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Atatürk dün akşam Ankaraya hareket etti 
Milletler Cemiyeti Konseyinde 

dün Akdeniz meselesi görüşüldü 
İspanya delegesi Negrin 

Floryadan yatla Hay
darpaşaya geçen 

Büyük Önder 
7,40 da hususi trenferlne bfndller 

ltalyayı Akdenizde bir 
tedhiş vaziyeti yarat-

makla ittiham etti 
Nvon 

~lalüık diin akftl11l HaydarptJIO i&taıyonunJa •• 

8üyük Önderimiz Atatürk dün Beraberinde Genel KurmaJ 
aJqam ......,, trenle Aabraya fit· 'Baıbnı Ma~J F~ni Ç-a?'•k. 
mittir. Sayfay B. Ah Kıbç, ılçeJennmden 

Atatürk .. t yedi J,uçukta Riya- 9. Fethi, B. Hikmet, latachal b
seticumhur yatile Floıyaclan Hay· mandan vekili General Cemil C&. 
darpqqa ıeçmip. (Sona Sa. 6 Sü. 5) 

· varın çok hararetıı 
müzakereler olacak 

Türkiye Ngon Konferansına işti
rak etmekle beraber cepheler 

birliğine girmiş değildir 
Ankara, 16 (Telefonla) - Bü. si mÜltepn izahat vereceklerdir.' 

yük Millet MecJiıi çuıaarteıi ı.ü· Nyon konf eransr anlqmu!n'!' 
nü saat on dörtte İ,Çtima edecek- tatbiki hakfundaki kanun pro~eıı· 
tir. ni hüktlmet yarın .. &ah -!'· Mıllet 

ÖiJeden evvel Parti gnıpu top-. Mecliıine verecektir. Hanciye en-
Janacak, Baıvekil ve hariciye ıiyn· (Sou Sa. 6 sa. 8) 
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1 Alman casusluğu etmiş bir i 
hngiliz zabitinin itiraf ıJ planlı bir mamure olacak 
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~ - .. Planı yapacak şe r- Yeni :-:ehri e-ki elıire hağhnn de- Büyük Türk inkilibmın ilk gün 
' S'~~ reyi a~a~la kapatarak ,..u~le;nck \ ' C rinde Erzurumu fereflendiren At•• 

• • . ._ -: >"'. ellik mütehassısı dün garpcihetinicleağaçlıyaraksoğukriiz· türk'ünbutarihilıatırasınıbiitiin~e· 
'··=··-· . ~t~~ bir konferans verdi garlara engel yapmak lazımdır. refi ile ya~atahilecek büyiik bir hef' 
·- ;·~:::;~ Yeni meydanlar hilha sa mektep kel, her ) erden giirünecek olan en Ill~ 

Erzunıııı. 16 (A. A.) - Şehir pla- lerin ,.e halkın en keı1'if olduğıı yerle- ıena hir yere kurulaeaktır . .Bııgiinkil 
m jçin tetkikat ) apınakta olan tanuı· re) apılacaktrr. Hii)•iik parklar,,. kül· lıiikıimet meydanı ~ehrjn merkezi oıa· 
mı~ §elıirc·ilik mütrha:. ... ı ı prnfc:'!ör B. tür hakımınclan hü) ük hizmet hf'kle· rnk kalacaktır. 
Lamherg dün alqaın belediyede ç.ok nen ı:.inema binaı::mı, sıadyom. §ehrin Bn kısacık sözlerimle size ~elıriıı 
kalabalık .:.eçkin hir dinleyici önünde kaldırımı kanalizaS) on ihtiyaçlarını nelccek planı hakkında muhtasaraJl 1 
Erznrumuıı ıııfütukhel planına <lair ılii~üneceğiz. malihnat Yerdim. 
hir konferans venni~tir. Çinte minare) j bil) ük bir park için Atatürk yurdunun en kalırarnıdl 

Umumi ıniif etli§ ile elırimizde hu- alarak rh arın(laki eserlerle heraher elıirlerinden olan bu tarihi belde il" 
luııun 'aliler. komutanlık Ye lıiikiıınet hu alanı tarih tetkik yeri lıaline koya· t'.ık ehcdiyen iztiraptan kurıulınuş ,e 
erka111 konfcran. ta hazır bulunuyor bil) ük bir feraha kanı!imU~tur. 

Kulede mahpus olduğum sıralar· 
da, ayni kulede bir vakitler hapsedil 
miş mC§hur ve ekseriya betbaht se • 
lcflerimi düşünüp dütünmediğimi so 
ruyorlar. 

dakika sonra &;nerek adamın kay -

cagız. _ _ 
<lıı. 1~lısin Uzer kon~~nsm~ hazır ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~---~----~~~ 
lıulunanlara takdim etti ,.~ detli ki: 

Hayır .. Onların hiç birini düşün • 
medim. Çünkü bir arkadqımdan iğre 
ti olarak aldığım radyo makinesini a 
çıyor ve bir dans havasını dinliyerek 
uyuyorlum. 

Yicdanunm hayli yüklü olmasına 
ve dıtardan mütemadiyen nöbetçile
rin §Ikutı1an aksetmesine rağmen ra 
hat uyuyabiliyordum .. 

Bir çok kimselerin, benim niçin 
Jlapsedildiğim hakkında türlü riva • 
yetler uydurduğunu biliyordum. 

Ekleriyet, benim Japonyaya aiWı 
iliraç etmek gibi i§le alakadar olduğu 
mu tahmin ediyordu, Japonya, o ınra 
]arda Mançuryayı yutmakla mC§gul 
'_]•• 
QU •• 

bolduğunu bildirdi. "Arsmlusal tanımm~ şehircilik uzma· 

ı ııı H. Lanıhergi takdim e<lerim. Ken· 
Bu ngiliz sinirlerine 3 dakika, da di ... i f-.ıtanhul plam mü ahaka;;mda 

ha hakim olabilseydi, oraya niçin gel 
çok ileri clcrececle kazanmış bir alim· 

mİ§ olduğunu öğrenebil~cektim. ılir. Bizim da\Ctİrnizi lıiç bir maddi 
Bütün muhakemem boyunca, ga- tekli f ileri t"Ürmiyerek kahul etli:;ine 

yet yorucu bir rol oynadım. Çünkü ~ok miite~ckkiriz. İlerleınekte çok ge· 
battan ba§a yalan söylemi§tim. Ve ri kalnn ve c;ok parlak hir maziye nıa
yalanımın hiç birinde de yakalanma Jik ve yiik!'ek hir istikhale namzet 
mııtmı. olan .Er.wrnm şehrini modern ve plan 

Ben ifademi verirken mahkemeCle 
1ı hir mamure yapacağız. Sözü cleğer-

bulunan me§hur bir avukat, bilaha. li nıiiteha,sısa bırakıyorum. 
re nakledilen bir iprette bulu Bunun üzerine prof e ör söze har 
narak bana demiıti ki: Iamış kahraman hir tarihe malik olan 

"Bu adam doğruyu söylüyor!,, Hal bu şehirde merak \'e meslek bakımın· 
bu ki ben, doğruyu söylemiyordum. dan iki mulıim alaka ile işe başladığı-

Yalan söylemekten asla hoılan nı siiylemiş ve demiştir ki: 
marn, fakat köteye sıkııtmlmıı vazi ''Şehirde tarihi ve mimari tok hü· 
yette idim. Ve ben, kendiminkinden yiik kıymeti lıaiz anıtlar var. l\f a-
hariç diğer menfaatleri korumak alesef bu eserler görülmüyor. On· 
mecburiyetinde idim. ]arı meydana çıkarmak ve süs • 

Ve bu hal, bana, öyle yültselC bir lemek lazımdır. Şehir muhitinde 
Divanı harpte mullakemem yalda avukatı aldatabilecek kadar cüret uzun harp senelerinin harap edici 

şıyordu. Gözümün önünde şehadet· venniıti. tesirleri görülmektedir. Halk çok da· 
te bulunmaları için muayyen şahid '( A rka.n var.) gınıktır. Bu hal belediye ve devlete 
Jer kuleye getirilmişti, müdafaam i . --------------- aid amme işlerinde güçlüklere sebep 
çin büyük bir hararetle hazırlanıyor Elektrik cery· anı olmaktadır. Erzurum binaları, yapı ha 
dum. Askeri kanuna tam manasile kınımdan en kübik mimariye uygun· 
vukufu olan bir de avukat seçmi§ • ,lsparlada bir facia- dur. Sınai merkez pazarları çok mu· 
tim. vafık yerlerdedir, yapılmakta olan ye-

Muh°ak-emem 1933 senesi martı. ya Sebep Oldu ni inşaat çok muvafıktır. Yeni eehrin 
nm 20 sinde Chelseada York ~ükü Isparta 1 S Burada bir aile faciası hüyiik alanını süııliyecek olan Ata· 
nün dairelerinde ba§ladı. Her yerde oldu: türk'iin büyük anıtı bu modem par-
miğferler, çizmeler, mahmuzlar ve Şamdan oğullarından Ali adında çaya ayn bir kıymet verecektir. Bugün 
kılıclar görülüyordu. b b d k . . Erzurum kabuğuna çekilmİ§ hir hal-

Bunların arasında benim lslioç e
tckliğim garip bir tezad teşkil ediyor 
du. 

Mahk'emeye ilk geldiğim zaman, 
fotoğrafçılar, etrafımdaki demir par 
naklıklan sarmışlardı. Uzun mesafele 
ri almağa mahsus fameralarile mü 
kem mel bir fotoğrafımı çektiler, on 
lardan kurtulu§ yoktu. 

Muhakeme başlayınca heyecanlı 
bir hadise oldu. 

ir genç ahçe e otunna ıstemış ve dedir. Yarın hu hayatın inkişaf edece-
uzun bir kordona bağlı elektrik lam ğini de ehenuniyetle göz önünde tut· 
basını bahçeye çıkarırken cereyana mak Hizmulır. 
kapılmı§ ve hemen kömür haline gir Erzurum Tral>Z<ından ba§lıyarak 
miştir. fark hükumetlerine ula§an hüyiik 

Alinin annesi ve hizmetçisi bu va transit yolu ile Erzincandan gelt"n şi· 
z şıkreiyta mföyp mföyp mföyp bgg nıendif erin birleştiği noktaya gelmek· 
ziyet karşısında derhal bahçeye fır le çok mülıiııı ve lıiiyiik hir ticaret §elı 
lamışlar ve Aliye yaklaşacakları sıra ri olacaktır. Transit yolunu §elırin şi
da bu iki kadın da cereyana kapıla malinden geçirerek pazaryerlerini ka· 
rak kömür olmuşlardır. lahalıktan kurtaracağız. Bu yol, hoş 

Evin bir odasında oturan Alinin yerlenlen dalıa kolaylıkla geçecek ve 
babası Halil bahçeye çıkanla,;ın dön ch·armı şenlendireı·ektir. 
mediklerini görünce meraka düşmüş Bu yolun gfmişliği • yarının hüyiik 

tı ve: ve bahçeye çıkmıştır. Zavallı adam ~dırirıe kif ayct edecektir. Ye ~ehri hes 
··- Bu genç zabitin kuleye hapse kansı, oğlu ve hizmetçisi bahçede liyecektir. 

Bir papaz elinde bulunan bir incili 
ba§ından yukan koyarak ayağa kalk 

dilmesini lsa namına protesto ede • boylu boyuna kömür halinde uzanıp Yeni ista~yon ;:clırin merkezine 

dedi kaldıklarını görünce tecennün etmiş muhtelif istikametlerden bağlanacak· rim,, ·. . 
~~ve~nda~a,papau~~a _h_~ _______________ 1_1_~------------~ 

Ciıkları gibi kapı dışarı attılar. ş • k • 
Muhakemenin, ikinci celsesi ara· lT e f l 

~nnda, avluda, muhafızların refaka - , 
Hagrigenin yeni vapurları 

tinde dolaşıyordum. Vinamn cümle 
kapısını geçerken, orada yüzüne bir 
gazete kağıdı kapamış olan ve elleri 
göze ~rpacak derecede titreyen bir 
adam gördüm. 

Bu adam bana o kadar gayritabii 
göründü ki bir bakıma sivil polis san 
dım. Fakat benim kendisini tanıdığı 
ma hükmetmesi için, gazetenin arka 
sındaki yüzünü görmek istedim. 

Bu sırada şaşılacak bir şey oldu. 
Yüzünü saklayan adam bana: 

"- Sabahınız hayrolsun efendim 
dedi. 

Fakat ben durup onun selamına 
mukabele edecek vaziyette değil • 
dim. Yürüdük ... 

Fakat bu adam kimdi~ O yüzü 
ben evvelce de görmüştüm. Müte -
madiyen zihnimi kurcaladım ve niha 
yet buldum. Bu .adam, ben Berlin 
den dönerken Alman Entelicens ser 
visinin peşime taktığı Tngilizdi. 

Hemen bir arkada~ dönerek, der 1 
hal koşup o adanı la konuşmasını söy ı 
ledim. 

Arkadaşım ko~tu. Fakat bir kaçl 

Şirketihayriyenin hir rnfüldettenlıe
ri Hasköyde )apılıııakta olan yeni 
'apurunuıı inııaatı ıliin tamanıiyle 
bitmiş, Tertıane haYuzunda yapılan 
tecrübelerden iyi neticeler alınmıştır. 
Şirketin Kocata§ odlı bu yeni ,·apuru 
375 kişi almakta \C ıaatte 12 mil ııü
ratle gitmektedir. Yeni npur, diğer 
vapurlara ıürat ,.e istiap noktuından 
çok faiktir. Vapur 27 eylülde Boğazda 

iirat tcl'riihc>lf"ri yaparak. hirkaç giin 
onra da ,.rf erlere konaı·aktır. 

f>:in H a~kih lt'r arıe .. imlc avnı tip· 
le 76 ııuıııaraİı 'apurun İrn;al;na baş· 
lanrııı~. bu ıııüna chetle. Şirketihayri
'" taraf mdan iki kurban ke ilerek zen 
gin bir ı:of ra 118zırlanını§, işçilere zi· 
·af et 'eri imiştir. ' 

76 numaralı 'apur da kı~a bir za· 
manda bitirilecektir. 

Gii.nünAliislerı 
Harplere ve afetlere 

kartı mucadele ••• 
İnsanlar bir taraf tan harp ederken 

bir taraftan da harbin ve tabii afetle 
rin zararını azaltacak tedbirleri dü 
şünmekten geri kalmıyorlar. 

Amerikadan bildirildiğine göre, 
son yapılan bir ke§İfle, harplerde 
dütman askerlerini öldürmek yerine 
onlan felce uğramış gibi yerlerine 
mıhlamak kabil olacaktır. 

Bu ketifle ortaya konulacak alet, 
dütman askerlerini topla veya kur 
ıunla öldürmeyecek ve onları cansız 
olarak değil, ancak baygın olarak ye 
re serecektir. 

Bu suretle, mağlup olmuş olan as 
kerler hareketten aciz kalacak, kartı 
taraf ilerliyecek ve şehirler, hudud 
lar kan dökmeden a~nacaktır. Sonra 
askerler ayıltılacak ve tekrar ya§<lya 
caklar .. 

Harbi tamamen ortadan kaldıra 
mayan insanların aczini bir dereceye 
kadar zayıflatan hayırlı bir kctif .. 

Diğer taraftan, bu sene Pariste 
toplanan bir kongrede tabii af etlere 
kar§ı çareler aramaktadır: Zelzele, 
dolu, yıldınm, kolera salgını ve saire 
gibi insanlığı tahrip eden afetlere kar 1 
şı niçin ilmin ve fenninin en son 
verimleri ile mücadele edilmesin ? 
Bu fikir ile harekete geçen kongrede 
yeni keşifler gözden geçirilmekte 
dir. Bunlann arasında, yıldırıma kar 
şı yeni bir siperi saika vardır. Rad 
yomla işleyen ve şimdikilerden bir 
kaç milyon defa fazla kuvvette olan 
bu siperi saika büyük bir mıntaka da 
hilinde yıklınmı çekmekteve topra 
ğa nakletmektedir. 

Çocuk felcl aalgın 
halfnde 

"Çelik ciğerli,, adamın macerasını 
anlatmıştık= 

Ciğerlerinin felce uğranıası üzeri 
ne, göğsüne nefes alıp verecek çelik 
ten bir suni ciğer takılan zavallı bir 
genç, bu ağır makineyi yatmış ola 
rak vücudunda taşıyor ve bu sur~le 
miiRkül bir hayat yafıyordu. 

Ciğerleri böyle felce uğratan has 
talık, çocuk felci denilen alettir. A 
merikada çok ~örülen bu hastalık 
son zamanlarda bir salgın tehlikesi 
göstermiştir. Bıı hastalığa u~rayan i 
ki buçuk yaşındaki bir çocuk da çe 
lik ciğer makineai içine konulmuş 
tur. 

Çocuklar radyo ile 

ders ahyor 

Amerikada evveldenberi oldukra sık 
görülen çocuk filminin Şikagoda çok 
tehlikeli bir salgın halini alması üze 
rine, bugünlerde başlama&ı lazım ge 
len mekteplerin açılması geri bırakıl 
mıştır. Fakat, çocukların tahsiJlerin 
den geri kalmamaları için, Şikago 
eyaleti içindeki 300,000 çocuğa, rad 
yo vasıtası ile ders verilmeğe başlan 
mıştır. 

Amerikada ort~ halli ailelerde bile 
bulunan radyo, bu suretle, çocukla 
ra derslerini evlerinde takip etmek 
imkanını veriyor. Belki, istikbalin 
mektebi olacak olan bu usulün tat-

bikine, bu suretle, şimdiden ba§laJ1 
mış oluyor. 

Glzll bir cemiyete 
mensup hakimi 

Amerikad~ müthiı bir "rezalet,ı 
ortaya çıktığı haber veriliyor: 

Büyük bir gürültü uyandıran ?.0 

hadise, Amerika hükumetinin Yt 
sek mahkemesine, Cuınhurreisi · 
Roosevelt tarafından son defa ta:Yİ: 
edilen Black ismindeki bir zatın. · 
merikanm meşhur Ku Klukus Klal1 
cemiyetine mensup olmasıdır. 

Malum olduğu üzere, Klu Klu~' 
Klan cemiyeti Amerikada gizli bit 
tetckküldür ve azalan, memlekette 
ecnebilere, bilhMsa zencilere kart' 
müthiş bir mücadeleye giritmitlet 
dir. 

Böyle bir şahsiyetin Amerika # 
sek mahkemesine hakim olarak ~ 
yin edilmesi memlekette büyük bit 
akis uyandırmıştır. 

Kral 

__ -/ 

Farukun 
nişarılısı 

Eski bir an'aneyl her' 
· zarak halk UnUne 

çıktı 
l\fı;;ır Kralı Faruk'tın 17 ~ a .. nıd•~~ 

. l ,, "d k" b" .,· bO nışan ısı • erı e, c ı ır anane>) .• 
zarak Kral Faruk'la birlikte Halkt'

1 

ne çıkmı::tır. k'I• 
Bununla heraherı Kral Farıı .• 

nişanlandığı tarihe kadar ya§nıak ~d~ 
meıniş olan mü takhel Kraliçe, bıı 

0
• 

f~ Kral. Faruk'un ~n~~i~i?kine ~:f 
ZI) en hır ) a:.nıak gıyınnııştır. Bıı : . ııe 
ınak yüzün ağız 'e çene kısmnıı tll b•· 
iirtii~ or. Mütebaki kı,,nıını açıkta 
raknor. ~ 
~~~~~-~~~-----
Yunan Başvekili meoı-

leketimize geligoı 
·111 

Yunan na Hkili Bav '.\tctak~': .. f; 
:> • "f111" 

te:.rinienelin 19 unda memlekttı }Jat• 
gelect"ği söylenmektedir. Yunan "ar• 
Hkili lstanbula gelip bura~ao ~.~ k' 
ya gidecek 'e Ankarada dort ı;u 
<lar kalacaktır. al1 

1 k . · ı buhıf1 Mezunen mem e ·etımızı e f ıcf 
,~ti.na elçimiz Ray Ruşe_n Eşr~dcrek 
rınıen el ha!!rnda Yunanıstana gı kr•' 
' 'e Bav Metaksas ile birlikte te 
gelecektir. rtlİ 

k· ı · 1ıarar Doı;t de, Jetin Ba>' e ı ı . 
lıir 5urette i tikbal edilcc~ 

Geçtniş Huı unla!_!. 
______. -9·'3 

J 7 El'LÜL J ., 

Bozcaada bugUn te•11"' 
edilecek . ~,.· 

) ell 
Bnzt·aa<la' ı te lime giden ıe~ Jiil1 

• bott• Ji mil bulunan Hmr reis gant. pii'e 
Çanakkaleye mm a:'!a)at ~tnllf ,JJJJd'11 
İtilifive eefaini ticari,·esı tar . . 
selimlanmı;tır. ıt!liJJl 

Bugün saat onda Bozcaada· 
edilecektir. 
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~::üka~~tt~:u: ;;::,:; f · ŞEHiR HABERLERi 
,Kızıl S~lfanın. milyon- Bıldırcın avında/lstanbuLda açılan 
arına kım varıs olacak Bir. m ektep talebesi geni /ise/er 

Kapalıçarşı 

tüfekle oynarken 
ille 'k ( Ostyanı 1 incide.) } 

tı a ve Kanada davacıdır. 
Abdülhamid 19 J 8 d "ld" ~ ·· nıan . . . . . e o ugu za 

•e Yırmı ıkı mırascısma biiyük bir 
to 7e; bırakmıştı. Bu servet impara 
bu; Ugun muhtelif memleketlerinde 
llt:nu:ordu. Harp esnasında impa 

8.t rlugun parçalanması üzerine bu 

bir ümide düşmüştür. Fakat günün 
birinde bu adam birdenbire ortadan 
kaybolmuştur. O zamandanberi bu 
adamı gören bulunmanuştır. Fakat 
John de Kayın esrarına mahrem. o • 
lan diğer bir adam daha vardır kı .bu 
davanın bütün dosyalan onun elm
de bulunuyordu. 

yaı alanaı ak IJldü 
Üsküdarda Kısıklıda Küçük Çamlı 

ca caddesinde oturan 29 yaşında Fa 
ik, Alaeddin ve orta mektep talebe 
sinden 18 yaşında Salih, 1159 No. lı 
lı otomobile binmişler, bıldırcın avla 

Gelenbevl ve lnU
nD kız orta liseye 

çevrildi 
Şehrimizin orta okula ihtiyacı tet 

kik edilirken lise vaziyetleri de gu 
zönünde bulundurulmuş ve muhte 
lif semtlerdeki liselerin talebe mikta 
rı gözden geçirilmiştir. 

Esnaf tamil in 
belediyece 

gapllmasını istiyoı 

Kı~ )HLda~rnak iizere olduğundan 
l.:sf>Sh!.'ar~mın tamiri ıııe d~i trkrar 
uıe~:zuhahis olınağa lıa)lanuştır. 

C~ :ıcrıe e\\ el ) apıları hir trtkik ne
tice;ıiııde çarşının 200,000 Jira)a tamir 
ı•dilcceği anla§ılımgtı. Ça11ıdaki esnaf 
ı::unİı':ılm lıeledi)e ıarafmılaıı yapıl· 
\ıı ene tt·krar lıelecliye) c ha 'urarıılc 
ıııa mı, sarf edilen pııramn e nafi ara 
taksiııı edilerek toplanmasını i it)~ 
reklenlir. Çünkii bu tarihi çar~ı gün· 
den giiue harabiye gitmektedir. 

mak üzere yola çıkmışlardır. 

~ Vet ' 
de l . o, n:ıemleket parçaları hangi 
.\f·" etın elınc geçti ise onda kaldı. 
..: bıtasçılar, kendilerine düşen hissele 
•j u h°'kA 1 
iatecı· u umet ere müracaat ederek 
llıalJ ıler. Fakat bu hükumetler bu 

Fakat is burada da kalmamıştır: 
Yirmi iki· mirnsçıdan on ye~isi i.ki 
Amerikalı ile sirket akt etmışlerdır. 
Amerikada R,ichmonde Ottoman 
lmperial Estates Jncorp?rate~ ismin 
deki ~irketin iki fubesinı teşkıl eden 

Salih, F aruğun elindeki av tüfeği 
ni alarak oynamağa başlamıştır. Bu 
srrada tüfek birdenbire ate§ almış, 
Salih muhtelif yerlerinden yaralana 
rak ölmüşti.ir. Kaza tahkikatına adli 

Tetkiklerden sonra Ortaköy semti 
le Fatih semtinde yeniden birer lise 
açılması kararlaştırılmıştır. 

Ortaköy semtindeki Jise kız lisesi, 
Fatih semtindeki de erkek lisesi ola 
caktır. 

arı vermek istemediler. 
ye el koymuştur. 

~et! 4 .s~nedenberi devam eden bu 
fee :~ıllı davanın bugün de halledi 

egı pek muhtemel değildir. 
Abd"lh ·d 

busi rketlere mirilsçılar tarafından Ab 
diilhamidin bıraktığı bütün miraslar 

terkolunmuştur. 
Bundan sonra bu meşhur dava • 

nm en büyük avant~ryelcri top!an · 
mıstır. Yukarıda ismı g~çen Rıch · 
m;nd şirketi tarafından vukubulan 
şikayet üzerine lsviçre zabıtası Den 
sen isminde bir Alman ve Baron 
Lemheny isminde bir Ma~ar • tev~if 
olunmuştur. Richmon.d ş~rkeh ıle 
Abdülhamitin on yedı mıras:ısı ara 
sında aktedilen mukavelelerin asıl • 
ları de bu adamların elinde bulun • 
mustur. Bu konturathr nasıl olmu§ 
da bu adamların eline geçmiştir? 
Kimse bunu anlayamamıştır. 

Otomobil altında yaralananlar 
Dün saat on altıda Bahçekapıda 

Dördüncü Vakıf hanı önünde bir ka 
za olmuştur. 

~\>a t~ amı in varisleri namına 
}'orı edi!~n ~araların yekunu 50 rniJ 
llat lngılız lırasıdrr; şir.ıdiki Türk 
l'ırı asınaçevril ecek olursa bu mikta 
~1 en

1 
aşağı otuz milyon lira tutaca 

an aşılır. 
Bu da . · 

}'aJ . vayı tahrık eden insanlar 
hın~: ~~r m:ml~kette <}eğildir, dün
letclir d~~t .. koşesıne dagılmış kimse 
darı · Butun bu davacılar tarafın • 
~ muhtelif memleketlerde açılan 
taka d~sya.ları bir biri üstüne yığıla 
~İsf fımd~. koca bir dağ teşkil et 
~tİ ır. Tabu olarak bütün bu dava' 
l'u~.ala.k..alı memleketler arasında 
"a~· 1Y~nın de kendine mahsus bir 

1Yetı vardır. 

ıJa Bu davanın muhakemesi esnasın
~ avukatlar ve hakimler bugünkü 

"ne] 'l l ·ı· l · ~ mı e 'l ım enn hemen hepsine 

işin en garip olan ciheti şudur ki 
bu iki adam tevkif olunduktan son 
ra tekrar serbest brrakılmı§, her i 
kisi de Parise gitmiştir. 

On dört senedenberi devam edip 
giden bu meşhur davaya §İmdi Zü • 
rih mahkemesinin bir netice verece 
ği tahmin olunuyor. 

Aliosman oğlu Akif isminde birisi 
koşarak Eminön üne doğru giderken 
mechul bir otomobilin altında kal • 
nuş başından ağır surette yaralanmış 
tır. Yaralı Salih Necati eczahanesine 
alınarak ilk müdavatı yapılmış, son 
ra imdadı sıhhi otomobili ile Cerrah 
paşa hastahanesine kaldırılmıştır . 

KALP DURMASINDAN OLOM 
- Kazlıçeşmede iplik fabrikasında 
çalışan Davutpa§alı Sahure işine gi 
derken bir fenalık geçirmiş, biraz 
sonra kalp sektesinden ölmüştür. 

BOCULURKEN KURTARILDI 
- Yenipostahane karşısıpda Erzu 
rum hanında ticaretle uğraşan fb 
rahim Floryada yüzerken yorulmuş, 
boğulacağını anlayınca bağırmağa 
başlamıştır. lbrqhim etraftan yetişen 
ler tarafından kurtarılmıştır. 

Sadece, kültür bakanlığı lstanbuJ 
da açtığı yedi orta oku !dan soımı 
başlı başına lise açmağa ş~md lik im 
imkan olmadığı için mevcut orta o 
kullardan bina vaziyetleri müsait o 
lan şubeler ilavesile lise haline gelir 
meğe karar vermiştir.i 

Fatih semtinde lise o!acak orta o 
kul Gelenbevi orta okuludur. 

Bu okul ders yılı başından itiba 
ren lise haline getirilecek, Ortaköy 
deki lnönü kız orta okulu da lnönü 
kız lisesi olacaktır. 

Bu okullara şimdilik 9 ve 1 O un 
cu sınıflar eklenerek ihtiyaç g()rül 
düğü takdirde 1 1 inci smıfda açıla 
caktır. 

Her iki lisenin de kadrosu bakan 
lık tarafından yakında tebliğ edile 
cektir. 

Karısı va kaynanasını 
döven mahkOm oldu 

GIJ/cük fabı lka/aı ında 
yapılan gemi 

BugUn llmanımıza gellyor 
merasim yapdacak 

Gölcük deniz fahrikalarmda ilk de
fa olarak Türk nıülıf'ndi i \ 'C i)çiJefr 
nin gücü ile meydana getirilen Göl
ciik ) ağ gemisi, bugiin İzmit deniz ko· 
ınutanlığı iinünden hareket edecek H! 

ıleniz te<".riiheleri ) aparak limanımıza 
gelecektir. 

Bu müna elıetJe 1 taııhul drniı: ko· 
ıuııtaıılığı tarafmdan bir merasim ter• 
tip edilmi11tir. Mera ime İstanbul u
li~i J\lulıidılin i" tiindağ ve Harp A· 
kadeıııi i konıııtam AJi Fuad. da' et 
edilmi~lerclir. Da' etliler saat 15 de Ha 

~kas etmek mecburiyetinde kal 
"el, ~dır: Huk~k ilmi, hukuku dü • 
lıo"' ukukutabııye, harp tarihi, et 
letf r~fya, jeoloji, kozmoğrafya, mil 
llıekrhn kendikendile rini idare et· 
lc~t ~suncla1ci hakları, bir memle 
~il ın serveti o memlekette hakim o
llıi bıüstebit hükümdara ait olabilir 

Davada Abdülhamidin mirasçıla • 
rı doğrudan doğruya alakadar değil 
dir. Onun için bunlar sadece p.hit sı 
fatile dinleneceklerdir. Filhakika mi
rasçılardan on yed.i•i haklarını Otto 
man lmperial (Osmanlı devleti) a • 
dındaki şirkete bırakmışlar ise de 
bu şirkette bozulmuş olduğundan ye 
niden bir Londralı müesse ile kontu 
rato akdetmek lazım gelmiştir. 

Bundan başka Göztepede oturan [ 
Salih MotoBikletle Bostancıya gider 1 
kcn Mehmet ismindebir deliye rarp 
mış, yere yuvarlanan Mehmet muh 
telif yerlerinden yaralanarak Nümu
ne hastahanesine kaldırılmııtır .. 

Diin Baı,orİ i ıııiıule hiriı.i kan .. r 
Fetlıi)·eyi 'e kaynana ı Na7.İreyi ::-ii· 
görerek hiddete kapılan 'e hıçakh
ynrak öldiiren ımcn Halil dün ikiıll'İ 

Dunı~nıa~ı sonnncf a, uçu sabit 15ii
riilen Basri 19 ~iin hapse 75 lira para 
rezasma çarptrrılnıı;tır. 

Jiçten hmm i surette hareket edeceli 
Kartal nıoti)rilne binerek Dolmahalıçe 
açıklnrmclaki yeni Giilrük yağ gemisi· 
11c gicfeceklerdir. Yeni yağ gemisi ile 
deniz fabrikalan urnuın müdürfi Al· 
bay aim Arnas. G\ilcük ilen iz f abri
ku ı fen lıe) eti \C luıımıııı§ bazı deniz 
ıııiilıt:'mf i:.leriııı iz gelmektedir. 

Aldığmıız maliirnata giire: Tiirk tt:'r
ı,ıuırı-inde yapılan hu yağ gemi inin. 
ıı Jıuıı ından lıoyu f>6,~7 metredir. Ge

nişliği 9.54, çektiği su ımkları 3.10 
metredir. l\f ııirnalıreı·i 1250 ton, ala
cağı ) iik miktarı 750 ton yağdır. Ser
'is saati 10 efen iz nıiliclir. Makine 700 
heygir kun•etinde, bir pen·aneli olup 
gemi 29 mürettea'>at almaktadır. 

. llıeseJesi .• 

On yedi mirasçı haricinde kalan 5 
mirasçıyı mahkemede temsil eden 
ise Kanadanın en mühim mali miies 
sesesini teşkil ed~n Montr~al banka· 
sıdır. 

Rıza paşa yokutundan inen 1762 
numaralı otomobil de temizlik amele 
sinden Hasana çarpmıf, yaralamış -
tır. 

as m -
Mayo çalan çöpç U 

Mu.-ıafa i:'miıule hir çöp.;ü dün 
Flor) ada han yol ardaki kabinelerden 
ve otelden 3 mayo çalmış. kaçarken 
yakalanarak mahkemeye n•rilmiştir. 

ın,aat lflerl hakkında 

Yapı ''e yollar kanıııın nıurihincc 
inşaatla yalnız in~aat miilrf'mfis1eri ile 
mimarlıırm meşgul olmaları liizınıdır. 

Halbuki ha7.ı inşaaua huna riayet 
edihnrdiği giiriilmiiştür. Ru hususta 
alakadarlara yeniden tebligat yapıl· 

Kurultaya işl/ıak 
edecek muallimi/er 

lırl\A_bdülhamidin yirmi iki mirascısı 
t)tl 

1~a ettikleri servetler impara • 
tlı~~Fkn dağılması üzerine muhtelif 
~%re etler arasmda inkısama uğra 
.lji ~ · Fakat bu memleketler muhte 
~ (Jtecede olmak üzere ayni zaman 
lı~hı :rn~n1r 1m~rator1uğuna karşı 
\l:l>i}' ~rıs, ~em. aiacaldr, hemborçlu 
~~hıttıne gırmı§lerdir. Mesela bu 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 
Çöp~ii l\f ustaf a l ay dört gün hapse 

mahktim edilmiştir. nııştır. 

İkinci Tarih Kurultayına da, etli 
lmlunan re,snıi, hu u i, ecnebi \C ekal· 
Ji\-eı okuJları tarih (iğretmenleri da,·e· 
ti~ elerini cumartesi günü saat 13 hu· 
!:t~kta kiHtiir clirektörlüğünden, ta§rı· 
elan iştirak edecek' öğretmenler de da· 
, r.liyelerini Bayanlar kız öğretmen O• 

kulundan Bıı'\']ar ela Galatasaray füe
sindeıı \'İne a}·nı günde ,·e aynı saatte 
alacaklardır. 

Ua!"tı eketlerden bazıları vardır ki 
~t.ılı.ı ilnlı İmparatorlu.una ikrazatra 
1ıık~nrnu§tur. Bu itibarla lmparator-

f' tı alacaklıdır. 

b\.r ~kat Umumi Harp neticesinde 
~rı.ı ernleket Osmanlı İmparatorlu 
Q \.lan b· h' I \.r ifb ır ısse almrş olduğundan 

Garsonlardan korkuyoruz } ı 
Hikmet Münir Yazan: 

arıtl-1: arla imparatorluğa kar§ı borç 
~· §hr. Gadonlara kar§ı biz, neden bu ka 

d ıra J dar sünepe, aciz bir mevkide kalıyo 
okuyuflnnda, ne hevesli, saf bir tale 
be halleri vardır. 

lokantaya bir daha gitmemek, o gar 
sonun masasında oturmamak şarti • 
le .... Çünkü bir defa sizin bahşiş ver 
mediğinizi sezdi mi, artık kimbilir , 
ikinci defa zulmünü nasıl arttıracak, 
General F mnconun bombardımanı 
haline getirecektir. Lokantadan yara 
lı çıkmazsanız, sadaka vermelisiniz .. 

Denlzyolları mUdUrU 
Ankar aya gitti 

Alınan) ada inşa edilen gemilerimi· 
ıi teftişten gelen deniz yolları gr.ne! 
<lirektörü B. Sadettin dün akşamkı 
ekspresle Ankara,·a gitn'liştir. 

. en 1
1

· Trıparatorluğun tasfiyrsin • 
ıbıl ısse ı '-. ruz? z 
~t a an mernleket bu r ısseye 1-l v 

llıeauı e~e~ alaca)( ve bor~Iardan da er söylediği şeyi yapmaga 1!1ec • 
l iorulmektedir. bur gibiyiz. Yemeğimizi ekserıy~ o 

~ Me '- seçer. lstedig"i saatte getirir. Bıçagın 
r~~ OU gib' bebJ 'l · .. "'} t..._,, icld· 1 se er 1 erıye suru e isterse körünü catalın iğrisini getirir. 

ıı_1~.... Bıa edilen. haklar verilmemek • Ek .. · k ~ t mı fa ' megın enarını veya or as • . 
~ı·d· u Vazıyeti görünce Abdül- k h h 1 ki medı Ilı' ın v · l ·at er alde sizin kolay r a ye 

l> lllde b· arıs eri Johan de Kay is • ğiniz bir tarafım getirmek kendi elin 
~-tdını .•r adam bulmuşlar, bundan dedi 
~ ıty derı~~temişlerdir. Bu Johon de K:mposto yoktur; meyve su~ar. 
-l'tird· 

1 ~n adam Amerik~lı bir mu Hamur tatlısı istiyorsunuzdur; sut • 
~~eleJ' !ti· bir çok beynelmilel mali !aç getirir ve yedirir de ... ~~rs?n a • 
t .. ~.~;a :rın arkasında müsavir sıfatı ı d k' d mız u 
."'1(f "nırn deta .~en isinden ce ın ıgı • • 
t; ır. J h roller oynamış bulunmak tan~ğımız bir :nahllık halind~ir. . 
~~iller ~.on de Kay daima hususi O kadar ki. bütiin bu marıfetlerı 
~tı en ~.~n~.e se;vahat eder ve dünya icin, giderken ayrıca kendisine bir 
~ tqbe ~~tık dıolomatları ile atba§ı de bahsiş veririz ve gönlü kırılm~ma 
}lqtı br Yurür. Abdülh.:ı:nidin miras- I k 
11 U d sına cok dikkat ederek ge ece zıya· 

Çorbadan tutunuz da en müna 
sebetsiz kürdan faslına kadar, onla 
n, kainatın bütün diğer hırsların 
dan sıyrılmış olarak görürsünüz. Yal 
nız bir şeye bağlıdırlar: hani: "Ense 
sine tokadı vur, ağzından lokmasını 
al!., sözü yok mu. işte bunu yapa • 
mazsınız onlara .. Yemeğe kar§ı bu 
tutkunluklıındır ki, insanları, garson 
lann adeta esiri ediyor. 

Garsonlar, kendilerine hizmet et
tikleri zaman nasıl hareket ediyor 
lar acaba!? 

Bir lokantaya giderek, garsonla • 
rın, müşteriler üzerinde bir kasırga 
gibi esen hakimiyetlerine, kıpışık 
gözler ve kısık omuzlarla baktığım 
zamanlar, korka korka bunları düşü 
nürüm. 

Kendish-1~ seyahati etref ında görü· 
şen nıuhar~irimize demiştir ki: 

''Almanvadan lıenÜ7. geldim. orada 
Bir tanıdığım vardır; gayet cesur ) apılmakt~ olan gemilerimiz lıakkm· 

dur : "Yemeklerimin yarısında, gar- da tetkiklerde hulunnyordum. İn~aat 
sona karşı tedafii vaziyetten çıkıp te iyi şekilde ilrrle)or. Yapılan muka,·e· 
cavüzi vaziyete geçiyorum, diyor, leler nıul'ibince zııınanrıula ptyilerpty 
ortalığı altüst ediyor, patronu çağır teslim edilecektir. Bunlar hakkındı 

nıalOnıat Hrnıf'k iizer~ Ankara)& gi· tıyor, istediğim yemeği getirtiyor, a• 
fiyetle yı'yor, çıkıyorum. Ve kavgalı ıli,omnı. 1ktı a(I Vekili H. Celil Ba· 

1 be va~· a izahat 'ereC"evirrı.'' olduğum için, garson tabiati e, n rı 
den bahtif bekleyemiyor.,, Ba~adlya odaclları 

Fakat bence, bu bile, garsonların Belrıliyt.ılc ~alışan lıütiirı hademe 

ı ~.in .. .ı a aını bulduktan sonra ken : d I yardım 
Q " Q retimız e de, s.yni suret e 
J1Yiik h~va~ın kazanılması halinde göstermesini daha şimdiden temine 

ti tlcri ilkr hısse vadetmişlerdir. .cal•~mz. 
eqt, Abd"lhaınanlarda çok iyi gitmiş - Garsonlar herhalde b;zi ~n zavallı 

tlt\trtıa u ı:ım~din mirasçıları mak • saatlerimizde yakalıyorlar da, .onun 

Kendilerine de, ayni kaba zulüm 
leri reva görüyorlar mı) 

bize bilvasıta tahakkümü demektir. ,.e oılat•ılar clün ılılıi mıın) eneclen 
Kendisine fazla bir para vermek için geı,;irilınişlerclir. JJunlurılan lıııı;lı~lıkb 
neden böyle bir manev:-a yapmağa olanlar , 3zif~clen affetlilereklerdır. 
mecbur kalalım? O bize niçin bu ka ---------""----- -

dar nüfuz edebilmiş olsun? Yoool.., ., 1 ,•====== 
muhakkak garsonlardan korkuya • ., B 

erme ~ususunda büyük icin bize bu kadar hakim olabılmek 
N1k6h m t~dirler. . . 

~ ~1atb .• . er a slmf Bence, insanların •.1 acız saatı aç 
~~~lJ aaıanııre müdürü esbakı Bay lık saatleridir. Sofra başlamda, 1>75e 
~~ı~lık ~ Zarif Selçukun oğlu Bay Saim telerini önlerine, dizlerine ~eya go • 
11'1hıar 11

l' Bayan Nigar Akkorun n; nüslerine (itiyada göre) serdıkten son 
'ı l d" - ,. .• L.> ak 
~1!4de 8.kt u~ I\~d~köy Belediye daire. ra, çatal veya kaşıkla oynayar 

t tell:ı edılnııştır ; her ıki tarafa saa-ı ne masum ve mazlum bakrş!arla ~a: 
eıını ederiz. ~ sonu beklerler... Yemek lıstelennı 

Yoksa, bıçağın en keskinini, çata 
im en muntazamınr seçiyor ve bize: 
"yoktur .. diye getirmediği yemekle 
ri mi, afiyetle yuvarlıyor gövdesine? 
Herhalde garsonların y~ek sırala • 
nnda bizim le didi~mesinin bir bay 
ramı olacaktır. Ve bu bayramı, gar· 
sonlar kendilerile tesit ediyorlardır. 

Onlardan bu zulümlerinin acısını, 
bahşiş vermemekle çrkannak müm -
kündür samnm. Fakat bir gittiğiniz 

ruz. Moda, sinema, spor sahalarında il. g & & 1. & .. 
olduğu gibi. yiyecek sahasında da 
bir hakimiyet var. 

Ayağına düıenleri, fena halde bur 
nundan yakalamr§ bir garson hakimi 
yeti 1 Ve biz, gündeüç öğün. nefis 
yemekler karşısında midemiz hop 
hop ettiği müddetçe, bu hakimiyetin 
altında yap.mağa mecburuz. 

• Köııtencc \ 'O lbrall yo:uyıa ı .. h·crpolR gl_ 
derken Gtıllbolu civarında lncf!burnunda kı. 
rava oturan 6 bin tonluk Runan bandıralı 
.M~lakos vapuru dUn Ttlrk Gemi Kurtarm" 

1ırketl Hora \'C Alemdar tahllsı.) e ıemll"rt 
tarafından kurtarıJmıfl.Jr. 

• DOn limanımıza gelen l~lllz: bandıralı 
:ratrı• npurfyle ıehrfmlz:e Jcadm erkek ol. 
mak ~re 126 1111yy&h relmJfUr. 
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Kız ve Erkek muallirtl 

mektebi mezunları 
Milli Bayram ve Maarif müdürlükleri emrine veri-

Halk şairleri len/erin listesi tebliğ edildi 
Halkevl binasının tamall 

törenle atlldı Tefrika numarası : e 7 Yazan :Faika Savman 

Con Dillinqerin qerıne 
namzed: Con Çeqs! 

Ankara. 16 (Telefonla) - Bu yıl 
kız \e erkek ınuaHim mekteblerin<len Milli kurtulu~ıımuzun miihirn mcr-

luılelerindrıı biri olnn 30 ağusıo." za· nıezun olan talebeler a~ağıda gö teri-
, I len yerler maarif miidürliikleri em· ferinin on be~inci yıldöniinıii iki ıa • 

d b rine \'erilıni~lerdir. Yeni mezunlar ta eııt·el ~·11rd11m11::11n her tara/ın a ii 
,; maarif ınüdürliikleri taraf mdan mün· ~·iih set inç tczahiirlcriyle kutlu lan· 

,; hal nzifclcre tayin edileceklerdir. 
mış t'e buna aid haberler miitenkip Adatuı Hr/,·cl• ıllıwllim Mektcbiw 
giinlcrde ga:.ctcmi:.dc intİ§ar ctmi§tİ. 

LC$ter Gillis, Con Çey.<Je \ 
buhranlı anlarında, iki eline 
iki rovelver alarak sokağa çı
kıp ra$tgele kıır§un sıkmak· 
tan bah.~ettikçc, Con Çeys, 
Leııer Gillise §U mukabelede 
bulunuyordu: 

- Yapmak istediğin teY doğru
su mükemmel, delikanlı! Tam a· 
kıllı iti,, buna derler, iıte ! Haydi, 
haydi! Yat ta uyu, açılırsın; ço
cuk kafalı koca bebek; ıen de! 

Con Çeyı, Leıter Gilliıtcn daha 
soğukkanlı ve daha az vesveıeye 
kapılır göründüiüne göre, yoksa 
o mu çeteJe haf, "'ef,, olacakh? 
Leıter Gilliı, deiil koca bir çete. 
yi, kendi kendisini bile idareden 
aciz görünüyordu. Hatta yaknı 
dostu Con Çeysle beraber bile ha
rekete geçemiyecek halde! 

Ve fU halde?! 
ikisi arasında, timdi Con Çeyı, 
Con Dillingerin "makam,, ına da
ha kuvvetli bir namzet ıibiydi; 
çok daha kuvvetli! 

Kimbilir; belki de o! 
"1 Numaralı Halle I>üımanı,, 

unvanına belki de o "liyakat,, kes· 
bedecekti! 

kar,ıla§tı .• Çoktanberi görmer:üs Milli baJram, Çoruh t ıilôyetinde de den: 
olduğu bu adam, kendisini hemen pek husmi bir ~ckild" ı·e. biiyiik .al.ô.k.11 - ı .Mt1Staf a, Latif. Salih, Ahınc<l, lh-

1 b 1 ra!ıiın, l\fuetafa, Behçet, l\Jmtafa En· •öy e ir kenara çekerek, ku ağına ifo /mtlanmı§tır; Ora muhabırımı· f 
ı ,·er ~ele; l\lehnıed, Zeynel, Ali Sam· fısı damağa koyuldu: zin vurdumu::un bu u:ak köşesindeki 

d ı J suna; Tahsin Kiitalıyaya: Mehmed Ad - Ayol, !en ne pcaip a amsın. scn/i'Uc aid mrktubu, mes<l/enin u-
ı d ~ n nan Giresuna; Ali Murad Gaziantehe; naanın bir yerde parası durur a, zıınluüundan dolayı ancah diin elimi• I 

ı "' bralıim Aka~, Hasan, Şükrii, l\l. Ke-rridip almaz mı? Yoksa paraya i.1· z egrldi. Jlncfüe bira:: e.~kimi~ olmakla 
H 

., 'h ma). l\lehmf'd, Veli, Sunuur, ·Emin tiyacın mı yok? a. beraber elırmmiyetinr. ı•c şenliğin ı - " 
· Ankaraya; Zarif Antalyaya; Mustafa 

Çeyı, ,a,tı: tit'a eııiC:i hususiyet t 'c miinıtazıycte ] 
" Alp, Sivasa: brahim Seylıana: 1\lu-

- Param mı?. Ne parası?. binaen muhabirimizin melatubunu a· h 1 zaffer l\lardine: A ıne< Sami Urfa-
Eıki ka"akçılık ,eriki Prat, iz:.h ~ağıra derccdiyoru:·· · · · · '.·a·, Ha!an Erdo;;an. Kadri Halim, Zon 
• Y Artvin (Hususı) Çoruh ılımızm " 

ettı: . A · · · 30 ... f guldaia: Ali Ya,·uz Çonıma: Yusuf merkezı rtvınımız agustos za er ~ 
- Mon!Anada Helenada 20,000 bayramının 1 5 inci yıl dönümü müna Bahaeddin, Emin, ı\bdullah Sinoha; 

dolar emrıne ama
7
de du~yor. !"la- sebctile bugün bu gece emsalsiz teza Ahmed Baykal, l\fehmed Acaroğ • 

tırlamıyor musu.n.:: J:Ian.ı.,vaktıle.. hürat ve nC§eiçindeyapdı. Daha ev 1u Erzunıma; Enver Bitlise; Şerafed
canım fU Kro:nı hadısesı. velden alman tertibatla bütün vilayet din, Yusuf Karabet, Mustafa Kiraz<"r 
, Ve Çeyı, ? ~a111;an .habrladı. O muhitinden 0 gün için gelmiş bulu _ oğlu Ağnya: Sabit Karsa: İsmail Te
·."'ça.kcı.lık. hadıse.11, ~ır parç. ateh- nan halk •airleri, kazalardan gelen }le kirdağrna; İhrahim Alp Kırşehire. 
l k l b h t d d k -ı Erzvrum Erı·ck Muallim Mektebin· •. ~ ı ·~ ~f ma 1Y~ ·~ ey ı; .e~- yetler, tulum, zurna gibi çalgılar ça • 
dısı de ı§tı.r~k e~ıttı ; .. a'!1a •tın lan köylüler ve pehlivanlar merasime den: 
yolu~~a gıdıp ~ıtmedı~.ını ~?Dl'~· ve tezahürata İ§tirak ettiler. Emin. Fethi, Hilmi, MUnip, Cemil. 
dan ogre .. nemem. •'.'pek oyle uzerı- Hudut tabur komutanı Bay Tahsin Fatih, Faruk. Halil, l\Te\·hid Çonıha: 

d d t Nevres, Cemil l\fardine; Mustafa Va-ne e UfJDemı§ 1• Halkevi reisi doktor Cemal Alper 
d · y na: Emin, AH Osman Tunceline: Sab-

Demek it yolun a gıtmişti ! O· ve belediye reisi Şükrü Uygur tarafla ri F.rzincana; Arif. Hasan, Mehmed 
lunda rittiii !imdi anla,ılıyordu, nndan 30 ağustos gününe kadar bir 
• t Ağnya. Em·er, Mahmud, Hasan Diyar 
lfte. hafta müddetle istiklal savuını, bü -

~ bekire~ Hidayet Samsuna; Mehmed 
Çeyı, bu umulmadık servetten yük zafer günlerini anlatan canlı kon Bingöle. Aziz Rizeye. Hayrullah İçe-

ne,elenmitti. intibamı k!saca fÖY· feranslar vermi§lerdi. Bayram günü le; Alaeddin Zihni Giremna; Saha-
le anlath: de muhtelif hatipler hazirunun kalp haddin Tokada; Uzzam, Halid. Muşa: 

- Bereket venin! lerini kabartan söylevler verdiler. As Seyfeddin .1\lehmcd Hakiriye; Niyazi 
O .. Con Çeyı! 
Hem ölen ıibi 

Çeyı, iyi ya,amağa ve her arzu· kerin ve onu takiben milli teşekkül Antalyaya; Fikret Zonguldağa. 
ölqıiyen Cle sunu yerine ıetirmeğe alıtkındı. ve köylülerin resmigeçitlerinden sonra Bali kesir Erlcek Muallim Mektebin· 

O aralık bir otomobile ihtiyacı var- merasime nihayet verileli. Merasimi ta den: "C d --·ı "?' on,, egı mı • 
lhtiıııal Con- Pilliqerden sonra 

Con Çeys! 
Condan aonra gene on! 
ihtimal!? 

dı. Bu umulmadık servetin ken- kiben bütün memurin ve binlerce · Ahmed, Hikmet, Ömer; l\lustaf a 
di11ni beklediğini öğrenince, der- halk kütlesi, mahalli teşekküller, mül Manisaya; Ahme<l. Yusuf, Hilmi, }lu
hal pahalı mal satan tanınmıt bir hakatan gelen köylü heyetler bir a - ammer, Said, İbrahim 1\hqa; Abdur· 
firmaya uirayıp, yeni bir lüks o- lay halinde halkevi binasının intaat rahman. İlhami, Emin, Korkud, l\fıı
tomobil satın alıverdi! mahalline gittiler. Vali Refik Koralta ammer Karsa; Şeref, Ali, Emin, Ta· 

Ajuatos ortalarına doğru, Con Nevyorkta taııdığı "Con Madi. nm güzel nutku il~ binanın teme~~ ~~ Iat, Lütfi, Fazıl, Mustafa, Orhan, Ni· 
Çeyı, Kalifomiyaya yollandı. Bu ıon,, ijreti ismine bir kayıt ve tea- tıldı.Saat. 1.3 te ay?ı kalabalıkla.inan~ yazi, Emin Diyarbekire: Enver. Halid, 
seyahati yapmaktan maksadı, ora· cil muamelesi yaptırarak, Pratla parkı?ag~~ıle ~e~ ılbaynnızm yıne gu Tuncel ine; Ramazan, Süleyman, Hik· 
da bulunan nipnlııını almaktı. Za yanyana yeni otomobiline yerleşti zel hır soylevı ıle bu parkın açılma met, Hüseyin, Ali. Kemal, İhsan, İr
manla kendisi de ıinirlenmeğe bat ve bu suretle Helevaya ayak bas- töreni yapıldıktan tonra güreş müsa fan Ankaraya; Hayri, Ahmed, Necip, 
lamııtı. Yanında, İt ortaklanndan makta gecikmediler. bakalarına başlandı. Bu müsabaka • Ali. Fehmi Anta1yaya; Şahan Bolnya; 
daha yakın birisinin bulunmaıım lardan sonra da, vilayetin muhtelif Hilmi, Kamil Vana; Kamber. Zeki 
İstiyordu. Müjde, doğruydu. Asılsız değil. yer!erinden ~yelen köy şairlerinin işti Ritlise: Hüsnü, Asım• Mf'miş, Fevzi, 

Sonra, gene çete menıuplarile di. Esasen yalan dolan bPhis rıev- rakıyle 30 agustos bayramı mevzuu Mustafa Ferid, Mardine~ Nafiz, Hüs· 
buluttu. lllinoyıte Kast Börling· zuu olamazdı. Çeteler, kendi a- üzerind~n 8~ kişin~n .iki gur':1p ~~lin nü Erzurumıı; Mustafa, Ertuğrul Ağ
tonda vaki olan bulu~ayı mütea- ralarında noktaaı noktasına dü~ de ve hır agızdan ırtıcalen hır bırıne rıya: EyUp Çoru ha; İsmail, Ali, A bdul 
kipı methur ve güzel bir aayfiye rüst ve güvenilebilir tarzda hare- karşı söyledikleri koımalar şiddetli al lah Samıuna; Ra~im, Tevfik, Faruk. 
yeri olan Viskonsinde Cenova ıö· ket ederlerdi! kı§lar arasında dinlendi. Behçet, ŞUkrü. ureddin. Turgud, Hı-
lü kenarına inmek ve orada uzun- Çeyı, bu parayı bir otelde tes- Çalgılarla milli oyunl?r oyna~dı. za Urfaya; Ihsan, Seyfeddin, Hamid 
ca bir zaman kalmak cesaretini lim almaiı tercih etti. Bir adanı, Saat on dokuzda Halkevı ve belediye Giresuna; Halil Çanakkaleye; Hii e-
gösterdiler. Homer van Meterin 20,000 doları ~asanın üstüne tıkır tarafından müştereken lnönü seyin• 1\fu~taf a, AJımed, Hüseyin, Ci· 
Seynt Povlde vurulmuf olmasına tıkır saydı. Çeyı de, Helena ban- parkında . vilayet .. ..mülhaka.tın had~ İi'mail lzmire: l\lemiş Muğlaya: 
rağmen! kalarından birinde bir emniyet ka- dan merasıme gelen koyluler şerefıne 1smail, Muammer, İbrahim, Mehmed 

Fakat, zaman geçtikçe araların- sası kiralıyarak, bu 20.000 doları r~~ga~e~~ el.ekt~ik ışıkla~ a.ltm~ iki Aydına~ l\fehmed Hakariye: Ahmecl, 
da ihtilaflar çıkıyor, biribirleriyle sıcağı sıcağına oraya yatırdı. yuz kışılık hır zıyafet verıldı. Zıyafet İsmail Sinoba; Ziya Kaıotdmonuya: 
münakatalan kavga teklini alıyor- Son derecede memnun bir ta. te il~y kö.ylülere hitaben kısa bir nu İf.ınail Çoruma; 5iileyman Kütah\'aya. 
du. Asabileıiyorlar, anlatamıyor· vırla ellerini uğufturuyordu. Açık- tuk sor~e~ı. 5?fr.~da hazır bulunan İhsan l\falatyaya; Faik Afyona: Nnri 
lardı. Bunun ilk neticesi olarak tan gelen bu parayı ele geçirmek- 100 kışılık ltoylu gurupunun man • Bileciğe; Nevzad Denizliye; Bekir Bin 
ta, Cenova gölü kenarındaki aay· te, hiç mü•külat çekmemit olma- z~m olarak . irtic:ılen ilbaya verdikle göle. 
fiye yerinde, Cak Pukinı, aileıiy- ıı, mahzuziyetini artırdıkça artırı· . rı cevaplar şıddetlı alkışTarla karşılan Sit'<J$ Erkek Muallim Mehıcbindcn: 
le birlikte, ötekilerden ayrıldı. yordu. dr. Abdülkadir Erzuruma, Adil, l\lus-

Cak Perkinı, veda ııraıında, fÖY · Saat 2 Ocle Halkevi temsil heyetı" ta ta fa Aarrya ·, Kazım Mardine ,· Hüse· 
1 d d. (Arkası ı·ar.) " . 
e e ı: rafından davetli köylülerin huzuru vin. Cevad. Celil Vana; Ahmed, Ali 

- Ey, demek vaziyet böyle! ile 30 ağustos bayramı şerefine hal • Ti akariye. Sen·et, Salahaddin Bit lise; 
Kimbilir, belki de bir daha hiç gö- - 1kevi sinema ~)onunda oynana çoban Mahmud. Fehmi. 1\lel'!!ine; Mustafa 
rütemiyeceğiz, değil mi? Ha? s k pivesi sevredildi. halk 11az şairleri ta frde: ~elim• Mahmud Karsa: İh!an. 

Kendisinecevapverenolmadı! a a r y a rafından buRünün hatrrasrm ihyaen ".\l<>lımf>ıl l;iresuna: Mazhar Bingöle: 
Diğer taraftan, Con Çeyı de, be. salonda söylenmiş ko§malar coşkun ~rdkı Erzincana; Hü!eyin Çonıha; Ra 

raber ya,ayııtan bıkmııtı. O da S • bir halde alkışlandı. i f Çoruma; Kahraman, Ahmed Anka-
ayrılmak ve biraz basını dinlemek 1 n e m a S 11 Mülhakattan gelen heyetler 31 a • ra"a ~ Ahdi, Hülusi, l\lecid Tunreline. 
niyetindeydi. Nitanlııiyle birlik- Önümüzdekı cumartesi ğustosgünü vilayet merkezinden da !:mir Kız Muallim MP.ktebinden: 
te. Nevyorka küçük bir eğlenti ıe- akıamından itibaren i?rlırken halkevi tarafından uğurlan • Nadire, Emine. l\lük8f at, .Memnu-
Y?' ·ti yaptı. ikisi, orada, Seynt dılar. ne. Semahat, FPriha, Ferda, Beyda. 
A· ·us otelinde "Con Madison ve ROBERT T AYLOR'un Zihni URAL Emine. Tnlie. Leman. Fahriye. Neri-
karm., ismi altında oturuyorlardı. tercih ettiği yıldız man. Feniye İ7:mireı Afife, Penbe, 

Çeyı, bir yandan ~önül eğlen- Kuruıtayı takip atmak Cahide. Latife Rileci~e; Adalet Afyo-
diriyor, bir yandan da "i,., le me~- ve isteyenler na, Hikmet, Zahide, Lütfiye Çoruma; 
gul olmafı ihmal etmiyordu. O- PRESTON FORSTER Yadigar~ Leman Denizliye: Hayriye. 
rava aelicin\n daha ilk gününde, Eminönü Halkevinden: Yegane, Zehra Antalyaya: Nazlı, Zeh· 

tarafından oynanmıı 20 J"I 937 ·h· d D 1 bah eski dostlariyle teTash~ buluna- ey u tarı ın e oma ra. Mukaddes, .Münevver, Tayyıbe 
rak, müzakereye giritti. is t 1t111 '111e1 çe sarayında açılacak olan 2 nci 1\luğlaya: Nuran, Sırn)·e, Macide. Kıy 

U U 9 Türk Tarih Kurultayının devamı me4 Emine. Zeliha Manisaya; l\f er 
Nevyorktavken, hir gün hir rast 

1Ycfüı. k--ndisini haylice sevindirdi 
Alkol kaçakçıları muhitine men • 
sup olan eski teriklerinden biriyle 

Fransızca sözlü atk, ihtiras 
ve }cahramanhk filmi 

müddetince Evimiz salonunda radyo ]ilde Gaziantebe: :Meliha, Hafize, Fet· 
tertibatı alınacaktır. isteyen yurdda§ hive Giresona; Av,e. Naciye. NuriyP 
larm kurultayı evimiz salonundan Burdura: Saihe Balikesire; Huriye. 
da takip edebileceklerdir. Sabahat Siirde; Cemile Y ozgada; Ay-

dm Kiitahyaya; fsınet fstanhula; 'f: 
dal et, Meliha Samsuna; Fatma Tuoc:t 
line; Fethiye, Necmiye l\lalaty•Y'; 
Şazimend. Müyesser 1çele. l\Iakbol" 
Fikriye, Ziibeyde, Uühat Sivasa; 5e'. 
nilıa, Kamuran, f uzaffcr AnkartY'' 
Neriman Zonguldağa~ Havva. Alİ1' 
Aydına; füılıiye Karsa; l\lüne'°"etı 
~eriman Eski~elıirc. , 

Kon ·a Kız Muallim MclaebinJ/!t 
Şem a, Nev\'ar, Nezife, Hacer, il" 

ye Konyaya; Hadiye, Bedriye, Ço~ 
ma; .l\liyase Eski~ehire; Peran, .LiJllİI 
Anka raya; Leman Antalyaya: H~"~ 
'uriye İzmire: Rebia, 1\le,·hibe ~ 

gulda~a: Rabia, Nezahat. Kezban , 
kada: Ülfot Afyona: Makbule Sino~; 
Maltire Sh·asa; Ferhunde. Zel i( 
Karıla: - urur "'anı una: Nihal fgp 
taya: Fatma Aydına; Çiçek Erz11~ 
ma; Nadide 1stanbula; Zehra l\fard. 
ne: .. ara Urfa) a; Hayriye Kütahy•Y'' 
Beılia BaHkesirc. 

lsıanbul Kı.: ;lluallim Mektebi~ 
ezahat. Hayriye. l\lürüwet, NJV 

ye, Ane, He<liye, Melek, Sabahat lJ': 
lik~ ire: Emine, Hasibe Çanak.kal~ 
Saliha, Rebia, Fatma Meliha, F~ ,lı 
İzınire: Muııaffa Çangırıya; Nıb '( 
Sebat l\Jani!aya; Kadriye, Servet J,. 
kirdağma; Av~e, Afife Giresona: ~ 
tice tifet, Nadide. Zülfiye, fa,, 
Sinoha; Fatma Nedime, Fatma J\f11 
zez, Fatma Gökte, Emine, Na~ide 5'1; 
suna; Seher, Ayşe, Mebrure Zo°&!, 
dağa: Hatice lemnune, Fatma ı
kı , Belkı Yiicel Tokada; Nuriyt.ft' 
mine l'foı;ret. Emine Muhterem, t.
Atifr.t Ankaraya: Fatma Güzin, fi 
det Eskişehire; Huriye Perihan• oJll 
man Anda, Fatma ezihe İstanb 'fl 
Bedriye Aydma, Fatma Pen·in, 1". 
het Akm Bursaya, 1\fuam~ı 
--zaf ft.r Çoruma; Zübeyde Ktttal·~w 
Cahide, Semiha, Emine Nüzlıe~; 
ker 1~e1e; Makbule Me,·lfidel\fa~; 
'Mukaddes Bingöle: Cnide AfF_, 
Nach·e Ama yaya; Zelıra Kastaı11°İJİ" 
ya; Fatma Gayret Doluya; Cabide 
leciğe. ._:tt 

t~tanbul Erkek Muallim MeldsD". 
den: ·p 

Ziya Yamaç., Avni, Sadeddi~, s;Jı. 
Tekirdağma; Fethi Tokada; Azfiori• 
med Afyona; Huan, Mustafa• r( 
Hüseyin, Bayram, Ali, Adi1 A~' .\' 
ya; Sabri Sinoha: Ragıp Urf ay•; J 
saf, Nuri, Vecdi, İbrahim, l\'febJll~İ· 
Ali, Fazıl, Davud Zonguldaga; ıı:zi• 
Hakkı, Kadri 1 tanbula; MehIJ1 '.,,, 
ya Bileciğe: Halid. Hüseyin 1'0 '° to~ 
Ne\'zad Aydına: Hilmi, Te,·fik: f~ıt' 
Abdn llalı, Rasim Sivasa; Celal, 

6
0· 

hiddin, Yu uf. Yu uf Tekin SaJll ,; 
na: Liitfi. luharrem. Halid ~0rııı:11 : 
'Malımm1. Re~ad, Hamid Gırffçe
Ha an. 1\lu!taf a, Yaşar. l\lahm0 ;6' 
le: Siileyman. Orhan, Hlimen ~';,ı( 
ya; Tahir. Em·er Ringöle: Zekı J'1et' 
kesire; Süleyman, Hasan Mestan, Çaf'' 
det Tun<"eline: Vehbi, Lokın8~dııııt1 
ıı;rrın: Asım, Hü eyin Karı-a; .. J'i' 
l\luğlaya: Ziya Kırfelıire: H~si:~jrtJİ 
zım Ama yaya: Fe\'zi, Recaı J(efl',J 
Galip, Hagan Çelik Çonıha: h ,y•i 
Rohıya; Osman. Emin Küta Y 
Azmi ~ino.ha. . Jet': 

Edime Kı: Muallim Mekteb;\;rt• 
Neriman, Lütfiye~ Ruhi.ye. l\ a•'"'" 

Şefika K ütahyaya; Remzıy~· ÖflJ" 
Saffet. Meliha, Hatice, fahıre ~fıJ' 
J\le, hihe Tekirdağma: Peyruz~~f~' 
zaffer. Semiha ÇanakkaleycÇ; "ıır•'' 
1\leral, Meryem, Neriman 8

";, M" 
N 1 N k 1 · . Leına ' ı e ıa,et. ı. eza et zmırc.. .ı\~11 1 

şe, Melihat, Belkıs• l\lelıha tJfliıı"' 
Feriha Zongulclağa; Zehra, ·l\lttilı''. 
l\lüye er, Mualla, azh·, 1~ebirl' 
Zehra l\lanisaya; Sabahat ~ı ııaffef• 
Fe,·zi)e. Zelıra Sam una; r.:uye.Ser 
Sıdıka, lelahat Şükrüye, 
l\luğlaya. . Jetı • 

Edirne Muallim McktPbıTI .ı to" 
· AhJJJev ~,-Recep, Ahmed Fehmı, t .;t ;:ı"·r 

p;nldağa; İlhan Eskişelıire; ~d f:O~ 
fi. Ahmed. Hfüeyin. Meh~ (ebfJ1 )( 

Karsa. :\ldımed Yeli Sinohadiııe: t 
Rl'~ad, l\lehmed Selimi }\far 1 fJIJ-

(Sonu Sa. 



• 

SIV ASTOPOL ~ 
.önünde .•• -

Sinemenın eski yıldızı 

Ceki Kugan evleniyor 
Ceki Kugan bir çokları için hc-

Tetrlka Nu bfu d ] Yazan NI ı A"" d nüz bir küçük artiıttir ve bütün marası: a [Tercüme ve iktibas hakkı ma z ur : yaz 11me 
yaramazlıkları, ıeytanlıkları ile 

'l::r fi • ,, •• l J J • hatırlarda yaıar. 
rransız Se lrl• ma eııne -~Olj e ueul: Fakat,CekiKugan'ınbugünev-7 ' Y lenmek üzere olduğunu ıöylersek 

Be11koz o··nu··n-'ekı· ..1onanma11ı /stanr ~1~:.:z:~:~ı!r.e~r~:1'~::.~:~ '.:I ' U ~ U ~ 3 yı canlandırdığıdır. Çünkü, bu b / •• k küçük artiıt bundan yedi seneye 

u onüne getirsek iş sarpa saraca ::-:;;:;::k::dı~:~in~b:;a:ı'.I 
F tiği batka bir meslekte çabımağa 

d· akat, umulan netice elde edileme- dediği gün bu cümleyi tahrif ederek batlamıftı. 
ı. Mecid, şeyhisJamm adamına: kendisini halkrn diline düşürecekler- Ceki'nin sinemayı terketmeıir.o · 

-:--:- Hoca Efendi, dedi. Birtakmı e· di.. sebep olan feylerden batlıcası, ya· 
~af ılı .... ·1 ··k E ·ı F f. . . d 
1• n sozu ı e vu elayı azil ''e tehdi· ,n nı ıayet ransız ee ırınm yar 1• tının çocukluğu geçmit olmaıın· 
·~ne kıyam edersek sonra bu devleti mı görülerek mesele kapatıldı. Fran- dan ziyade, sesli filmin çıkmuı of .. , 1 
.. are edemeyiz... Haydi git böylece eız sefiri mabeyne gelerek şöyle de- muıtur. Gerçi, çocuk rollerinde 

80)·1e.. · · C k" K d • 1 "I t mıştı: muvaffak olan birçok artiıtler, bü / tır. e ı uran a nıf&D ısı 1 e ,, 
k ~ hüyürnrdu. l\lehmed Ali Paı.a - İstanbulda bir is,·anm çıkmak yüdükten sonra ayni maharette bü- gün evlenmeği kararlatlırmıttır. 
ır nevi ~izli tehdidJe ınuYaff ak ola~ üzere olduğunu lıiı;sediyonız. Böyle yük adam rolü yapamayorlarn Eıki "Yumurcak" ve Şarlonun 

'~ayrnea tab · yeyi de~İl'ltirdi. Mecid in bir şey olursa hiz de İngilizlerle mü- da, Ceki Kugan vine, ikinci dere· oyun arkadatı Jlolivuda bu suret-
~·ız·· ·· '- ' k B k ". b I ,1 unu Korkutma çarelerine başYur- dahele edeceğiz. Yapılaca iş, ey o· ce bile olsa, bir artiıt kalabilirdi. le tekrar bailanmıt u unuyor. 
u. za gelmiş bulunan donanmayı İııtan- Fakat, sesli filmin çıkması, oqu da, Hakikaten, ıinemadan bir daha 

111 
Bir akşam Tophaneden saranna git bul önüne getinnektir. Bu takdirde daha birçok artistler gibi, sesi mü· hiç dönmemek üzere uzaklqan Y• 

lij~kt: ol~ .padişah, arabasrnı. bir bö iş büebütün alevlenir.. sait olmadığı için sinemadan uzak belki de biraz ıoğuyan eski artİlt.ı 
r)·· suvarının sarmı~ olduğunu gör- "' "° • laştırnııttır. kanıımn artist olması dolayııiyle, 

tı. Reşid Pa~a hirgün Cevdet Paşayı Ceki Kugan bugün 22 yqında· tekrar ıinema dünyuının içine ıir 
ed·; Ru n<> oluyor? ... Ni~in muJ1afaza ı:ağırdı: dır. Bir deJikınlı olan bu eski kü- mit olacaktır. Hatta, evlendikten 

1 ıyorum ?.. - Paşa. dedi. Sana ağır bir iş ha- çük artist hakkında da, Holivutta aonra büyük bir sinema tirketi im• 
J Diye sordu. Cevaba lıazrrlannuş o- '·aJe «>deceğinı. Munffak olacağını birçok dedikodular çıkanlmıtbr. racafını ıöylemiftir. 
lltıfar atıldılar~ umuyorum. Softaların kıyamına ma· Onun daima beraber gezdiği Tob- Ceki Kuganın kuracafı bu film 

k - Şe,·ketlfı Efendimizi softaların ni oı: bie Ving ismindeki genç kızla ev· tirketinde füphesiz ki kanaı J,q. 
h·ammıfıın konımak gerek.. § Ce,·det Paşa mesele}·i nasıl halJet- Jeneceği söyleniyordu. rolleri alacak ve az zamanda met-

1\fed<l im söze yalnız ~üldü ve ba-l r:WoJ P! "H ' tiğini şöyle anlatır: Sinemayı terketmekle beraber hur bir yıldız olacaktır. Fakat, 
~rıır eğerek ~unları sövledi: . "Ales;abah hora Yahya Efendiye Holivuttan uzaklqmayan artist, Ceki Kuganın &fka gelip, kanıİJ• 
. -: Eğer umum lı~Jk aleyhim.izde Reşid Paşa, h~tün h~ ka_yn~şma· gidip anr aldnn. Şeylıislim kapısına aon günlerde gönlünü bir genç 1 ,r. le beraber, tekrar film çevirmiyr 
~ hır hii!ük .b~ni mulı~faza edemez. larm kendi aleyhıne tertıp edılmış 0!·, götürdiim. Arif Efendi \"e feh·i emini dıza kaptırmıf bulunuyor. Esasen ceğini kim temin edebilir? 
1' rka<: softa ıçın teclahıre ne lıaceL. doğunu anlayordu. Faka~ . yap~cak ~ş Refik Ef «>ndi iJe denıiim hoca efendi- bir müddet evvel T. Ving' ile ara· --------------

t>ı .hiitün hölük dağılsın.. yoktu. :Mukabele etmek ıçm elme s~· lerin en ileri gelenlerinden bazdan· 11 bozulan ve ondan ayrılan Ceki Tehir edilen balo 
d rı.ı.elımE>d ,\fi Paşa kiiplere biniyor· 18.hı hulunmuyo~u. Bu yüzde~ daı- Dl celp ile tas,·iri mesele olundu. Fi- Kugan timdi bu yeni arkadatiYI" Kmltopr.ık 6 ve 49 uncu ilk okul 
"01.l·~- Ne ... yapacağını şaşırmıştı. Şimdi reye de inem~mege. haşl~dı. B~şı~ta~- mabaad hocalar itinde öyle yolsuz nipnlanmıtbr. far yoksul çoccklan yardım kurumu 

tıunaga h:ışlayordu. taki oğlu Cem~I beyın ennde gızle~dı. hareketlere meydan ,·erilmiyeceğine Ceki Kuganm nif&Dlıll Betty menfaatine Fenerbahçe Belvü gazi • 
deı!!'inci gün, İstanhulun her semtin· Birgün Reşıd Paşa karısmm telaşlı dair söz alındı. Bu yolda bir mazbata Grable imıinde bir genç artistteir. nosunda f f eylül 37 de verilecek o• 
tıJ ı sokak haşlanna yaftalar yapıştı- telaşlı e\·İn içinde koşuştuğunu gö- yapıldı Ye hemen o gün sarayı hüma- Henüz imi bütün dünyaca tanm· lan kır balosu havanm yağmurlu ol 

!!1rştr. Yaftalarda şöyle yazılı idi: rüp sordu: . yuna takdim edildi." mı§ olmakla beraber, yakında çok masmdan 18 eylül 937 cumartesi gü 
." 1?~~ padişahı ~evketi iktinalı... - Ne var .. Sana da ne oldu böyle? Ta~kmlık yapmak isteyen talehele· meşhll'r bir yıldız olacağı tahmin nü ak§811lna bırakılmııtır. 
"~ n.JU/.f•i ıab 'anız uğuru §Qhaneni:;Je. - Hiç.. rin hepsi yakalanarak Giride nef ye· ediliyor. Çünkü, Holi~t~ki bü- Balonun en büyük aürprizi Münir 
~IJlL.1110! ve evl~dlanm feda~~ - ffiç olur nıu?-. Ye.r.iııde dura- di1mi§lerdir. İsyan llzerine istifamı tün ıinem• Jİ~etl~tiN..ııf,..~a· Nureddin ve aıllda,larmm kendi re 
11e ,. ~e amadedırler. Size de ecdad mıyorsun.. \•emiiş bulunan Refid Pa§a da istifa· retini çok takdir ediyorlar ve onu pertcvarlanndan verecekleri konser-
1'rı esla/ını.:: gibi Eyubu Ensari huzu· - Bir şey yok.. smı geri aldı. iıtikbal için büyük ümit ıayıyor· dir. 
)"i nda k~andığınız seyfi Muhammedi· - Fakat elinde bir şey gizliyorsun Cevdet Pa~a, hükumet ricali arasm· lar. Üyesi J;ulunduklan bütün vatan • 
Old kınından çıkarmak üzerinize ı·acip nedir o?.. daki düşmanlıkları anlatırken şöyle di Betty önümüzdeki kinunuevv~ dqlarm bu hayırlı ite ittiraklerini 
~ "· Bu bapta viikelanızın vaki olan Reşid Paşa bunu söyliyerek yak· yor: ''O zaman beynelvükeli me,·cud lin ıekizinde 21 yqına basacalr· tekrar dileriz. 
1.e~~ri ~Lh ~~ ı~~·· ~anmuh~amaDe~~AileikRur_~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-
vı.,. tehl"k · ·· k·ı Bu bir torba küldü: ya devleti be'ITftinde zuhura gelen a· 
h.. • ı. ·eı m~ ı eye ilga eder. Bina· 1 -
;j"fll.az~lık .. · asakiri nusrat meı·udun~· . - :'{e yapacaksın külü?.. davetten az de~i1 idi. Reşid pa§anJJil GIJı IJp düş/Jnd/Jkçe 
:ot t - k ll - Lazmı olur diye.. birinci der-ede hasmı M'elımed Ali ı.::·e ayan .:u arını:: da haktan sari· ..... 
l•~nnın d f · r. • - Neye?.. Pa!la olmakla biribirinin kanım içme· 

""'""""'"'""'""•ınılflllllı111111ıtlll111111ıtllll1ınııııt' 

Müsbef tutum yolları e mu a aa.sı ıçin h·aı•ga ıster- ~ 
.,. Pad. h - Belki evi hasarlar da.. g'"' e te•ne idiler." 
""·· .. '~" ım.. .. :ıı 

'' outun talebei iilıim Re•İt Paşanın - Peki kül ne olacak?.. '(Arkan var) 
e}·h · d d ' :. - Sen anlatırdın ya ••• Selimi sali· •• 

ın ei i. Talebeler: sin şehadeti \'ak'asmda şehzade Sul~ ~GO n 1 u~k 
l"tq .._ Ders istemiyoruz. Harp isteyo· tan .l\fahmudu kurtarmak için Cenı RADYO 
t-..ı• l)ı iyer.ek hocalara dersi tatil ettir ust.a c~riyel.~rine birer torba kül .~en:i 
·•ı § d ettınnış. Huenm edenler olursa uzer-
ier e~ 1

: Fatih camii görülmeğe de· )erine eerpsinler diye.. Programı -
1'.ı~ alemdi. Birgün: B l -d· R .d p valıda Otle D"frlyat.ı: saat 12,30 Pllkla TUrk mu 

Dün, Almanyadan yeni gelmit 
bir arkadat la konuıuyorduk. Söz, 
milli iktisat bahsine gelince: 

-· Aman, dedi, dünyada tutu
mun sunturlu.unu siz, gelin de 
Almanyada seyredin . 

Yazan: S. G&z8'1 n 
Jelerde busmf sandıklar uılmlf. 
Sabahları ite giderken bunJarm 
önüne toplanıyorlar ve evlerinde 
boplan tüpleri onlara atıyorlar
mıt. Kemik, paçavra, cam kınlı, 
fite parçası hülisa bütün ~arcamp 
içi tükenen ,eyler böyle bır araya 
getirilerek kazanç kaynaklan &• 

çılıyormut. 

)' ... 1- Hocaların' minıl.!rlerini topla· kud ıa kıse,k e~ı . atanınld ·.... aildsl. 12.~o Havadis. 13,015 Muhtelit plak 
.. ltrı.. ne a ar or u ,geçınnekte o ugunu ne~rlyatr. 14 Son. 

diy' h pek güzel göstermektedir. Akf&ID Defrlyatı: ıs,so Pllkla dana muıı. 
duı e a~ırarak ne kadar minder bul/ • • • klaf. 19,30 Piyano retakaWe türkçe tango_ 

Ben, §Aka için: 
- Yoksa orada herkeı bir "Ce

lil Muhtar mı?,, diyecek oldum. llla'"ar@ha ellerine alarak sokakta dolaş· Diı·smanl R .d p ya• ıar: Feriha Tevfik tatatmdan. 20 Mwıtata ve ga a~lad 1 .. arı eşı a~a . 
<; ı ar C J l"k ı·d· arkad ... lan taratmdan Türk musikisi ve halle Dostumun yüzü birdenbire cid

di bir gerginlik aldı: 
Arkadatımı dinlerken, içimde 

f&fmaktan çok İiDJ'enme duydiım. 
- ıı · . • . - .enge kıyam etmekte ı ı r 1 ır. -y 

ıı.. 1 n.ocalarnmzm mınderlerı ·~te •. I cu··nk•• k . . k·r· d..;ifdir Sö· §&!'kılan. 20,30 ömer Rrza taratmdan arap<;a 

~._ o ,_ b. 1 : u U\"Vetımız a ı ~ . ~•yı 20 • ., Nedime ve rkad••lan ta atın 
•11ayın<'a. ız olmayınca on ar zı·ı·nu·· k .. 1 t k . teyorlardı. ov ev. ..~... ..,, r • e d ak I k açı r.a soy e me ıs dan Türk muılklsl ve halk •ark:ıJan. (Saat hu I ers t rir r.<lece.kler .. l\[em e et H lb k"". ·R· "d p " la)d ·k ? d" t a u ı eşı aıa: ayan). 21,1~ Orkestra. 22,115 Ajanı ve bor. 

- lfin pkaya tahammül eder 
yeri yok. Herifler, korkunç bir tu· 
tum ıavatrndadırlar. 

Tutumun, rerçekten pek ince ta· 
rafları var. Bu saydıklanmın hiç 
biri, bir kerecik olsun, benim ak
lımdan bile geçmit değildir. Yur· 
dumda da bu gibi hesaplann tutul
duğunu ne bir yerde okudum, ne 
de kimseden itittim. Acabar bu 
tedbirlerde bizim için ibret alma· 
cak bir örnek yok mudur? 

)'otlardı~ ı en ders okunur mu.... ı- - Müttefik bulmamız. l~zı~~ır:." sa haberleri ve ertesi günün programı. 22,3!> 

l'aJ b . . . ılemişti. "Knn·etimiz kafı degıldır Armonik sola: Tangolar. 23 Son. Dedi. Onun anlattıkları, gerçek
ten tatılacak kadar ince bir he.ap 
davasıdır. 

. e enın hırı: •• 

ier'I; ~l~i ~ema}·a uçuralım .. dedi. Di· L.....,f t·k r ı·ı k Sı rk eti le vapı lan m uzakereler 
. tı guluşerek sordular: r .J ~ ..... ol 

Meaeli, Almanyadaki köpekle
rin kaldırılması, yokedilmeıi hak· 
kında kuvvetli bir fikir akıtı var
mıf. Fakat bizdeki kedi ka~~~ı 
gibi değil Onlar, ilk önce ~ütun 

-N "' · Öb .. ~~ıl m;uralmı ?.. ~.,,_-,.-····~ 
uru atıldı: l ffme kanad ,·erelim .. 

elc)ifi Yapan: 
...... 1\ . 

.fed· lina-evi çalan kılıfı hr-zrrlar ... 
•iı ı. B~n hcnsini düşündiinı. Y alnrz 

Yardnn edin .. 
l'aleh . ··ı· b ... 1 eı u um aırrıştı ar: 
~ Uçuralım .. Uı;nralım •• 

lıt)~~llı~i büyü" ılcrs kürsü~ü yüzlerce 
h>ı-d:nın ·~~sında Beya_zide .t~ım~
lıt.. · Camıın önüne "elınce hırı mı-

"lh· k ~ 
81lJJ • e ı;ı arak oradan uzun hir ip 
~dırdı. Sonra: 

d. Der~ rahle,;ini ipe baiTlaymız ... 
1··e b "" "' n.' •6ırdı. 

tı" 1;raz sonra rahle minareye doğru 
......_

0f .'·e ta1ebei ülıim ha~ırJJ·ordu: 
.._ ı:!m semaya mürtefi oldu .. 
......_ ırn tıı:uYor .. 

Artık lıarp ,·ar .. Ankara - Nafia Vekaleti ile lstan· 
lektrik Şirketi delege~e~i arasın· . 

hulmli mOşa,·iri :.\"vni, imtiyazlı şir
ketler müdür mua,·ini B. Ahbastan' 
mütqekkil komisyon b~ -~~~a halin· 

Alman ülkeıindeki köpeklerı say· 
mıt lar. Naııl, ne ile beslendikl~ı i
ni de öfrenmiıler. Bunlann yedı~· 
Jeri parayı he .. plamıılar. Ve ru· 
nün birinde neticeyi töylece orta
ya atmıtlar: 

-Almanyadaki köpeklere har
canan para ile bir yılda iki dretnot 
satın alınabilir. 

Bizim de bir tutum haftamız 
var. Yılda bir kere bayram ıihi 
gelir geçer. Gazetelerde yazılar 
basılır; radyolarda, halkevlerinde 
söylevler verilir. Ama, itte o ka· 
dar. Yalnız: 

- Yurttaf tutumlu ol. Bet para
na bet düğüm baf la ! deriz. 

Herkes, damla damla akıp gİ· 
den küçücük varlıklann, nasıl bir 
deniz oldufunu görünce irkilmit. 

Bir batkuı çıkmıt, bütün Cer· 
men topraklannda sarfedilen dif 
macunlarmın bot tüplerini hesap· 
lamıf. Şuraya buraya atılan bu tüp 
!erden bir yıld• yüzlerce ton kur· 
ıun toplanacajını bildirmif. Şimdi 
bütün mekteplerde, bütün mahal-

Belki bu öfütler de iyidir; fakat 
bence asıl ıerçek tutum, itte fU 
yukarda söyledifim ıekildeki he
saba, kitaba dayana niktisadi hız.. 
dır. 

Bizde de bu türlü ıayımlar ya· 
plısın, netice belirtilsin. Halka JÜ· 
rünen yolun dojnıluiu ve bu yolun 
ıonundaki zenıin aydınlık ıötte
rilsin. Sanırım, ki tU özledifimiz 
müıbet çalıtm• da bundan bqka 
bir teY defildir. 



Milletler cemiyeti 
konseyinde 
fÜstyanı l incide.} 

na dair Türk delegesinin verdiği ra 
poru tasvip etmiş ve konferans· bü~o 
sunun toplantı tarihinin tesbitini ge 
lecek içtima devresine bırakmıştır. 

Ruznamede ispanyanın müracaa' 
ti meselesinin tetkiki bulunduğundan 

riyaset kürsüsüne Ekuvatör delegesi 
Guevedo gelmişve Negrinde söz al 
mıştır. 

Negrin bugün yalnız Akdeniz em 
niyetsizliği meselesinden bahsedece 
ğini ve yakında da İspanyadaki ecne 
bi müdahalesini izah edeceğini söyle 
dikten sonra Akdenizd~ gemilerin 
torpillenmesinin umumi sulh için bir 
tehlike teşkil eylediğini kaydetmiş 
Deuschland hadisesi üzerine muka 
belci bilmisil olarak cereyan eden 
Almeria vakasmı hatırlatmış ve Al 
manyanm bitaraf tahkikatı reddede 
rek açık bir şehri tahrip ve işi gücu 
ile uğraşan halkı katliam etmeyi ter 
cili eylemiş olduğunu ilave ederek 
gösterilen resmi kararsızlığın ve ha 
reketsizliğin ileride bu gibi hareket 
!erin meşru olarak tanılacağı suretin 
de tefsir edilip edilmiyeceğini sor 
mut tur. 

Negrin beynelmilel camianın bu 
İ§lerden mesul olduğunu ileri sür 
mü~, vaziyetin artık tahammül edil 
mez bir hal aldığını beyan etmiş, tıs 
panya hükumetinin Nyon konferan 
sı te§ebbüsüne saik olan hadisatı pek 
a~a .anladığını kaydetmiş ve fakat 
~ır Akdeniz meselesinin ispanyanın 
bulunmadığı bir konferansta görüşü 
lüp karar altına almmasmdan dolayı 
hayretini bildirmiştir. 

Negrin, iki sebebden dolayı lspan 
yanın bu konferansta bulunmasının 
laznnıeldiğini bu sebeblerden biri, 
İspanyanın bir Akdeniz devleti oldu 
ğu ve diğeri de ilkönce bu emniyet 
sizliğe lspanyol vapurlarının kurban 
gitmiş olduğunu söylemiştir. 

İspanyol deleg.et!li Nyon konf er an 
sının her nede olsa karar vermek ve 
süratle hareket etmek bakımından 
L?ndra komitesine nisbetle büyük 
hır terakki teşkil ettiğini ancak Ny 
ondaitti haz edilen tedbirlerin azim 
I: t~~t~ik edil~kleri takdirde emniyet 
sızlıgı ~zaltabıleceğini söylemiştir. 

~e~rın, İspanyol vapurlarının hu 
~~sı hımayeye mazhar olmamasına 
ıtıraz eylemiştir. 

Negrine göre, Akdeniz meselesi 
Nyonda ittihaz edilen tarzı hail 
şek_lind~ki kar~rlarla hiç bir vakit h:~ 
l~dılemıye~ekt~r. Böyle bir tC\rzı hal 
lın elde edilebılınesi için yegane çar 
meseleyi bütün çıplaklığı ile ortay: 
koymaktır. 

Ispanya delegesi ltalyayı Akd . 
d l k"k• b" . enız e 1a ı. ı. ır tethış vaziyeti ihdas et 
mekI:. ıttıha~ eylemiş ve İtalyanın 
t7cavuzlerdekı mesuliyetini isbat i 
çı_~ .:'alensiya hükumetinin elinde 
butun deliller mevcut olduğunu b 
yan etmiştir. e 

Ncgrin, Akdenizde istisnai tahdi 
dat ko?ulmakszzın taksim kabul et 
°.1:ez

1 
~1~ emniyetin tesisini istiyerek 

soz erını bitirmiştir. 
Cenevre 16 (A A ) M'll l 

C 
. . · · - ı et er 

emıyetı konseyı" nde N . d .. egrm en son 
ra soz alan Fransa har· . D lb ıcıye nazırı 

e . os Nyon anlaşmasını müdafaa 
etr:ıış ~e he~. ş~yin hep birden elde 
edılemı~e~egım söylemiştir. 

B. tıtvınof, Milletler Cem· t 
bı . ıye a 

sam esınde meselenin heyet' . . . ı umu 
mıyesını ortaya koyacağım ve k 
seyden Volensiya hükumetinin ~~ 
raca:ıt~ hakkında va7.İyet almasını is 
tcmıştır. 

~ ra.nsa filosu toplanıyor 
Par.s 1 6 ( A A ) Akd . d k' F . · · - enız e ı 

ransız devrıve!rnlları k d l 
w • • uman anı 
gına tayın edlien amira] Est ·ı . 

IA Af 'k evaı e şı 
ma ı.. n ada Orana gitmiıot' Am. 

ı U ··ıh k ~ ır. ı ra ssu are esini orada t · 
kt

. esıs ede 
cc ır. 

B~ . İ~e F ransızlarm Teste tayyare 
gemısı 1le Akdeniz filosu h k 

ı . . ava uv 
•et en ve bır çok torpito v t . 

h 
. J • • . e orpıto 

mu np .en ıştırak edecektir. Bütün 
bu gemıler T ulonda harekete hazır 
bulunuyorlar. Bunlardan başkaca 4 
üncü torpito torpito muhribi filnsu 

ile dört tahtelbahir takip gemisi de 
devriyede kullanılacaktı. Daha şimdi 
de.n. Drest limanından dokuz harp ge 
mısı hareket etmiştir. Atlantik filosu 
na mensup diğe riki torpito da Ak 
deniz kontrolüne iştirak edecektir. 
~TETİ ~ YEDİ DE\ LETE YERİLDİ 
. Ceneue, 16 (A . .A.)-Fransız'\e 
!ngil iz miitelıa~sıslarr. Nyon itilafillJ 
ımza f'tnıi~ olan diğf'r Yedi devlet mü· 
m~ssi~l~rine bu sabah ' deniz üstü ge
mı lerı ıle tayyareler hakkında dün 
tanzim edilmiş olan metni tevdi et· 
mi~tir. 

İtilafnaıne. dokuz ele, Jet arasında 
akdedilmiştir. 
. Nyoıı itilafr czyilname~inin yarın 
ımza edileceği ümit olunmaktadır. 

Londra, 16 ( A. A.) - Akdenizde 
~on.tro!e iştirak eden deniz tayyarele
rı f ılotı1lalarınm terekküp tarzı lıak· 
kmda bildirildiğine göre her filotilla 
beş deniz tayyare,.inclen terekküp ede
cek ~·ehin mmik hareket tıahasma ma· 
lik hulun an bn deniz tayyarelerinin 
her h.iri üç topu hanıil olac'l!;;tır. 

ITALYAYA K ·\Pl AÇIK 
Londra. 16 (A. <\.} - Reuter a· 

jansı muhabirinden: 
Londrada İtalyanın Nvon itilafına 

i~tiraki ıııesele:ıi lıakkınd.a kapının a· 
~ık olduğu söylenmektedir. 

Fransız - İngiliz davetinin bütiin 
konferans namına yapılmış olduğu 
beyan edilmektedir. 

Diğer taraftan, plana iştirakinin ne 
gibi şartlara muallak olduğuna dair 
İta] ya taraf mdan hiç bir teklif yapıl· 
?uş değildir ve İngiltcrenin bu bapta 
ılk adımı atması katiyen mavzuubahis 
olamaz. 

İlalyanm iştiraki dostane hir suret· 
~e kabul edilece~tir. Fakat bu hapta 
ılk adımı atmak Italyaya düşer. 

Şimdiye kadar hiç bir devlet, ademi 
müdahele komitesinin toplanmasım 
istememi§tir. Ve İtalyanın davetname
ye olan cevabı komiteden halısetme· 
nıektedir. 

İngiliz noktai nazarı, korsanlı;;m 
bir İ!'panyol meselesi olmadıuı ve hin. 
netice hu meselenin ademi ı~üclahcle 
komitesi tarafından tetkiki icabetmi
yeceği ~eklindedir ve bu ~ekllde kal
maktadır. 

Roma, 16 (A. A.) - Reuter ajan· 
sı muhabirinden: 

Cencvredeki hazı mahafilin İtalya
nın Nyon itilafı hakkında yeniden 
bazı tekliflerde hulunacauına dair o· 
larak ileri sürülen ıniitalc•:lara Roma
da kati yen i§tİrak edilnıcınr.ktcd ir. 

İtalyan makarnalı namına söz ~ijy
lemeğe salfı.lıiyeltıır bir zat, hu sabah 
Reuter ajansına şu beyanatta buluıı· 
mu:; hır: 

.. ltalya. Nyon itilafnıı kalml ctıııe
si İ<;in Fran:..a \ e 1 ııgi here tarafından 
~·apıl an ıla \eti kabu I etmcınil'itir. Şiııı
di atılma~ı lfızımgelt'n ııclmı;, lnı:ı;ilte· 
re 'e Fraıısamn atnıa:,.ı Jazmıdır. 
BiR İTAL Y \S GAZETESİ TOPL \T 

TIRILDI 
Roma, 16 ( ,\. A.) - Giornale 

cl'İtalia gazelesinin hir nu:..hası top
lattrrrlını tır. Bu trdlıirin ittihaz edli· 
mc:-.ine sehep olarak Virginio Gaytla· 
nın, Nyon<la ele.le cdiluıi~ olan it ~lafa 
halyanın \Crere~i <'e\ ap lıakkıııcla talı 
ııı}ulcrde lnılurıan lıir ıuııkale ne~ret
mı~ olma~ı gö,.,terilmeklcd ir. 

Bu gazele, Sex -Appeal'c dair bir 
makale ne~retmi~ oldu~undan dolayı 
top! rıtı ınhıır~ old u~unu be} an etnıek
tcd i r. 

Fih-aki B. Gayda'nm mmzuuhalıi,. 
ınakaf(',i, müteakip nii:-!ıalarıla ipJ...a 1 

ı•ıl'lıni~tir. ı 
N l'nork, 16 ( ,\, ,\ .) - ,\ ıncrika

mıı ilı racat '~ıpu rla rınclan Exeter.1 
E ... t·cl 1 o, Kxrhang 'c Exaıu ;ıwr 'apur- ! 
lar ) ola c;rkmamrşlardır. 1 

'H ı · ~ t •. t ıc ıı. ta} .a arının Akdenize ha- 1 
rc~el ~tnıcclen C\\el elli İngiliz lira"ı 
~rnıı ''.e adam h:ı~ıııa lw~ bin i nı:;iliz 
lırn,.r :-ı~orta i,.tcnıc?cridir. 

B \T \1\ T t\llTELB \lif HİNT\ Y -
F \ SI Yı\Ş \ YOH l\lL ~ 

Dai ly E~pres ı:;azctc~inin , az<lıi.ına 
giire, f:-panyol hahriresiniıı- ha~ıra 
\krlcniz ii~;ü olan Kartacana açıkla
nnıla, tayf ası kı=men ,·a~aınakta olan 
hatrrrlmı~ hir talıtr.;h:'lıiı te,-'liı "dil-

Frank düşüyor 
Londra, 16 ( Hususi )" - Londra 

horsaı:ımda frank birdenbire müdhit 
bir sukuta uğramıştır. 24 sat evvel bir 
İngiliz lirasına mukabil 137,59 frank 
kabul edilirken dün 138,79 dan açıl
rıır~, bugün daha fazla di.i~erek 145.751 
kadar inmiştir. 

Ne"york, 16 (Hususi) - Burada 
farnk 116,6 e kadar düşıniiştür. 

DUşUşUn sebebi nedir? 

Pari~. 16 (Husm;i) - Frank bu
gün yine düşınii~liir. Borsadaki ka
panı~ fiyatı 146.38 idi. 

Mali mahafilde frangın düşmesi! 
Fransanrn idha1at ve ihracatındaki 
1300 milyon farnk farka bamledil
ınektedir. Londra mali mahafilinde 
ise, fran13m sarsılrnasındaki sebep 
Fransada malive , .e siyaset üzerinde 
yapılan fena tahminlerden ibarettir. 

Millet 
Meclisinde 

(Vstyanı 1 incide.) 

cümeni cumartesi günü Parti gru
bundan sonra toplanıp projeyi tet
kik edecek, mazbatasını hazırhya
caktır. 

Anlaşmanın uzun bir esbabı mu. 
cibesi vardır. Nyonda toplanan 
devletler delegelerinin Akdeniz 
vaziyeti üzerindeki görü! birliği 
tebarüz ettirecek esbabı mucihe
den sonra altı maddeden ibaret o
lan anlaşma her devletin uhtesiı1e 
düşen vazifeleri tasrih etmekte· 
dir. 
Anlaşma metni dün sabah şeh· 

rimize gehni,, Vekiller Heyeti ta· 
rafından tetkik edilmiştir. 

Baıvekil bu akşam telefonla Ce· 
nevrede bulunan Hariciye Vekili 
Rüttü Arasla görüşmüştür. 

Meclis toplantısının çok hara· 
retli müzakerelere sahne olacağı, 
birçok hatiplerin söz söyliyecek
leri tahmin ediliyor. Siyasi mahfe\ 
lerin kanaatine göre Nyon konfe
ransı bir teknik konferansıdır. 
Türkiye huna iştirak etmekle bir 
cephe birliğine girmiş değildir. 
Sadece Akdenizde duruluk ve eru· 
niyeti korumak için yapılınış olan 
bu harekete iştirak etmiş olmakta· 
dır. 

Meclisteki müzakereler uraıın· 
da bu noktanın tebarüz ettirilece· 
ği tahmin ediliyor. 

Toplantı, Cumhuriyet Hükfune· 
tinin, Türk politikasının millet ba· 
kımmdan telakkisine güzel bir ve
sile olacaktır. 

Başvekilin. çok uzun süreceği 
anlaşdan izahları ile barıt ve gii· 
venlik politikamızın enternasyo
nal bir eserini vermiş olacaktır. 

Meclis, cumartesi günü tek bir 
toplantı yapacaktır. 

Hükumetten Akdeniz projesin· 
den başka bir de tahslsat kanunu 
projesinin Meclise sevkedileceği 
ve müstaceliyet karariyle müzake· 
resinin isteneceği söylenivor. 

Toplantrdl\n sonra ve!<il ve me
buslar Türk Tarih Kurultayı için 
lstanhula döneceklerdir. 

\'üzme birlncillklerl 
nıüsnha ı, nsı 

İzmir. 16 ( lfusu~i) - Türkiye 
~ ii.7.ıııc hirineiliklf•rine hugi.in Kar1ı
~ al..mla ha~landr. Yiiz ıııctre "erhel"tte 
lt.tanlmllu Orhan birinci, Kocaelili 
J\f <'lııncd ikinci, Baltkeı.;irli Muzaifer 
üçii nrü gelcliyer. 

200 metre knrhağalamada Koraelili 
Yıı,nf hirinri, İı-tanhullu 'feldn ikin
ci. l .. elli \fustaf a iiı;iiııdi gchliyer. 

400 metre serhcsllr f,.tanbullu Ha
lil hirinei. Hahkf':-İrli Üt"ınan ikinci 
Koraelili Ahrlullah iiçiinc·ü oldular. ' 

Hngiinkli ıınııırııi ta~nifte ~6 puvan
la lstanhnl }liriıwi, 26 pııvaııla Kora
rli ikinci. 16 pm anla Balıkesir ü<:ün· 
cü. 8 pm .ıuıla İzmir cl<.irdiincüdür. Ya· 
rı~I ara yarın <levanı ed ilc<'f'ktir. 

Glirf'~1 rr ıle yarın ak~aın haşlayor. 

nıi::tir. 
J\1 aılrid, lıu lrnhel'İ resmen teyiı1 et

nıf!ıııekle beraber. rirnyet ~u merkez· 
ded 'r ki, tah tel balı iı-. per~embe günü 
batmln11~tr. Ta, fa. :.u )Üzüne cıka
maıuı:::larclrr. :\Je, cml 1ı~, a ye<leii de 
µ;itti~<çe azalmaktadır. 

Şimali Çinde Büyük Önder 
(Üst:yanı 1 incide.) (Ü~tJanı 1 incide.) 

gal etmit olan Jopanlar, Çinlileri bit, merkez kumandanı General 
Dinchianga doğru püskürtmütler· İhsan tlgaz bulunuyordu. 
dir. istasyonda kendilerini uğurl~· 

Japon tayyareleri, Japon harp mak üzere lıtanbul Vali ve Beledı• 
gemileri ile Japon konsoloshane ye Reisi Muhiddin Üstündağ, [fi\• 
sini tacizde devam etmekte olan niyet Direktörü B. Salih Kılıç, Ge· 
Çinlilerin Pootungdeki mevzileri- nel Kurmay Asba,kanı General Jı..• 
ni bu sabah yeniden bombardıman sım Gündüz, General Ali Fuat, 
etmişlerdir. Moskova Elçimiz B. Zekai ~paY· 

Japonlar ihraçta mur.Jallak dm, Varşova Elcimiz Ferit. htan• 
Oluyorlar bulda bulunan saylavlar, birçok 

Şanghay, 16 (.A.A.) - Japon- diğer zevat ve büyük bir halk ka· 
ların Pootunga asker çıkarmağa labalığı gelmi' bulunuyordu. 
muvaffak oldukları bura Çin ma· Büyük Önder kendisini tefyie 
hafilinde beyan edilmektedir. gelenlere iltifat edip vedala,tı1'• 

Japonlar, Whangpoo ile Yang- tan sonra saat tam 7,40 ta hareket 
lse'nin iltisak noktasında bir tav- eden treniyle, halkın cotkun alkı~· 
yare meydanı inşa etrııektedirle·r. ları arasında hükumet merkeziJ11:' 
bu suretle Japonların Şanghay et. ze doğru yola çıkmışlardır. 
rafında vücuda getirmiş oldukla .. ı --------------

Sooyet Rusya halk 
homseı i vazifesin· 

den a/f edildi 

meydanlar üçe baliğ olacaktır. 
Pekin, 16 (A.A.) - Şimali Çin· 

de vukuagelen muharebede yüz 
bin Çinli dümdar vaziyetinde harp 
etmi,Ier İse de Japonlann tankla
rı, ağır topları ve tayyareleri kar· 
şıHnda aciz kalmışlardır. Birço'.~ 
bölükler, ric'a.t etmekten ise büs
bütün mahvolmağı tercih etmitler 
dir. Japonlar, cephenin ufak bir 
mıntakasmda bin Çin ölüsü say
mış olduklarını beyan etmektedir· 
ler. 

:\fo-.ko' a. 16 ( \. \.) - Tas ajun· 
ı"r hi lıliriYor: 

Ru ... ya. Sm yet So,.,yaliı-t f ecleratif 
Cunılıurfreti merkezi icra komitesi• 
So, yetle; Biri i~i adliye halk komi~eri 
Krilenko'yu. Rusya Sovyet Soı-yafül 
federatif cumhuriyeti adliye halk ko' 
miı-erliği vazifeı;inden affetmiş , e ye• 
rine Antouov ÜHenko 'yu tayin eyle"' 
mi~tir. Çinlilerin Mukabil T aarru.zu 

Şanghay, 16 (A.A.) - Çinliler 
ıidedtti mukabil taarruzlar yap: Kimya enstltiisil bir 
mışlar ve Lotien kasabasını istir· 
dat etmişlerdir. tehlike atlattı 

Japon tayyareleri, dün Chansi· Dün saat on buçukta Cağaloğ· 
nin payitahtı olan T aiyuanı bom- lunda eski Hilaliahmer binası at'' 
bardıman etmişlerdir. Yirmi ka- kasında bulunan fen fakültesi kit1l 
dar maktul vardır. ya enstitüsünde. bir yangın be.f' 

Central News ajansına göre Çin langıcı olmuştur. Talebeler bin•· 
bataryaları, Japon tayyarelerinin nın üst katında çalı,ırlaıJ<en alt 
ta~rı:uz teşebbü.sünün önüne geç· katta katip odasında bir iştial ol· 
mıştır. duğunu ve bunu müteakip penc:,~· 

Tokyo 16 ( A.A.) - Hongkong· reden boğucu gazların yükseldil
1
" 

dan bildiriliyor: ni görmüşlerdir. Hemen itfaiye· 
D~n saat 20,30 da Japon tayya· ye telefon edilmiş, itfaiye efra.d

1 

relerı, Canton üzerinde uçmutlar gaz maskeleri takarak ittialin ol· 
ve Bocce-Tigris kalesini bombaır- duğu odaya girmi,ler, parlaya." 
dıman etmişlerdir. Diğer bir tay· maddeleri kum dökerek .söncli.i~' 
yare filosu da Chekloung ve Can· mü,lerdir. 
t?n üzerinde uçmuf ve bu iki teh- Yapılan tahkikatta bir tene~e 
rın sevkülceyş noktalarını bombar içinde bulunan fosforun açılan ~· 
dıman etmiştir. fak bir delikten giren hava rıı· 

Japon Tebliği zünden parladığı, odadaki diğer 
T~ky~, 1? (A.A.) _"Tebliğ": sekiz on titedeki parlayıcı madde· 
Şı?'lalı Çınde Pekin • Suiyuan leri de İştial ettirdiği anlatılmı'tıf· 

demıryolu üzerinde Japon kıtaa- o.~ada ki~seler. bulunmadığında." 
tı, Çin ordularını takip ederek Ta- n~fusça hır zayıat olmamıştır. 
h~n.gun 40 kilometre cenubu gar- "Jstanbulun sesi,, meC" 
hısınde kain bulunan Hwajen şeh· d h . 
rini işgal etmişlerdir. işgal, lfi muasın a l yazı 
eylülde saat 16,30 da vukubul- davası 
muştur. "l b 1 Se · da p k" H stan u un sı,, mecmuasıil 
. e ın • ankow demiryolu üze mecmua sahibi Muammer Cahiditı 
rınde Japon kıtaat 15 l"I ·· ·· d w b' f · Jil Tafang Chan da~' ey u lgunu yaz rgı ıdr yazıyı s~lta~at ve a~~ı fl 
d p k. . .gı yamaç arın- propagan ası mahıyetınde gor~ 

an . ~ ının 50 kılometre cenubu Tan gazetesi sahibi Ahmet Err11~ 
garbısınde bulunan Liouliho ııeh Yalın n · I · ··d·· .. Sabrı r · k d • . ~ · a ve yazı ış en mu uru 
ı~e ad ar ııntıdat etmekte olan Salimin, Muammer Cahit tarafıtıdsfl 
~ın or usunun müdafaa mevziJe. aleyhlerine a-::ılan hakaret ve 20 bifl 
rıne. taarr:ıız etrn~şlerdir. liralık zarar ;e ziyan davasına diifl 

~ıyençın • Tsınan demiryolu Ü· asliye ikinci cezada bakılmıştır. 
zerı~d_e.Japon .kıtaatı, Machang Muhakemenin şimdiye kadar ge 
t:hrını ış.gal ettıkten sonra bu şeh- çen iki celsesine de gelmeyen Ah 
r~n 30 kılometre cenubunda kain met Emin Yalman ve Sabri SaliJil 
hır noktaya varmıılar ve 15 eylül- dün ihzaren getirilmişlerdi. 
d.e Tıangte~eon'deki Çin mevzile- Ahmet Emin Yalman, Muarnt1'1er 
rıne kartı hır taarruz hazırlamış- Cahidin iddia ettiği gibi makalesinde 
lardır. hakaret olmadığını, doğrudan doğrll 

Tokyo, 16 (A.A.) - Fermose ya faşist propagandası mahiyetill:de 
umumi erkanı harbiyesinin bildir· gördüğü bu yazıya milli rejinıin 1.~ 
diğine göre, Japon kıtalan F ermo· bettirdiği şekilde cevap verdiğın• 
se'ln karııaındaki Çin sahillerine söyledi. 
muvaff akiyetli bir ıurette bir çt· Sabri Salim de Ahmet Eminin söıle 
kıf yapmışlar ve uf ak bir müaade- rine aynen iştirak etti. . 
meden sonra Çinlilerin mukave· Bunun üzerine Muammer Cahıt, 
ll'!etini kırarak orada yerleımi,ler· evvelce yine lstanbulun Sesi nıecJ"l'l~ı 
dır. asmda yahudilik hakkında ya.ıdı~ı 

Çinliler Ric'at Ediyor bir yazıdan dolayı Yunus Nadi . d: 
Şanghay cephesi, 16 (.A.A.) _ Ahmet Emin, tarafından aleyh•\e 

Şanghayın 'imalindeki cephede açılan hakaret davasının bu ırıtıh0 
bulunan Çin kıtaatı, ikinci müda. me ile tevhit edilmesini istedi. h"t 
faa hatlarının kain bulunduğu Ki· Mahkeme her iki davayı da te'' ie 
atinge doğru ricat etmekte ve tark etmeğe karar vererek l teşrinieV"e 
cephesindeki kıtaat iıe Ktangwan· talik etti. 
ebene doğru çekilmektedir. Yunan vapuru kurtarıldı 

Japon bahriye makamatı, deniz ~öatcnce ve lbrailden Li"eı~~:: 
tayyarelerinin bu ayın 15 ine kıı· le gıderken dört gün evvel Ge 

1 ,.~· 
dar 217 Çin tayyaresini tahrip et· lu civarında ince burnund",,.~İitı' 
mif olduklarını beyan etmektedir. ya oturan Yunan bandıralı 1''reıı1· 
Bu tayyarelerin 97 si dütürülmilş, kos vapuru bugün Hora ve ,.\ 03ıı 
120 ıi d:! tayyare meydanlarında dar kurtarma şremileri tart\fıo 
tahrip edilmittir. ~a kurtarılmı§lır. 
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K~ı==z==;ı l;:=::::=S::::u==ı==ta==n==:---Yı-e-n ,-. n-e-şı-iu_.:.;a_ı __ 
Levazım A.miıliği ' Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek

törlüğünden: ~i '(B~ştarafı 3 iincü aayıfada) 
la "' rndı bu mese1ede aranan nokta· 

r §Unlardır: Acaba Abdulham'd' Var· · ı ın 
ie/sı olarak ortaya çıkı§ olan kimse 
A~~ hala b~ işte hakları var mıdır? 
ketJ a bu mılyonları temsil eden şir· 
iş er, mesela Irak petrol şirketi bu 

bu ~ Parrnağınr koyacak mıdır) Acaba 
rı-ı·~te alakalı olan devletler Abdülha 

hi~e n~mma miras dava edenler le 
~1 ~ır1 ha~ terkedecekler midir? 
ka~e a .~ıltere? Mesela İtalya? Fa 
dike Abd.ulhamit davasından bahsedil 
llın . e _;ınıl~o~larca lira bütün di.inya
bıı g?zlerını kamaştır~yor .. Kaldı ki 
ge nıılyonlar üzerine şimdiye kadar 
<'a Çen zamanlann faizlerini ve ka • 

Hukuk gazetesi ilanları 

Cevat Hakkr Özbey tarafından üç ••••-ı••-----• 
senedenberi Türk çe ve franeızc:ı Bostancıda altı adet askeri bina Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens titilsüniin ziraat, Baytar fakUltesinı 
nesredilmekte olan Hukuk Gazeteıı· yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt- kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatı
ni~ ikinci cild 23 _ 24 numaralı pılacaktır. Keşif bedeli 13379 lira 76 1I ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitü ye yazılabilmek için aşağıdaki oartlara 
nushaları daha mütekamil ve olgun kuruştur. !ık teminatı 1003 lira 48 uymak gereklidir. 
bir şekilde inti§ar etıniftir. Bu n~~ha kuruştur. Keşü ve şartnamesi komis· 1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
da Üniversite ordinaryüs profesorle yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 Bakaloryasını yapmış vey:ı lise olgunluk diplomasını almr§ bulunmak liznndır. 
rinden Erzurum saylavı Saiın Ali mesi 23 - 9 • 937 oerşembc günü saat bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Ensti. 
Dilemrenin Ekspertise, Jzmir saylavı 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım tüye alınmaz). 
J\lamhut Esat Bozkurtun Kanunu amirliği Satmalma komisyonunda ya. 2 - İstanbul ~-niver~itesinin Fen ;akültesinden nak~e~ . gelecek olanlar 
Medenimize, Profesör Mustafa Re sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele. orada okudukları somestırlerden muva .fak olmuşlarsa, ıkısı kabul edilerek 
şit Belgesaym Usul kanunlarına da· rinde yazılı belgelerle beraber teklif Baytar, Ziraat ve orman Fakültesinin üçiincü sömestirlerine alınırlar. Ancak 
ir. Tavsiye ederiz. mektuplarını ihale saatinden bir saat Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömcstirlcrinde 
Pratik Torna, Freze ve ev\•cl komisyona vermeleri. okunan Anatomi dersine de &)Tıcadcvam etmeleri ve Ziraat fakUltesine 

Tesv.yttclllk ı _ (114) (5951) girenlerin Ziraat stajıru yapmaları gereklidir. 

k. t ma freze • • • 3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den ~ağı ve, 25 den yukarı ol-y eni çıkan bu ı~~· .. 0 
• . . Bu:ç~:rı~~ da ila~~ etmek icabediyor. 

diiih .1ç.ın on dort senedenberi Ab
tı-ı ~mıdın mirası davası bir cok da:: eketl~rin kabineleri, devlet ~a • 

llıeı: ri;1
• dıplo~atlan arasında bit • 

ve tesviyeciJiğe ait butun bahıslerı Okullar için 234 çift altlı üıtlil karyo maz. Nihari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
·ihtiva etmektedir. Kitabı sa~at me: la 20 - 9 - 937 pazartesi günü saat 14 4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabıli
raklrlarma tavsiye ederiz. Fıyatr 7 J de Tophanede satınalma komisyonunda yeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu 
kuruş. açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyetli olduğu 

deli 4212 liradır. İlk teminatı 315 lira :l}Tıca tasrih edilecektir. tesk·uı edi~mez hır müzakere mevzuu Yarımay 
-A1 e yor. Trakya büyük manevralarının 

b caba bu defa lsviçre mahk . canlı tablol!n, Ali Ekrem Balayın 
9~ kuruştu~: ~art~~me ve ~~~ne~i ko 5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden Bağlık \'e saglamlık 
mısyonda gorulebılır. .tste en~ anu muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lü.%um gösterdiği beden kabiliyetini 

:y: ~.arip ':'e fevkalade meraklı e::: kaybettik Seyahatten dönüş (Mu • 
d ır netıce verecek midir~ V b hütin Bir~en), Kamil p~şa ve Çari,-
.ı avayı. nasılb ir hükümle e u kof (Abdurrahman Adil Er~n), Bır 

ni vesikalariyle belli saatte komııyona .. te . nl . Enstit'"d u· . w. k , . .. gos rmıye erın u en ışıgı e silir. 
gelmelerı. 108,, (5829) , 6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankara'da Orman çifUiğin'de 10 

• • • . ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık ve-~~ektır... tasviye e (M'"k KA · ı 
.. ~ r ceşme iki akşam u errem amı 

la il Su), Bağ (Suad De~i~~ Bur~ e~ -

Oku!Jar için 13090 metre hakı ve rilir. Yatacak Çiftlik'te parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi 

•rıua im mekte- kek lisesi kamprndakı roportaılar ıle 

bi mezunları çrk;:~·~::ir;;d;;·;~ıerJ 

12600 metre kurşuni astarlık bez 20 - de Enstitüce sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.) 
9 - 937 pazartesi gıanü ~aa: ~~. te Top 7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi ~çinde her ne se
hanele İstanbul levazım amırbgı sa~n beple olursa olsun kencliliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya ce· 
alm~ komisyonunda kap~lı zarfl~ eksilt zaen çıkarılanlardan hükfunetı;e yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında veri· 
mesı yapılacaktır. ~a~mın bedel~ 8361 lecek nümuneye göre noterlikten tastikli bir kefaletname alınır. 

llıed Al (4 üncü sayfadan devam). tatbike kondu 
:Vail S P Eren, Osman, Ahmed Seref Liman tarifeleri diinden itibaren 
f anısıma· Hal"·' ~ı· ı· · k l t ,. · t a)·a. N . f ' . ıu, .ıı. ı, sınail Ur- me' kii tatbike onu muş ur. ı. enı a· 
1fiiı:, _: ac~. bralııın Ilingöle; Mesud. rifede hundan eHel de yazıldığı gi-
~hd e)llınl Erzuruma; :'\azif, 1\hıstaf a hi, hirı·ok maddelerde tenzilat yapıl-
" u a ı Çor . .t - • :. ,,,dkr 1 . ııma · .· t.ı-ını. -'lelımed nujtrr. Buna göre; tüccar eşyası antre~ 
.\fanj znurlb Mustafa Bolnya; "Valıi<l po Jıamali\·e iicreti 300 kuruştan 27;, 
lf a sa~~a: . ralıim Şe, ki .ı\f vona. kuru~a indirilmiş, bal ye. ,·aliz ,·esair 
, san, Su an Amas}·ava: 0"111a ·G · • ı ı · ·· ti · 1 ı- k <(Jna. C . J .. · · n ıre- eşyaların lıama ıye ucre erı c e :> ·u· 
laJı\·a' 3

' H Ç.anakkaleye: Tahsin Kü- ru;;tan 5 kurma tenzil olunmuştur. 
. ya; ' • 8 Talebe. asker, ,-e zabitan eşyalarında 
Ş l~~a Kız Jlunllim Meluebirıden: da vüzde elli derecesinde bir tenzilat 

~lak~ y·e, ~eraJı, Kadriye. Zelıra. ~·ap.ıhmştır. Tenzilatlı tarife dün al8-
~"k' >u e. Agyan, .Makbule Balikesire: kadar dairelere tehlii! edilmiı0. aynca 

ı,·e H f B ' " · ~:ın s· . a ıze, edriye Yozgada; Zi· f'ransızca• almanca. İngilizce \'e ital· 
te. ı:-rınh~ba ~ Merilı, Sabahat Eski şebi- yanca olmak iizere dfüt füan üzerine 

' ıa ıhe ı:'\· · K J 1 tnive n· . n~ırıye üta 1yaya; Naz- hüyük JcyJıalar Jıalinde yoku ~a ODU• 

litij~ ıyarhekıre~ Nazmiye. İsmet. Se na da talik edilmiştir. 
ııe,ver ~d~; 1'J;ğfu_re Deni%Jiye; Mü· Kazhçeşme yangını 
ça; 1Ve~ihe: 1

~en;;~~::ı~r~~iy.e tl\~n~sa· l\füddeiuıuuınilikçe Kazlr~eşme yan. 

~::aldaJ;ye ~ Şa<İiy~ Rize}~~ ~ı:~ı::; gmı tahkikatı gittikçe ilerlemektedir. 
J.f gtıldaga, Biminııet Af yona. İclal Şimdilik l>irkaç kişiden ~üphe e· 

anife t · ' ' dilmekte fakat elde kat"i deJaiJ bulun-

buçuk liradır. tik temına~ 627 ~ra ı_z 8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka nufua 
kuruıtur. Şartname ve nilmuneaı komıı kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uraylar dan alacaklarş öğgidim kağıdım, orta ve 
yon da görülebilir. isteklilerin kanuni ve liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri ili§tirilerek eJ 
~ikalariyle beraber teklif mektuplannr ya.zıla.riyle yazacakları puliu bir dilekçe He ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
ıhale saatinden bir saat evvel komisyona doğruca Ankara'da Yilksek Ziraat Enslitüsii Rektörlüğüne ba§vururlar. TaUp 
vermeleri. (109) ( 5830) ler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirmelf dirler. 

• • • Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 
Müteahhit nam ve hesabına 250 9 - Pulsuz veya usulü dairesinde ptı,Jlanmış olan ve 8 inci maddede yazdı 

adet Çadır direği 20 • 9 • 1937 pazar. kıiğıtlann ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkmda 
tesi günü saat 15,30 da Tophanede hiçbir muamele yapılmaz . 
Lv. Amirliği Satınalma Komisyonun· 10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı ve.sikalarla vaktinde başvuran· 
da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be. Jar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 
deli 375 liradır. Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve bqvurma tarihlerine göre Be· 

İlk teminatı 28 lira 13 kuruştur. çflirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler ve ba§VUI1lla sıruma göre 
Şartname ve nümunesi Komisyonda alınabilir. Ayni şerait altında liseden fen kısmından çıkacaklar tercih olu. 
g~rülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko. nur. 
mısyona gelmeleri. (132) (6182) 11 _ Cevap isteyenler ayrıca pul göndermelidirler. 

lslanbul Komutan
lığı ilanlaı ı 

12 - B~'1lrma zamanı ağustosun birinci gününden eylülün 30 uncu gü
nü akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul.edilmez. 

(2298) (4643) 

Darphane ve Damga Matbaası MDdUrlO
ğflnden: ~~}"tı h Az?1ıre~ Kadriye Ilingöle: ma<lrğından isimleri gizli tuLulmakta

"ııya~e ' - J.ıyc, G~lıer~ .Melilıa ..Anka-
h t Reınzıye, 1\Iaıde :Samsuna: A<le,·i drr. 

"l 1 J Zarar miktarı 150 - 200 bin 1 ira h f ' a 11 ııı a: Emine Corulıa: lfii~nü- . 
1 1 

Maçkada Komutanlık MuhaberE 60 ton yerli kriple maden kömürii açık eksiltme ile Batın alınacaktır. 
deposu tamiratına ihale günü talibl 1 - Eksiltme 6 • 10 • 937 çarşan ba günil saat 14 de yapılacaktır. 
çıkmadığından ihalesi pazarlıkla 24 . 2 _Bu işe aid şartname pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14-16 

•iiıııii Jı • • ara,.rnı <H ır, 
; ~ anc~·e taynı cılilnıi~lerdir. Si d k fi h I r1 ~ımıbul Maa if 111 .. d .. 1 ....... E . r ay a es en ayvan ar 

,, İl. r u ur ugu mrın- r<- f 1 J<>?8 
ı~ ··en .ıluhtelif 1''/A l E . . \Tf:"ÇCD ay zar mı a mezbahada ., .... 

9 • 937 cuma günli saat 15.30 da yapı· arasında İdaremiz Muhasebesinden alınabilir. 
l~caktır. Muhammen keşif bedeli 110 3 _Taliplerin; yukarda yazılı gUn ve saatte 130,50 lira muvakkat temi. 

"t"/ ı ayet er ,mrınc k 108- d "I ık 
~ t>n lt1 ual/imft:.r. a;aman, :> ag ı~. 2906 kınrc . 

!ıra 20 kuruştur. Şartnamesi her gür. nat akçesile birlikte Müdüriyetimir.e mü racaatla.rı ilin olunur. fS241) 

öğleden evvel komisyonda görülebilir. ----------------------------ı.... l\a.dıköv J8 in · :Jk k ıı· 152 ke~i. 24.U kuzu, 27 o~lak. 12591 

··ıi tI . . . . r.ı ı mc tep mua ı- . k ?J? d ~ " ~ 19 ı-· t alıl \ılıacl T 1 ·ıA · ıne - - .... nınn a, 218 daııa. ;> 

tsteklilerinin 9 liralık ilk teminat mak. lstaobul Telefon DJrektDrlUğUoden: 
•tı ra >zon 'ı a\·etı em· lak 5 h - k - k 

ııııt~' _B«>ykoz 10 mcı ilk mek.tep mu- ı~a. • oga e8ılmiştir. Kuzu e· 
buz veya mektuplariyle ihale günün. 

den evvel komutanlık inşaat şubesin. 
den alacakları vesikıı.larile beraber bel
li gün ve vakti muayyeninde Fındıklı
da Komutanlık Satınalma Komisyonu. 

Eksiltmesinin 31 • s. 937 tarihinde yapılacağı, gazete ile ilan ettirilen Be. 
yoğlu Telefon santraline mücavir arsa da yaptırılacak duvar ve saire inşaatı 
işi paar.rlığa çevrilmiştir. Puarhk 22 • 9 • 9:37 tarihınc milsadif ça.rşan~ba ~Dil 
saat 15 de Müdürlüğümüz merkez biM smda toplanacak Alım Satım Komısyo. 
nunda icra edilecektir. Şartname ve ke §ii'namclcri her gün Levazım Dairemiz.. 
de trörülebilir. İsteklilerin mezkur gün ve saatte 100 liralık ilk teminat akçeleri 
en ~z 1000 liralık bu işe benzer iş yap tıklarına dair Nafia Müdür!Uğünce mu. 
ta müteahhitlik ve Ticaret Odası vesika Jarile rnüracaatlan. (5921) 

r. tllı Fikri .. ·e 4 .... 1 ç ·ıA t" ımnı aydan aya azalmaktadır. 
11,..}' .. .r L \u .orum ''ı aye ıne.

1 
k 

ler· l)glu 12 inri ilk mektep muallim- MUzı ••nllljl hazırhkları 
I~ .~~~en Adil Sinop yjJ8yf'tinf". Beyoğ· Be~·oğlıı Halkc,·iııin 200 ki~idcn 
l1ı . .) ıuci ilk mektep muallimlerinden/ miirekkep koro fır.Yeti , .e orkestra ta· 
Sıt~:ıı Bengu Samı-un \'İlayetine. Eyüp lunu dün Ta;;siıu. stadyomunda bir 
~İnd an 37 inci ilk mektep muallimle· pro' a yapmı~trr. 
eı11 .en Enıine Tezel )falatya ,-ilayeti Cumartesi gecesi ı;tadyonıJa bü~ iik 

r•ne verilnıi~Jerdir. hir komer \'eriJerektir. 

na gelmeleri. (5977) .u • lf. 

* :(. • 
Umum Sıhhiye deposu için alınacak 

olan 10000 dane kinin kutusu ihale gü. 
nü talibi çıkmadığından ihalesi 10 güa 
uzatılarak 20 EylW 1937 pazartesi gü. 
nü saat 14,30 da yaprlacaktır. Mu. 
hammen tutan 1600 liradır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Mevduat için elverişli şartla 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

ün arasız açıktır 

Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
120 liralık ilk teminat makbuz veya 
rnektuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(6203) 
• • • 

Ordu sıhhi ihtiyacı için alınacak o. 

Bir tanesine (350) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun Jki bin 
kilim kapalı urf usulile 23 • 9 • 937 perşembe gün il saat on be§te satın a1ma. 
caktır. Şartnamesi para.sız olarak komisyondan almabile_cek ol~ bu ~ksiltmeye 
girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge ve (525) ıı:aı~.k ılk temınat rnak.. 
buzu veya banka mektubunu muhtevi tek lif zarflarını bellı gun saat dokuzdan 
evvel komisyona vermiş olmaları. (320!'i) (5939) ' 

Başvek41et istatistik Genel DlrektllrJOğD 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan : 

lan (1500 şişe O oksijene talibi çıkma. 1 _ Kapalı zarf usuliylc eksiltme ye çıkarılan iş 31 forma tahmin olunan 
lan (1500 §İşe O oksijene talibi çıkma. "'ene! nüfus sayımı nf'ticelerinc aid köy niishalarını gösteren eserd!r. Baskı &· 

dığından ihalesi 10 gün uzatılarak 20 ~cdi 2500 olacaktır. 
Eyliil 1937 pazartesi günü saat 16,30 2 _ Tahmin olunan bedel 16 sahi felik beher forması içi:: 35 lira U1.C.rin.. 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı den 1085 liradır. Muvakkat teminat ola rak 82 liralık banka melctubu veya tah. 
1020 liradır. Şartnamesi her giln öğle. vil verilecektir. 
den evvel komisyonda görülebilir. 3 _Teklif zarfları 1937 senesi Eylül ayınm 28 inci Salı günü saat 15.30 

İsteklilerin 77 liralık ilk teminat da Genel Direktörlük binasmda toplana<•ak olan komisyonda li!:Ilacııktır. 
makbuz veya mektupları ile berabPr 4 _ Zarflar eksiltmenin açılmasın :!an bir saat ev,,·el 'wnıisyon reisJJtine 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık. erilmesi Iizımdır. Bu baptaki şartname komisyon katibinden istenebilir. Nü· 
hda Komutanlık Satmalma Komisyo. nune de dairede görülebilir. (3162) (58 69) 
nuna gelmeleri. (6204) 

1 - _ ...... __ ........... - ... lı 
SAFO ...... ;;;;~:; .. ·;:;;;;~;; ..... - .. 

A. Dode • ff. Rifat Perıembe günleri aaat 2 den fS e kadar 
Ortaköy Taşbasamak Palangada ~ 

bir roman 

Göz HeklmJ 
Dı. Şükrü Ertan 

Cafaloflu Nuı"UC'IDMlnıyt aıci No. 3( 

(Cafıloflu Eczaneıi 1anmda) 
Telefon. 22566 

Sayfiyede okunacak gUı.eJ numarada Doktor Milmtaz Gürsoy ı 
fakirleri parasız muayene eder. 

._ __ v_A.Krr ___ Ki_·.ta.be_v.i ••• ı.oo_ıc_unı,_.ş __ 1 -=nu.acwa uuuıam •••••••-•••••• 
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A 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan b aşka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
10.000 liralık ikramiyelerle ( 200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükif a vartdır . 
Dikkat: ... 

Bilet alan herkes 7 ·birinciteşrin-937 günü aXfô.ffima kadar biletini deği1-
tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten soma bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •• 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması gerek on çeşit yiyecek 
isim, miktar ve tahmin bedelleri aşağı ya yazılmıştır. Buna aid pazarlık 23 • 9 

937 perşenbe günü saat onda komisyo tda yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
omisyondan alınabilecek bu eksiltme ye girmek isteyenlerin 492 lira 45 ku. 
şluk ilk teminatlariyle birlikte vak tinde komisyona başvurmaları. 

(3206) (5940) 

Miktarı r.I'ahmin bedeli 
Kilo Kuruş 

~irinç 3000 den 6000 Kadar 18 
uru fasulya 8000 .. 12000 .. 16 

p:-arhana 700 .. 1000 .. 15 
ercimek 1500 " 2000 it 15 

1 

ohut 1500 ti 3000 " 15 
Kuru soğan 2500 " 5000 tt 5 
'"'ay 40 .. 60 ,, 360 
"ırmızı biber 400 ,, 500 •• 50 
ulgur 7000 

" 12000 .. 10 
~uru üzüm 2000 o 3000 

" 
25 

Başvekalet istatistik Genel DirektUrlilğll 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

1 - Kapah zarf usulile eksiltmeye çıkarılan geenl nlifus sayımı tasnif işle. 
rinde v.e povers istatistik makineler in de kullanılmak üzere satın alınacak bir 
r,nilyon fiş için kanunen kabul edilmiye <'ek teklif yapılmış olduğu için pazarlık
a ektıiltme ve ihale açılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 lira dır. % 7,5 kuruş üzerinden 177 liralık 
ınuvakkat teminat verilmesi lazımdır. Eksiltme Eylülün 28 inci Salı günü saat 
114,30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktı.r 
Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebilir. (3163) (5868) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine altmış kuruş fi at biçilen boz renkte dört bin metre yaz. 
lık elbiselik bez açık eksiltme usulile 23 - 9 . 937 perşembe gtinU saat onda 
s:.ıtm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız alınabilen bu eksiltmeye girmek isteyenlerin şart
cıamede yazılı vesika ve yüz seksen lira l;k ilk teminat makbuz veya banka mek. 
~ubu ile belli gün saat ona kadar komisyona başvurmuş olmaları. 

(3204) (5938) 

T. H. «. Satınalma komisyonundan: 
938 yılbaşı piyango biletleri için 150.000 el plB.nı ve 10.000 afiş bastırıla. 

cak ve 20 • 9 • 937 pazartesi saat 15 de açık eksiltme ile mlinakasast yapı. 
lacaktır. İstekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde şartnamesini gri. 
rebilirler. (6231) - - · 

- Birinci sınıf Operatör 

1°~~~ ~!:~~?:~ir~ d~fl 
CP.rrahisi mütehassısı 

Parla Tıp F akülteai S. AsistaJll. 
Erkek kadın ameliyatları, di.ın3g 
estetik - "Yüz, meme, karın bU· 
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğuıll 

mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahları M e c c !I n en 
8 den 10 a kadar U il 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ba.D 

- No. ı Telefon: 44086 ~ 

TASHİH 
Dünkü nüshamızda çıkan Me~ke~ 

Bankasının 11 _ 9 • 37 tarihli va.zıye 
ilanında aktü kısmı, A fıkrası yekiı110 

38108.384.30 olması 18.zımgelirken seJı. 
ven 38.108.348.30 şeklinde çıkmıştı(· 
Tashih olunur. 

g:m:ı:=m===m;=o-:ki~a;:ıma===:r.ı 
H Necati Pakşi 
fi Hastalarını hergtin ıabah 10 dall n akşam 19 za ka.far Karaköy TUrıel 
5! meydanı Mahmudiye caddesi N°· 
n 112 de kabul eder. 
R Sah ve cuma günleri saat 14 dell 
r :i 18 ze kadar parasızdır. 
!!::::==:====:::::::::n::m::m=:::S:__:.:...; 

KAYIP - Eminönü Malmüdür!U• 
ğünden almakta olduğum tekaüt ı::ıı31 

aşıma ait mühürümü kaybettim. gü~' 
mü yoktur. (23130) iP 

1391 No. da kayıtlı~· 

~ Telefon : 42517 ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~~!!!!!!~ 
Ilı Nişan.taşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

1 
IYATILII ŞiŞLi TERAKKi LiSESi IGÜNDuii:i[I 

ANA. İLK • ORTA • LİSE KISIMLARI 
Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. Fransızca, .Aiman· 

ılı
ca, fngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler iştirak edebilirler. Okul, hergün saat 10 .17 

arasında açıktır. tf1 -
-- . ""'lrıı-~--

Sahibi Asım Us Neşri}at gerıe: direktörüR. A. s~vengll 


