunda hakikati aramak kasdi değil, zi· rundadır. . _.il 
binleri de Akdeniz gibi karıştırmak Macar muharriri memleketirniı"" 

' hevesinin hakim olduğunu gördüğümü kaldığı müddetçe bilginlerle tema' tirilmiştir. 
Böylelikle Hopa - Yalnız Çam 

yolu hemen memleketin diğer yerle 
rinde görülen emniyetli ve rahat gi 
dilebilir yollar sırasına girmiştir . 

Hopa - Yalnız Çam arasında 
179 kilometrelik yolun daimi tami 
rat işlerine bakan amele teşkilatının 
vilayete mal olduğu masraf bir sene 
de (5000) liradan ibarettir. Muhak 
kak olan şudur ki bu daimi amele 
teşkilatı terkedildiği farzolunursa za 
man ile yollarda vuku bulan küçük 
tahribat gittikc;e büyüyerek nihayet 
iiç, bet sene sonra yüz binlerce lira 

bu tahminlerin en fazla kasdi"si hiç şüp d k · k"IA b h da -" ece . ve ın ı a nnız sa asın c:Yı 
hesiz Moskovaya tevcih olunandır. 1 k"kl d b l k 

. . . M"ll 1 c · ı tct ı er e u unaca tır. Bütiın gayretlerını ı et er cmıye 

ti nizamı içinde bir barış ve dayanış Muslukları bozuk çefmel 
ma ;.-hengi kurmaya ve her yerde harb 
tehlikesini bertaraf etmeğe uğraşan 

Sovy.ctlerin Akdeniz.deki başlıca men· 
faati bu denizin hürryiet ve emniyetin
den başka ne olabilir?. 

Ancak sulhtan memnun olmıyanlann 
kullanmakta oldukları tahrik silahını 
birkaç senedenberi pek nazik buhran 
ve imtihanlara göğüs geren Sovyetlc· 
Tin elinde görmeğe çalışmak pek de 
akıl ve akıllı işi sayılmasa gerektir. 

Şelırin nıulıtelif semtlerinde h11 
nan çc~melerin mu.-Jukları rnah 
çocukları tarafından hozııldnğll 

hıırıulaki halkın uı;uz kaldığı nnl• 
ını:;tır .. imdiye lcaılar Fatih kazaı:;Jll 
:ll c;e~11ıc• hozıılınu,tur. 

n~ll'ıliye bu işle yakınılan nıt'~) 
olıııa~a ha..Janıış \ "C yakalanan ~oc j( 
"el ilerinin tecziresinc karar verıhJJ 

Denizaltındaki korsan bir emniyet • tir. ,/ 
vardı. ---------------------------__..,, 

Bu kızı ömrümde görmemi§ oldu B 1 k • • • • b k ı 8 
ğumu, açıktan açığa kendisine söyle a an g ur eş mu sa a a arın 
di~abit şövle dedi: iştirak edecek güreşciler 

"- Herhalde bu kız. karı§ık mazi 
nizin gecelerinden birinin mahsulü 
olacak. Başka türlü olmasına ihtimal 
veremıyorum.,, 

O kızın da bana meçhul oluşu ve 
Londra kulesinin sıkı inzibatına nü 
fuz edebilmek cesaretini JZÖsterişi, 
muhafız zabitinin hayli garibine git 
misti. 

Bu garip hadiseyi arkadaşlarına 
anlatmak üzere katıla katıla gülerek 
kapıdan çıktı. 

Bense, o kızı, gösterdiği o teşeb 
büsünden dolayı hakikaten takdir et 
miştim. Bilhassa kendisini, beni ziya 
rete sevkeden müşfik düşünceyi pek 
be~enmiştim. 

Ann bugün nerededir, bilmiyo 
rum fakat nerede İse, kendisine sağ 
Irk ve saadet dilerim. 

Londra kulesinde o kış gününün 
kutlu öğle sonunda kendisile beraber 
içtiğimiz çayı daima hatırımda hıta 
cağım. 

lzmirde yapılacak Balkan gÜrC§ 
§8Jllpiyonluğu müsabakalarına biz • 
den başka, Romanya, Yunanistan 
ve Yugoslavlar da i§tirak etmekte • 
dir. 

Yugoslavya takımı Clün ~ 
ekspresle şehrimize gelmiş ~e 
akşam lzmire hareket etmi§~j0 9 

Resimde; Yugoslav gür~ 
keci garında görülmektedir· 



3-KURUN lô EYLÜL 1937 --Çekoslüvakvanın halaskarı 
! Mazarik kimdir? 

1 
I ŞEHiR HABERLERi 

kPraf, 14 (Hususi) - Ç k 1 / "k" . .• d 1. 
• a Yanın h ı· k. . . e os 0 ı ı dehlızı' denilen salonun a m 

.4.~ı " a as ar reısı Maz "k b · .. · C f e 'f'l'lah saat ·· .. . . d arı u t:ıhut •!:111 ele tr~lıir rdilecr.ktır. e'e' · 
\'{la tosu duçu87yınnı okuz geçe La ) arına kaılnr o:ada kalacak, müteaki-

n a yaJıında ld .. h ) 1 ·· Ölınu·· t·· ;r 
0 ugu a hen me "alelerin ziva~ı altın' a 'e rn· 

11. ş ur. :. , l' ... 
ıvı::ıı-..~rı"k· ··ı· · .. hah varilerin te~kil edece~i alayla rag a 

-...ı ın o umu · b"' ·· r_ ' 0ı1ovak"·ad d . b" erı utun ye gı-tirilecektir. 

Değişecek so
kak isimleri 

Almangada inşa 
edilen 

gemilerimiz 

Orta tedrisatta 

• J a erın ır t .. h · .. ··-Ccan U dJ eessur Ve e cf'~ed. cjniİlllİİzcfekİ pararfeEI gtınU 
·ı_ Yan mıı§tır Vakf k k r d t hir ıtıni, l .. • ın ço ge ne ·aılar c;afonun hir u onun 3 l"Ş 
Otıag~ 0 

masma ragmen Mazarikin oluııacakt;r. l\femlekdin her taraf m
.. ının etraf ma b.. ·· k b" ·ıı · ·ı lıtles· d 1 uyu ır halk da tiyatro , e ~inema tem~• erı tatı 

1 o muştur B" k k dı · 

Şf mdlllk 70 kadarı 
teshil edlldl 

Belediye değişecek sokak isimleri 
nin bir listesini hazırlaml§lır. 

Bunların sayısı yebnif kadardır. 

Veni taylnlerln kad
rosu gelmekte devam 

ediyor 
Marttan itibaren ı lfrdıcliaıla orlnokıılu rİ)llZİ)C <iğ-
i eslf m 8 h n ma y 8 rt'lmcnlii:inc Fdirne erkek li e inılen 

başla k 

1 

:\1. Ragıp, ( s.kü<far üçüncü ortaokulu 
ı c erk ki h k · ır ço a nlar edilmi;tir. 

1 e er ıç ırıklarla ağlamağa Diğerleri olduğu gibi kalacaktır. Ye 
ni isimlerin bilhassa Türkçe olması 
na dikkat edilmektedir 

O 8 C 8 ı ürk!:t' iiğretıııerı 1 i~ine 1 ah aç ortno-

Oııj llc h:bış!ardır ~ Gazete · idarehaneleri 
eııJ.tcıırnc er:•~ dogru olup olmadığım öğ 
~llıu Ik ıçın her tarafta telefon hücu 

'1 Jhalaro mkuştur. Gazeteler hususi nüs 
J er a k · · h :la. -Bur·· rma ıçın azırlıktadırlar. 
~'tı h· un memlekette umumi olarak 

11 kin §ıs h vardır: Çekoslovakya Mazari 

• • • 
Mazarik 1850 tarihinde Hadoninde 
doğmuftur Babası bir Çek, anMı 
Slovak idi.° Bu suretle kendi ıah~ı~ 
da ÇekoslovaJCyayı teşkil eden ıkt 
milleti de toplamış bulunuyordu. Ma 
zarik Viyanada yüksek tahsilini . ik 
mal ettikten sonra 1880. senesınde 
Prağdaki Çek üniversitesıne prof e 
sör tayin edilmiştir. 

Bu itle me§gul olmak üzere bir 
komiıııyon ayrılmış ve çalıımaya ha§ 
lamıttır., 

. \ lıııaıı ıer aneleriıuJe in~a edilıııeL- ~·~lu .tiirkı.e iiğrf'lır~_eni Hem~!· \rı~?ra 
le olan 'tl!Hırlarınıızın rnzİ\eıini tet· ıkınrı orıı:olmlu lurkçe e;IDJ•}erlıgırıe 
kik etınrk iizerc \Jıııan) 11; n ~iden !.~ınrılıııl ~17. li~<'~İ \~r~ııım tiirkrr 
,fe, let DeniZ)Olları müdüni naddf't- ogretıııcnı Bnkı)ı"': Fatıfı ortaokulu 
tin dün f imanrmıza gelen Roıııam 3 re İm öğretmculiğiııe Edirne kız öğ
,·apuri~~e :ehrimize diiıııniiştiir. ' rctmen .. okı~ıı r im ii~rt.~nH'.n! 1\1~~~-

Ray -'adettini rıhıumla Deniz' olla- lıat, Cagaloglu ortaokulu mgılı:r.(·e oı:
rı idaresinin efleri ile deniz miieSBe- n•ıııırnliğine İzmit ortaokulu ingiliue 
~eleri miidiirleri karşılamı lartlır. ögretııwni Salıifıa ta) in f"..<liJnıişJerdir. dcRil \sın.da yalnız bir halaskar reis 

hakk;nı:nı -~~~an.~a Çekoslovakya 
~- -·· bu tun dunyanm hürm ti" • 
~ndır I b" . e nı 8ck b· mı! o an ır ınsan ve yük 

• J> ır zeka kaybetmiştir. 
~ lo"ak':g. 14 (Hu~u~i) - Riitün Çeko~-

1J . ~<la matem il;in edif mi.;;tir 
1 eıııır 1 • k • . 

bİ o,,~. ırr aryola iizerinde Çeko·-
ftı11lı~'a71n .. rniies,i~i oJan zatın n;
loı,., ta o dırfıı Lany ~ato unun du; ar
lı._ tıe nıam~y)P. <:rplak idi. ne bir Je,

~ ·"•ıırn ,a~.lHr_'ahlo \'ardr. Çekoı;Jonk
ditt; k ıa a~karr olan j\f asaryk 'in ceıoc-
• ap)a,·an hr,·a ·· ı·· ·· . ·~ l k .; • 7. or u uzerıne be· 
)'Gl n '~nru giHlr.r konulmu~tu. Rii
~"•ıı :r.~ı~ Çeko lo\'ak 1ı"jyonerlr.ri 
1."1 1ı tmıf onnalarmr giymi~ olduk· 
}o,.ı afde muhafrzlrk \"azifesini rröriı"-

aı-dr " 
\f ar1 • • 1 • '•rı,,. enı nr maııa Ü7.erind~ üç mum 

l 8QO senesinde siyaai hayata karı 
~ ..... ,. ı. intihabat neticesinde Viyana 
nın Rayşrat meclisine ginnİ§tİr. Fa 
kat bundan sonra taına:nen milJi me 
seleye mesaisini hure.tme~ için mec 
listen çekilmiıt, Çek sıyaaı programı 
nm esaılarmı ~kurmak için çalqmağa 
ba,lamııtır. Bununla be~~r bu 
mesai zaruri olarak kendısmı tekrar 
siyasi hayata götür"_lÜf!Ür ~e yi~~n 
ci asnn başlarında bır aıyası partmın 

bafma geçmiftir. . . .. . 
A vu"turyadan nefyedılmesı uzen 

Zahire borsasında 
dDnkU muameleler 

f.,ıarıhul ticaret 'e zahire bor aı-ma 
,Jün ıımhlf'lif me.ınleketler<len 431 ton 
lıuğday. 205 ton arpa. 15 ton ça' dar, 
51 ton yapak. 23 ton iç f rmlık, 9:> ton 
.keten tolınmu, 44 ton mrsrr, 7 ton no
lıud. 61 ton un, 5 ton nıerrimek olmak 
üzere 977 ton maJı-ul Kelmi~tir. 

Di.in honıada nıulıtf'lif mallar ~n 
fi~·atlar iizerinden Htılmıştrr. Yuınu
~ak huğday 5.35. sert buğday 5.26-6. 
arpa 4.0J - ı.16. ça,·dar 4.27 -4.34. 
yulaf .3.27 - 3.30, nohud 5.27 -6.25 
E.İ~am ] 7.20. balda 4.2 - 4.16. fındık 
45.30. kapdca 3.15, keçi kıh 53-54.20 
) iin 63 - 67. peynir heyaz 31.2,j, 
32 kuruş üzerinden satılmıştrır. 

Para borNeında 

Aldığımız mahimata glire; in~aaı 
halinde hulıınnn gemilerimiz ] ı ta
nedir. Bunlardan iki i Akann. iki i 
İzmir kiir(f"z upurlarr idare inin. 
l O u Denizyolları idare inindir. 

Vapnrlann lıep inin inşaaıına ha -
lanmış olduğıından öniimü:r.drki mart
tan itihattn hirr.r ild~er te~Jim cdile
cekJ,.rdir. 

İlk gelen 'apnrlar l\f udan> a, Ban
dınııa 'e f ersin hatlarına işle) ecek-
tir. 

Darrgalanacak lpekll 
knmaflar 

Yeni meldeb kltabları 
u,e \ c ortaokullar tedd ata lıir 

lt\;rİrıieHelıJen itibaren ha§layarakla
rı için bütün okullarda lıazırlrldarm 
lıir au e' 'el bitirilmesine çalrıılmak
radır. 

K iiltiir Bakanlığı U.e 'e ortaokul 
kitaplarında bazı mühim dtğiım~ler 
yapmı ve kitaı>lan ha ılmak üst.re 
De, Jet Matbaa ma Vf'.tnİ§tfr. 

Fukaı I>e' let f athaa ınm elinde 
lıirçok i:.:ler olduğu için biitiin kitap· 
ları tlenı ) ı1ı ha rna kadar ) etiıtiremi
yettktir. 

Bu vazi)eti dik.kate alan KüJtür 
BaJcanJığı <f iğu matbaalardan i tif ade 
etmeğe karar 'erıııi~ 'e hu j i bir ko· 
mi )Ona havale etmi§tir. 

b ' ?~du. 
' "~ısın "I k 1 ~i, .R og u, 12; an, torunları, ye-
loı- • B«>--ncs. R. Hodza ,.e üç dok

ne Habsbursrlara kal'fl harp ilan et 
miıtir. Bundan sonra iht}lil hayatı 
na girmittir. 1915 senesınde . Çek 
milletinin Avusturya - Macanstan 
devletinin düşmanları tarafmda oldu 
ğunu ilan etmiştir. 1916 senesinde 
l\1azarik başında olduğu halde Çe 
lcoslovak milli meclisi Pariste tC§ek 

f ,tarıhuJ para borsasında muamele· 
ler ıronual bir §elde ginneğc ba~la
mrşhr. 

f pekli me.n ucatm tandarize edil
m~i için çrkmrı oJan ni:r.aınnamenin 
tathikatma ehemmiyetle de' anı f'diJ
mektedir. Bu ciimleden olarak lıir~'Ok 
müe~seseler eflP.rinde hulundur.Juk -
lan e~lci feldlde yaprlmış ipekli mal
lan Ticaret Oda ma getirere.k damgo
latmalctadrr. Ancak eJlerinde stok hıı-
1ıınan esnaf r zarara okmamak itin 
,ıizamnamede tr bit edilmi' mülı -
Jet pek az kaldığından on giinlerde 
Odaya damgalatmak ib:ere ipekleri 
getiren tücr.,rlA_rro t,dedi ~ir baylı ~o
~almrıtrr. 

Komisyon mllhtelif ınathaa)arla gö
rüşerek 'aziyeti halledecektir. 

L - C~ed· 
't}ntfardın etraf mda toplanmı~lar. ağ-

h '· "ra 14 t-d·· g.. (A. A.) - Öğleden son-
t Oı-dtin .. '°'h ) Ü t90,.1t> • cu '· ar es ni\'er·ite8İ pro-
8İdec ı:•ndcn Hennann Silka, Lonvn 
~lttıi; ,.e orada MaMryk'in cest"di~i 
l:- .:.:ı e~ecekıir. Heykeltra~ .Mako,·s-
~· ~!!~!f." ]-G-.üuUn ~ul:ijmı Alaoal.• 
~·hundan sonra fatonun •·mu-

kül eylemiıtir. 
191 7 senesinde ihtilalden sonra 

Mazarik Rusyaya gitmiıtir. Oradan 
gönüllülerden mürekkep bir Çekoslo 
vak ordusu teşkil etmittir. 

Mazarik teşkilatçılığı sayesinde bu 
işte bü>:ük bir muvafakır,et göster 

Dün hiı-inci tertip Türle borcu talı
' iJleri 14.1 O (Jan açılmrf, l 3.85 den 
kapanmış. Ergani tah,·ifleri 96.5 den 
rnuamf"le ~önnü~tür Anadolu demir 
y<>lu tah,-ifleri ile Merkl"ı: Bankası 
)ıi~~e senedleri hiç bir muamele gör
memiş. bir İngiliz liruma da <lün 
628 kunı teshit edilmiıtir. 

Karaya oturan gemi 

: ~ünyanın en 
llıukemmel ikizi 

ııtır. Buna&n sonra Fransa il(; ak 
dettiği bir mukavele ile Rusyada tC§ 
kil ettiği küçük Çekoslovak ordusu 
nu Fransada harp eden asıl Çe 
koslovak ordusunun ha'ciki ve ayni 
maz bir parçası olarak tanıtmqtır. 

1 ( ilkteırin 1918 senesinde neşret 
tiği bir beyanname ile Çekoslovakya 
nm istiklalini ilan etmiıtir. Bundan 
ihtill milli meclisini toplamııtır. Bu 

on gün sonra dahili ihtilal tetkilitı 
meclis Mazarika Çekoslovak cumhu 
riyetinin reisi unvanını venniıtir. Se 
nelerce Çekoslovak ideali uğrunda 
Mücadele eden, nihayet yoktan bir 
millet ve devlet tqkiline muvaffak 
olan Mazarik büyük bir heyecan ve 
tezahürat içinde memleketine girmiı 
tir. Orada halaska ilan olunmuıtur. 

Mezbahada kesllen 
hayvanların kanı 

Mezbahada kesilen hav\'an1arın ka
ınmr almak için birçok 'raf ihler çık -
ım~tır. Bu taliplerin miiracatları tet
kik edilmektedir. R~ledi, e ancak kıı
nr jelatin , .e gübre yapıl~ıak için kul
lanacaklara 'erecektir. 

lol) ako adrmla bir Yunaıı iJı"pi 
e'' elki gece arkkii) ün batı isıikame
tinde eyrederken İnrehurun dtnilf'n 
ıne" kide kara) a otummı:lur. fal) a
ko 24 nat kendi' esaiti ile kurtulmn
~ıı çııJı~nıı~ j r. efe JllU\RffaJc olamaını:, 
gemi kurtarma µketine nıiiraraal et· 
nıiştir. Bu miiracaat üzerine Hora talı 
li iye gemi .. i 'ak'a mahalJine gilmif, 
ıahli!ii) e aındiye ine başlanrmııır. 

fıo 1 Y, bos hatta 
cJ 1 llıak izleri 

Par-

Ne var, ne ·yok? 
1 ·--------JI. 

Şimal kutbunda sahih buz parçası 
iizerinde '"Şimal kutbu Sovyet istas 
yonu,, nun tesisindenberi üç ay geç 
mittir. 

o zamandanberi, Sovyet kutupcu 

* Pamir' de Lenf n tepeelne 
ç:klldı 

SekizSövyet dağcısı, 1 7 ağustoata 

tomobil kazalannda öldüğünü oku 
muıtuk. Adeta, büyük şehirlerde ka 
u ''kaza,, olmaktan çıkıp tabii bir 
hadise mahiyetini alıyor. 

• önUmdzdeki .ay itinde mevalmln Jk!ncl 
bUyOk ıııgru. .eeyyalı ka!Dea şehrfmlu re. 
JecekUr • 
.Arkadlyıa ..apurJ.Ylı reJecek olan bu •Y· 

yahlar, 670 klfldlr. Şelırlrnkdı bir buçuk r1lıı 
kalacaklardır. 

• Ziraat Vekili B Şakir ke.teblr dün ıeh. 
riın!&a ıeimlf Ur. 

• Balkan aUetizm ollmplyadm& sltmlf o.. 
lan aUıUerlmlz dün Romanya ftJ'Uril• BOk

J"Of len fdırlmlze relmlflerdir. 
• Şehrimiz Ticaret Odul, 1ktı.at Vekı.le. 

tinden almış oldugıı bir direktif llzerine tri. 
kotajcılarm \•ufyetlııl teUdk etmıfe bqla

mııtır. 

• Guı kllprUsünUıı lnflUU flfyle me,gııl o. 

kfslnlode ayni 
~i~~rtıanyada teşekkül eden bir "'1 • 
~~hğ 11"1eaelelerini tetkik cemiyeti,, 
~İtıj 1

1~raştrrmaların güzel bir neti 
\.'· ~ e etmiştir: 

k 'Y«ln d 

larr, kutup mıntakası tetkiklerine 
muvaffakıyetle devam eylemektedir 
ler. 

21 Mayıstan 20 ağustosa kadar, 
Arktik okyanusunda yürüyüfü esna 
ımda, istasyonun üzerinde bulundu 
ğu Bankiz, hattı münkesir olarak 
530 kilometre katetmiftir.' Bu yer 
deği§tİrmenin vasati •ürati. günde 6 
kilometredir. Hattı müsrakim olarak 
buz parçası, cenubu ıarki istikamc 
tinde 395 f kilometre ilerlemiştir. Ma 
mafih, bu genel istikamet, bu üç ay 
zarfında, bir çok kere değişmiıtir. 

ilk defa olarak, Pamirin en yüksele 
zirvelerinden biri olan ve deniz sat 
hından 7. 127 metre irtifaında bulu 
nan (lenin) tepesine çıkmağa mu 
vaffak olmuılardır. 

Dağcılar, cenubi Kırgızistanda Üf 
§ehrinden temmuz ayı zarfında hare 
ket ederek cequba, T ransalay dağ 
lar silsilesine doğru yol almağa bat 
lamıtlardı. Dünya ile irtibatlarını mu 
hafaza için, dağcılar, biri çok hafif 
ve portatif olmak üezerc, iki tane 
telsiz ahize ve mürsile cihazı götür 
müıletdir. Bunlardan en hafifi. ta Le 
nin ctepesine lc~dar çıkarılmıf ve ora 
elan a§llğıya haberler verilmiıtir. 

Son günlerde yapılan bir iatatisti 
ğe göre, büyük tehirlerde, kazalann 
en f.ızla olduğu saat gündüz 2 ile 
3 aruı, alqamları da 6 ile 7 clir. Öğle 
den 90nra işe veya çarşıya gidif, ak 
c;amları eve dönüt vakti olan bu saat 
)erde sokakta her zamankinden ihti 
yatlı davranmak lazımdır. 

Jan komlayon dllll be,yetf teıuıJye dlrekt&-11 
Hıı.nU'nWı bılfbıılılt altında bir toplantı 
yapmı~tır. Dünkü toplantıda yeni kllprünllD 
)&pılma işleri \'e kllprünün ayaklarmm kon. 
ma ffl etratmda ~rU,WmUJtUr 

• Yeııf ttıkbdar tramny dlrektllrtl dü!I 
aıteden ısıı~ BeJedlye19 giderek Belediye ile 
temu etml§ ve yeni mAI programı tratmda 
fzalı&t vermifUr. 

1~ k~ ka a doğmuf Avusturyalı 1-
IQ~ı ik· ardef diinaynm en mükem 
~· J;i\Jc~~ kard~şi olarak ilan ediliyor. 
1~lcre 1 ~ten, cemiyetin yaptığı tet 

ıı~ ÇoJc f 0re, her .ikiz kardeş birbiri 
, r:'ak a~la benzemektedir. 

tı, ~era~ Yine aralarında, gerek hari 
'ktad dahili bazı farklar bulun -

1-; ır. 
lq . albuk· b· . 

lsill'ı) .1• ırı Elfrida biri Augus 
l ~~tc it~~n~e olan bu iki kız kardeş 

dar b~rb ~•!e, hiç farkedilmeyecek 
~ lloYla ırın~ benziyorlar. 
e ' hic b~ı ~Ynı, ağırlıkları ayni, hat 
h.1Ylcrı·e ır ınsanda ayni olmaıdğı 
~1 

••• n Parmak izlerinden biri ay· 
lltıd 

!)ıı J · an başk 'k· k l) lJ. lerind a 1• ı ardeşi seslerinden 
qy rı.Yokt en _bıl~ farket11'1enin im 
, Ilı •~ki~~" Jşın daha garibi, ikisi de 

Kutup istasyonunun sabih bir 
buz par~ası iiurinde kuru!duğu z.ı 
man, ilim adamları arasında bunuıı 
seyir istikameti haJ.. kında birbirine 

Dağcılar heyetine tayyareler de 
refakat etmiş ve kendilerine para§Üt 
lrrle liizumlu yiyecek göndermittir. 
Bu suretle, dağcılar, çok afır yiye 
cek ve eşyayı. ta bidayetten~ri srrt 
lannda götürmek mecburiyetinden 
kurtulmuflardır. T aşkend meteorolo 
ji ofisi, hergün radyo ile dağcılara 
nuntakadaki hava ıteraitini ve ihti 
ma1feri bildirmekten hali kalmamıf 
trr. "Tau,, 

Kazah Nallar 

Kim yatasın? 

Fram;ızlar: ''kim o?'' ıniina«ına 

• Yeıı.I yapılacak olan h1l blnaaınm IOD 

pro~I tamamıanml§tU'. Tudlk edilmek Uıo
re Ankaraya gllrıderllmlttlr. 

qııi ,.i,e = 1.-i l'İı --= kim yaı:uın?" 

derler. Hu r1ibirin nereclen ~eldiğini 

• Yml ttfkll edilen Orman genel komutan 
lıfı kadrosu hazırlanmaktadır. Bu te,kflatm 
kadrwu Muhafaza Geiıel komutaıılıfı kad. 
rosu gibi olacaktır. Kadroyu klmllen ordu 
aubaylan l'e erat t~kll edecektir. 

şii) lr. izalı ediyorlar: 

1594 ene i"'le. 'Franııada İl a i fır 
kalann çarpı~lı~ı ~nada. lıir 7.ırlıh 
ı;ih ari mağlup t>ttiği rakihinin giiğ ti· 

ne iingii,ilnü apf arken: 

-- Kim } a.a .. ın? di' t"' orınu~. 

Öteki re\Bp 'enni~: · 
- Aolamacfnn. ne ıli) or~un: kim 

yaşal'>rn ne demek? 
- Yani· ııenrf' kim rn"n ın? en 

hangi fırkadan•ın. 

• Pollalerlmizln yeni kışlık elblaelerlıılıı bı 
zırlannıa.sına baflanmııtır. l"akmda te\'Zlat 
yapılAC"aktır. O zamana kadar vaz.lfe hlınd• 
bulunan bUtUn poJlıılere miğfer \'erflece.ktlr. 
Kııın ııeyrUsefer memurıan da mlgfer gf.) e. 
ccklerdlr. 

•Devlet Demlryollarmd& ötedentıerı tatbJlr 
edllen Servla ve aalon ,..,.oıııan t&rllelf YL 
rııı B&bahtan itibaren A\·nıpa hattında da 

tatbik olunacaktır. 

• Devlet Demlryolları Avrupa hattı 11%erla 
de Edime ~eya. banllyı! battı charmda bir 
fltınJık teaJıı edecekUr. 

illa ... b· be konuşuyorlar Yani in 
'' ır · · · • 

J3•bi ıııeyl ırınden ayıran tabirler v. 
~tı U tur elr ?e. bunların 1tvnidir. 

....... ,~teıkıkd "d·· ~~"ıu11: ar e§ unyanrn 
İtlerd?'tıne} ikizi,, unvanını hak 

zıd nazariyeler ileri sürüldüğü ma 
liimdur. Filiyat. bu~ün, umumi yü 
riiyüıün Groenland de:;izine doğru 
olacağım söyleyen nazariyeyi r~yid 
eylemiş bulunmaktadır. Filhakika, 
kutup istaayonununun üzerinde bu 
lunduğu buz parçası o tarafa doğru 
yol almış ve bugün, Groenland deni 
zinden hattı müstakim olarak 600 
kilometre mesafeye gelmiştir. 

Yiirüyüş, bittabi her gün, fer"i in 
hiraflarla de\•am etmekte ve buz 
parçasının bulunduğu mahal, istas 
yonda kıtlayanlar tarafından tam 
bir katiyetle tesbit olunmaktadır. 

Büyük başın derdi büyük olur de 
dikleri gibi, büyük sehirlerde de bü 
vük bir derci var: Otomobil, tram 
\'ay kazalan. 

O ıarilııen e;onra, ''lıaııgi tarafı ilıi

zaııı edi)urımn? Kim j~in "'a a 111! 1

' 

diye hağrrıyorımn? Yani ne in, kim

ı;in ?'' minuma - tihirin dalıa geni§

Jeme11i ile, kapı !.'alındığı :r.aman ''kim 
o?'' ~erine - : "kim }aşa~m!'' de-

• Jıtaııbul sıhhat ıuecllal bıfta içinde top. 
lanarak ıehrin aıbhl \ulyeUııJ tetkik ede.. 
cekUr. 

• .Antakya lı&fkOM<>I08lugıı kaııçılarlJlm• 
merkez b&rlcl.>e mcmurlanııdan Orban O 1. 
ney tayin edllml~Ur 

• Son 48 ıaatte fehirde 7 Uto \alıUJ JÖ· 
rUlmUıtnr. ır ..• Geçenlerde bir bayram günü, A nilmiftir. 



4-JtuıtUN 

Tefrika numarası : as Yazan :Felks Savman 

Gangster lı.aqatinda 
çocukların rolü 

Con Dillinger çetesinin en\ 
mühim uzuvlarından biri o· 
lan. L~ter Gillis; bir gün .~o
kakta ~ki hapishane arkada::· 
larından Ca/; Perkinsle ba~la· 
yor. Önce tanımıyarak /,;en· 
disine seslenen bu ad.ama kar
~ı silizlu:ı el atıyorsa da, biraz 
sonra tanıyor: 

Y okıa, patavatsızca üzerine doğ
ru yürüyen bu eski ve neteli doıt, 
kutkulu dostu gangsterin acelesi
ne kurban gidecekti! 

Fakat, kabahat ölende mi, yok· 
ıa öldürende mi? Bu zamanda bu 
kadar patavatsızlık, kabahat sayıl 
mazmı?! 

Aradan bir hayli zaman geçtik· 
ten sonra buluşanlar, yanyana yü· 
rüyorlardı. Şundan, bundan ko
nuıma kısa ıürdü. Cak Perkinı, 
ıordu: 

- Şüphesiz ıeni ıiddetle anyor
lar, değil mi? "1 Numaralı Halk 
Dütmanr,, Con Dillinger çetesinin 
Lester Gi!lisi ! 

- Ona ne ıüphe ! Hem de ne 
tiddetle! 

- Sen kaç numaralııın? 
- Nerede? Vaktile hapiah'ane· 

'deki numaramı mı ıoruyonun? ! 
- Hah, hah! 
-Hah, hah! 
Gülüttüler ve cak Perkins: 
-· Benim de ensem.deler, ama, 

'dedi, enseliyemediler ! Şimdiye 
kadar itler yolunda gitti! 

ikisinin de biribirine anlatacak 
maceraları ıeriler tetkil ediyordu. 
Ve biribirlerinden aaklryacaklan 
gizli, kapaklı hiç bir 4eyleri bulun· 

ter! Hiç değilse küçüaünü ! Büyü
ğünü bırak, ama, küçüğünü getirt! 
Eğer ikisini birden iıtemezıen .• 

- Hayır, hayır da hayır! Şu it· 
rada yanımda çocuk istemem! 

Cak Perkins, üzerine dütüyor
du. Babayı razı edemeyince anne· 
ye döndü: 

- Misis Gillis, dedi, siz de bi· 
raz bir ıey söyleseniz, e ! Hay i
natçı feytan ! Kocanın kalıbına 
mı girdi, nedir?! Kocanız, çocuk
lu bir ailenin çocuksuz bir çiftten 
daha az füphe uyandıracağını bir 
türlü kavrıyamıyor. Şöyle sevimli 
bir çocuk sahibi bir aile, göze da
ha muniı görünür ve herkese iti. 
mat telkin eder! 

Gillis, bunun üzeriJıe gözlerini 
eski dostuna dikti, ve: 

- Haa ! dedi, demek mesele 
ıu!.. Evet, onun oruı öyle! Buiıcla 
hakhım, dostum! Perkinsciğim ! 

Sırf bu sebeple, Gillis ailesi, ço· 
cuklarından birini getirtti ve sahi· 
den, Perkinsin hakkı vardı. Bu hu
austa ! Her birinin bir çocuğu 
--oğlan çocuklardı- olan iki ai
le, her tarafta ho,nutlukla kartı· 
landı. Üstelik, herhangi bir otelde 
hazan ancak birkaç saat kalıp da, 
bir §eyden kutkulanarak oradan 
uzaklqmağa kalkrttılar mı, çok 
daha az fÜphe uyandırıyorlardı. 
Eskisine nisbetle ! Görünüıe göre, 
vaziyet' bu suretle dalıa müsait
leımitti. Mesela, fU sözler, ma~I 
ve makbul bir mazereti ifadelen· 
diriyordu: 

- ÇoculC yüzünden .. mazur gö· 
rünüz.. Çocuk huysuzlandı da ....•. 
acele eve dönmek zorundayız! 

(Arkası var.) 
mayordu. Hani "tencere, .ı ••• ka· -------------
ra !", "Seninki benden kara!'' hi· 
ki.yesi ! 

Karşılıklı tam bir itimat l>etie
en iki sabıkalı arasında, bu ara

lık §Öyle bir konutma. geçti: 
- Bana bak, Lester, eğer sen

ce bir mahzur yoksa, ikimiz bir 
çatı altında kalabiliriz. Gel bize! 
Evde karımla bir de miniminnacık 
tatlı dilli çocuğumuzdan baıka 
kimse yok, seni rahauız edecek! 
Çocuğumuz, 3 buçuğuna yeni bas· 
tr daha! Yatı 3 buçuk, ama, sanki 
büyümüt de küçülmüt ! Öyle bil· 
giç bir yaramaz, ki .. görsen, bayı
lırsın ! 

- Çocuğu hali. yanında alıkoy
maktasın, demek? Sen benden ce· 
sursun bu bahiste! Ben de çocuk 
babasıyım. Hem bir değil, iki .. La
k in onları yanıma getirmek aklım· 
dan bile geçmez artık .. Çocuk mu? 
Hayır! Sana da tavsiyem çocu
ğunu emin bir yere emanet etmen! 
Çocuklarfo. veı:iyet, büsbütün her 
batlatıyor ! Ben huna tarafbr ol
madığımcian, bu bahiste benden 
yana paso! 

Cak Perkins, gözlerini hayreti~ 
çevirdi. Kendisi ~ibi baba olan 
sangsteri :;üzüyordu: 

- Fakat, koca Lester Gillis, bu 
'"'e hal? Sende iyilik, şefkat namı
na bir şey kalmadı mı? Babalık 
muhabbeti böyle mi olur, ya? He. 
men iki çocuğunu. hic deği?se hı · 
risini yanına geth·tmeli ve yanın· 
da alıkoymahınn ! 

Gillis, hiç t~ orah dP.<Hldi. ~ı 
ta\•siyeye yanaşmadı. Şu cevapl~ 
kes tiri o attı: 

- Haytr! 
Ilu sırnda Gillisin evire varmı~

tıla~. E"h"i cra!? .. .la ta~eliyen Ca·k 
Pe:-khs. İsr:'\'r etti: 

- Bu dedi~imi yapmalısın, Les 

Hint şairi Tagor 
ölmek üzere 
Kalkütadan gelen malumata 

göre, meıhur Hind ıairi Rabind· 
ranat Taııor, ağır aurette hasta· 
Ianmııtır. Kendisi timdi 76 yaıın· 
da' bulunuyor. Yatının hayli ilerle~ 
mit olması da gözönünde tutula· 
rak, netice, endiıe verici sayıl
maktadır. 

Birkaç sene evvel lstanbuldan 
da geçen ve vapurdan çıkmıyarak 
limanda kısa bir müdet kalan Ra· 
bindranat Tagor, yalnız muasır 
Hind ıairlerinin en büyüğü değH, 
ayni zamanda Hind edebiyatının 
bütün dünyada mümessilidir ve 
Garpta da çok beyenilmektedir .• 

Kendisi, 1861 senesinde Ben
galde doğmuıtur. Memleketinin 
en kibar ailelerinden birine men
suptur. Mensup olduğu sülalenin 
reisi Mehrace Sör Y otindra Mohun 
Tagor, öleli daha çok olmamııtır. 
Mehrace Tagor, Hindiatanda si
yasi sahada itibarlı bir mevki e· 
dinmi§tİ. Bu hanedanın ba~k:\ 
birçok uzvu ve bu arada şairin ba
bası, ahali tarafından "Aziz,, te· 
lakki c. Jilmekte, kendilerine kud. 
siyet izafe olunmaktadir. 

Rab:ndranat Tagor, şiirle me'
P.ttl ol~c:.~a pek erken ba~lamıştır. 
llk şiir kitabını, 14 yasmdayken 
ortaya koymuştur. 1878 senesin
de Londraya bir seyahat yapmış, 
orada üniverıite ~ahsili görmüş· 
tür. I !inclistana dönüşünden son
..... ev'·-!a Kalkütad:ı ya~amı,tır. 
24 va">ındayken, babasının malika· 

' • . d 1 ne.erını evra mış, ondan ao :-n 
· · tar -.mivlc siire olan istidadını 
inkişaf ~ttirme!< ve felsefi fikirle
rini İflc= · ·, ba~lıca meıgalcsini 

rş Kanontı -fial(J(fnda mUhlm bir tebiiğ 

ış· verenlerin tabi olacakları 
kayıtlar nelerdir ? 

Ankara, 14. (A.A.) - İktisat Veki. kabul edilecek fazla çalışma saatleri" olan tazminatr alması yolunun göt> 
Jeti İş Dairesi Reisliğinden resmi teb. günlerin tesbiti. Fazla saatler için ve. rilmesi. 
liğ; rllccek munzam ücretlerin tayini. 22 - İlk sıhhi imdat, mU.easese do~ 

İş kanununun 29 uncu maddesinin 1 
numaralı bendi mucibince bilumum iş 
yerlerindeki iş şartlarım ve işçilerin 

tabi tutulacakları inzibat, sağlık koru. 
ma ve iş emniyeti icaplarını göstermek 
üzere iş verenlerin yapmakla mükellef 
bulundukları dahili talimatnamelerin 
ihtiva etmeleri lazımgelen hususlar a. 
şağıda yazılı olduğu veçhile alakadar. 
lara bildirilir: 

1 - Talimatnamenin, iş yerinin u.. 
mumuna. şamil olup olmadığının ve 
şayet iş verenin bazı kısımlan için ay. 
rı talimatnameler varsa bunların nere. 
lere ve hangi işlere mahsus bulunduğu. 
nun tasrihi. 

2 - İşçi a.lma. usulleri: Şartlar, §e.. 

killer ve istenilen vesikalar. 

3 - İ§çilere tatbik olunan tecrüha 
milddetinin tayini "muhtelif gnıpla.r. 
daki i§Çiler için bu müddet tahalüf e. 
diyorsa. bu cihetin tasrihi.,, 

4 - a • Haftanın ilk 5 iş gününe, 
cumartesi gününe, bayra.m gilnleri L 

rif esine ve çalışıldığı takdirde pazar 
ve bayram günlerine ait günlük i§itt 
ve mecburi dinlenmelerin mukannen 
başlangıç ve bitme za.manla.nnm tesbf. 
ti. 

b - Yılm muhtelif mevsimlerine, 
işyerinin muhtelit kismılarma, kadm 
ve erkek işçilere, 18 yaşını doldurmuş 
veya henüz doldurmamış olanlarla kil. 
çüklere ve muhtelif işçi gruplarına gö. 
re dinlenme zamanlarının başlama ve 
bitme saatleri değiştiği takdirde bu 
vaziyetler için,·ve müteaddit işçi pos. 
Wan ile salışılıyorsa. her i§Çi postası 
hakkında, yukarda "a,, bendinde yazılı 
hususlarm ayn a.yrı g&terilmesi. 

:5 - HafWık muntazam 'çalışma 
müdetinin tesbiti ve lüzumu halinde, 
yTun muht.elif meVSlıiılerine, i§yerinin 
her bir kısmına, yaşlarına, dahil olduk 
Jan gıuplara göre ve müteaddit işçi 

postalan ile ça.hşılıyorsa. her posta 1. 
çin bu müddetin ayn ayrı tayini. 

6 - İ3 kanununun 37 nci maddesi 
mucibince i~ilerin mukannen çalışma 
ınüddetlerinden daha fazla çalıştıkları 
iş kısnnlariyle -işçi gruplarının gös.. 
terilmesl. Günlük ve- haftalık olarak 
~---~-----~----
teJkil etmittir. 

Bu büyük Hind faırı, şimdiye 
kadar tahminen 30 tiir ve 28 ne· 
sir kitnbı neşretmittir. Bunl~r,n 
hepsi de Bengalce yazılmıttır. Şi· 
irlerinde tabiate derinden derine 
bağlı!:!: ve ril:::;ate dokunan mis· 
tik bir hava sezilir. Mısraları ruh· 
ta kuvvetli tesirle devamlı izler 
DITakır. 

lngilizceyi mükemr.:el bilen 
Hind tairi, eserlerinden mühim bir 
kısmım bizzat o lisana çevirmittir. 
Fakat, tercüme safhası bu kadar· 
la kalmamı~. yazdıkları, sonradan 
hemen bütün belli baf lı dillere de 
tercüme edilmittir. Bu arada türk· 
çeye nakledilmit eserleri de var· 
dır. Sevgi tiirlerini bir araya top
lıyan "Bahçevan". hayatı neşevle 
terennüm eden "Teganni Kurba· 
nı", "Büyüyen Ay", "Yurt ve o
cak", "Enkaz" isimli kitapları, 
"Gora" isimli nüveli, en fazla ta· 
nu,,.m~ ve okun<'n eserleridir. 

Rabindranat Tagorun Garpta 
uyandırdığı hayranlık, 1913 sene· 
sinde Nobel edebiyat mükafatının 
kendisin:? verilmesiyle ifaC::? bul
muştur. 1915 senesinde İngilizler 
ker.disine Baronet ünvanını tevcih 
etmi,Ier ve Hidli de bu ün
vam kabul etmisse de, 1919 sene· 
sinde bu ünvandan vazgeçmiştir. 

Bu alim şair, Bengalde Şantini
ketanda kendisi tarafından kurul· 
muş bir mektepte. yasamak san•· 
ati ve yaşamak bilgisi öğretmek
tedir. Şair, hayatının muhtelif saf
halarında Avrupayı sık sık ziya
ret etmi, ve bir aralık Viyanaya 
da giderek. orada bir konser salo
nunda şiirlerini okumu§, hararetli 
bir alakayla karıılanmııtır. l 

7 - 1.ş kanununun 41 inci maddesi toru tarafından bakılma, hastahaneye 
mucibince işyerinde tatbik edilen çalış. kaldırılma, ilaçlar ve8aire gibi tıbbi 
ma ve dinlenme müddetlerine ait saaL tedbirlerle işçinin "ve ailesi efradıJU~ 
lerin ve mevkideki hangi saate göre müessese tarafından tedavi edilın 
ayar edildiğinin tasrihi. yolunda tatbik olunan usullerin gôf' 

terilmesi. 
8 - Gece, cumartesi günü saat 13 · ret! 23 - Sağlık koruma ve iş emnı) 

den sonra, pazar günü ve 29 ilkteşrin. bakımından aşağıdaki noktalarda. IS' 
de işyerinin bazı kısımlarında mukan. çUerin riayet etmeye mecbur oldukJştf 
nen surette çalışıldığı takdirde bu kr. 

§art ve usullerin tesbiti: 
sımların ve orada çalışan işçi grupla- ... 

Yanrrmdan korunına, t~yerlerinin "" rınm gösterilmesi. 0 ~ ,~ .. L 
işçilerin temizliği, iş elbisesi ve 4ıs-

9 - İş kanununun 46 ncı maddesi. nin kullanacağı korunma eşyası •'J<O-
nin 3 numaralı bendinde yazılmış ol. runma gözlüğil, hususi eldiven, a~j 
duğu üzere, işyerinin kanuni bir mec. kabı v.s. gibi,. makine, aliı.t ve iptıds 
buriyet olmaksızın müessesecc ittihaz maddelerin kullanılması, noksanlat.rG 
edilmiş usule göre bazı günlerde ka. \'e hasann bildirilmesi, tehlikeli yer• 
panmaeı halinde, işbu günlerde çalış. lere girme ve oralarda bulunma şart· 
mıyan işçilere verilecek ücretlerin tes. ları. 
biti ve şayet o günlerde müessese k!. _ ... M. 

24 - 1ş inzibatının bilhassa ~~ 
milen kapanmayıp da ancak bazı: la. da.ki hususlarda temin edilmesi: 
smıları işlemeye devam ediyorsa, bu -:rl.! 
kısımlarda çalışacak işçi gruplarının İş saatlerine riayet, iışçilerin ı;:..--
ve onlara verilecek ücretlerin tasrihi. ve çıkışlarım kontrol, işçilerin mu~11" katan ve beklenmiyen bir sebeple J 

10 - "Hafta tatili,, ve "Ulusal bay. yerinden ayrılmaları, f§çinin çallP 
ram ve genel tatiller,, hakkındaki ka.. yerini muvakkatan terketmesi ve 1şrt• 
nunlara göre cumartesi günü öğleden rinin d!ğer kısımlarına. girmesi, JJleO 
sonra ve pazar günleri çalışıldığı tak. ,f-

buri dinlenmelerde i§çinin buıunac 
dirde bu suretle işletilen işçilere haf. yer, iş esnasında yemek ve içmek, W 
tanın hangi günlerinde tatil verilece. UııJI 
ğinin tesbiti. çinin amirleri ve arka~larlyle nı 1• 

11 - İ~i postalan kullanılan işler. =~~i~~e i:~y:~~~ ~::::ol 
de iş kanununun 43 üncü maddesinin girebilmeleri §art.lan. 
4 numaralı fıkrasına göre postaların 25 _ İşçinin doğrudan doğruy& ~· 
ne suretle sıraya konulduğu. Jı bulunduğu amirlerin gösteriJJJlt5~ 
12 - Gün, saat, hafta, ay veya b~ka müessesedeki amirler arasında dert' 
bir zaman ölçüsü ve parça veya iş mik- ce sırası, bu amirlerin bak ve vaıi!~ 
tarı üzerinden ücreti hesaplanan işle. leri ve işçilerin dilek ve şikayetlerıı' 
rin ve İ§çi gruplarının gösterilmesi. ne yolda bildireceklerinin tayini. 

13 - İşçiler parça veya iş miktarı 26 _ İş kanununun 30 uncu nıad~~ 
üzerinden ücret aldıkları takdirde, par si hükümlerine uygun şekilde aııııst~ 
ça veya iş miktarına. göre ücreti hesap para ceuılarmm ne gibi sebepterl~ • ..ı. 
lama. ~lleriyle bu hesapların işçi ta. ne hallerde tahakkuk ve tahsil et~~ 
rafından da tetkik natioesindo vald o.. lccc51nln tocbltt, lJu ~-c::~. t.Wt1 
lacak itiraz U7A?rine yapılacak muame. nan paranın sarfedileoeği yerin~ 
lenin tayini. cezaya karşı işçi tarafından v&ld ~ 

14 - Türlü işlere ve işçi gruplarına cak itiraz üzerine yapılacak muaıııe 
verilecek asgari ücretlerle tecrübe dlt'V. nin tasrihi. 
relerine ait asgari Ucretlerin tasrihi. 1HT AR 1 _ Yukarda yazıtı no1': 
ıS::-İşçi gruplarmdan bazılarının lardan maada işveren iş kanunu jle 

aldıkları ücretten başkaca yemeleri, na müteferri nizamname, taıinıat, ~ 
içmeleri ve yatmalan gibi zaruri ih~ nel emirlerin ve i§ hayatına mute31

11
, 

tiyaçlarının da. tatmin edilmesi usul sair meri mevzuatın hükUmleriJle ~~ 
ittihaz edilmiş olduğu takdirde, veri. halif olmamak ve bu mevzuattald lC• 
lecek istihllk maddelerinin ve yatı kümlerln netice veya icapıa.nııın..~1• 
şartlarının ayrı ayn tasrihi. rarı mahiyetinde bulunmamak P'~ıt'ı 

16 - 1ş kanununun 19 uncu madde. le kendi işyeri için bazı hususi e~~ 
si mucibince işçi ücretlerinin her gün varsa bunları da. dahiıt taıimat:Jl 
mü, haftada bir mi, iki haftada bir mi sine ilave etmekle mükelleftir. 
veya aydan aya mı tesviye edildiğinin İHTAR 2 _Bu resmi tebliğin ıı~ 
ve hangi gün ve saatlerde ve işyerinin uııuJl" rinde işlemekte olan ve iş ka.n _...ı 11o 
hangi kısmında ödendiğinin tasrihi. §ilmciUne dahil bulunan işy~rt~1• 

Asıl işyeri dışında çalışan işçiler ait olarak tanzim edilecek dahıli dsJI 
varsa, ücretlerinin ödeneceği yer, gün matnamelerin, işverenler tarafJil ~ 
ve saatlerinin ayrıca bildirilmesi. 2 ay içinde ilgili "İ§ dairesi })5Jg~"' 

17 - İşçinin, aldığı Ucretin ne su. mirliği,, ne, tasdik edilmek üzere 
retle hesaplandığını anlıyabilmesi içi~ di edilmesi mecburidir. . . 

1
, 

gerekll usulün "pusula vermek veya İHTAR 3 _ İşbu resmi teblığitl .,-e 
işçinin yanında bulunan deftere bu he. 2 2o 21 22 , 3, 8, 10, 11, 13, 18, , , srııı 
sapları yazmak gibi,, ve bu hesabın iş. 25 numaralarında yazılı busuSi ştı' 
çi tarafından da tetkiki neticesind:ı yirmi veya daha az sayıda işçi ça.'..ı.e
vaki olacak itiraz üzerine yapılacak ran işyerlerine ait dahili taıiınatn-· 
muamelenin tesbiti. lerde gösterilmesine !Uzum yok:ur· ~ 

18 - İşçinin, borçlar kanununun 327 ~ 

inci maddesine göre avans alması ve Prost ry11e,t1 ... 
bunu ödemesi 38.rtlarınm tesbiti. b ]v 

19 - İşçi ücretlerinden kefalet ak. Birkaç günclenlıeri rahatsız .. ~~· 
çcsi veyahut işçı lehine müessesece ka. nan şelıir uzmanı Bay Pro t. J) bıf 
nu.ıi ı.1ccburiyet haricinde temin edi. rni-;tir. İki güne kadar , ·azif e ıne 
kn hizmet ve muavenetler karşılığı gi. layacnktır. ___.-"" 
bi sebeplerle veyahut iş kanununun 22 
inci maddesi hükmüne tevfikan yapı. ı == G ü n 1 ü k 
lan kesinti miktarının tayini. 1 y o 

Bu kesintilerin tahsil veya iadesi u. 1 RAD 
suliylc bunların işçi taraf mdan da tet. 1 
kiki neticesinde vaki olacak itiraz u. ·..:.-.==-== Programı 
zerine yapılacak muamelenin teslıiti. öGLE NEŞRİYATI: ııa\-şdl'-

20 - İşveren, iş kanununun 13 Un. 12,30 plAkla Tnrk musikisi 12•
50 ııOD-

13,05 muhtelif p!Ak ne§rlyatı, u,OO cü maddesiyle işçi lehine temin ediL ı;• 
miş olan mühlet ve tazminat miktar. AKŞAM NEEŞR1YATI: so ftfti 

18,30 plakla dans musikisi 19:U,0ıııı tll' 
!arından daha iyi şartları işçilerine av hatıraları: s. saııı.haddln Clll ıarı ~ 
tatbik etmek isterse, bu usul ve şartla. rafından, 20,00 Necmi ve arkııdaŞı&fl• ,O,~ 
rm tasrihi. fmdan Türk mwdklsl ve halk ~&~~e"' '°'..:· 

21 - İşçinin kendisine ait olup !şi Ömer Rıza tarafından arabca sö> 'l'llrlt ııı,~ 
görmek için getirmeye mecbur olduğ•ı Safiye ve arkadaşları t,aratmdan·arıl ı~~rl 
alat, edevat Ye havvanlar gibi vasıta. slklsl ve halk şarlaları (saat a~ 1ıatıt;,ıo: 

" ORKESTRA, 22,15 aj:uıs ve 1bO f)-sl'o 
Iarm tayini ve iş~inin bu hususta ı., ka. ve ertem gllnll.ıı programı. 22,so

3
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nununun 28 inci maddesine göre hakkı Ferdi von ştatscr tarafından. 2 ' 

ı 
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Tarih kurultayı 
tarih sergisi 
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(Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur] 'tefrika Numarası: e (iJsınrafı 1 incide) Tiirk 'J'arilı Kıınımıınııtt '8oli}eti-
Profe ör Pittard ''Irklar ve Tarih''. Jıakkıncla Ua, :ın f et tarnfmrlnn , eri· Yazan ; Niyazi Ahmed • 

ilk tebliğ harp olacağını ilaneffi 
''Türkiyenin yeni çehresi" eserlerin· '"" nıiihiın izahat füerine Türk Tarih 
den ha~ka, 1 ,·içre kafata larr iizerin- Kurııımınun me~ai•ini tt'k if «'trnt'k 
fl<'ki hiiyük ctlidii. Balkan yarımada"• lıu ıı-.ıııufu kon~re nh<'•i taraf mdan 
antrepoloji.i üzerinde ilk elıenırııİ\ et· karara nlrnan ıeıııenninin. kongn'nin 
li tetk.ikle~i ve 1928 .en~;incle \na.ılo·ı he.' <'t.~ ~ır~ııırıı İ\. rto i ıa rn f ınıftı~~ dn ~a~ıı 1 Karadeniz boğazı tahkim edildi Beşiktaştaki ludakı SC)ahatı netıcesmdc \ılı)n· cdılrhg nı tf'INr ctıı)('klc muftclıırını. 
manda ,. t w k { d · "d" : ap ıgı e~ e aır <'tıı 11 'c Gelecek kon"r(', iki ene onra 1 -

1rarp olacak' mı idi? .. 
filo hareket etti n~ulıtelı.' antrepoloji ınecmualarındaki tanlınlda yapılıı~akrır:' 

hırçok ılnıi tetkikleri ile r.iJıan~iimul 1, { .. J>' ı · f'k ı 
,a Harp Kokusu 1:-endişe hakir Ye yerinde idi. 

h.ık ;>J ~Jı ~ğusto iki inde 1 tanhul 
b 

1 \'azıyetı anlayabildi. 
"l.esmi ilan J .. ı d · 

. "Ru!l fa .. ş~.ye e~ıyordu: 
•le / yadan b11y11I.· Pi<,;ılik unı·anı 
rilcoİlanbuln gclmi§ olan pren.t Men· 
~ Cr>nnplarmm memuriw•ti ikti· 
~Qltıca dcrmemn ettİKİ mesa!ldcn ba
lıoıı~' haldanda tcr·a/ulm taraf e\11 

olamrımı~ ı·e f. . .. .. . ~ rE'llQ ıo .~r ın m11§nr11nıfo 11 

~,.e{l7rı Rnbuili ile• miinrueb<'lini ke 
-it.· 8lanbulu f Prketmİ§lir. Deııl<>ti 
t-...ı..)'e Rusya der-ieıi ile olan dostan" 
~~al l ~ 
~'rıı .arınıw m11 ın/a:.ıı İt;in daima ça· 
la;,,.,, ~bo~d~ıgu h(1/de bu keyfiyetin zu· 

S . ~t&ı tressiif olmu§tur. 
~et'rı miişariinilcyh giderlı:en mu-

h. •.1 • • • • ro e or rllnrc m re ı a~ı la ,u 
ır şo ıret ,.e me' kı 1>aluhı olınu!I hır 1 

alimd'r . J • :n··k il' leyıınattn hıılıınınu ~hır: 
ı 'e a nren ıou re'jte top anan ,, . . 

reisi oJdu::u Paris e t , I . Kocamla hırlıkıe otuz f'ne C\ el 
c n ernas1ona arı 1 ... k' 1 ı·w• . k 

trepoloji enstitüsüniirı l"7 • .· 1 1• ur n "' l' :I!." < ıgırııız zaman, orarn 
' Jnı:.ı le\ ne 1 • ı · 1 · · ı · l • • k 'k d milel antrepoloji - arkeoloji • p~elıia ııu ı l' erııı ı ıııı _cep ıı• ı~ı .t"t ı e er-

torik kongresinde bıılun d ken. hen de rııhı 'e ahlııkı taraflanm 
. muş ora an .. I . 1• fi . 1 'k" 
ıkinci Türk Tarih Kunılt 1 so11 en geçrrc ırn. ırı .. a anını J ı ro· . . ayının ça ış- . I . 
malarma iştirak etmek üıere Kunı· man lıalınc e nesrettıın. 
rnun d8\'etİ ile memleketimize gelrni1'· Karadeniz sahillerinde tam~tığr 
tir. ı.: mı~ Tiirk kii Hilerinden gördiiğiirnüz 

l\fuhterem profe ör, ikinci Tiirk hii ·iik mi afirpen·erliği YC iilicenap
Tarih Kurultayında ''neolotik de, ir· lığı. hilahara 1\nadolunun her tarafın• 
de Küçük Asya ile Avrupa ara rndaki ela gönnekle. hu şayanı dikkat mezi .. 
münaseherler" me\·zulu ilmi hir kon· 'etforin Türlder nezdinde lıir anane 
ferans \erecektir. lıalincle Jmlunduğuna kani olduk. Ru 

Prafesör Pittard kendisiyle Tokat- meziyetler, Tiirlderin e ki medenİ)e-. 
Jiyan otelinde konu~an muharririmize tinin inkar edilmez delilidir." ... 
fU beyanatta hulunmuıtur: 

.. e olmt'\'ac•ıgwın d . . 
··ıerrz;~ w ~ a aır tcmınat ı·er 
~I': ~ oldugundon 1 f! Rusya devletinin 

il l' l . /. 
~~. e 'e~ı:; ;11vı·etl<>rini hazırla· 
1 tıı 0 111,1 ,, 1 • b / 
o~ d ., . ,.,u mn ıtm " unduğundan 
>..1 fi' ıııt!\ at l.·aid,.forinc riaw~t ed,.. 
1 '<fe t·e f ı . · · .. oi,./ &ır f(l uıf/u:;t olmak iizcrP tPd· 
~ı- e~ aldı!,-. Bu tedbirler Bali.· 

Of: l't' .. d :arı rn 
4ı~: 1 t:; •ıu " ı·c Tuna $n/ıi/indeki ka

... r ~ f." l . 
e,ı·ı \ora< L'rıı: boğazının talı'-' 

l~ll(' .; J' 8 . .. Mm 
>tq,, /'! ' r. e~ıl.·tn.~ on/erinde bulu-
>'ilr,z '.onun da boğa:s trırafına <;cl.·ti· 
I~,. e.~ı bu tedabiri tnlraf/uziw•nin tc· 

Boğaziçinde Türk 

tinin te,·aznuna uygundu. Çünkii l\los
ko,·a sokaklarında bir fckerciye pas· 
ta satn:ordıı. İkbale 'arı:,:ını muhtelif 
şekilJe~de tarif C(Jerlcr. I~?kıimelle 
para ui istimal inden nıc' kıınılen ol
mu; , .e ebediyen Sihiryaya ·iiriilm~ş
tii. J 729 senesinde altını~ ya~mrla ol· 
dü. Ölümünden bir sene onra oğlu 
AJekııandr. nıt>.nf adan çağırılnuftır. 

donanması.~ 
hadeleai teklifinde hnlunacak'tı. 

1\Tençikof hu ,·azifesinde mu\'8ff ak 
olamadı. Fakat Jıizmeti dolayı iyJe Ça· 
rın taltif ,.e teşekkürüne nail o)du. 
Kendisi hu suretle, bahriye dairesin
de, sh il bir \•ali olarak, hususi sefir 
snretiyle müteaddid işler görmüştiir. 
Şimdi de tamamen askeri mahiyette 
olan - \'e ifa,·eten söyJiyelim ki -
hiç de mm.•affak olamadığı bir işe gir 
mek üzereydi. 

''Türkiye hakkmda bir sene konu
fabilirim. 

MemJck"etinize ilk defa 30 sene ev· 
''el kafam garbm huraf e]eriyle dolu 
olduğu halde gelmİ§tİm. Bu ilk ziya
retimde garbın Türkiye hakkındaki 
telakkilerinin yanlı§ olduğunu öğren· 
dim. Bundan.sonra, Türkiyenin garaz
sız dostu uf atiyle, Türkiyeyi ''e Türk· 
leri garba tanıtmak itin elimizden ge
leni yaptık. Umumi Harp e nasrncla 
Türkiyenin fa) dair dostları arasında 

Diğer taraftan Dolmahah·t~ ar 
rayında hummalr bir faaliyetle 
ç.aİr!lılmaktadrr. Bilindi~i üze .. 
re Dolmahahı;e ararnıda Tarih Kon• 
g~ inden ha,ka tarih sergi i 'e daimf 
reı1im 'e heyke] galeri i de açılacaktır. 

Tarih kongresi imdi)C kadar mf'm-
lekette kunılan knnılta\'Jarm en hii• 
, ii:;ü 'e diim·a mıkya11mda olacaktır .. 
Kurnlrarn i;tirak e<leı--f'k ecnehi tarih' 
ilimlt>ri için ot<'llerde Jnı u•i daireler 
hazırlanmı tır. Bu arada oteJlere .G• 
Jimlcrin men up oltluklarr milletlere 
ai<I ha) raklar ~ekilecektir. llatındandır. ( J)" ~ 

Rugünkü Prens .Mençikofa varıncr 
,.a kadar fıu ailenin ba'.ıka hir mümtaz 

h ferdine dair kayıdlara ra ılanuyonız .. 

bulunduğumuzu filen i hat ederek, 
Türkiye hallmdaki hu raf el eri yıkma
ya ve hakikati olduğu gibi anlatrnağa 
talı§ tık. ou t bl'W 1 • 

ta!: e ıg. ıarhın er ~er; haşlna· Prens ;'\fençikofun cloğuın tarihini 
\ı.-.,;'tıı al'rl<ta w ·ı· · k k F, k l""9A · ı 

1825 Tuna üzerindeki seferde 
prens l\f ençikof mühim bir rol almır 
tır. Rusların hu tarihte planı e\'l·eJi 
Vamap, sonra Şumlayı alıp İstanhu· 
Ja girmekti. Bu lıarekit o kadar e-
1temmiyeıJe tdekki ediLni§ti, .li Çu 
Nikola ;orduya refakat etmişti .. Ordu 
Varna önlerinde çadır kunıncayadek 

1928 ele Türkiyeye ikinci defa ola
rak geldim. Harf inkilabiyle karıılaş
tım. Ankaradan Diyarhekire kaclar u· 
zanan geni§ sabada tetkikler.de hulu· 
.:ııap en uf ak lı:öylere nnaoay.a kadar 
yeni harfleri öğrenmek için hü) ük bir 
gayret gösterildiğini gözlerimizle gör
dük~ 

Tarih :Sergi ine geJinct, hu sergide 
diinva medeni ·etinin kunılu§unda 
Tiirklerin hii' iik rolii 'e Cum1mri e• 
tin iJerleyi) • tehnriiz euiriJe<'ektir. 
Bunun için Tiirklerin mulıte1if yrr
lercle ''nptıkları tel\irlerin kalelerin 
kiiçiik birer niimuncleri ha7.ırlanııır,· 
tır. Hunları TiirJC \ 'Rtanda.,1an. TiirJC 
, .e cc.nehi alimleri Tarih sergieincle 
gii tereceklerdir. 

"len ik . n açrga ı an ediyordu.. ati\'en hilen vo tur. a ·at ı 't' ı e 
~.lJeç of gıderken teminat ,·ermek 1796 tarihi ar~srnrfa ıloğmuş olac,1'-

~ .... du~un ~ayl':t ,.azıh bir ühima- tır. Rusyad:ı nmtad tahsilini yaptık-
''" . R "; ı:nu~\ .. u"~·a ordu unun Balkan· lan sonra. haJıri,e Jıizmetine Jıazı~ 
g rer.egını hılılimıişti. lanmıştı. Rnlır)recle ilk deniz tecrfibe-

S". lıienr;ikof Kimdir?. t>İni yaptı. Teılrir.en. nıiitı>akip Çarla-
"'hı a~topoJ harhında en nıiilıim rol rın itimadını kazandı . .Nctİl'ede halıri· 

•van 1 ttA h J w k d k B k" 'tf>e · • ıa a. u ıarhın atılmasına ye na7.ırlrgma a ar rı lr. u mev 11, 

tliaıl> .olan pren Mençikofun te eh· Çar A lek"an<lr'm ahıtııatı <fr,·rinde 
ti._ .. err diinyanm en hiivük ele\ ı:.ııe- muhafaza etti. Hali da muhafaza c\-
\j S ~·rni hir cığrr a~tı. Onun ir:inılir. Jcm('ktedir. (1853) " 
'd~,~il8lopol harhini okuva,.aklar. im Kendi-ini tanıyanlar. onun idare 

Jr lın lıavatrnr hilrncliılirler. z ha!onırnclan harikulfıdı· kıııJrete malik 
l\t j~P Af'nf' i içindi': ~ıkan İngilizce hir aflaın oltluğumı sİİ\ inler. Bir (]e, .... 
liin ltt!'ltradet London .News onu lı>t adamı olarak. keneli inin dahi ol· 

,,t llnfatrvor: duğu ela ileri siirülürnr. Car Alek· 
~ Pren !l• 'k . d , .Q~. s h•f'nrı ·ofun adr. Ru,.ya ıle san r zamanında inhitata rığramrş. f e-
ltttı 1Je arasındaki ihtilif m e~aı<r ha· na şiilırct k<'zannır~ c! ın Ru!I donan· 
f')-0 llıdan herk~in ağzında çok dola· ma•mı canlandıran odur. Hatta o 
ıo-.;· Bu nıeıoele ile es:ı:-ta alakadar ol· lıiikiiınılarrn iiliiıniindcn e', el prens 
~-ti~ d9layrsiyJ~. kı>ndiainin diplo· ~fcnçikof iiyle ılc'!işiklikler vaptr. ki 
tı.-. F' grupa ha~lr oldu~una fıükmedi· en şerefli hir tarzda Çar AJeksandrm 

beraber gelmiş, oradan ayrılmı§tr. 
Prens 1\f enç.ikof bizzat kumandayı ele 
aldı. Türkler bugünkü ııef erlerini göl· 
~ede bırakacak hir cesaretle harp et-
tiler. (2) 

Tiirk a keri henüz yeni olmakla 
beraber Rusları hiç çckinme,len sün· 
güye katıyorlardı. Türklerin umumi 
harekatı o kadar h·i idare edilivordu . , 
ki katlaııamayaeak çarpışmalardan 
sonra. büyük zayiat \'eren Ruslar Var
nayr cfalıa nıiie·sir bir şekilde hom· 
bardmıan ederek hir me,ki almışlar
ııa da birkaç defa pü kiirtülmek lehli· 
ke~ine uğradılar. 

(Arkası tar.) 

Bugün fatanhula gelir gelmez, ) a· 
kın mazinin hu kaybolmaz hatrrala· 
n bende yeniden canlandı. Bilhassa 
son af'nefer içinde Türkiye ilim aalıa· 
smda dün~·ayı hayrette hırakan terek-
kiler kaydeımi tir. 

Tiirk Tarih Kurumu, Türkiyenin 
primitif tarihini tamimiyle meydana 
çıkannr~ bulunuyor. Diğer taraftan 
aynı Kunım tarafından )apılan lıafri
,·at neticesinde Eıi m~deniyetinin lıa
~anlık noktaları da aydınJanmı§ hulu· 
nuyor. Ru ilmi çalışmalar sayesinde 
hugün• Türk orijinlerinin tam ,.e lıa· 
kiki tarihini öğrenmiş hulunu ·oru7 .. 

Cuniliurh et dc\Tinde vapılan haf· 
ri\"llta , c hı;Junan lm'llletli cs<'rlere, 
nra~tınnalara aid ı;ergide mıılıtdi( 
k{iceler aynlnırşrır. Bu kii-elcrdr im 
k1'~met1i ara tırmalar çok iyi gö te· 
rilmictir. llilhas!la sergi için gayet kr)"" 
metli, e hii iik hir çalı manın mah"u• 
Jii olan grafikler lıa7.rrlanmıctır. 

nolmahalıçe ısaraymda yapılan ü· 
ı;iincii lıii ük icı te :memlekette ilk de· 
fa olarak açılan claimi mim \'e he)"" 
kel galeri idir. 

~'ti , .:tat ''azi~·et loih·Je ,feğildir. Ya· lıu~nl"İ tf"•ekl~iirlerini kazanılı. 
~ gib· te kadar fn;z;lterede ıle oldu- KPnıJi,.i Ruıı hizını>tindc aıııiralılir 
!•rr.ı, 1 }fo yada d11 lıiikfönet memur- '" ulıcle ·,.,,Jr olan halıri' e naT.arrtine 
•ı!tttj jtılıtelif '°ahıılarıla kullanmak ifıi,·eten Finlandiva 'ali iılir. Bu ,·ui
~ik r. ngilterenin dahili tarihini fe,·i de enelerıJe~heri muhafaza edi· 

(1) T nl.·ı•imi l'<ıkayi senr~ J 269 
numara 488, Crridci llar•ailis sene 
1269 nımwra 625. 

(2) lngiliz nıecmun.,ınm bu dimle· 
.ti iizerindn durulma.'l İrnp edı•n bir 
noktadır. Sırnstopol harbinde lngil· 
l<!re t e Fran.t<ı en biiriik payı kendi· 
l<>rine nnrmaktadırlnr. Hu cihetin iç
')'ii:.iinii ileride fliİrrceği:.. 

Her )'erde daima tekrar edeceğim 
,. "tlıile Tiirkler yiiz binlerce sendcr 
denheri, daima yurdlannda bulunan 
inı;anlarm lıaJeJidir. Bu hakikati ta
rilı Kunıltayında etraflıca anJatnıağa 

Sc~inin kapı ına mtrmeriJen hir 
kitabe a ılmı~tır. Kitabe Ü!ltünde yal• 
nrr. u ya7.rlar ,·arclır: 

''Re im w: JJe\L:rl Müze~i. Ata
tiirk'iin emrilc ]937 de teıis edil· 

lıJa.ıd edenl,.r, derhal donanma kır yor. 
ça lrşacağrnı. 

mi§tir." 
AN.KARA VE JZMIR 

MURAHHASLARI devı,tanf ığrna ı;ağrrılmış mütf'a<Miı!I Pren · ,.,.ni l•iif(ilmdan taraf mdan 
~illa ada111ları giirere'derdir, kı Tahran Fcfar"tire ıle ıı;ömlcrilmişti. 
l,li ,r, 0 İ§ için lazmı~elen marifet· Menı·ikof orada fran alıma arazi mü· 
'~~~~ttiji ~kilde henüz ikt~ap ~~~~=,~,a~r=Q~a~m~b~a~d-l_k_f_Q~~~e-k_t_e_b~lo~d~e~~~~-ı 
l)ıtirn . egıllt>rdir. Rusvada da huna ~ y "6' 
C.li •;ıı 'aıi~ t>t IPr 'ardır. H! Jıilıi da 
~il trJo an sfa: :!min hir parı;asrnı teş· 

Salı i kanaatime f!İİrf'l tarih in an la 
ba~lar. Ru itibarla ilk in anlar Tiirk 
, urdunda va,;amış olduğuna giire, ec· 
dadımız A~adoluda yafamışıır. 

Ankara 14 (Telefonla) Tarih ku 
rultayma iıtirak edecek mu!ahhaslar 
§ehrimizden hare.ket etmege batla 
mıılardır. 

" er. . rr 
(Jt,11:"d\ Mençikof, nıe"J,.~ itiharİ\ ),. 
t.ı,hif · a a bariz hir nmılek ne,·e ,ıe-
~ •Yor a k J J. ). h. 
İt~:_nİei idi Bo~t·~. aks< e< ')ıo~un~: h ır 
. "1arı · ıı un · ,.zanf ıgr rut e 'e 

lıği e~ ~u 'anın lıalıri' ""' 'ni idare et· 
•tt-. lı a arda 'e hu sıfatla kazannnr 
~ıır ,. •tııunfa berabl'r. t;e·rr~k asır ka· 
) .. · '"el o · 1 k . 1 k · ' ,-rıtı ·I nu ,ıma ·ı nm a ı genu-
d,tı ~ en 'r Fin 'a!lılivadaki idaresin· 
l'lıtıa' ~ıp Tuna bm·unılaki a~kerlr:rin 
'elyj ~ a 1na ,.e diler. 0011111 hirçok 
'~;' e ~re nıeydan ,·eren Jctanbuldaki 
l)ı • e~ ı ı ·ı 

~rtı,1 
1 ~ e, kenffüinin hu t'alıacla t>,./ '"<lı lnıi olılrğn ilk iş dr.ğilch. 

~l'ıtf rn~ M;-nl'ikof. Hus hükiimdarı 
'tde k an ılıdas edilmiş hirinci ılcre
'«iliJ~ ?"; ,.'" hirfoci derect"de prem 

'
tt'h·•rı 1

111
' endir. f ,.nçiko( aile inin 

• arı hü .. , p • d ~•tırJ • yu • etro mm elenin e 
;•"ll1dartır ~ır. O ıaman. J\foılko\'8 ci· d:' Afek~ogmu .. hir kiiylüniin oğlu o-

Fati!ıte Çarıambada biçki dikiş ih 
tihas okulunun yıllık sergisi dün sa 
at 1 5 de törenle açılmıtır. . 

Sergide bir ve ikinci sınıf talebcsı 
nin bir yıl içinde yapmıf oldukları el 
itleri teıhir ediJmiıtir. 

ilde hG a_ndr. ~Jençikof de, Jet nez· 'tr. lıkYük hır mümtaziyet kazan
nıeıguliyeti, içtimai , ·aziye· Okul bu yıl geçen yıllara nazaran 

daha,...fazla mezun vermiştir. 
Bu yıl mezun olan talebelerin ad 

lan ıunlardır: 
Saide, Seniha. Cemile, Zehra, Sa 

ime, Emine, Fahriye, Perihan, Refia 
Havva, Fatma, Münire, Asiye, Seli 
ye, Semahat, Yediadır. 

İlk mfileniveti te4 kif eden toplulu
~un medeni);, tarihimle çok hii} iik 
hir rolü olmu~lur. Şinıcli hu ilk top· 
lulu~un ilk defa nıemlf'krıinizde 'ıı
kuhuldu~unu !İ) ·ler,.f'nı. Tiirklerin r. • 

Izmir 14 (T ~lefonla) Tarih kurul 
tayına lise ve orta mektep tarih mu 
alimlerinden 27 kişi İştirak edecek 
tir. Muallimler •akında lstanbula ha 
reket edeceklerdir. me<leniyete yaptığı hü' iik Jı ir.nırlı 

nıe,·dıtna çıkannı~ olacagrııır anırmı. ,--------------
1 lk Tilrk medeniyeti hu suretle nırnr Trakya umumi mU-
Jçketinizclen Tuna ou!l1na, oradan feltfşl geliyor 
garha. thrupaya ~çrni ~ir.. • . . • 

Oiinyanın en hü,ük ıçtımaı ılıtıla· Jzmir 14 (Telefonla) - TrakHl 
lini tf"~kil eden hu medenİ)f"tİ hizzal umumi miifettıti Kiizım Dirik ayın 
Tiirklere medyunuz. Zira hu~iinl ii ·-.d .. lstanbulda bulun"Tlak üzere 
garn nmleniyetini hiraz C\ Yel İzalı Balıkesir ve Bursa yolu ile hareket 
ettiğim ~'hi, temeli Tiirlder taraf rn· -le:e'<tir. 
dan atılan medeni ·ete dayanmakta· U f 
dır.'' lzmlr val si siyası m • e-

Prof,.siir Pittard hundan E-orıra. tar;a Yunan:atana gidiyor 
Profeaör Af etin, i~tirak ettiği Biikrc • f I ) y 
kon~esinden hah•edcrck ıleıni~tir ki: lzmır 14 (TfcJde onSea l.-:k fuunan 

h"k'" t• t an anı arına ''- Profesör Afet, konO'rrde hii· u ume ı ara m .. • 
• " r • ~rı n vali Bay Fazlı Guleç ıle vük mm·affakıyet kazandı. K ıy:metlı c 1 e . . • .. 

TOrk bilgini. kon.,-e tarafından An· iktisat vekaletı sı.rası ?11ustqa~ Ba>: 
tropoloiik - Fizik 1uhe1i başkanlığı- Ali Riza yarın Tnyonı vapu .. ru.~le Pı 
na ıı~çilmiıtir. Ve kongrece fe, kal fide reye gidecekler, oradan Sela~ıge .. ge 
takdir edilen ilci §ayan komünika&)On çece~lerdir. Bu aeyahat on sun ıure 
Y.•Ptı. ~tir. 
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(Üstnrafı 1 incicle) 
miyeti, Akdeniz milletleri menfaatle
ri çerçc' P.sini ai>tığını, zira. hü) ük 
beynelmilel deniz yollarnım cnıniye· 
tini temin cvlcdiğini ita, e etmi~tir. 

Dclbo .. , Balkan Antantının teklifi 
iizeriııe Frmı...a il<• f n~iltcrcnin haha
yı da Akdeuiz<lcki aıı latına) a İftİr~kc 
davet elli~ini ka) ılctmi,tir. 

I.itvinof, rrmı-a"' lngilterenin lıü· 
tiin Ak<lcniziıı kontroliinü cleruhcle et
mi~ o1nıalarmtlan clolayı memnuniyet 
beyan ey] emiş 'e lıiç hir hcyndınilel 
mukaHlcuin Sm y('t Hu yayr liizunı 
giirdiiğii tııkdirılP. ıli~er lıiitiin denİ7.

lcrdc oldtıh"ll ~ilıi \kılcııizdc ele hizzat 
kendi deniz km' etlerini bulundur -
mnk lınkkmr ihlal cdenıiyerP~ini P.

lıcmınİ) etle kaydetmi~tir. Lit' in of 
hunclnrı mnacla mulınriplik haklnrmın 
tanınma ... ı lıakkm<la lıiç bir kayt bu
lunmadığ111ı ınUşahede etmiştir. 

Litvinof. ,\ kdeııizıle korııanhk niha
yet lmlmadığı takdirde, ileride ha~ka 
tedbirll"r <liişiinmck lazungelcli~ini ilii· 
,.e ettikten onra f .. panyol r.umlıuri· 
yetine aicl ticaret gf"milerine hiç bir 
Jıirna} c lrnlı .. e<lihnemİ§ o im asma te· 
e süf eylcmİ§Iİr. 

Balkan ntantı namına ijz söyli
yen Purir;. Nyon anlaşma!ını umumi 
sulhu tarsin edecek hir amil olarak 
eelimlamıştır. 

Eden, muknYcle haklim ela fazla siiz 
~öylcnıck i tcıncdi~ini ve ııadec~ reis 
ile muralılıa ları tebrik ettiğini beyan 
etnıi~ ve dPmi, tir ki: 

Bizim j tcdiğiıniz hiitün aliıkadar 
memleketlerin samimi te::riki me~ai· 
ııi<lir. 

İşte hu, yaptığımız işi ,·r. ~arfetti
ğinıiz gayretleri tetvic ede«ektir. 

Ilnnnn iizcrine Nyon konferamı 
nihayet bulrnıı~tur. 
l İTALY \ M.EMt\~ DE(;fL 

Roma, 14 (A. A.) - Havas ajan· 
sı mulıallirindcn: 

h ·i malumat almakta olan İtaha 
malı~fili, Nyon kon{ır.ammda elde "e
dilmiş olan neticelerin Chigi sarayın· 
'da pek so~uk llir surette kar§ılanmış 
oldu~umı ~izlememektedir. 

Ev, ... rn hulyaya ayrılmış olan pek 
nınlıdud lıi e, kabule şayan gibi gö

riilmcnıekteılir. 

hnlyanın ha·sa iyetinin lıalyaya i· 
kinr.i derecede bir mevki ' 'ermek , u· 
retiyle cerilıedar edilmi§ oldu~u gibi 

Tyon itil8f ı. Chigi arayma tebliğ e· 
CJilmedcn cv,·el ne· reclilmek suretiyle 
'de ı·"rihcdar eclilmi~tir. 

llalilınzmla İtıı,lya ile Almanya a· 
ra ında mü a,·ereler devam etnu~kte· 
'dir. 1\l amafih. Almanyanm kontrol 
j~inin lıarfrinılc lnrakılmı§ olması ker 
fiyf"ti. İtalyanlarm erdetmekte olduk· 
ları otııütalcalara zemin te§kil etmemek 
tcclir. 

Bilınukahclf' So') et Rıı yanın kon
trol dan lıariç bırakılnıa~ı. f talyanm 
nazarı itihnra alına ma liizuın hi ~t>t· 
rnİ) cı·r~i kadar tabii lıir hadi e telik· 
ki ohııınıaktaclır. 
1 ·ctıJz FILO~U 11 \ZIHLANIYOR 

Lontlra, 14 ( \. A.) - ınirallik 
dairesi Cniro hafif krm·azörii ile hir 
filo kHh uzıınılaıı 'e P.kiz torpido 
muhrilıinılcıı ıııiirC'kl.f'fl ohtn ekiziıwi 
muhrip filo H kor .. anlı:!a kar~ı karakol 
\'nzifcsini ifaya i ... tirak etnıck Uzert 

· kdenizc hart"'ket etınP~e hazırlanmak 
ta oldu~ıınn hilc1'rmc1<teılir. 

Hare' ('tin knt'i tnrilıi, te ... hit ı>clil· 
mcmiştir. Filo. Ak elen ize 'a ıl ol<lu~u 
zaman hu clcnizdcki ıııulırih!rrin n:ık· 
tarı krr!<a hali~ olaraktır. 

Yunanistan da 
ı\tiııa. l ı ( Iluett i) - Ha H ,!,il 

Metak~ac: cliin cleniz ıınnınıi erkanı· 

harbive rei .. j ınirali Sakelarin ile 
uzun °nıüclclf't birlikte !:alı~mı~tır. Baş
Hkil \miraldı·ıı onra hariciye nezn· 

reli ) iH. ek ıneuııırlarivle de ıııun .,jj· 

ren m:~·aker,.Jnılc lııılıınıınışııır. ~i-

) a~i m:ılıf cllcrcle lııı ıııiizakcrclcrc]f' 
~yon konferansı ıııukarrcralından Yu 
naniı;tana tr.allfık etlen kr:-mın tathika· 
tı için hazırlıklar) apılmı~ olduğu :oiiy· 
lf'nmekteıJir. 

FRAN iZ - fNr;f rJz H 'v \ 
KUVVVETLER1 \RASI ·oA 
Londra, 14 (A. A.) - Salahiyettar 

ınalıafildc beyan olundu~una giire Ak
denizdeki kontrol i\i hakkımla na rl 
lr.~riki ınc.ai edrreklerinc dair İngil
tere' e Fransa anla~mı~larclır. 

Bn hu,.usla mıntakalar tah ... is cdil
ıııi~tir. Öyle ki, kabmcfa hir İngiliz 
gı-mi;.ine trcavÜ7; Fran ız ınmtaka ... m· 
ela da 'ııkuhulsa taarruza ıığravan ti
urct gemisinin vardıınma giclPlıilecrk 
tir. Yalnıı, lıalıriwliler araı-ııula değil. 
Franı=ız - f ngil iz lıa,· a ktı\\ etleri a· 
raımda da Hkı hir tc::riki mesai te 'i · 
olunacaktır. 

ROMA DAVET EDİLDl 
Nyon. 14 (Unı:-usi) - Romadaki 

Fransıı. f n~=Jiz cl~ilerine ltalyanın 
Akdeniz kontrolüne i~tirakini ela' et 
için lıariciye Ye.lili nf'zdindc teşeh 
lıü·te bulunmaları hildirilmi~tir. 

ROMA 'NIN CEVABI 
Roma. l ı ( ı\. A.) - Nyon anla~· 

malarına iştirak humsuncla kendisine 
yapılan clavete İtalya ,·erdiği cevapta 
'yon konf<'.ramt taraf mdan kararla~

hrrlan kontrol tr<lhirlerine nazaran 
ltalya' a nnrak Tirene ılı>niıi ayrıldı
ğını mü,alıede f'ttikten:nnra hu ><tıretle 
ilıclaii eılilcn , ·aziyctin ltalya için gay
ri kahul olıluğu kaydedilmektedir. 
İtalvanın Akdeniuleki havati menfaat 
leri.' e seyriecf ainin büyiik hir kıE-nu· 
nın kc-ndi münakalat yolları iizf"rindc 
vukubulma~ı İtalyayı diğer lıer hangi 
hir devlette 'e Akdenizin herhan~İ 
bir mmtakasmda tam hir miisa,·at ta· 
lehine mecbur bırakmaktadır. 1ta1yan 
hük\lmeti Alman hiikfıınf'tiyle bilitti· 
fak et' ap 'crıni,.tir. Londrada kayde· 
dildiğine g()re İtalyanın cevabında 
mii;;avatm bulunmamasının lf'klifleri 
kahul edilmez kılchğr zikredilirken 
hu hususa bir çare bulunduğu takdir 
de İtalyanın kararını deği~tircceği ya· 
zıh değildir. 

Musolinin mektubu 

Londra (Hususi) - lvining Is 
tandart gazetesinin yazdığına göre; 
lt{l].ya Pcııvekili Musolini, İngiliz ha§ 
vekili Çemberlayine bir mektup gön 
dermittir. Londraya henüz vasıl ol 
mayan bu mektubunda Musolini, in 
giltere ile Italya arasındaki münase 
batın iyiletmesi hakkındaki noktai 
nazarını izah etmektedir. Musolini, 
lngilizlerle tamamile ve kati olarak 
anlaşmak istediğini bildirmiştir. 

Musolini, ispanyadaki leL onerle 
rin kazandığı muvaffakıyetten sı:u 
rur duymakta olduğunu, maamafih, 
ltalyanların ispanya toprakları \izerin 
de hiç bir emel beslemekte olmad'k 
lannı ve Italya ile ln!l'iltcre arasında 
anlaşılamayacak hiç bir meselenin 
ortada mevcut bulunmadı~mı, söyle 

mektedir. 

Afrikada kom§tı olan iki büyiik 
devletin yakmla11abilmf'11İ · çin Millet 
ler Cemiyetinin bu defaki toplantı 

smda Habeşistanm ltalya hnkimive 
ti altında bulunduğunun tasdikine in 
gilterenin tavassut ederek muhalefet 
etmemesini M1"3olini bu mektubun 
da İstaemektedir. 

Eee manevraları 
Manevralarda Eaf~e~dl 

de bulunacak 
İzmir 14 (Telefonla) -Teşrini 

evvel bidaye~inde ya?ıla:~k olan ~on 
bahar manevraları hazırlıklarına bnş 
lanmıştır. 

Manevra sahası Ku{adası ve Ay 
dm mrntakasıdır. 

Aydın manevraları, :.on Trakya ı 
manevralarından daha f!eniş ve mu 
azzam olacak mühim miktarda piya 
de, siivari kuvvetleri, zırhlı ve motör 
lü birlikler ' 'e donanmamız da iş~i 
rak edecektir. 

Don<'nma ~ahillerimize Mker ihra 

cına 'al ışacaktır. l\1ane,·rn kumr.ında 
nı, Orgeneral F ahrettindir. 

Başvekil ismet lnönii de manevra 
larda bulunacaktır. 

Milletler cemiyeti 
ge ne l sekreterine 

me k t ubu 
Cenevre 14 (A. A.) - Türkiye 

:mriciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Milletler Cemiyeti genel Sekreterliği 
ne gönderdiği bir mektupta, Akde 
nizde sulhun tarsininin Avrupa sul 
hu için mühim bir amil olduğunu be 
yan ile 18 inci Milletler Cemiyeti a 
samblesinden Türkiyenin Milletler 
Cemiyeti konseyindeki azalığının tec 
didine karar vermesini istemek fik 
rinde bulunduğunu bildirmiştir . 

Seyit Riza 
Erzlncandan Elazlze 

"Underlldl 
Muhakeme edlleceklerln 
sayl•ı iki yUzeyakındır 

Erzincan 14 (Husuııi muhabiri 
mizd~n) - Seyid Rıza ile beraber 
yanında bulunan iki adamının İstic 
vapları yapıldı. Adliyeye tevdi edil 
mek üzere gönderildiler. 

Elaziz 14 (Hususi muhabirimiz 
den) - Seyid Rıza buraya geldik 
ten sonra mevkuf reislerle beraber 
muhakemesine başlanacaktır. Adli 
tahkikat ikmal edilmiş, mahkemeye 
sevkedilecekleri tamamile tcsbit e 
dilmiştir. 

Reislerden başka muhalefete işti 
rak edenlerin sayısı iki yüze yakın ol 
du~u tahmin edilmektedir. 

Muhakemenin çok meraklı safha 
lar arzedeceği anlaşılmaktadır. 

Japonların 
taarruzu 
(Üstara/ı 1 incide) 

mıştır. Hu yeni mevzi evvelkinden 5 
kilometre geride olup şimal garın 
dan Lotyene kadar hemen hemen 
müstahkem bir hat üzerind~ uzan 
maktadır. Bu yeni mevzi, muhtelif 
mmtakalardaki Çin ku \'Vetleri ara 
sında irtibatın teminine daha mi.isait 
tir. ve Japon harp gemilerinin top 
menzilleri haricindedir. 

Tahliye olunan mevziler, esasen 
alelacele ve fena tahkim olunmuştu. 
Bu mevziler beş hafta süren Japon 
donanmasının siddetli bombardıman 
ları neticesinde tamamile harap ol 
muş bulunuyordu. 

Çin tayyarelerinin f aaiyetleri 
Şanghay 14 (A. A.) - Çinlilerin 

bombardıman tnyyareleri, Asahi -
Maru adındaki Japon ha!'!tahane g~ 
misine bnmb:llar al111•5Jardır. Gemi 
hasara uğramıştır. F okat ~..:lefat yok 
tur. 
Japon h~s· .. ıı ... 11e pemis1n-- horıba 

Can ton 14 ( ı\ . /\.) - ~eş Japon 
gemisi, C'.flntnn ile Hn..-.u)· ~'"''? ara 
sınd" yn"ı rolcb k\in nlan Br>c-<\tipris 
kalcl~rnii h"rnb~rcl·m~n etmi~~ir. Ka 
leler. l""'Ukab-le-'e bulı,.1mushır. Bu 
sıracl<\ f aoon J....,rn ~emil•rine tnarruz 
etme!;: i;- ... re Çin t<>·"·arelf'rİ ha,,alan 
mıştır. T nvyrrl"ler ,lannn "'emilerini 
hnsarn ı•:.ratt•1 ·trı., s1.:ınra c1Dnmüşler 
clir. Kalt>l.erin de h<1snrn uğramış ol 
dui!u tahmin ediJ ...... ektedir. 

Jtalya - ,Japo TJ y ·1 
Tokyo 14 (Hususi) - Haricive 

nezaretinin Port'larolii Üçüncü En 
ternasyonal al~yhinde bir ittifak yap 
r.,-·~ iizc'"e ltalya ile Japonya arasın 
da bir takım müzakerat cereyan etti 
~.:~ .. rJair olan Şl\Yial,,.rı tekzip etmiş 
tir. Ayni zat ltalya ile Japonya ara 

'· · · '· -tret J") uahet!esi imzasma 
clair miizakerat cereven ettiğini bil 
d=r-~='I ise rle l--•1 itildfm Habeşistan 
ve M~n·ııkuo ile bir müna~e">eti o 
lu.., olmadı[{lnı tasrih e•memittir. 

rzm ' r - MuiJe yolun· 
do bir kaza 

Manevralardan sonra büyük bir lzmir 14 (Telefonla') lzmir Muğ 
geçit resmi yapılacak, l :ı:mir ve ı\y la yolunda bir otobi.isle bir kamyon 
dmdan huıııusi trf'n otobüslrr hare . çarp•ştr, yolculardan berber Osmanın 
ket e~tirilerek geçit. :esmindf'! bulun ı kolu kırıldı, i!;i l;i:i <'~tr surette yara 
mak ısteyenler getırılecekth·. landı. 

Bir ahbap ziyareti esnasında 
ölen mamur 

İzmir telgraf gişe baş memuru B. 
Cemal İz.mirde Değirmen dağı ma 
hallesinde Nazimiye sokağında 32 
numaralı evde ölü olarak bulunmuş 
tur. B. Cemalin ölümü, bidayette es 
rarengiz ve şüpheli telakki edilmişse 
de müddeiumumilik-;e yapılan tahki 
kat neticesinde hadisenin bir kaza 
dan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

B. Cemal bir kaç gündenberi ra 
hatsızdır. Posta memurları arasında 
bulunan Bn. Sabiha kendi~inin ya -
kın arkadaşıdır. B. Cemal Bn. Sabi 
hanm evinde ölmüştür. Se n giinler 
de Bergama posta memurluğuna ta 
yin edilen Bn .Sabiha lzmirdcn ayrı 
lacağı için hadise gecesi R. Cemal 
kendisini ııörmeğe ritmiştir. Eski ta 
mdıklanndan bir zatla refikası oraya 
gelmişlerdir. Hep beraber yemek ye 
mişler, B. Cemal ki.içiik bir şişe rakı 
içmiştir. 

muştur. Telgraf müdürlüğü vaka ' 
dan haberdar edilmiş ve gişe merrı~ 
!uğuna aidmua melat ve kasa mühof 
altına alınmıştır. . 

B. Cemal düşmekten mütcvelht 
bir nezif veya kalp durmasından öl· 
düğü tahmin ediliyor. Hadisede kast 
olmadığı anlaşılmıştır. 

N IZİLT.I DUKl H f'AHUİK f'I 
NFY İl.K KUMAŞI 

Nazilli basma ve dokuma korrıhi: 
namız, bir heyet huzurunda evvelki 
g iin fonliyete geçmiş ve ilk kurnııŞ~ 
cıkarm1stır. Fabrikada montaj işlerı 
tnmam;n bitirilmiştir. Dfaktefek hıı 
zı noksanlıkların ikmalinden sonrt' 
tam ve darmi olarak işlenıeğe başla 
yacak ve küşad merasimi de yapılıı 
caktır. . 

Nazilli kombinamızın ilk nıanıulıı 
tından olan bir top basma, fabrik3 

müdüri.imüz tarafından oradan ge • 
çen bir tavyarecimiz1e ve lzmir be~t: 
d;vf' reisi Or. Bchret Uza g(;nderfT1 1~ 

J , h~ 
t ir. Bu kumaş lzmirde fuarda tcŞ 1 

ed"l,.cektir. 
Nazilli fabrikamızın ilk mamu18t1 

olan bu basma, Avrupa kumaşlııtfl' 
dan farksız ve evsaf itibarile çok dıı· 
ha giizel oldu~ gibi, deseni tat1111 

men Ti.irk mühendisleri tarafında!' 
ve Tiirk zevkine göre hazırlanJ1llf 

Saat 22,30 da diğer misafirler ay 
nldıktan sonra B. Cemal evde yalnız 
kalmışt::-. Faknt az sonra fenE\laşan 
B. Cemal. evin alt katma inerek ,.,..i. 
desini temizlemek mecburiyetinde 
kalmış ve tekrar merdivenden yuka 
n çıkarken birdenbire düşmüş, boğa 
zı, merdivenin kenarına çarparak be 
rele\ımi§tir. B. Cemal. biraz sonra öl 
m\.işti.ir. Hadise derhal zabıtaya ha
ber verilmiş ve miiddeiumumi mua 
vini B. Nadir Ener, tahkikata el koy tır. 
..,....~....-~~~~~~-~~~~-~----~~-~~--=---~ 

Mühim bir şayia 
( Üsıyaı11 l İncide.} 

dairesi bir lngiliz harp gemisinin Go 
los açıklarında bir Sovyet petrol ge 
misini torpillemek üzere bulunan bir 
denizaltıyı yakalamış olduğuna dair 
bir Yugoslav gazetesinde intişar et 
miş olan haberlerden ademi mallı~at 
beyan etmektedir. 

Buna benzer bir haber bu gabah 
Londrada da şayi olmuştur. Bu ha 
herde bu harp gemisinin Malaya 
ıırhlısr olduğu ilave edilmekte idi. 
Halbuki bu zırhlı. Mondrosta demir 
lemiş ve amirdlik dairesine yalnız 
c-raya vusulünü işar ed'!rek hiç bir 
hadiseden bahsetmemiştir. 

A tinadan gelen mallımat 

Atina 1 4 ( A. A.) - Havas ajan 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bir Sovyet petrol geınisini Volos 
·n1da torp:l:erken bird~nizaltı ge 

misinin bir ln~iliz kruvazörü tarafın 
dan yakalandı~·na dair çıkan haber 
ler hakkında burada katiyen ademi 
malumat beyan edilmektedir. 

lzınfrde pamuk fab" 
rlkası yandı 

lzmir. J .11 (Tele fonla) - Şehid~ 
de pamuk mensucat fabrikasın 
yangın çıkmış, kağıd ve üstüpi d:Ç 
lan y;\nmrştır. Zarar üç bin lirıı Jil 

ı: abrika 2 S bin liraya sigorta 
mişti . 

Tür kiye yilzme 
bl r lnclllklerl 

İzmir 14 CT elefonla) - Tür1'İ~ 
yiizme birinciliklcrineyar ından ş e 
ra Karşıyakada yeni yapılan Y~ 
havuzunda başlanacak, mü.eb lf' 
ra lzmir, Ankara, Kocaeli, Ants ~ 
ve Mersinden 36 kişi İştirak edeG 
tir. 

Elek t r lk ~lrketl de" 
legelerl A nkaradB 1' 

Ankara 14 (Telefonla) - ~~)e 
trik şirketi delegeleri B. Döbunı ~e 
B. Bilaru dün şehrimize geldiler J'I~ 
derhal nafia vekaleti ile temaslııtl 
boşladılar. ·~ 

Delegeler tam salahiyetle ş~hrı 1' 
ze geldiklerinden müzakerelerırı ı;e 

Ba Ik 8 n gU r eş ı e r l :yakında bir anlaşma ile neticelen 
ği umulmaktadır. t 

haşlıyor tzmrrın methur sabık•~'~e 
1 

. ırııro 
zmir 14 (Telefonla) - Milli gü lzmir 14 (Telefonla) - ıı. ıo1' 

reş takımımız bugün B"lndırma eks bir çok hırsızlık, Ye soygunc\l dll 
pr~~ae ~eldi. Cuma güni.i başlayacak yapmış olanAfidi Mehmet AfyoOıt1' 
olan Balkan gi.ireşlerine Rulgaristan jandarmalar tarafından yakalarıBr 
· · ~ TP'\vudlı.ık istirak etmiyecektir. Jzmire gönderilmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----___,.,, 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
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Harici Askeıi Hıta- ı 
atı ilanları 

Jstanbul Belediyesi ilanları 

~nü ıı!~:mmen bedeli 12300 lira olan 600 ton Süpenıiman 24 • 9 • 931 cuma 
"aktır. 15·30 da kapalı zarf usulü ileAnkarada idare binasında aatm alma· 

Çorum ganıiz.onundaki kıtaatın ih. 
tiyaçlan için 200000 kilo un kapalı . . 
zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. Fatih yangın yerınde Çırağı kazma 
Muhammen bedeli 23000 liradır. Şart- m~al~eainin Sultanselim sokağında 

Sahası Bir metresinin İlk teminatı 
M. murabbaı Muhammen B. 

• 
l3u işe girmek iste • 1 · 9 · ~tt.i~i • . sen erm 22.50 liralık muvakkat temin=-.t ile kanunun tayın namesini görmek isteyenler her gün 15 ıncı adada 7,04 1 0,52 

J 
0 'esıkaJan ve Naf' ··t · · ·· t 4.30 . ıa mu eahhıtlik vesikası ve teklifle:ini aynı gun saa 

Şaz-~ kadar komısyon reisliğine vermeleri lazımdır 
öğleden sonra komisyondan bedelsiz Ak~ra! yangın yerinde Mesıhpaşa 

l'eseııu a.nıeler paruız olarak Ankara da malzeme 
0

dairesinden Haydarpaşada 
~ ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5920) ' 

alabilirler. !halesi 30 Eylül 937 per. 43 uncU adada. 33,60 2.50 6,30 
şembe günil saat 15 de Çorum Ordu Y~arıda semti, sahası ve muhammen bedelleri yar.ılı bulunan .arsalar sa. 
gı: .. ··:-~ ıdadır. ı ·uvakk::t ~Jminat tılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamelerı Levaıım 

1725 liradır. Talipler şartnamemizde- MildilrJüğünde görülebilir. lstekliler hizaalrmda gösterilen ilk teminat mak· 
~"ildar Bölge Tahsil DfrektlJrlllğDnden: 

lıı llit;{!ekap~ M~liye Şubesine eski yıllar kazanç vergisinden 638.73 lira borç. 
•t11de b Tacırlcrınden Dursunzade Mehmet Alinin İ§bu borcundan dolayı uhde
~ l uluna~ Erenköy Sahrayıccdit nı ahallesinin Yalıboyu sokağında 23, 25 ve 
deıı s s~yı~ı bır bap dükkan ile bahçesi hane ve deposu 5250 lira bedel ü?.erin. 

ki §eraiti haiz olmalıdırlar. İstekli. b.~z veya mektubile beraber 30. 9 • 1937 perşembe günü saat 14 de Daimi En. 
!erin teklif mektubu ile teminat mak. cumende bulunmalıdırlar. (B.) (6200) ----buzunu ihaleden bir saat evvel komis. l 7 /EylUI 937 Cuma 1 -250 
yona vermeleri 15.::-::· • -. (356) (5743) 18 ., ,, Cumartesi 251-350 

• • • 20 ,. ,, Pazartesi 351-500 

1 
a ılıga çıkarılmıştır. 

~ık~·alei. evvcUyesi 27. 9 • 937 tarihi ne müsadif pazartesi günü saat 14 de 
1etilc ~~ ~'ı.aymakamlığında icra edileceğinden talip olanların % 7,5 pey akçe. 

ırl kte Kadıköy Kazası Kayma kamlrğı İdare Heyetine müracaatları. 
..........___ (58i7) 

Merzifondaki kıtaatm ihtiyacı olan 21 ., ,, Sah 501-700 
150 bin kilo un kapalı mrf.la alınacak. 22 ,, ,, Çarşamba 701-005 
tır. Tahmin edilen bedeli yirmi bin i. Belediye emekli ve öksüzlerinin Ey lül 937 Uç aylıkları yukarda yaıılı gün-
ki yüz elli lira olup muvakkat temina. lerde Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin mail§ cilzdanlan \e 
tı 1519 liradır. İhalesi 17 Eylül 1937 nüfus tezkerelerile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. (B.) (6191) 
tarihine tesadüf eden cuma günü saat . . . . 
l5 d M rzU d . t 1 Bcherıne 2,5 Jıra kıymet konan Şc hir rehberinın perakende fıatınm 150 

~ e on a garnır.on sa tına m_a kuruş ve kütüphanelere mahsus toptan fiatmm da 125 kurup indirildiği ilan Dahiliye Vekaletinden: 
~ - Vek~lctçe alınacak 270 teneke Benzin açık eksiltme.re konmuştur. 

~ içi~d: :ksıltme 1 Teşrinievvel 937 cuma günü saat l5,30 da Vekalet bina. 

3 planacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

komısyonunda yapıla~aktır. . steklı. olunur. (B.) c6196) 
lcr mezkur şartnamcyı komısyonda 

görebilir. İsteklilerin ihale saatin. Belediye motörlü nakil vasıtalarına JUzwnu olan muhtelif boyda iç ve dı§ 
den bir saat evvel 2490 sayılı kanuna lastik kapalı zarfla eksiltmeye konul mll§tur. Bunlarm hepsine 9000 lira be. 

4 - Muhammen bedel 897 lira 75 kunışt~. 
5 - Muvakkat teminat 67 lira 34 kuruştur. 

llıflta - Şartname.;i görmek \'e almak :isteyenler Vekalet Lc\·azım Bürosuna 
6caat ederl~. Şartname için para alınmaz. 

tr?ı1 ha~ 1ste~Iııe: 1 Birinciteşrin 937 cuma günü muayyen saatte teminatla. 

göre tanzim edilmiş teklif mektuplan. del tahmin olunmu§tur. Listesile şart namesi Levazım Mildilrfüğündc göril!e
nr komisyona vermeleri. (358) (5745) bilir. Eksiltme 27 • 9 • 937 pazartesi gilnll saat 15 de Dainü Encümende ya. 

• • • pılacaktır. İstekliler 2490 N. 1r kanun da yazılı vesika ve 675 llralrk ilk teml-
Eskişeh irde yaptırılacak bir çift nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplannı havi kapalı zarfları. 

hangar kapalı zarfla eksiltmeye konul. nı yukarda yazılı gllnde saat 14 de ka. dar DafmI Encümene vermelidirler. Bu 
muştur. İhalesi 2 • 10 • 931 cumartegi saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (60!57) 

len :Komısyona müracaat etme lcri. (3384) (6188) 

Deniz Levazım satlnalma komtayonu H•nları 

~li ~üda!'aa Vekal:ti Dz. Merkez Levazım satınalma komisyonund~.= 
~r ~un ed·ı·lcn bedeh 2500 lira olan bir adet kamyonun J>V:'1rhkla muna
qlet· ~' - Eylul - 1937 pazartesi gilnüsaat 14 de Ankarada Millı Müdafaa ve
~tıle 1 • bınasm.?aki komisyonumuzda yapılacaktır. Şartnamesini görmek iste
'aatt tın her~, pazarlık münakasasına iştirak edeceklerin de mezkur gün ve 
~lira c 187,5 lırahk teminat mektupları ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza 

caatıan. (6030) 

l • • 
bık· -: Kasımpaşada bulunan Deniz 
~il ıınevı Müdürlüğünde birikmiş o-
~tıllı (7600) kadar ylinlü ve pamuktu 
193

7 
aş v~ ~ösele kırpmWarr 20 Eylill 

~O sa tarıhıne rastııyan pazartesi gU. 

* bu husustaki şerait te komisyondan 

öğrenilebilir. 

3 - bteklilerin, % 7,5 pey akçe
si olan (45) lira (60) kuruşu !stanbııl 
Defterdarlığı muhasebe Müdürlüğüne 

at 14 de pazarlıkla satılacaktır. 
~ İ3eher kilosunun tahmin edilen yatırarak mukabilinde alacakları mak. 

t 8} .kunJ§tur. buz veya banka mektubu ile ve belli 

dUr;: İşbu kırpıntııar,_meztar Mü.. gün ve saatte .Kaamıpqada bulunll!l r h"' gün görillebileceği gibi, lı:omiııyona milracaaUarı. (6176) 

stanbul sıhhi Müesseseler artırma 

~UM~ll~A~aradaKK~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r 
kileti Satmalma Komisyonunda yapı- 1 1 
Jacaktır. nk teminat 9529 lira 67 xu. latanbul Komutanhlı H•nları -
ru§tur. Şartname ve keşif ve projeler •••••••••••••••••••••••••• .. 
828 kuruş mukabilinde M. M. V. Sa· İstanbul Komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve mUeueut hayv&• 
t~nalına Komisyonundan alınır. Ke. natmın ihtiyaçları olan yulaf satın alm acaktır. Mıktarlan ile muhammen tutar 
§if bedeli 165593 lira 42 kuruştur. Ek. lan ilk terninatlan ve ihale günleri He ihale saatleri ve münakasa şekilleri ~'l· 
siJtmeye girecekler kanuni teminat ve ğıda gösterilmiştir. 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ madde. Cinsi Mik-tan Jfulıam- ilkte- /haki ihale Münakaaa 
lerinde yazılı belgelerle idari şartname Kilo men tutarı minatı Gü1ıü Saati Şekli 
nin 4 cU maddesinin F f ıkrasmda ya- Yulaf 500,000 28, 750 2157 5 / 10 -; 937 15 Kapalı zart 
zıh ves~kalarla birlikte teklif mektup. ., 350,500 20,154 1512 5 ı 10 / 937 15.20 ,, ,. 
Iarmın ıhale saatinden behemehal bir " 72,000 4,320 324 5 / 10 / 937 15,45 Açık eksilt. 
saat evvel Ankara M'. M. V. Satma]· ,, 75,000 4,500 338 5 /. 10 / 937 16,15 ,, ,, 
ma Komisyonuna vermeleri. 

(399) (6118) Nümune ve şartnameleri hergün öğleden evvel komisyonda görillebılır. 
• • • İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 

!zmirde Guiemirde yaptırılacak 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı vesikala riyle beraber ihale saatinden en az hır 
atölye inpatı kapalı zarfla eksiltmeye saat evveline kaaar leldif mektuplaiinı ~1ndıklrda Komutanlık satınalma ko-
konulmuştur. Keşif bedeli 272 bin li. mi!yonuna vermeler!. (6072) 
radır. İhalesi 1 . 10 - 1937 cuma gil. • • • 
nü saat 11 de M. M. V. Satmalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Şartname 

ke§if ve projeler 1360 kuruşa Ankara 

ralık ilk teminat makbuz veya mektup
lan jle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Un. 

~i. ~ksiltme komisyonundan: 
1\as Numune hastahanesi 1937 senesi ihtiyacı olan 106 kalem ilaç ve sıh· 

• ·:!eın~ açık eksiltmeye konulm~ tur. 
t ·, k Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve 1çtimaf Muavenet Müdürlüğü bina. 

< Urulu Komisyonda 22 _ 9 _ 1937 Jilnil saat 14,30 da yapılacaktır. 

M. K V. Satınalma Komisyonundan 
alınır. İlk teminat 14630 Jiradır. Ek. 
siltmeye gireceklerin kanuni teminnt 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU mad. 
delerinde yazılı belgelerle idari şa~. 

Çerkesköyünde gösterilecek ma. 
halde bir pavyon kapalı zarfla ihalesi 

8 ı incfteşrin 937 cuma günil saat 16 

da yapılacaktır. Muhammen keşü be. 

deli 30424 lira 64 kuruştur. Şartna. 
mesi hergiln öğleden evvel Komisyon
da görülebilir. İsteklilerinin 2282 lL 

cü maddelerinde yazılı vesikaları ile 
beraber Jhale saatinden en az bir saat 

evveline kadar teklif mektuplarım 

Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko. 
misyonuna vermeleri. (6201) 

namenin 4 cü maddesinin F fıkrasm. ---------
da yazılı vesikalarla birlikte teklif Jstanbul Sıhhi Müesseseler artırma 
mektuplarının ihale saatinden behr. 

mehal bir saat evvel Ankara M. M. V. Ve eksiltme komisyODUDdaD: 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

::ı ...._ Muhammen fiat l815 liradır. .ı 
"-M a: ~ uvakkat garanti: 136 lira 13 kuruştur. 
s ...._ İstekliler §art.name ve listeyi her giln Komisyonda görebilirler. 

';ı ...._ İstekliler cari seneye aid Tic.ı ret Odası vesika."ilc 2490 sayılı kanun-
(400) (6119) Erzurum Nümune hastahanesine lazım olnn 148 kalem ilaç ve sıhhi mal. 

• • • :r.cmc açık eksiltmeye konulmuştur. . . . _ 

. ~lfı beJ J • • kb '-.'.~lli p~ ge er ve bu ışe, yeter muvakkat garanti ma uz veya banka mektubu 
~n ve saatte Komiayona gelmeleri. (5924) 

"ııkara Merkez hıfzıssıhha MUessesesl 
1 &atınalma komisyonu RefsJlğJnden: 

'Ollıi k - Eksiltmeye konulan i~: Muhammen bedeli 15950 lira olan 550 ton 

2 ok kömüril kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~a ko:._":"" Eksiltme 25 / 9 / 1931 cumartesi günü saat 11 de müessese satınal· 

.. llsy0 3 nunda yapılacaktır. 
t · - Şarrtname müessese muhuip mutemetliğinden temin edilebilir. 

~ltliıı~;. Eksiltmeye girebilmek için is teklinin 1196 lira 25 kuruş rnU\•akkat 
li li~ttı \crınesi ve ayrıca asgari 10000 liralık kömür i§i yaptığını tevsik etme 

5 dır. 
~in~ - M\ıvakkat U-minat hudut ve sahiller sıhhat Umum MOdUrlüğü ve.ı-

6 Yatırılacaktır. 
~~\'eli~ - Teklif mcktuplannı yukarıda 2 nci maddede y~h saatten l saat 
~~t'iliı-. enkadar satınaJma komisyon reisliğine getirilerek OJa.kbu.ı mukabilinde 
~it ge"~!~rf::n mühür mumu ile iyice kapatılmıt rhnası prttır. Postada o-
~,.,ler kabul edilmez. (3267? (6033) 

Türk Hava Kurumu 
Süyük Piyangosu 

6 
~ ~?cı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 

tki adet per · imal makinesi k 1 _Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdilrluğil bına-
çın apa. 937 b ·· il t 15 d yapılacaktır 

1r zarfla eksiltmeye konmuştur. Be. sında kurulu Komisyonda 22 - 9 - Çar§aIIl a gun ısaa e · 
deJJ 18500 lira olup ilk teminat parası 2 - Muhammen fiyat 1476 lira 15 kuruştur. 
1387 lira 50 kuruştur. 1halesi 18 Bi. 3 - M'uvakat garanti: 110 lira 72 kuruştur. . 
rinciteşrin 1937 pazartesi günU saat 4 - lstckliler şartname ve lısteyj her gUn Kom.isyonda goreblhrler, 
15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 5 - İstekliler cari seneye aid Tica ret Oda~ı vesıkasile 2490 sayılı kanunda 
sayılı kanunun 2 ve 3 ij.ncü maddele. yaz.ılı belgeler ve bu işe yeter muva~kat garanti m~kbuz veya banka mektubu 
rinde istenilen belgelerile birlikte temi ile birlikte belli gün ve saatte Komısyo na gelmelerı. (5293) 

nat ve teklif mektuplanru ihale gün ve kur komisyondan aldırabilirler. İstek. ma komisyonunda yapılacaktır. lıstek. 
saatinden en geç bir saat evveli. Od d k ıı·1er aııırtnamesini mezkQr komisyonda liler ihale giinil Ticaret as,n an a. ,.... 
ne kadar Ankarada M.. M. V. satına!. . "b görebilirler. lısteklilcrinin ihale su.. yıtıı bulunduklarına daır vesika ı raz 
ma komisyonuna vermeleri. edeceklerdir. Artırma ve eksiltme ka. tinden bir saat evvel 2490 sayılı ka. 

• ,,. • (341) (5715) nunun 32. 33, 34 maddelerindeki esasa nuna göre tanzim ~ilmis teklif mek. 

k •stekl'I · klerl tuplarmı komisyona vermelerı. 
Beher metresine tahmin edilen fi. uygun olara ı 1 erın verece (354) (5741) 

at 30 kuruş oian 430 bin metre haki teklif mektupları 16 Eylill 1937 per. 
utarhk bez kapalı zarfla alınacaktır. §Cmbe günü saat 15 de Trabwn Satın. 

alma komisyonuna verilmit olacaktır. 
Ş,..rtnamesini 645 kuruşa almak ve ör. (35l) (5739) 
neklerini görmek i.rteyenlerin her gUn " ,,. • 
komisyona gelmeleri. !Ik teminatı 7700 

167 
bin kilo una talip çıkmadığm-

Eskişehir garniwnununda yaptınla. 
cak olan \'e bir adedinin keşif bedeh 
2451 lira 69 kuru§tan cem'an 19313 
lira 52 kuruştan ibaret bulunan sekiz 
depo kapalı zarfla eksiltmeye konul. 

muşttır. Mu\•akkat teminatı 1471 Jıra 
01 kuruştur. Keşif plan \'e şartnan1e. 

~Uyük ikramiye: 200.000 Liradır. 

liNldır. İhalesi 27 - 9 • 937 pazartesi dan kapalı zarf usuUle yeniden eksilt. 
gilJıiJ saat 15 dedir. Milnakasaya gi. meve konulacaktır. Aynı e,•sa! ve §('. 

recekierin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 rait dahilinde olup unun beher .kilosu. 
cil maddelerindeki yazılı vesikaları ile na 14 kuruş fiyat tahmin edilmiş \'e 
teminat ve teklü mektuplarile ihale muvakkat teminatı 1754 liradır. Tek. 
saatinden en az bir saat evvel Ankara. lif mektuplan l6 _ 9 . 1937 pcrşem. 
da M. M. V. Satınalma Komisyonuna be "'"'nU saat l!S e kadar Safranbolu 
\'ermeleri. (376) (5909) s .. 

• • ·• komisyon reisliğine teslim edilecektir. 

!eri Eskişehirde levazım Amirliği satın 
alma komisyonunda görülcbılır. Eksılt 
mc 20 Eylill 937 gUnU saat lG da EL 

k;şchır levazım amırliği satınalma ko. 
misyonunda ynpıl3cakt1r. l\apalı zaı f. . . . (352) (5740) 

Trabzon gunızonu 1çın iki yUz elli • • ~ 
altı ton un kapalı zarfla eksiltmeye 

13und 5 000 ıo an baş!< a : 40.COO, 25.000, 20.000, 1 • 
.Cco liıaiık iJoamiye!erJe ( ~ 00.(00 ve 50.000} 

() liralı~< iki ade t mükafat vard1r. 
~ıı~t ık kat : 
~ttniıatn hcrl~es 7 -birincitcırin-937 günü ak§amına kadar biletini deiit· 

&Q ulunnıalıdrr. 

konulmu§tur. Tahmin edilen bedel 0 .1 Merzifondaki kı:aat hayvanatının 
tuz bin yedi yüz yirmi liradır. !Ik te. Ihtiy:ı.cı olan 415 bın kılo arpa kapalı 
minatı iki bin ilç yüz dört liradır. Ek. :zarfla alınacaktır. Tahmin edilen be. 
siltme 16 Eylill 937 per§embe gilnU sa./ deli 18515 liradır. Muvakkat teminat 
at 16 Trabzon Satmalma komisyonun. 1388 lira 67 kuruştur. İhalesi 17 - 9 • 
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 9.37 tarihine tesadüf eden cuma günü 
istiyenlerin 30 kuru§ mukabilinde mez. saat 16 da Menifon garniwn satına!. 

Jar saat 15 te kadar komisyon 
Başkanlığına \ crilmclıdır. Jstcklılc. 
rın bu gıbi isleri yaptıklarınn dair Na. 
fıa Mechsindcn almı§ oldukları 937 
sene3ine aid ehliyet \'e Tıcaret Odum. 
dan meli \8Zıycti tc\·s.ık eden diğer biı. 
tün \'esaıkı komisyona ıbrt.ı:a mecbur. 
dur. (355) (5742) t&ı-ihten soma bilet UzerindekJ hakkı salrrt olur .• 
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Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir miiessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyar\ olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmHlünü temin eder... Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

ii M Ü H EN O J S K ( S M 1 Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. 
§ il KA YiT GONLERI: Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar 7 eylulden sonra her gün = Fazla malOmat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 
E2 DERSLER: 22 Eylfıl çar§amba günü başhyacaktır. Leyli talebenin 21 eylı11 salı akşamı mektepte bulunması lazımdır. 
1§ Erkek kısmında nihari kayıd günleri 18 eylül cumartesi ve 20 eylül paztırtesi günleri, kız kısmında ise 20 
i; eylül pazartesi giLıü saat 2 den 5 e kadar, ve 21 eylül salı günleridir. 

•m~ınmııtnııııııımıımıımııımıııımmıımıımııımıımııınıı~ıımınııı~ıımıı~mıııımıınıııımıımı~ıınııılmınııım~nııınıııımıımm~mooooııım~ınııımıııı~ıooııınııınıı~•mımııım Jm~11ı1!Dlınıı1 ·--------GECE L·G CJ N SEL 
Kız- Erkek c CLKC Li ELER"' Orta-Lise 

(Eski : 1 N K 1 L A B) 

Kuranı, DtrektUrU: NebDcğDlYI HaırtnHdlft CDlklYımerıı 
Resmi Okull~ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. isteyenlere 

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

Beşiktaş: Vıldız - Eski ŞemsUlmekAtlp 
• GUndUzlU GÜ OeceU 

ş 
KIZ-ERKEK 

Yuva - ilk - Ort!I kısımlan havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca 

ıraoebe kaytdluınıa başoanmoştoıra ~ceoe edDnft:E 
Kayıt muamelesi her gün yapılır. Telefon: 42282 

~~~~~_..;.--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~~--~ 

l
~ll ~~~~~~~~~~~ TelefDn : 42517 ~~~~~~~~~~!!!!!!!~, 

Nişantaşında Tramvay ve Sekayık Caddelerinde: 

ı:~ATILII Şi [i TE:RAKKi LiSESi IGÜNDUZLÜI 
ANA. İLK. ORTA • LİSE KISIMLARI 

Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. Fransızca, AJ..oıa.n. 
~]ca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından ba§lıyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. Okul, hergü.n saat 10 .11· 
~ arasında açıktır. , ~ --
1 L

evazım amirliği 
ilanları 

.. lllİ ....................... ~""'~.~~ .... 1111!!1 ... !ll!l!I ... 

lüne başlanacaktır. Gilndü.z ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah 
name mektep idaresinden istenebilir. bilir. Her husus için Bursada Kız 

lisesi direktörlüğüne müracaat edilmesi. ( 4997) ' Nafıa Vekaletinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahı kanal\anndan .Jlı' 

kanalının 7 T 510 uncu kilometre!inde yapılacak büyük Şilt i.n§a&tı. 
Keşif beddi "116,7'7" lira ''6" ku fll§tur. ıt 

·-----• Oecell - OUndUzlU 

Üsküdar 
Mekteb eylQI 2a inci Sah gUhU açılacaktır. 

Li n iZ 
• 
1 

Kayıd için hergila saat 9 - 12 ye kadar müracaatlar kabul edilir. 
Adres: B~ğlarbaşı, Telefon: 60474 

Is tan bul I 

Tramvay Şirketi 
ilen 

İstanbul tramvay şirketi 1937-1938 mektep senesi zarfında tramvay hatla
rında tenzilatlı tarife ile seyahat et mek hakkını bahşeyleyen kartların kay 

dına 10 eylül 1937 tarihinden itibaren b~layacağını mektep ve üniversite 

Milteahhit nam ve heş~bı.n& 250 2 - Eksiltme, 21 Eylül 937 tarihi ne ra.stlıyan Salı günü saat 1:5 de r:~ , 
adet Çadır direği 20 • 9 - 1937 pazar. Vekaletinde Sular Umum Mi:dürlUğU Su Eksiltme Komisyonu odasında )(&f 

tesi günü saat 15,30 da To~hanede lı zarf usulile yapılacaktır. . ıe~ 
Lv. Amirliği Satınalma Komısyonwı· 3 - İstekliler, eksiltme ~artnaıne si, mukavele projesi, Bayındırlık ı.ş ltll' 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be. genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi ''5" lira ''84" kuruş bedel JJltl 
deli 375 lira~. . bilinde Sular Umum MüdUrlüğiinden alabilirler. ltlı; 

İlk temınat.~ 28 lır~ 13 k~~ştur. 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;. "7087" .lira. ''50" k~~ 
Şartname ve numunesı I\.omıs~ond-ı muvakkat teminat vermc!eri ve laakal • 50000" lıralık mUmasıl Na!ıa ış .. rt' 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko_ taahhüt edüp muvaffakiyetle bitirdiğbP. ve bu kabil işleri başarmakta kabili) et 
misyona gelmeleri. (132) (6182) ti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden almmı:; müteahhitlik vesikasını ibtsı 

• • • l . 
~~ ~ 

Piyade atış okulu için inşaat mal- İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat~ 
zemesi i 7 I 9 I 937 cuma günü saat line kadar Sular Umum Müdürltiğüne makbuz mukabilinde vermeleri 1 

15,30 da Tophanede Lv. amirliği satın- dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2948) (5576) 
alma komisyonunda pazarlıkla alına-

caktır. Keşif bedeli 503 lira 56 kuruş- Jandarma Genel Komutanlığı 
tur. Teminatı 75 lira 53 kuruştur. Ke-
şif ve şartnamesi komisyonda görüle- Satına ima Komisyonundan: teıı· 
bilir. İsteklilerin belli saatte komisyo- 1 - Toptan \·eya kösele ile perçem ve vakete ayn ayrı en ucuz fiyat dört 
na gelmeleri. (124) (6052) lif edene ihale olunmak kaydile kırk bin den elli bin kiloya kadar kösele ~09.931 ZAYİ EHLİYETNAME bin kilo perçem ile otuz bin kilodan kırk bin kiloya kadar vakete alımı 2v 

talebelerine ilıin eyler. 
Alakadarlar pazar ve bayram günle- ri harie} olmak 

S.30 dan 12 ye ve 13.30 dan 17 ye kadar. 

İstanbul seyriseferinden aldığım çarşaIPba günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle yapılacakt~r. . ·e z49 
üzere hcrgün saat 4307 numaralı kayıkçı ehliyetnamemi 2 - Bir kilo kösele "169" bir kilo perçe~e 100 ve bır kilo ~ak~t~,, "'J' 

ka bettim. Yenisini çıkaracağımdan kuruş fiyat tahmin edilmiş köselenin ilk temınatı "5475" perçcmın 3 

Cumartesi günleri saat 8.30 dan 12 ye kadar. 

Müsbit evnklariyle beraber Galata da Söğüt sokağında (Tünel arkasında) 

Hareket kalemine müracaat€debilirler, 

hil~mü olmadığını ilan ederim. ketenin "6230" liradan ibaret bulunmuş tur. a.bilit• 
Tophane. Sirkeci iskelelerine 4307 3 - Buna aid şartname "991" kuruş karşılığında komisyond~ alın ıxıil''t 
numaralı ehliyetname ile mukay- Eksiltmesine girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge v~ ıl~nteeıceiJt• 

yet kayıkçı Salih Osman makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mekt~plarmı bcllı gu 
D; RE/(. 1ö R L U Ji. · me saatinden en geç bir saat evvel komisyona vermış olmaları. l) 

Zayi (3092) <~ 

Y •• k k z E •• . Tek yük arabo.nım 1969 numaralı _.. 
u se ıraat nstitusu pl~kasını k~~be~~im. Yenis~ni çıkara- Siyasal bilgaer okuluna kabul şartla•" 

R . } d cagımdan hükmu yoktur. (23107) d rıf ektor üğün en: Emine Siyasal blıgller okulu dlrektörlüğUn e ·dir 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isim!eri yazılı allı kalem eşya Zay] Siyasal bilgiler okulu yüksek der.! celi bir meslek ve ihtisas mileSS~~~ s• 
kapalı zarf usulilc, eksiltmeye konul muştur. 1138 numaralı şahadetnamemi zayi Son sınıfta okurlar Mali, İdari ve Siya si şubelere ayrılırlar. Kırktan son ~ 

2 - İhale 4 _ 10 · 937 tarihine rast hyan P.azartesi günü saat 15 de Yüksek ettim. Yenisini çıkaracağım. (23109) 1ınacak talebe Maliye VekUeti hesabm.1 tahsil edeceğinden bu okurlar 
Enstitü Re!dörlük binası Komisyon od'tsında yapılacaktır. Mehmet nıfta mali şubeye ayrılacaklardır. ka.ra.d' 

3 - Muhammen bedel 8555 ve mu \•akkat teminat 64~ liradır. Namzed kaydı 25 Ağustos 1937 den 25 Eylül 1937 ; e kadar An baftJ 
4 - Teklif mektuplarının ihale gü nU saat 13 de kadar makbuz mukabilin. - Birinci sınıf Operatör- Siyasal B:ligler okulunda, !stanbuldu. Yüksek öğretmen okulunda ııer4 .. ıs 

le Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır bulun. ıor. CAFER TA y y AR pazartesi ve perşenbe günleri sabahleyin saat ıo 12 öğleden sonra. 
1 

maları. . . . . .. Umumt cerrahi Vt! sinU-, dimağ arasında yapılır. 
5 - Daha faz!a ızahat ve parasız ~artname almak ısteyenlerın Enstıtu ah' . ··teb Kayıt için g'etirilecek evrak şunl3.r dır: . . .. .. -·· .. , T 1 CP.rr ısı mu assısı 

l>aıre Mildurlugune muraca:ıt. arı ı :ın c• unur. (3346) (6139) P . T Fakül' . S As Diploma ve hüviyet cüzdanı asılları. 

Cinsi 
Yorgan çarşafı 
Yatak 
Yastık yüzü 
Yatak ,, 
Yilz havlusu 
Bonıua 

Adet 
1200 
1200 
1200 
225 
100 
50 

Deher :nin fiyatı Yekun tutarı anı rp tesı • ıstaru _ . 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 6 tane 4, 5 X 6 boyunda fotogra1ı. 

Kuruş Lira Aş kA - d .,,_.b.,, 
.,80 560 estetik . "Yüz, meme, karın bu- ı agı ı. . '}ı cogı ..... ;,., 
" 4 nışuklukları Nisaiye ve doğum Naımedler arasında Türkçe Kom pozisyon ve edebıyat, tarı • es.1' olJ 
2~~ 2580 ~Utehassısı i tabiiye, riyaziye, felsefe ve lisan derslerinden 27 Eylül 937 de ba.§lıya ôJ 

80 i~ Muayene: Sabahları M e c c !I nen bir sec;me sınavı yapılacaktır. . .. . . . ).ılkJ!f 6' 

60 60 
8 den 10 a kadar U Fazla ~silit içirı lise bulunan yer le~e Maa:if Mudürlüklerın~ura°''t 
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