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Ak deniz Korsan Yatağı _Oldıi 
Bir Ingiliz iki Sovyet gemisi torpillendi 
ltıgiltere Akdeniz 1 
kuvvetlerini tak· 

• vıye edecek 
Denizaltı gemisinin lıüvigetini 
"1.eydana çıkarmak için her 

tetbire Başvurulacak J ·ı• r·ı ı• d 
4!~~nize~·niyefid:~~&:~~:;::;J::Ş:~; ngı iZ 1 OSU IID8DIIDIZ a 
lı.ıı d e~ız sularında dolatan meç veck muhribinin Sen-Antonıo ~- B Af f / 
(~\':k)ız~Jtı _gemileri bu defa da çıklarında meçhul birv tahtelba~;r aya n e 
~~- ısmınde bir İngiliz muh- tarafından hücuma ugraması 1 e 
~~ th torpil. ati.. Vakıa korsa , de ~987 ton haçmindeki. Voodf?rrd 
ı, ia.b ıernısinin atıiı torp'il ılde petrol gemisinin t.or~ıJJe?mesı ln· 
~liJce et etmemi,tir. Fakat esaıen gilterede büyük bır asabıyet uyan 
Ilı bi.itij:e ~l~n .AICdeniz emniyeti dırmıthr. • ... . • 

h1t .b~~u~ Jmha e~mittir.. Fransız ıazetelerı bu hadıseyı 
l• •it ıarnanlarda general Franko çok vahim bulmaktadnlar.. , 
~I· d 0!duğu söylenen bu m-- Dün ıece le4Y vakla kadar aldı-
~ eaıız alt ·ı · -3' h _.. t 1 • IH~ı'5d< . 1 gemı erı taaruzları- ğımız son avauıs ve g~ze e erın 
~~ ~enızlerd~ sadece Va lanı mütalealarını aynen verıyoruz: 
~llt btınh" ~cwcih ediyorlardı; I:.on~ra, 2 A.A. - Lloyds ajan
~"'- i!Jll~l ~kum~te yardiıpa gİ· s~ VOodford petrol1,emisi patronu 
~'tla h ~ ~~1 ~O~fÜİyarlardı, bu i nun Ban icar le -V alencia eyaleti • 
-t~rı ı_ 8: •.selerın mahiyeti nis- dengöndermif olduğu a§&ğ'daki 

J.f 0aııttı · 
•it ~lhuki 

1 
•• ... • telğrafı almıttır: • 

Bükreşte mühim 
bir nutuk verdi 
Bükre~, 2 ( A. A.) - Anadolu a· 

jan~mın hususi muhabiri bildiriyor: 
Tarihten en el arkeoloji ve anıre· 

poloji heynelmileJ kongresi bugün a
tıldı. 

Türk murahhas lıeyeti namına Ta • 
rilı Kurumu ikinci hatkanı Ba) an A • 
f et, kongre içtimaında hir nutuk söy
ledi. 

• ( onu: Sa. 6 Sii. 5) hı:- -
1
on .lıadışeler artık ba- V oodford vapuru Columberteı a-

-...aeıe e l ıJt k . ' -------------
. 

0 ma" an çı mıt· daları ile lıpan:va sahili arasında D 8 k 
.- ASIM US torpillenmittir. l!<inci çarkçı, tc- lŞ a anımız 

~-· __ (_S_on_u_:_S_a_. _2_. _ii_.5..:._) _______ r_s_o_nı_ı :_S_a_. _6_S_ii_. _s) b ug Ün yola 

T ayt un ve Taun çıkıyor 
Yuk'arıda lngili: filosu toplu bir lıalde a§Oiula mi.safir Anllral .sclôm 

ı·azi) etinde. 

Harici) e Vekilimiz Doktor Rüıtü 
Aras, bugün Jıalya tarikiyle Cenev· 
reye doğru yola çıkacaktır. 

Dün gece misafirlere 
bir ziyafet verildi .. Misli görülmemiş bir Tayf un 

··Yirmi gemiyi hasara uğrattı Hariciye Vekaleti Husuııi Kalem 
Direktörü B. Rt.fik Amir kendisine 
refakat etmektedir. (Y a:m 5 incide/. 

g ~Oflg - K 1 llf k .. ~te ~'j . • ong. ~ ( A. A.) - Bu mu~tur. n usah olanlardan 219 ııı 

t~ddetıeflld~~·e ka<lar nıiı<li giirülnıer11iş t~lef olmu~tur. ... çı·n - Japon h arbı· dehşet . 
dgıı,., ..... hır tayfun cıkım~tır. ' Ruz - Hongkong, 2 (A. A) - J8,ı65 

'fi "Üt • - • 1 
IJ, Şef • aıı, ımatte 1~30 mile ,·ar:ıyoı-I ton hacmindeki Cento Verde adlı • 

J:- a~ ~ıt\ hu ahalı lıazin bir ~ıanza·ı tal) an gemiııi de karaya otunnuıtur. 
'ıı ht')~hfllek!e idi. Giı_ya şelıir bir lıa· Kasırga yiiziinden ha~ara uğramıJ .?- ı ""' b 1 d 
h 1Ş.,lıirı~kd'ımarİına maruz J.:alntr§ idi. fan ~kemi1J.erin miktarı yirmiyi teca\UZ sa maga aş a 1 

ıı jj; I 1 tf'lf'fat mıktarmın )'Üze' etme te( ır. "'od ... T · 'da Çi Ugu iiylf'nmekıeılir. . Hon~kong. 2 ( A. A.) - aı!?0 .•• 
)}ı 1 rı n1afıall · 1 b' k ı hırtakım binaların vıkrlması yuıun -------------} 

tr l".' 6Jn< P. ır yangın ~ı • · A mı B k •ı • • t ... , ... r.nkaz alt .1 h- d df'n elli ÇinJi telef olınuıtur. 88 aşve l ımız 
"• ı .. ınua on e~ ceı:;c ı;r üzd"· eden Çinliler Rıc'at 

1500 ceset 
flır,tır. =- adındaki Japon gemisi, tekrar Y u 

}\ ş~flgha. . rülmü~tür. lzmire gidiyor 
ll"ahı0 ..... / •!P.. nıünaka1 at. ke1'ilıniı:tir. 18.160 ton hacmind" bulunan ~: 
g,.ltfltı t · te,s:z sen i::-lerı ele inkıtaa nei~emau adındaki A tınan geınısı. 

ı.. § ır. · · · ı ramı• 
l\f)f . 600 mP.trf' iiuri ode denurını a ıı 

ti) ı "'ra - ı d .. mı -~··l"cli ı.a gın hi r ~un~llP dP.,·am f't- ise <le herhangi bir hasa a ugra 
· ~~ı;.-n hafta :1i4 ,·ak'a ol- nııştır. 

bıraktılar 
.. ~~vekilimi~ ıeneraJ lam.et J~. Tokyo 2 (A. A.) _Tebliğ: 1 kullanılmakta olan dumdum kur• 
onun~.n yarınkı vapurla lzmıre ıı· Vo.usoungu i§gal etmİ§ olan Ja. tunlarına maruz kalnutl~rdır. Ku~n· 
decegı ha.her al~nmıthr. pon kıtaatı, 1 eylül sabahı bu tehrin toungun Japon ordusu, Kalgana gır• 

Baıvekıl lzmırden tekrar lstan 4 k'lometre §İmalinde kain p8 o. cha mi§ ve 31 ağustosta 20,000 dum 
bula dönecek ve tarih kurultayın· na ~irini,Jerdir. Çinliler ricat eder • dum kurşunu elde etmiştir. 
da ıeJııimizde bulunacaktır. ken 1 500 ceset bırakmıtlardır. Japonlar kızılhaç müfrezesini bom· 

;........................................................ Ş;ınghayın şimalinde karaya çık~- baladılar 
f E • nlmıf olan Japon kıtaatmdan ~ır Nankin 2 (A. A.) - Central 
f -S r 8 re n Q f Z müfreze, eylülün birinde ~>:1elmı - Nevs ajansından: 
• Jel imtiyazlı mıntakaya gırmış ve Japonlar. Şanghaya a1tı mil meaa 

f 
Çer Ç e Ve Japon bahriye efradı ile iltisakını te- fede kain T achangda kızılhaçm bir 

min etmiştir. müfrezesini bombardıman etmİ§ler • 
f 8 ••k b kl Bu müfrezenin muvasalatı, kendi dir. 
' Üqu ır mera a sini alkı,larla karşılamlf olan- Japon iki kiıi telef olmuştur. 
İoku11acag"' ınız qenİ kolonisinin ehemmiyetini zıman al - Japon tayyareleri tarafından Vo • 
• ' tına a]mııtır. osoung yakınında bir otobtis istaı • 
1 bir hikaqe Muhasematın bidayetindenberi, yonuna karşı yaoılan bombardıman 
1 Japon ordula.rı Çinliler tarafından (Sonu Sa. 6 Sü. 3). 

~ :.s:_ jıkt ocl sayfada takip S l J •• •• d 
ı Pdınız ıvas opo onun e •• 

'il ... .. r, t·: ı°lf ,ı . . ı ·· T.·krp Tiirkk11§11 filo- f i ibra hl H 1 1 ~~~"· Stıt·o'ı ;~ .. r ·="·• ... ı:_r gcft·n ,,,,: "'·'')'.'Jrr.·cn murek':ıde Bursaya gide- .. --~~~= .. ~-·---~....!!.. Kurunun yenı· Tarı•hAı tefr·ıkası 
"'l!llr, l' 1uı ıır llÇll§ yapm;::/nrdır. Fi lu bu .~ubtır saat s~ ~ .. 

u rıd-O;:i re.simde dünl:ii uç~lardma birini ıoruyor.sunu=-... • 
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Erarengiz çerçeve l 1Mnsoli~inin Berlin ziyare 
çevıren: ıbrahı! ~~~.c 0 0 

FTs _. Tat. No., Almanya duçeyi istikbal için haz1rlamyo~ 
Komi yoncu ikolami Iıumf:ly ııti-

1o unu mn aya bıraktı. Gerinerek doğ
ruldu ve saatine haktı. Vakit gelıni~ti. 
Hütiin güniin yorucu. üzücii işlerin· 
den sonra, artık clinlennıc) e lıak et· 
mi,ti ve kendi .. ini C\ ine ula:;tıracak 

trene Y"tişrııck için ılı•, )Uzılıanc~in· 
.len hemen çıkım•) ı ılii~iilıtlii. Lfıkin 
mukadderata kar ı durulur mu? ... 
Tam mnc:adan kalkmak İİ7.ere idi ki, 
U§ak içeri} e ı;irıli ' c lıir kart uz<ıllı .. 

C\ yorkta. Rrod' eyde oturan '\ila -
ncyt ! Kartmı gönderdik, kenılHyle 

konu§mak i teyordu. 
Luıncl): - Oof hıkımı ... ıler gihi. 

Buyursunlar. de<li. 
İçeriye giren mi afir. otuz he ) a · 

Jarmda. uzun boylu 'e zarif yapılı 
bir aclanıdı. Yüzünün hatları göze çar
pı) ordu. İki zeki ' 'e gör(lüğü hiç bir 
şeyi kaçırmak istemezlemıİ§ gibi oyuk 
lannda f ml fırıl clönen ma' i gözü ' "ar 
dı. Elbise!i mahir bir terzinin elinden 
çıkmııa benziyordu. Ama, sağ elinin 
orta parmağında ıııldayan yokut! yii· 
zük1er, pırlanta kol düğmeleri, ince 
bir zevki ifade etmekten ziyade, hol 
paranm nrhğını haykırıyorau. Elin· 
de mutaddan daha büyük bir çanta 
vardı. ' 

Lwnely, mi afirine is1icmle iliram 
etti. Yabancı da çantasını ihtimamla 
Hndalyanm yanma koyarak: 

- Mitter Lumely ile mUıerref o
luyorum.. dedi. Elini uzattı ve Lunı
Joy, de bir §ey1er mmldanarak bu eli 
sıktı. Sneyt, oturduktan sonİ'a: 

- Siz baılialarmm itlerini, üzeri· 
Dize alıyonnuısunuz .. Bir bakıma da 
garip itlerini ... dedi. • 

Lumely baımı aa11adıı ~·-
- O halde, lütfen benim <ıe bir i· 

ıimi, ricamı kabul ediniz .. Gayet e • 
hemmiyetsiz, ve kolay aynı zaıtıanda .• 
Eğer istediğim gibi neticelcndirine • 
niz, komisyonu da ona göre olacü.. 

e yapayım çanı ııakızı çoban annr 
ianı! ... • •• 

M 1 - ·.3· ? .... • "' - e!e e ncuır ..• 
- Simdi arzederim. Yalnız gayet 

mahrem olduğunu bilmenizi İllerim. 
- Şüphesiz .. Ekııeri iılerim mah • 

remdir zaten .• 
I..tımJey hunu Ö) ]erken, ntÜ§teri· 

sinin de ezinledi;;i gibi, tutuk Ye ııo· .., k o 
gu bir tanr almıştı. 

- Ala .. Sinirlenmeyiniz. Alınma· 
Jıoız .. Bir puro hu) umıaz mısınız? .• 

Y ahancı misafir cebinden iki tane 
puro çıkardı. Birini komiıyoncuya 
verdi; onra iki i hirden sigaralarını 
ateşlediler. 

- Sne) t •• 1\(e .. ele şudur. diyerek s(~ 
ze haşladı .• Ben kereste tüccarıyım .. 
t§im de fena değil, çok şükür; Tev • 
yorkun en maruf mahallesinde bir de 
konağım 'ar .. }'alan filan .. İ§imi yo· 
luna ko) muş lmlunuyorum. Kendi 
kemline tıkır. tıkır dönüyor çarh .. O· 
nun için, şimdilerde ho~ zamanım da· 
meşgale daha aradım ken<lime. Ve 
i ter inanınız, i ter inanmaymız, ni· 
:hayet resimde, tablolarda karar kıl· 
dnn. Ba)ılıyonını bunlara efendim ... 
Ve bu yüiden, ırf meı1lmr resim seı
g~lerini , tanınmış müz;lni gHrmPk i· 
çın A' nıpaya gittim. Uenim de ken· 
dime göre koleksi)·onum var .. 

Geçen senenin sonhalıarmda Mi. 
F~ansaıla, Poictierde bulunuyordum .. 
Bır tablo gifrdüm. Aman Allahnn .. O 
ne enfes şeydi.. Şimdiye kadar ra!!tla· 
dıklarmıdnn hamha§ka hir güzelli;;i 
~ardı. 15 hin dolara satın aldım. D~ 
gerdi lıani ! .. Bu gayet kiiçiik bir min· 
)atürclü. 30 X ı::; antim chndrnda bir 
tey .. Ve bir kız ha ı .. Lakin harikQ· 
lade ü tadını, harikulade .. Bu hazine
:y İ h:na atan adanı, minyatiiriin ~ifte 
oldııgıımı siiylemi ti .. Merak bu va ... 
O gün hu gündür, öhiir tekini de ~ra· 
maya ko) uldıım. ve nihayet, kimde ol· 
duğunu öğrendim. · 

Sncyt u .. tu 'e duılağırım ol kii~r
ıine i1iştirdiği puro unılan hir nefc 
~ktf; yine de, anı etti: 

Geçenlerde, Lord Arturi gönneğe 
gftmi,tJm. Ormanlığını pazalık edect'k 
tik. e\ry,orkta da epeyce mülki , ·ar 
araziııi var bu zati mu"hteremin .• Ko: 
ııupna arasında, ha§ka bir odaya ge • 

~ip, emlakinin harital!mı almaya gi· 
dinci". hen de. o gelince) e kadar, du· 
\ardaki resimlere bakarak kendimi o· 
) alapm dedim. (eğer, o günlerdir ara 
(lrirın re. im, oturduğum i kcmlt>nin 
arka~ına i~ahet eden dm arda asılı de· 
ğil mi inıi~ .. Fotoğraflarını gCimüı.tüm. 
aıııa >ine eıııin dt>~iltliııı. Lorıl haz· 
retleri ~elmeılcıı C\' el. re rııi dikknt· 
lice gliıden ~C!.jİrılinı. Vt" orijinal olılu
~unu kl'ı-tir.liııı. Fakat tanı hir katİH'l 
le ılr~il .. Hnnıın iiurine cep nıaki~e· 
mi çıkanlıııı 'e hu talılonuıı lıirkaç 
rı-.. ınini çektim. 

Berlin, 2 (Husuııi) - İtalyan Ba~-, 
vekili B. Musolini'nin yakında Al -
manya) a yapacağı zİ) aret için Beri in 
büyük hazırlıklar ynpmaktadır. 

Bu arada. iki hin mızıkacı, Duce şe· 
refine \ erilf'rek hüyiik hir komer için 
talimler yapma~a ba~lamı~lardır • GUzelliö in hiç bir 

.~· i\fol!ol·i·n!. iman) aıla k.ıl~lığr dU,manı yoklur 
muddet~e hutun memlekette ~enlık • -
ler yapılacaktır. Karadenizden bir karlpoıtal al 
H•rfctekl A'man kongresi dım. Köıeainde beyaz yazı ile: 

Rer~in. 2 (Hu • Samsun! ve sahili üstünde bir sÜ· 
su i) - ~\ Jn,a11ya • rü vagon!. 
da bugünlerde mü · Demiryolu lstanbula yaklaıtığı 
lıim lıadiseler biri· zaman bazı kullar guya saraya git 

Lorılla orman İı.ini hitinlik. Rel!iın· hirini takip edecek· mitler ve ıultana: - Efendimiz, 
<len de hiç ijz açmaJıın. Lakin. hu tir. tren saray bahçeıinden geçecek· ı 
:-e,,fin orijinal olup olmadığını anla· B. l\Ju olini'nin mit! diye haber vermiıler. 
mak i~in de can atıyorıhıııı. Lonclraya ziyareti el!nat1mda Giiya sultan: - Geçsin de, göğ 
<löner <Hjnmez. antika nıütehasqısı hir Nürenherg'de nas • ~ü~ün üstünden geçsin! diyesi 
<loııtunııt gittim. Tanırsınız, belki yona! sosyafüt kon ımış .. 
Frank Miçel... O antika 'e resimler • ıçre i toplanar.akı Tren pek güzel batka bir yer-
den anlamasa, haıka kim anlar.. llaçit'' yaşnyanbundan sonra hü • de durabilir, yahud Sarayburnu-
Frank resmi gidip göreceğini ,.adetti .. Almanlar kon,ıc~Pıinyük mane,-ralar ba§ nu tünelle atabiliı di. 
Ve dediği gibi de erteııi günü, Lor- de söz ıö)liyerrk o-layacaktır. Her §eyi güzelliğe düıman kı· 
dun ,atosuna yo1lanmıa- Ve T..ord ce· lan Fon Noyraı Diğer taraftan. lan, bilgiıizlik, zevksizlik ve kül
naplarının eHle bulunmmlığı lıir za· hRriçte yaf~yan imanlar kongre i de türsüzlüktür .. Bir fU beton mühen 
manı kollayıp, u~ağm da hı) ığını yağ· açılııu"tır. !'tuttgart da yapılacak olan dis köprülerine, bir de mimar Si
Jadrktan sonra (siz buna bahıış der- h~ kon~rede b.ul?ıımak üzere on bin nanın köprülerine bakınız. Ne ku
einiz) içeri girmiş ve 0 bahsettiğim münıcsı;ıl ge1m_~~tır. ıur çimentoda, ne de meziyet taş· 
re .. min orijinal olup olmadığını anla- Kongrede oz alanlar, - harir.iye tadır. Birinde güzel duyğusuzluğu 
mrı. Frank; mühim bir nokta daha nazırı B: Von Ncuratlı, parti gene' birinde güzel atkı. 
keşfetmiı. Elden ele geçen hu resmin sekret~rı R~H~olf Hes ve. s.- Uillıaı· Kuruçeşmedeki bugünkü faci
bütün ahcılan malOm imiı. Bunu da sa eskı İnp;ı! 1 7;. deYlet ~damı B. Yine- anın ekonomik bir zaruret olduğu 
meydana çıkaran bizim miltehaıma ton Churchıll ın 25 agu tosta ~ıkan nu ıöyliyenlere gülünüz: Çirkin 
dost, remıin bundan elli sene en·el makale~indc (1) ileri siirülen fikir ıeyin hiç bir mazereti yoktur. Bo
Lordun bahası tarafından otantı"k 

0
• 1ere CC\'ap teşkil etmektedir. ğaziçinin güzelliği karıısındaki 

laralt satm aldığını teebit etmi~.. . ~ong~ecle öz söy]iyenlere nazaran, duyğusuzluktur ki o kıyıları bu ha 
1 t 'h h b d Lo d h har1çtekı Almanlar cemiyeti hi~ hir le soktu .. 

e ~ e ~1 danmh ba§ı dura ad.. r ' .... u ~ekil.le başka memleketlerin işine ka· Şehirleri belediyecilerin değil 
nazınesın en a er ar mı ır deırıl· k · k k"' ·· b · 1 
m

'd' K u·v; 
1 

.. 
1 

' s· "d· rışma ıs !eıncnıc teclir; hu cemiyetin sanat ar ur anıst erin eline tes-
ı ır. a 1 el e soy eyemem.. ım ı · h 1 k ı· d" · O 1 · t' • k d 

1 
d ~ gaye8ı ya ancı mcm e etlerde ya•ayan ım e ınız: n ara çare bulurlar· 

zıyare ımın ma ea mı an a mız zan· '.Al J :a H · d . B b . . man arr nasyonal sosyaliı:ıt partisi er ıtle güzel sanatların kontrol 
~~ .er~m:b en ~ r1esmı. ısteyodrumh... ile rniinasehette huhımlurmaktır. ve müdahale hakkını tanıyınız. 
ızm e u reıımı f! e geçırmem e a· Garp tehirleri baymdırlığınm esa-

na yardım etmenizi, daha açık söy]e· (1) Bu maluılenin t~rcüme!i ga::e- 11 budur. Bizim dıı taklitler yüzün 
yeyim, hu resmi bana getirmenizi ie- temi=in 28 ağıuıos ıayıııııda çıkmı~ • den düştüğümüz garabetlerin se· 
tevorum. tır (KURUN) b b' · 1 .,, · • e ı ıç kü türe nüfuz etmemekliği 

.Aınerik.ah, arliaya yastanaraıt, ıto· Çin -Sovyet misakının mizdir .. 
mısyoncunun yiizüne cevap hckleyoı- . .,. • .. Garbta güzel §ekil endişesinin 
muı gibi. ~ak~ •.. Hikiycde!1 fazla h~r Resmı mahıyetı hakim olmadığı ne vardır? Görin 
lanmıı gıbı gorunen komısyoncu, bü· ğin idam baltasm da bile bir sa-
tün ürnidleri kıran bir jest ve sesle: }""raıı ızca Le Journal gazete inde nal eseri vücuda getirmek heyeca-

S°' yetler Birliği - Çin misakmdan nının ürperdiğini görüyoruz. 
- Dile ko1ay, dedi .. Ama. onda hir balıı;eden S. B. imzalı vazıda bu mu· c·· 1 k 'k ·d· ., uze e onomı ve tüccarı ır 

ihtimalle, I.ordun hunu satmayaca· alıeclenin "Sovyetlerin )apon1ar1n hir de: Bir kaç sene evvel Berlindeki 
!;mı sanıyorum. Je ıııiyeceği ,·e So,J'etlerlc Çinin biri· evinde kendiıini ziyaret ederken 

- Ben ele satacağına inanıyorum. birine taarnız etmiyeceği'' esaı;ını tct· masası üstünde yabancı cıgara 
Neden mi?. Bakınız. Sneyt parmakla- §ıdığı i§aret olunuyor ,·e deniyorici: gördüğüm ve bizim iılerimizde 
riyle saymaya ba§la<lı. J..ord cenapla· ''Sovyetleriıı Japonya ile hirle.~miye çalııan bir alman demiıti ki: 
rmın sıkıntıda olduklarını, ogiinkü ceğini söylemek için bir misak imza· - Affedersiniz Türk tütünü bu 
konuımammla anladım, bu bir .. Son· lanıağa hiç lüzum yoktu. Hele Rn la· lundurmaklığım lazımdı. Fakat sa 
ra kendiıine • 15 bin dolar tek lir edi· rm Çine taarruz etmiyeceklerini ilan lona konl'bilir paketiniz vok ! 
yoruz, lm iki .. Az para değil. Hele etmek ondan daha fazl!l lüzumsnzdur. F alay "Uluı'' 
böyle dara dü§ınüş bir in an için, pi· ' 'HaHmki, akılı><lilen nıi8akta gii teri Tat dlll konferansı 
yango ! .. Satmayacak diyorsunuz .. Ka· len iki lıükiirn lnmlarclan ibarettir. O 193 
bul.. Ama neden satınaı?.. Cenhruı lıalıle, bunların giUeri ten ibaret ol· d" ~ e.ylülünde, Azerbaycanda 
ben size vereyim. Çiinkii Lord ce- cluğunu mu kabul etmek lhııngcle • T~~ • ~lının yazısının Ne termino· 
napları, mağrur bir inııaıulırlar. Du· cek~.. loJııı~ın prenıiplerini tesbit et-
varda re: min ho• kaldı;rı ,·erin, .ken· ''Diğer tarafı an, ~unu da gözöniin- mek uzere bir konferans toplana· 

s l'.' " caktır. 
di ine, lıizmetçilerine, dostlarına, ne de buluo<lurıııak lii1.11rnhr ki, mi ak 
yaptı~mı hatırlatmasına aıla taham • Çine yardnn mahiyetinde kabul edil- Bu konferansta bir çok dilci-
mUl eclemez .. t te benim de buna kar se hHe yine hir nazik vaziyet arzctmek l~r, Azerbaycanr:ı bir çok köyle
ıı düfiindüğüm t.are... teılir. Çünkü. mit-akın tathik mevki· nnde konutulan bu dilin muhtelif 

ine gir'1e"i iırin Sov,·etlerin Japon,•a· lehçel~!i h~kkında yapmış olduk· 
Sneyt çantasını aldı 'e dildiatle a· ' · J larr etudlerı d L"ld" ki d" "ı Çine taarruz ctmİ§ sayrnalan Jizmı· e m ırece er ır. 

çar1lk i~inclen heze sarılmı~ hir ~ey dır. Onblrlnc1 asır 
~ıkararak ihtimamla Lumlev'in önü· Mozayıkları 
ne koydu. İnce ve a~ahi pa~aklariyle ''Halhuki So,·yetler nirliği Çinin 

İı;tiklalini taalılıiid alıma alan 1922 
kağıdı parçalayarak, komisyoncunun 
hayretten hüyüınU~ gii1lerinin önüne. Va~ington anıa~ma ·na İmza koymue 

değiller<lir '~ o anla~nıa,· r imza etmi!l I 
rniikellef çerçe\ e i. altın nldızJı, kü· :.1 · ele, !etlerin lıir hiri huıriin Japonya· 
~ücük yağlı boya bir re im .::erdi. ' r· · nm Çim~ l"arrnz etmi,. olcluğunu res· 

(Dcı•am edec,.k) men kahul .-tmemi~tir:' J 

- " Bana, otomobil al, JeJin. - - MüıaaJe buyurunuz; Ja içi· 
Aldım, .evgilim ve dört uvar ra-ı ni.zJen en yGflını.z laanginiue o-
•ıntla lwıltlım! " na yerimi talrJim eJeyim. 

Kievde Ayasofya katedralında 
yapılmakta olan tamir ameliyesi 
eınaıında, on birinci asrın hida
yetlerine ait mozaikler ketf edil. 
mittir. Kemerlerden birinin üze· 
rinde yarısı dütmüt bir yağlı boya 

- Demin lrime tele/on etin.z? 
- Miqterilerden birine. 
- "Cicim" iıminde bir mÜf· 

terini~ var mı, ya!. ı 

ile onun altındaki alçı tab~ 
zındıktan sonra1 mükemel bit 
zaik meydana çıkmııtır. Bil~ 
hip Harunu gösteren bu 1110 

deaeni çok ciddi, renkleri iae 
parlaktır. 

Bütün tamir ameliyeıi eı 
da meydana çıkarılan eıki 
iklerin geniıliği takriben 200 
re murabbaını bulmaktadır. 
Leh haplshanelerlnd• 
edebiyat salgını l 1 

Ldıi tan<l .ı bundan on iki e~e ~ 
'el. i,lcdiği bir cinayet )iizırll tııl 
ıııalıkfmı olan Piyaneki i minde.,,n' 
:ıdamm çok i) i hir eser ) azarak,~ 
bur olduğunu 'e bunun i.izerirte. b' 
Jıurrei i tarafınclnn affetlildi~iıı1 

lıer Hrmi'li tik. bl 
Bunun iizcrinc, iıncli lıehiı:t•"ıf.'. 

pi lıanel criııcle bir edebiyat EJ";,J' 
ha ladığı hildiriliyor: Hapi ]ıanel fi 
lıiitiiıı nı:ılıkuııılnr edip oldukl:_, . 
jdılin etmekte ve e l'rlcr yazıtıP,.,. 
dır .. imdi biitiin hiicrelerde kal ' 
lcr ı;ızır<lnrnakta. mnlıpu lar ekrtl~ 
n ) erine küğıt ,.c miirekkep iAt 

tc imi lrr.. _./. 

Akdeniz eınniyetl 
(Üstyanı 1 ndJI; 

tır. Bilerek ve isteyerek yapı~ 
nrruz hareketi Valanı h~ 
ne olduğu kadar Franko kıl~ 
lerine kartı da mümkün ol , 
kadar bitaraflığını mu haf d .J 
den İngiliz gemilerine de _G 
bir hal almııtır Onun için lt!'J 
nizin emniyeti iti beynelm\Je~ 
him ve müstacel meseleler f' 

• • • u •• ı.i\ 
na gırm:ttır. ,.,, 

Eğer Fransanın Akdenize 'jJ 
olan devletleri denizlerde ıe~ 
fer serbestisi hakkında bir kOJI 
ransa çağıracağı haberleri ı- f. 
kuk edecek olursa bu teşebbÜ• ~ 
çekten tam zamanında vukd 1' 
muş bir tedbir sayılacaktır. IJÔ~r· 
bir konf eransAkdenizde haf~,.,~ 
danberi devam edip giden k0 •Jif 
hk hadiselerinin önüne geçeb•,ı; 

ltalya Akdeniz emniyeti ild i'1 
' kalı memleketlerden biri o~ ~~ 
için bu devletin hüsnü niyet111 ~ 
hiç sebebsiz şüphe etmek rd0 .,i• 
değildir. Bu noktadan Akde bit 
emniyeti için toplanack oları ,ı 
J<anfcransa İtalyanın da ittiralıfe' 
mesi beklenir. Bu takdirde koll .,ır 
ransın karalarını tatbik husu~ tf 
da halvanın yardımından da 

11 

fade edilir. ddU 
Yalnız ortada zihinleri tere d" 

~e sevke?~n bir vaziyet bul~ p 
gunu da ıtıraf etmek lazımdır·,.
zı Fransız l{azeteleri general f .,;• 
konun elinde bir tanesi açık de'
lere cıkamıyacak derecede bO _.Y 
olmak fartiyle iki deniz altı 1 ;· 
sinden baıka bir vasıta bulull 1':' 
dığını, Akdenizde korsanlık bit 
pan gemilerin mutlaka batka )dİ· 
memlekete ait olması lazını ıe 
ğini israrla iddh ediyorlar .• • dol 

Bu iddia ne d~receye kadar;· 
rudur? Doğru ise bu batk• JiJ 
leket neresi olabilir? ;· 

Akdeniz emniyeti için toPI dJf' 
cak bir konfera,ısın bir fa~ 
da - Gercekten gizli yolla • ti' 
Avrupa sı:lhürıü karıttır111.lı Ttiıl 
yen bir memleket varsa - bd ,Jlllt 
meydana çıkıncı olacaktır.1 # 
dünya sulhünün muhafaza•• ti-' 
Akdeniıe sahil olan memle":;· 
araıında organize edilecek ~ 
nüt kuvvetleri kartııında bd ~ 
tırıcı amiller kendiliklerindeıt 
lip şritmeğe mecbur kalacak;·~ 
Hüliıa Akdenizin emnİ1 J' 

likeli derecede bozulmutt11~ 
denize aahil olan memleketi~· 
bir ikisi ayn ve harekebİS "...Af 
lar bile geriye kalanlar aralatP',;. 
gerçekten birleştikleri gün btJ ,J' 
niyet pek kolaylıkla yerin•IJf 
rilebilir.. Asım 
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r Musikimiz iğneli fıçıda 

Bestegar "Sadet
tin,, e cevap 

"ŞEHiR HABERLERi 
Yazan : HAKKI SÜHA GEZGiN 

Son p d 
ltudu Hosta a yazdıklarınız o.I Fakat: "E, ne yapalım, s;!rh.?t .. e~~ 
t•nı:ı:ı~ .. er §eyden önce bir yanlı 1 lendirerek geçiniyoruz! sozunu 
ıtıııan u~elt~eliyim . Ben, hiç bir hiç bir sanatkara yakıtlıranı~m. 
~•ıiyl~ ;~~ bır ye_r~e. ne sözle, ne / , Sonra, doğrusunu isters~nız fU 
lııit b' urk musıkısıne hücum et geçim meselesi de batk• bır dava 
•ı "'•r~r adam değilim- Hata daha- dır. Türkiyede ne kalem, ne ~~~ç~ 
lurJce • Alaturka yerden yere vuru sahiplerine saz ve sesin verdıgını 
flJna k' onun safında ben, tek ba- vermemitlir. Bugün ıes apartman 

anayiciler diin 
gine toplandı 

l lmum müdür dllek
lerl yerine getirece

ğini vaadedlyor 
İktisat vekaleti Sanayi umum mü

dürü Reşad dün Sanayi Birliğinde 
toplann sanayicilerin dlieklerini din -
lemistir. 

/Taksim stadyomuo
da müzik şenlikleri 

hazırlanıyor 

' Ş h alnuttım. lan var. Fakat bir kalem ve fırça 
lllnu~ :~de ~öyle bir karagürı dos kulübesine bile rastlıyamayız· 
ltrınd ozlerme, şunun bunun lif Bu hükmüme, bay Saded~i? ~iz 
ıı.elc, bn ~~ha ~ok ehemmiyet ver kendiniz, güzel bir ıahıtaınız. 
ıi oldu~ sozle~~n .. nasıl bir gaye Şu halde hangi açlıktan, kon~ıu
"1i? Ni r.unu d~tunmek gerekmez yorsunuz ihtirastan mı. O oyle 
l'iı'd çın benım yazdıklarıma ta l,Çuruml~ bir midedir ki içine dün 
ıı.edi~7z ~aha batka bir mana ver yaları doldursan, yine doydum! 

Diinkü toplantıya çorap, trikotaj, 
fanila, ve ipekli mensucat sanayii -
nin mümessilleri iştirak etmişti. 

Beyoğlu Halkevj tarafından 
tertib edilen 

Bir giin evvelki toplantıda ha41r 
bulunan dericiler, bazı fabrikaların 
muamele ve istihlak ''ergilerini ver
memek için kuvvei muharrike mik
tarlarını beş beygire inidircliklerini 

şenlik 18 Eylülde yapılacak 

Bu b~ ı w demez. 
•ele . f angıçtan sonra asıl mc " Nevres ,, her keıin bat tacı 

• ;e ?"ırebiliriz: degvil miydi? Hangi m. ec .. list~, han-
\t •· ~ınden •unu da .. ı· · k d -na.tı ~ soy ıyeyım, gi konakta onun yerı ı mcı ere-
~ir~. B anla~ı§ta a~l~ u~laşamıya ceye dütürülmüttür?. Nayzen Tev 
?bı)'o en, hıç de sızın gıbi düşün fiğin bu memleket az mı kahrını 
ho, ı~: ... tnl~mıyorum, onları çekti? Plak kumpayaları, her yıl 

o· ege at anamıyorum. sanatkarlarımıza en yüksek me-
li lir?hrsunuz ki: " Bahçelerde el muriyetlerden daha genİf bir para 
lttırı.ıııukrcı~anlar! konserlerin elli ödemiyor mu? 

ve bu yüzden ziyan ettiklerini söy -
lem işlerdir. 

Kuv,·ei muharrikelerini indirme -
yen fabrikalar 5 - 6 tane vardır. Bun 
far beş beygir kuvvetinde bulunan 
fabrikaların mutlaka muamele vergi 
aine tabi tutulmasını aksi takdirde 
hayatlarını idameye imkan olmaya -
cağını bildirmişlerdir. Çikolatacılar 
da muamele vergisinin ~ümrükten 
alınmasını istemislerdir. IConae bıletlerıni almıyorlar. Koca " Rubabı Şikeste'' , o mağ 

~irlar r salondarı bo§tur. Sanat rur şairine ancak altı lira getir
~lttı açtır. Nevres bahçelerde mişti. Memlekette ba!lı ba§ına ay
trrıd ıyy~tenezzül etmedi$?i için a rı bir çığır açan ressam Şevket, 
~eltı-;: ol~ü.~iz 'Yanık Ömer" I~ son günlere kadar mektepten mek 
ltarJca. endımız yanıyor, hem ala tebe ko~an bir hocaydı_._ Memlek~-

Dünkü toplantıda ise çorap, triko
taj, fanila ve ipekli mensucat fabri . 
katörleri yeni nkarılmrş nizammtme 
de eski stok malların satılması için 
tesbit edilen mühletin az olduğunu 
söylemişler, bunun daha iki ay uza
tılmasını istemişlerdir. Bundan ha§ -
ka İnce olan çoraplar için kullanılan 

!ıf11'li/.:i ~Nı 'iğin<' lıa::ırlık •. 

[) Yı Yafatıyoruz. ' ' te elli eser veren Abdulhak Ha-
leai •;amız, eğer bir geçim mese- mid sizden daha mı müreffeh ya
>'oJo 0 sayydr, hu sözlere diyecek ıadı'? Niçin bu yurdun takdirini 
~end~n· . aıa?1ak her kesin hakı, böyle azımsıyorsunuz? 
dl \t ! be.slıyecek yoHar aramak- Ala\urka musiki böyle mi yafa· 

I a.zıfesıdir. tılır? Bari bu hakareti olsun zaval 
s·· •teyen 1 lı musikimize reva görmemeli 
ol>çii . glarson o ur, dileyen idiniz. 

l'ltakı' ınsan ar nasiplerinin açtıgvı (' _~~ ard k Gerçek sanatkar hayatın zül-
~ ke a a an sular gibidir. · h' b · re h l I mundan eserme ıç ir fCY sıçrat· 
"1'1 iist ·· azır anış arın, ümidle-
llıı b und1 en atan bir tesadüf dal- v:zbuOgn:r::~~ub~ü~~~ç':kı:~: 
>'Gr.,' un arı kaparak alıp götü-

lerden koruyan bir yıldırım sipe· 
t J:' alcat h · h ri gibi bir feydir .• 
b~rı ba.h~edıtyo ayatStan deŞil,sanat Hazır sırası gelmi~ken size bu-

1" ttı · d nız. an at ıse, asla na dair bir fıkracık da anlatayım: 
edile 

1 
e meselesi gibi muhakeme 

) ltıe B h 1 Fransızların " Lö Kont dö Lil" 
tJı- z. a çe erde çalgv ı çalmı- dl b' · 1 · 1'ı ~ s h 1 a ı ır f&ır en vardır. Sanatı 
rJc,,.'ı ıar Ofarauymıyalımda aç ·- d'-· .. d 1 S\f ,. a rm? Sö ·· , çıgneme ıgı ıçın ar ık içinde ya-

~1Cıfar ~ğ dzu, or~a çağdaki tardı .. Bir gün kendisini pek se-
az. zın a pe yadırgan- en bir asilin ıatosunda konuıur· 

lt~.011,. Aınma bir sanatkar bo"yle larken,marki, sanatkarın muıta-
'«•u rıp yüzüne baka baka·. 

t 
ti ,.,~hurıa, adamın içi çürür .. Çün N 
~. ·" nda - eye T ereza için bir ıarkı 

1 -,i }' sanatın mukaddes a· 

malzemenin hariçten getirildiği ve 
pek pahalı bulunduğunu söylemiş -
ler, bunun iç.in bi.itün trikotajcılan 
ayni şekilde harekete scvketmek ü -
zere bir formül bulunmasını talep et 
mişlerdir. 

Sanayi umum müdürü Re§ad mu 
vakat bir zaman için nasıl hareket 
edecekleri etrafında trikotajcılarq di
rektifler vermiş. dileklerini ve noktai 
nazarlarım tesbit ederek onların sa
natını koruyacak tedbirlere tevessiil 
edilmesi için çalı§acağınr vadetmİ§ _ 
tir. 

Dünkü toplantıda da fstanbul Sa
nayi müfetti i Daniş de hazır bulun
muştur. Sanayi umum müdürü Re
şad dün ak§am ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. 

===~==~~==~ 

Sarhoşluğun sonu 

Beyoğlu Halkevi tarafından biiyi.ık 
bir muzik şenliği tertip edilmiştir. 
Bu şenlik Taksim stadyomunda 18 
eyllil cumartesi gecesi saat 21 de ya 
pılacaktır. 

Şenlik memleketimizde şimdiye ka 
dar ilk defa yapıldığından ve o gece 
mehtap da olduğundan halkın buna 
fevkalade rağbet edeceği muhakkak 
görülmektedir. 

Halkevinin muzik kolu haziran ba 
şında faaliyete geçmişti. Oaşda Bay 
Seyfettin ve Sezai Asaf kardeşlerle 
B. Nurullah Şevket ve B. Cemil gi
bi değerli sanatkarlar üç aydanberi 
yekunu 250 yi bulan genç kız ve 
erkekleri yetiştirmek üzere çalışıyor
lardı. 

Konservatuvarın değerli hocalan 
tarafından yetiştirilen gençler dün 
Halkevinin üst kat salonlarında pro
valarından birini yapmışlardır. Evve 
la orkestra muhtelif parça1ar çalmı§, 
sonra koro heyeti orkestraya refakat 
etmiştir. 

Yunanlı lktisatcı
lar şehrimizde 

lzmlr fuarı ve Sela
nlk panayırı 

Gecen cumartesi giinü memleketi 
mize gelmesi beklenen Yunan ikti • 
satC'ılarmdan 20 kişilik kafile dun 
şehrimize gelmiştir. Dost Yunan ik
tisatcıları doğru lstanbula gelecek va 
puru kaçınnı§ olduklarından Jzmire 
uğrayan bir vapura atlamıılar, bu 
fırsattan istifade ederek lzmir Enter 
nasyonal fuarmr gezmişlerdir. 

Yunanlı iktisatcılan Türkofis ve 
Ticaret Odasından birer mümessil 
karşılamıştır. Heyete Balkan Ticaret 
ve Sanayi Odaları komiseri Jzmiryo
tis de dahil bulunmaktadır. 

tti anan ada k d. k yaz~ıyorsunuz a7.iz ıairim .. 
açlık m, en 1 arnında- Dıye sormuş. Tereza çag-ının 

ÇeJc.. sancısını bütün ömrünce 1 ' 
'-ı..ı.'"r, fakat vird -·ı· . . en sevi en bir fantözüdür. Yüı: bin 
f •qoıf .:ı- anının sevgı mnı lerce hayranı vardır. Ondan bah
'~lll arın hoyrat kucaklarına fır 

\>. l az. O gu··zel · b"' .. k ıeden bir yazı milyonlarca basıla· 

El' el ki gere -alacak parkında lıa· 
'cı kurıınııı rıı<'nf aatine , erilen rııiLa-
rııercdc. lıiifeci ?ureddin · . · J ı~nıış, 
sar ıoş oldııkıarı onra da alıuc, c çr 
kar_:ık Jıirtakırıı uygmı uzluldar· vap-

Şenlik gecesi stadyomda tribünler 
önüne orkestra yeri yapılacak, saat 
yirmi üçe kadar milli havalar ve garp 
eserleri çalınacak ve söylenecektir. 

Yunan iktisatcılarmdan mürek • 
kep olan heyet §ehrimizdc 1 O gün 
kadar kalacak muhtelif iktisadi mev 
zular üzerinde tetkiklerde buluna • 
caklardır. 

Yunan iktisatcılımndan birisi dün 
kendisile konu an bir muharririmize 
lzmir panayırında gördüklerinden 
çok mütehassis olduğunu söylemiş, 
Selanik panayırından üstün bulduğu 
nu ilave etmiştir. 

"t 1t; , ınce ve uyu k 
>la11,;ın çamcrlanmasına katla- ra yazanı zengin edecektir .. 

't az. Bu teklif kartıaında kalan sa-
.... · arihe - d h' . . natkarın monoklunda acı bir ıem 
·•tıt bir •uermer a ısı dıye geç 
'1tek İçi çok heykeltraılar, geçin· fek çakıyor ve sesi titreyerek: 
~olar n ınezar tatı yontarlar, va- - T ereza için ıarkı mı? Ben ya 
daha !~Pa~lar, taıçılık ederler, zacağım ha! Yapamam. Asla ya
[ lkat gır 1Jler altında terlerlerdi pamam ! 
4'ere 1•anatlarını aJağılatmak bir Diyor, zavaHı markinin cebi ne 
d' 0 •u 'h' k d k d b!· l\tiJcet 21 • ınlerinden geçmez- a ar zenginse, ruhu da o a a~ 
•r !be I AnJın, batına reçineli züğürtmüJ... Şairin bu hakaretı 

ltıanlı fa e takarak bu kızıl du- karıısındaki heyecanıur anlama
~erın aydınlıktı sabahlara kadar mıı ·ıe yine bö!l bön: 
oif · ere ca v 1 k" . . ıy0 n vermege ça ıştığını -Niçin canım madem ı ıaıraın 

ı::- t\ız. o· d ~debi . ıye sormuf. 

maga ha .. Jarın rır. • 
) 

__ l:Hif eei Nureddin yakalanarak ciir 
ınu ıııcşhmJ ıııalıkemc iııe \'erilıni~tir. 
. Dödildii_,mii? - Saınatyada hekçi· 

lı~ yapan Onu~r diin gct'e oturup i~ 
".ıı •• fakat. sarhn~ ol<lııktnn sonra 110_ 

lı e müracaat ederek karı 1 Refika 
'e ka) ırı hiraılcri 1 ınnil taraf ındıın 
dü, iildiiğiinii iıldia ctnıi~tir. 

Suçlular y:ıkalan:ırıık rniiclclciuıııu
nıiliğe 'erilnıi~tir. 

Beyoğlu Halkevi miizik koluna 
her isteyen genç kız ve erkek bila • 
ücret girebilmektedir ve istediği mu
siki aletini çalmaktadır . 

Çok değerli ve çalııkan hocaların 
ders verdikleri bu fubeye gençlerin 
rağbet göstermesini tavsiye ederiz. 

Bakırköy 
Hastanesinden 
Kaçan deli 

Bef ayhk lhracabmız 
19 3 7 yıl ilk beş ayında yapılan ih 

racat 1936 yılma nisbetle çok fazla 
inkişaf etmİftir. 1936 yılının ilk bet 
ayında 71 ,739,000 liralık ihracat ya 
pılmıştı. 

e tarih· Yatta, resımdc, musikide lıte azizim bay bestegir bu fık-
E:n ın Yalçın yüzü budur. ra bahsimiz için benim .~üt~n ıöy. 

~~r, Jca1?eethu~ es~rleri veren dahi- lediklerimden daha belıgdır. Ona 
~l'Je g ~ılerı, fırçaları, minkarla· kendiliğimden hiç bir ıey katmak 
J·· er bi;r?en ki~seler. değillerdi- istemiyorum. 

Makine) i krrıııı - yeni ıııalıallc
de D• pİnanm gnziııosunıla gar onluk 
ynpaıı ParııJeli De pirı:ıl, dih nıii• , r 
nltrnı~ lira kı) melindeki foto;;raf ·rırn· 
kiııe .. ini krnııı~ıır. 

0 

DUn sobab hastanede 
Sııçlu )Skalruıaral.: tahkikata IJa .. lan 

1937 yılında bu miktar seksen se
kiz milyon 165,000 liraya çıkmıştır. 
Bundan başka 1937 yılı ticaret mu 
vazenesi de 12. 125.000 lira lehimize 
olarak kapanmıştır. 

1hracatımrz bilhassa Almanya, A
vusturya, Belçika, ÇekosJo,akya, 
Fransa, lngiltere, Jsviçre, ltalya, Rus 
ya, Yunanistan Hollanda ve Suriye
~e yapılmaktadır. ithalatımız da ge
çen eneye nisbetle 2.296,000 lıra 
tenezzül kaydedilmiştir. 

utlr:bii .~ın şahsıyetlerı ikiye 00. -------------
~ur, ıc!~r- Kimi masa batında me Cam·de kundura çalan 

1bıi d h sınır başında kahra,,...~n mahkOrn oldu 
~~iah~ der haAngi bir zen~inin Kırşehirde tensik~t ü~erine . i?-

ac. l n a alelade bir mekikti. ten çıkarılan Ekrem ısm. ınde bırı: 
r,ııa,. d~oknar dö Venrin bile. Flo. -• ,. u .. ·· :r si lstanbula gelerek lf aramag 
u borııı unun sarayında yılll'rca beslamııtır. . . 

h bu b··a~ını tamir etmedi mi? Ekre~ dün aç bır ha!de Fatıhte 
•rısri eoy ~ olmakla beraber onun · na a 

tebil' ıerıde sanatı k"' .. 
1 

.. .. dolaaırken camie gırmıf, m z 
ırıin. uçu mut go- kılın;rken ' kinııenin görmediği 

8;,. aa ız.k bir anda Önünde bulunan bir çift 
...._ G nat ar bana: kundıırayı çalmıf, kaçarken yaka. 

~'>'•lırn~~lcri garsonluk ediyor, lanmıştır. . 
•n •ld w azanı yorum. Uykum- Ekrem suç üzerı~de .. yakalan-

>'1.rat~ ıgıın zanıanlarda da eser mı§ olduğundan, cunnu meıhut 
J)e orum.. da va.farına bakan Sultan Ahmet 

tek l>~:· ben ~nun ellerini müba· üçüncü cezada düu mııh.akeme e
•daftıın ':: .. gıbi öperim. Böyle bir dilmi§, lay JO l'Ün hapsıne karar 

unde ruhum, dize gelir. verilmittir. 

ıııı.ıır. :. lHdO 
Terkos çefmelerı gUnden Son günlerde eroin yüzünden 

glfne ço§a·ıyor ölenlerin sayısı artmağa batla. 
Belediye sular idaresi tarafından mı•hr. Dün de Oıman isminde bi

şehrin lstanbul semtinde 88 Terkos riıi bu beyaz zehirin kurbanı ola 
çeğmesi yapılmıştı. rak ölmüftÜr .. 

Son günlerde ÇC§melerin adedi Oa:ı~.an Bakırköy akıl ha5laha-
I 25 7 çıkarılmıştır. Yakında Beyoğlu nesinde tedavi edilmektedir. Fev 
semtınde de Terkos çe~meleri açıla- kalide sıkı muhafaza ve nezaret 
caktır altında bulundurulmasına rağ· 

Çeşmelerden dolayı su sarfiyatı men evvelki :rece kaçmağa muvaf 
artmıştır. fak olmuftur .. 

Sular idaresi şehre verdiği suyun Osman hastaneden kaçtıkta 
miktarını dahakısa bir zamanda art- ıonra ilk it olarak eroin bulmuf 
tırmak için faaliyetle çalışmaktadır. ve çekmittir· 

Tifo vakaeı bire lndJ Sarhoı bir halde gece yarı11 po
Son yinni dört saat zarfında bir lis tarafından yakalaaarak haıta 

tek tifo vakasr görülmü§tÜr. neye getirilen Oaman, fazla era-
Bu ayın sonuna doğru nşı istas - in almıf olma neticesi olarak, dün 

yonlan kaldırılacaktır. sabah ha•tanede ölmüıtür .. 

ihracat fazlalığı bilhassa tutun, 
buğday, çavdar, darı. kuş yemi 'e 
arpa iizerinde görulmüştür. 

Uyası ö~dUrenler 

Bir ay kadar t'vvel Tophanede 
bir katil vakası olmuf, Halil ve 
amca z:ldesi Sef ~r Jlyası vapur· 
dan çık:-rken t~banca ile öldür
mü,lerdi. 

Halil ve Sefer dün adJiyeye ıev 
kedilere.Jc J inci sorgu hakimliğine 
verilmiılerdir. iki mevkufun ıor
ğuları bittikten sonra mahkemele 
rine pek yakında haılanacaktır. 
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Stgortadaıi -para 
almak için 

Kocasının baca
. ğını kıran kadın! 

Milli maden sosyete
lerinin kuruluşu 

•' 
Zonguldakta yapılan yıldönünıU 

Tefrika numarası : ss Yazan: Fetlks Bavman 

Probasko, 19 uncu kat
tan caddeye düştü! 

22 Temmuz 1982 pazar ~ii· { Homer Van Meter, Lester Gillis, 1 
nii nkçamr snarlO buçuk sula-ı Con Seys gibi en ditlilerini. bir an 
rında, .. Con Dillinger öldiiriil· evvel ele geçirmekti. Bermutat "Ya 
dii. füki ı·e yeni iki rıı<'tre.~iy- ölü ya diri!,, Başlan Con Dillingerin 
[P. beraber Şilwgod<l Linliln beklenilmedilc bir zamanda ve şekil
Aveniide!Li ''Bnyograf - Te- de öyle birdenbire imha edilmesi ha
ater'' sinemasında •'Manlzat • berinin bunları §8.§ırtacağmı tahmin 
tnn Melodramı" /ilmini sPyret ederek bu şaşkınlığın kendilerinin ga 
til.-tf'Tı ... onra, Linl.-ln par/ana fil avlanmalarını temin edeceğini sa 
doğru yiiriirhen, bir 1.-ö~e ba· nıyorlar, onl~rm kendilerini. t~pla • 
§ındn, lif'ndisini mii.da/aaya malanna vakit bırakmamak ıstıyor • 
imkan bırakılmak,.1zm üzeri • lardı. 
ne diiziinelcrle kıır~un sıkıla- " 1 Numaralı Halle Düşmanı,, nm 
rak nırulan "J Numaralı "Karargahı,, olan Probukonun evi, 
llnlk Dii~manı" nm cesedi, "Başkumandan,, ın pusuya düşürül
~imdi morgda ı·e herkes, bu mesine takaddüm eden günlerde, 
;arihi vnk'ayla me§gıtl! fasılasız tarusuda tabi tutulmuştu. 

• Bu müstahkem mevkiin, sağlam ka-
Habrlarda olsa gerektir, ki vakti- lenin muhafızları içeride değillerdi. 

le Con_ Dillingerin hemşiresi tarafın DoJayisile zabıta memurları, "karar· 
dan bir tanıdığına yazdan bir mek • ga.h,, ı tıpı§ tıpış işgal ediverdiler. Ev, 
tup, postadan polisin eline düşmüt- bodrumundan tavan arasına kadar 
tü. Kızkardeş, bu mektupda, sıhhat· arandı. Ev sahibi, kaçmışh. Fakat, 
de bulunduğu malfun, fakat nerede kendisini bulniak güç olmadı. Pro
bulunduğu meçhul olan erkek karde basko, komşu evlerinden birine sığın 
!İnin polislerce asla "diri,, olarak ele mışb. Orada saklandığı delikte yaka-
geçirilemiyeceğini belirbnifti. yı ele verdi, meydana çıkarıldı! 

Kızkardeşin erkek kardeşini ga Con Dillingere yataklık eden a -
yet iyi tanıdığı anlaşılclr. Netice, tas- dam, manevi kuvveti tamamile kml 
tamam tahminine uygun! mış haldeydi. Çete reisinin ani ölü • 

Şikago radyosu daha öldürüldüğü mü ile uğradığı sinir buhranının ilk 
aaat İçerisinde, Con Dillingerin ölü- saatlerinden istifade ederek, bazı 
münü bütün Amerikahlara ilin etti. malumat sızdırmak isteyen memur • 
Biraz sonra da bu ehemmiyetli ha .. lar, onu, yakalar yakalamaz, devlet 
her bütün başka radyolar spikerleri emniyet umum müdürlüğü Şikago 
tarafından bütün dünya dinleyicile - şubesi binasına götürüp, derhal aor
rin kulaklanna kadar getirildi. Ve guya çektiler. 
yeryüzünde &rkes, bu haberi alaka Vaşington merkezinin Şikago bü-
ile dinledi! rosu, Amerikanın "bulutlan bnna -

Hollis ve Kovli, bu iki Ciymen, )ayan,, en yüksek binalarından biri -
ayni gece teflerinin yanma çağınl - nin 19 uncu katında idi. Ve Probas
Üılar, Memurlar, elde edilen netice. ko, memurların zannettiklerinden 
ye rağmen, amirlerini yazı masasına daha fazla bir ruhi buhranla sarsılı
dirsek dayamıf, düşünceye dalmıt yordu. Kuvvetli bir darbe yiyince, 
buldular! sersemleyen bir adam gibi, Con Dil-

Amir, memurları içeriye girince lnigerin ölümü haberi ile sersemle • 
ayağa kalkb, onlara doğru yürüdü mi~ çölmıüttü. 
ve kendilerine elini uzattı. Her za • Sualler yağdırılıyor, bunalbliyor -
manki sakin, ihmalkar ve donuk du. Temmuz sıcağı dehşetti. Odanın 
tavn değitik olarak, Hararete ıöyle pencerelerinden biri açıktı. Bir ara -
dedi: bk, sorgu da en ziyade sıkıttınldığı 

- Size teıekkür ederim. Adalet bir sırada, Probasko, yerinden sıçra. 
ve Amerika polisinin ıerefi adına, dı. Pencereye doğru koştu. Galiba 
tefekkür! hava almak ihtiyacım duymuştu! 

Üç kiti, bir lahza biribirlerinin Sorguya çekilen, kof tuğu istika -
gözbeheklerinin içine baktılar. Son • mette bir anda pencereye vanp, ha
ra, memurlar, hiç bir fey demeden şmı uzatt ve aşağıya bakmasile be -
odayı terkettiler. raber, yok oldu; gövdesi pencere per 

Müşkül, hemen hemen muvaffa • vazına değmeden, clıtan Eırlamıştı. 
~etle neticelenmesi şüpheli ve ay Memurlar, ı:!onakaldılar durdukla
nı zamanda da merhametsizce bir n, oturduklan yerde ... Bu hareket, o 
vazife ifa etır.:şlerdi. " en tehlikeli kadar süratle vukua gelip, vaka o de 
vahşi hayvan,, saydıklan ve "1 Nu- rece çabuk olup hibnişti, ki orada bu 
maralı Halk Düşmanı,, diye adlandır lunanalardan hiç birisi araya girdme 
dıklan Con Dillingeri, "merhametsiz ğe, onu tubnağa değil de, hatta böy 
ce av,, m bu safhasmda kıyasıya im le bir teşebbüse girişmek için kıprr
ha etmişlerdi. İstihdaf ettil<leri de damağa bile vakit bulamamıflardı; 
bilhassa bu mülhit adamdı! ' hepsi de, hipnotize edilmiş gibi yer-

Acaba bundan sonra ne olacakb? lerinde kalarak, vakaya sadece seyir
Con Dillingerin vücudu ortadan kal- ci olmuşlardı! 
dınlmakla, mesele halledilmiş miy • Bu,her halde bir kaza olsa Ferekti 
di? Ya çetenin diğer namlı uzuvlan? hava almak ihtiyacını duyan Probaa 
Onlarla haşa çıkılabilecek miydi? konun pencereden bakarken, b3§I 
Bunu da zaman gösterecekti! Er, dönmüş, gözleri kararmış ve lepeüs
gec ! tü aşağıya uçmuştu. 19 uncu kattan 

Ho11is ve KavJi, bu netice ile ta- a~a~ıva baktığına J!Öre de, böyle de
mamiyle tatmin edilemediler. Ro _ nilebilir. Zaten başka nasıl anlabla • 
manyalı Anna Seyc 1<endilerine bir bilirdi ki?! 
sürü §ey anlatmı§b. Bu anlablan • ntık arkasından ne oldu~na bak 
lardan mümkün olduğu lr;ı.dar sürat- ma1<, tamarnile lüzumsuzdu. 19 un
le İstifade ebnP.k lazunP-elivordu. 1

1 

cu kattan düşen, ne olabilirse, o da 
CiY_1llen~er, Şi•<ago detektiflerin _ öyle .... Probasko, kemikleri hurda -

den hır çogunu. he:nen hepsin~ ya • has ve vücudu paraçalanmış olarak, 
kın bir ek!eriyeli seferber ederek 1 cad..Jenin asfaltı üzerinde vatıyordu. 
'mıerhametsizce av .• t!. devamla ge : E~er havatta kalsaydı da bir A -
niş bir sabada nni aramalar taramalar merika mahkemesi huz•mıni\ cık ... nl
yaptılar. Giriştikleri bu i~•en maksat, saydı . her türlii ihtimali hesaba kat
vakit geçirmeden, ba~ızkal"'n çete-

1
1 ması icabedecekti!? 

nin bütün mensuplarını değilse bile, (Devamı var.) 

On 1 ki ya,ındanberl {UrlU 
clnaye:ıer işlemiş, Uç 

kl,lyl zehlrlemf ftl ••• 

Viyannda belki 
şimdiye kadar 
ci~ayet vakaları 
tarihinde görül 
memiı bir da va 
ya bakılmakta 
dır. 
Katil bir kadın 
dır. Fakat, şim 
diye kadar cana 
varlrklar yapmıf 

kimseleri gölgede bırakacak dere 
cede feci cinayetler işlemiştir .. 

Marta Marek ismindeki bu ka 
dın on iki yaşındanberi insanlara 
fenalık eden bir mahluktur. On 
iki yaşında iken a]tnuşhk zengin 
bir ihtiyarla evlendirilen Marta 
hasta kocasını bakımsız bırakmış 
ve belki de çabuk ölmesine yar 
dım etmiştir. 

Bundan sonra, kendisini fleven 
Marek isminde birisiyle evlenmiş, 
ve onu, askerlik mesleğini terket 
tirerek, zorla ticaret hayatına sü 

Fakat, Marek harpten sonra bil 
haasa A vusturyadaki buhran esna 
srnda iflas etmiş ve son derece fa 
ı • b' h 1 l . . .:ır 1r a.e ge naştır. 

Bu vazij1et karşısında. nasıl geçi 
neceklerini düşünürken, Marta 
bir çare bıJlmuş ve bunı1 f ed bir 
şey olmasına rağ11Jen , kc.Jcan~a 
zorla yapttrmıştır .. 

Marek, hayat !'İgortasından pa 
ra almak için, zorla bacağını kı 
rıyor ve bir kazaya uğramış gibi, 
şirketten parayı alarak bir müd 
det daha ya9ıyorlar. 

Bundan sonra Marta Marek 
şeytani zekasını kullanarak daha 
bir çok cinayethr işliyor; bu ara 
aa üç kitiyi zehirliyerek öldürü 
yor. Bir çok hırsızhk ve dolandırı 
cıhk vakalarına iştirak ediyor .. 

Martayı bugün ele veren de yi 
ne böyle bir dolandırıcılık vakası 
dır. Bu dolandırıcılık meselesinde 
suçlu olduğu tahakuk ettikten son 
ra, kendisini yukarda saydığımız 
cinayetlerin faili olduğu anlaşılı 
yor ve o suçlarının cezasını ancak 
bugün çekmek üzere bulunuyor. 

Zahire borsasında dUnkU 
muameleler 

f ı; tan l m 1 ticaret ve zahire horsasr 
na diin muhtelif memleketlerden 308 
ton huğday, 102 ton çavdar, 45 ton 
un, 47 ton yapak. 36 ton mısır. 17 
ton tiftik. 50 ton 'ulaf, olmak üzere 
386 ton mah<ul gelmiş. 72 ton raz 
nıol. 840 kilo afyon harice cıevkedi]
mi-.tir. 

Dün borsada muhtelif maJJar ~u fi
)·atlar üzerinden muamele ıı;örınüı:ler 
<lir. Yumn~ak hu~cla.,!ar :l.32 - 6.50. 
sert huğclavlar 5.12 - !l.30. kızılca· 

töreni, modern 
tesisat ve ahnan randman 

llısaniye ocağı Skip tesisatı gctirilirT.·en.. . 
1
• 

ı)'" 
Zonrruldak (Husust) - Büyük yon, tenvir velhasıl tam manas. \t" 

Önder 
0

Atatürkün Zonguldakta kö • her şeyi otomatik ve elektrikle .. ışjjt 
mür havzamıza ayak bastıkları ve yen bu yeni tesisat sayesinde k0)~· 
lş bankası tarafından havzamızda u- 100 rakımından itibaren lavvara.

1 
, 

lusal maden sosyetelerinin kuruluşu dar insan eli değmeden sevkedi e 
nun yıl dönümü münasebetiyle Zon· cektir. (1 hİ• 
guldakta, Kozlu ve Üzülmez maden Bu tesisat sayesinde maden ~ il 
bölgelerinde kutlama hareketleri ve ]indeki nakil işi §imdikine n~r~ı 
gösteriler yapılmış, türlü eğlenceler cok daha randımanlı olacağı gibı 
tertip olunmuştur. ;aniye ocağının ihraç kabiliyeti1;ı; Bu mutlu günde Kozlu kömüriş atte 100, yani günde (maden l' 
sosyetesinin İhsaniye ocağında kur • normal çalışma müddeti 16 saat~ 
duğu yeni ve modem tesisatın a~ıl - duğuna göre) 1600 ve yılda~~, 
ma töreni de çok kalabalık d.avetlıler, elli bin ton, 24 saat çalışıldı) 5t ooO 
halk ve işçilerin iştirakile sevinç he- dirde günde 2400 ve yılda 1 '" • 

I tona yükselecektir. Ih.sa. niy.e .. o<:ıl~6 yecanları içinde yapı mıştrr. f111• 
nın şimdiki ihraç kabıliyetı uç 

Kömüriş sosyetesinin genel direk ne çıkacak demektir. 
törü Ihsan Soyakm verdiği izahattan b . # 

Sosyetenin yalnrz u tesısat .. 2 
anlaşıldığına göre: tasile çıkarmayı düşündüğü ko~·· 

Kömüriş sosyetesinin 2 numaralı miktarı 7.000.000 ton hesap e.,~u 
kömür istihsal mrntakası o1an lhsa · mekted\r. Bu şekil. maden tesı ıl' 
niye ocağında yapılan bu modem te- kömür havzasında ılk defa yaP 
S'ısat + 27 rakımından 45 derece k d • ma ta ır. -: 
meyı'lle t 00 rakımına kadar inen iki ba k H l't · A. 1·9"1 

Vali ve parti ş anı a ı ~ ·ııt 
yüz metre uzunluğunda mail bir ku- bu modern tesisatın açılış töreJ\~1 
yu ve bunun tesisatından ibarettir. yaparken İhsan Soyakla m~~Jl • 

Yer altından yarım tonluk araba- arkadaşlarını ve bütün işçilennı, ~ 
1arla gelen kömür, 100 rakımında zimkar ve feragatli çalışma]~ et• 
bu tesisatın depolanna ve oradan dolayı hararetle takdir ve tebnk 
2,5 tonluk skip vagonlarına dolarak miştir. • Je 
harice ve hariçten de havai hat vası Gece Üzülmez maden bölgesı~;k 
tasile lavvara giderek yıkanacaktır. Türkiş sosyetesi tarafından biiY...
Doldurma, bo.u:•ltma, cer sinyaiis • bir gardenparti verilmiştir. ~ 
--~--_:__......:..~~~~~~~~~~~~~~~~-------

Zıraat vekilinin gaze
temize beyanall 

Zıraat bankası önemli ahşlarla 
müstahsili korumaktadır 

Jar 5. arpa 3.30 - 3.3.~. hakla 4 - 4.9, Ankara (Telefonla) - Ziraat 
çavdar 4.25 - 4.34. kapılca 3.5, kuş vekili Şakir Kecebir yeni teşkilat 
)enıi 7.36. keten tohumu 9.25. Ana- makinesinin meriyete konulması 
dolu vapak 57.20. pam11k yağı 42 - dolayısiyle vuku bulan ricamız Ü· 

43.20. si~am t12.30 - 4 5 kuru~ üze· zerine şu beyanatla bulunmuştur 

ne istifade etmek imkaru otıııa~ 
ğı için muhafaza edilecek. Gİ ,_ 
cek senelerde bunlardan neretff• 
de ve ne suretle en muvafık iı c> 
deyi temin edebileceğimiz ,.yrı 

rinden !'ahlmr-.tır. - Yeni teşkilatın esası yüksek 
Para borsasmda tahsil görmiit veya yüksek mek-

t teplerden çıkmış olan meslek me· -.tanhu I para hor~a,.mda cliin mu-
. 'k' · .. rr.urlarının bir derece terfiini te-

aıııele pek ılıır~un ~eçmı'; ı ıncı ve u· ' . d' M k t• B" ::L M.llet • 1 •11 • mın ır. a sa ~a UYUK ı 
çiiıwii tertııl Tiirk borcu ta ıvı erı M 

1
. . . k h l b d v h ki .. . . . , 1 l . ec ısının a u uyur ugu a ar 

uzcrıne lııç hır 111uamc.c o nıamr~. w d I .
1
. d esle~ me larının . . . T·· k l t 1 .11 . a 11 ın e, m mur 

rınl'ı~ tertıp ur rnrru anı erı kıdem ve hizmet müddetleri ve eh 
11.6.-, den "atılmrştrr. . Ii etleri tetkik edilerek terfihleri-

Btından hıı .. ka Anadolu demırvolu Y I ] h • t 
taln illeri ile Siva5 Erzurnm Ye Erga- n

1 
e ~a ı1şıkmış ve lemebn' ~I u~ıydee-

. . . .. . . . e mes e memur arı ır ı e uç -
nı talwıllerı uıerıne el~ lııç hır m~t· rece arasında terfi görmüşlerdir ... 
amele olmann"· "lan çııncnto talıvıl· B d · k d ·· · ' b. t ·1 · 1. u meyan a yıne a ronun musa 
1erı 9.95 den batılım... ır ngı ız ı· d • d h·1· d k"l t t k·1· t • . a esı a ı ın c ve a e eş ı a ın· 
raııma da 631 kuruş krymet teshıt e· d b l meslek harici memur· 
d ·ı . . a u unan 

1 mıştır. lar da normal terfi haklarından 
Asri anterepolar istifade etmiş bulunuyorlar· 

Tophanede yapılacak asri antrepo· Vekil ziraat aletleri için de şun-
larm inşaatinc yakında başlanacaktır ları söyledi: u 

tn~aat hir buc;uk sene şonra tamam- -Evvelce d..? söylediğim gibi 
lannııı; olar.aktır.. Galata rıhtnnmda bir çok ziraat alat ve edevatı a
yıkılan hinalann yNİnf:' hiiyük hir hnmışttr. Bu alat ve edevat, hu se 
pıırk ·apılaral, lıasıl nlaıı ho~hık kay· --------------
hf'dil~cekt ir. Bu parkta liman i~letıne ,·anı etmek Ü7Crc lıii) ük bir park ga· 
direktörlük binasının yanına kadar de · zinosu da yapılacaklir. 

tayin edilecektir. ··et· 
Devlete ait şirketlerin ve ın~ ii• 

seselerin her birini tetkil, ett~et• 
miz bir komisyon vasıtasıyle 
kik ettirmekteyiz. •tle-

Bunların bulundukları Jl'luhd,11 
re ve bütün m~mlekete en ~aY ,, .. 
birer örnek ve işletme tecrube dsı\ 
hası olabilmesi noktai nazarııı bit 
kabiliyet ve ihtiyaçlarını tel 
etmeğe çalışıyoruz. eJci 

Sayın Şakir Keıebir bu ıeJ\ııı\' 
mahsul hakkın.:lıı. beyanatına f 
ları ilave etmiştir: 11ı1· Bu yıl buğd21.y mahsulü J11f ı;t 
ka itibariyle bazı değişiklikler 1 et' 

• y krib ae'i termesıne ragmen ta en • ı,ııl' 
senenin aynıdır· Muhtelif Jeı' 
day satış mıntakalarından • ı;ı,ts 
malumata göre, buğday fıarJii'' 
normol hadi.er dahilindedir. b~ 
tahsilin fazla arz yaptığı ve j rd' 
nın müstağni bulunduğu yer, 
ziraat bankası önemli iılerle 
tahıili konıma!rtadır .. 

c 
' 



~~=~--------------~~-~-~ s-~~2rn~1"1 
-lngiliz 1 • ~ d 
filosu lima- zmır 1 narın a 

Sezar Boriİv;;•,k·~;tirip teslim nımızda Sümer bank pavyonu 
Hakiki . Borjiyalar 

edene on bin duka . İngiJterenin Akdeniz filosuna men- • ~ 
. 1499 

1 
.ki . . . . ııup iki kru,·azör ve üı; mulıripten mü· · -:~ 

ltnde d.!
11 1 ncıteşrınının yirmi be·/ mek katiyen hoşuna gitmediğini ~- rekkep filo dün sahalı saat dokuzda 

~Ol'jiya ükd dö VoJantinua yani Sezar latfl. Esasen kalevi teslim etmekle hır limannnıza p;elmiştir. 
jfi~ 0~. usiyle İmola önüne geldi./ ~ey kayhetmiyece~ini, çüo~.ü .papanın Gt"~iler limanmuza geldiği sırada 
e; derh§el ır mydaf aaya giri§medi bi· ona yeni hir Jcvlr.t ,·erecegını, çocuk· §ehrimizi selamlamış Selimİ)'eden ve 

'°llı'a ist~I ~apılarınr açtı. Birkaç gün 1arma ve kendisine münasip bir i· Y nuzdan kendilerine top atnnlariyle 
llıı11 Üıe;.1 anılar da tes~il oldu. Bu-ı rad temin eyliyeceğioi katiyetle ifa- mukabe!e edilmiştir. İngiJiz gemileri 
}(llter· ın~ Sezar Forli ye yollandı. de etti bundan ~onra, Dolmabahçe tioüne ka-
1erj t~~~:hırdeki ilıti;tarları, ifile<lik- Kat~rin büyük bir nt'zaketle sö!le- dar gelerek 21 atrm topla ı:umhurrei
httaktı. İh . hareket etme~te serbest nen hu sijzleri dinlt-dikten sonra: !;f ~r simizi sdaınlamışlardrr. 
deıı •onra tıyar~ar uzun müzakereler- za ailesinin kanında korkuya daır hır Gemiler dalıa açıkta iken. 1n~iliz 
>ııtu ed~nıi !elır~? ~ulıasaraya talıam- Ş<'y hulumnaıh~ını, ölüncf'!ye kadar misafiri erin irtibat zabitliğine, seçilen 
dıtfaada b }'ecegını ~-e h~ı sebeple nıü- ç:ırpı.;aca~mı. talihin ancak alç~la- binbaşı Sürüri ve teğmen Siyret mo· 
lıtrarfa ulnrunak ımkanr olmadığm1 rı lerkettiğini kati bir ta,·urla soyle- törle giderek Amiral gemisine çıkmış 
tlllıcu ~ır~dar. !.lk k~niinun. on doku di ,e S~zarın sözlerine ioan~amakta lardrr. 
1atıı. t g);°U Forlı ye gırerek ıstilıkam- hakir olduğunu çünkü ona ıuanmıı Misafir İngiliz filoııu, Salıpazarı ö· 
dıı. t e: 1•.u olmaları teklifinde hulun olmakla ııimdiy~ kadar pek çok şey- nünde demirlemi~, akabin,le Deniz 
l'etiylea er~n bu tf"~Jif e top atmak su- ler kayb~ttig'.:i~i anlatarak Dükü se- kumandanı B. Mahmud İngiliz ami-

b re, ap Yerdı. J"' • · • • )' · • 1 k d' · 1 )d' • 

• lzmir fııarından umumi bir göriinii~ 

1zınir, l (Rusmıi) - Her sene hi· ı Jeti, hu salondan bir yay ıeldinile 
raz daha tekamül etmiş ve olgunlaş - olan uzun salona giriyoruz. Sağda sa• 
mış olarak kars:ımıza çıkan İzmir En- lonu bir J,aştan bir haşa kaplayan \'İl
terna11yonal Fuarında Sümer Bank'm rinler<le Sümer Bank fahrikalarınID 
yaptırmış olduğu pnyon, gerek bina· imal etmekte olduğu türlü mamtilleri 

81 ve gerekse iç tanzimi \'e dekoraııyonn hep hir ara,la lıa)· ranlıkJa seyretme1' 

· l'orJi k . . anıladı ,.e çekılıµ gıttı. . . ra ını zıyaret e en ısıue ıoıge ınız 
dı:ıaiy) ont;s~nın Sezar Borjiva or· Sezar "İımli~·e k3dar kendısıne kar· demiştir. 
ııı .. ı_ e 0 n ık · L'" k ıc ~ • h" 1 S 1 B P "Qtft )d .... ıncı uıye af a tut- şı İFrar Nlildiğiai ~önnemış ve oy e onra ngiliz konsoloııu • aten 
lıııc, ~il ugu haberi İtalyada yayı- bir h:ıle ahımıamı.ıtr. Kadmın \•erdiği filo kumandanını ziyaret etmiştir. 
~•ııırınıatcn yaptığı facialarla şöhret rev:ıptan ha.vretle; i«;inde kahh . .Mai- Saat onda fngiliz Amirali Velll. be
l'ıtııı,111 :ş. ~lan .. K.~ter~n, hu defa kalı· yetiyle h~rlikte uzaklaştı. Fakat e~t~si raherinıle Kunnay Heyeti olduğu 
~dir ~;} le.~uyu~ ~ır halk kitle~İnin giinü yine Kontesle konuşmak ıı;ın lıalde Yanız zırblmna gelerek 
'lllcat S lıurmetını kazanmış oldu. kaleve ıreJ<li Bu sefer. haballı Alek· Türk Amirali Kurmay Heyeti • 

itibariyle. lıiç §üplıe8izki serginin ilk imkanını buluyoruz. Bu mamullerin. 
safta göze çarpan en bariz df"~eridir. tipik (irnekler halinde teşhir ediliı 

L· ezar h · k d · "' · "' h · ~rş1 • ' • ır a ınm kendisine sandr Rorjiva namına yapacagı taa - nı ziyaret etmiştir. Bunu müteakip 
't 80 .. tnad ve ınuka\'emet etnıekte se· hüdlere Katerini inandırmak iç-in şa· Amiral Şükrii Okan. beraberinde ge-

Sadeli~i nisbetinde zarif ve nıo - tarzı hakikaten kusursuz hir mükeın ~ 
dern bir ushipta beton olarak inşa e· meliyettt'dir. 1 
~il!,niş olan Sü~er ~an~ pa"r~nunun H~kırkiiy, Kaperi. Er,.ğli f ahrilia ~ 
onunde gece)erı !ıskiyesı rengarenk r !arının her Ç'f'~it ve her renkten J>eg • 
ııJdara bürünerek akan bir Jıanız ,.e lt'ri, Nazilli f ahrikalimın Pmprime bat 
onun yanında genç Tiirkiyenin emlii~- maları. HerekP. ,.e Felihanenin k·adnı 
trileşmesini temsil eden ıırmholik bir ,.e erkek yünlii kumaşları, haldan 
heykel vardrr. Bu he)·kel elinde hir ,.e kilinıle~i. Bel·koz fahrikasmm a• 
~~k .tu~~n kudretli .'·e adeleli bir ~enç yakkahılar. İzmit f ahrikasınm kağıt 
ışç ·yı goııtermektt"dır. , .e karloıılarr. burada. Türk gücünilll 

llı ııterenı' "'· · · k · İ erı rı ıh ıyecegını zannederek h,.. Jıid olarak v:ınına Fransr7. uman - mı kumandanları olduğu halde ngi· 
~ birk~ 88.~rara g.irişmed~ Vf' böylf'- Jarmdan DiJon beyi fv ~'ı\le~r ile liz amiraline iadei ziyaret etmitlerdir. 
~" ç gun geçtı. Katerınle görüş· Vandom dükiinii almıştı. Katerın bun Saat 11,30 da, İngiliz Amirali mo
~ 1• ~ onu teıdim olma~·a ikna et· form Önu"nde de biitün tekliflere karşı törle Dolmahah~e rıhtnnma çıkmış 
) çın ~·· 1 ·ı J • • • d · h itrı11 ,. ,.,onr erı en teyet hıçhır şe- red ce,•ahını ,·enııış , .e bun a ısrar ve orada Yanızun bandosu , .e bir de-
,"'!ı S aff ak olamayarak dönd""'" t · · niz kıtası tarafından selimlanmıııtır .. l~ ezar I . ugun. e mıştı. f 'il 

;_*ıtıt 11 ' ~ızz~t konuşmak iç-in istih· Artık Jcadmr kandırın:ığa İnıkin ol· ngili.z Amirali doğruca saraya giderek 
':lh r~h~ogrn ılerledi. Her zaman ol· mavınca Sezar harp emrini \ereli ve hususi defteri imzalamıştır. Sonra ge-
w..· gı ı ara h · • k · · k" · · " .. · 1 i_"ltrıi~ mmı~ ve ço güzel gi- ikincikinunun yimu se ızıncı gunu ınıye • <>nmüştür. 
IPI haJd etr.a~ını 8Üvariler sarmış oldu- b11taryalar i~tihkıimlara karşı ilk 8'1- Müteakiben. viJa~·ete gelerek \'ali 
· İstihk:" gıdıyordu. §e başladı. Muhatöaranm devam ettiği B. 1\f uhiddin Üstündağı sonra• 1ıltan
ıt.ı; f!tr ;ını.~ra yaklaştı. Ma.zgaJlar günlerde KatP.rİn pek nadir görülür imi kumandan ,·ekili Korgeneral Ce
:"İhtr: 

1
' go.zetlemekte olanlar bunu bir kahramanlık ~()sterdi. Zırhlar gi- mil Cahidi ziyaret etmiştir. Bu ziya-

lttl)11; ıaşlarmı dışarıya doğru 11- yinnıİ§ ,.e ııabab erken kalkıyor, ak· retler esnasımla beraberinde ve İngi
t_e.ı, ha:· Se.zarm münadisi yüksek §am ~eç ,·atıyor. istihkamların her ta- liz haşkon~olosu B. Paten ' 'e İngiliz 

'"io ... JUrtlı · " · h .ı· N 1 ~ .,'>tı Ekıı · ~ .. raf ma ko,uyor, er şeye nt-zaret euı- ata!lesi ava i huJunuyordu,. 
~ dö Ji' •. e~ans Duk, ~ok asil Kon· yor, müdaf aacılann cesaretini artırr Öğleden sonra İstanbul vafüi \'e 
~ı!"titı ~rıı ıle konuşmak isteyor." yor. kız imparatoriçeden ve am<'ası kumandan gemiye giderek Amirale i· 
'Ilı "'lllcıdr e~ıen p;iirünnü. Sezar onu Lilıh-ik'ten muhakkak surette imdad adeyi zi}·arette hulnnmuşlarclır. 
~)! e]j11cl · aşından çıkardığı şapka- gelece~ini tr.min eyley"rdu. Geceleyin, İstanbul \'ali ve beledi· 
) llll'J1a ~ tkutuyordu. Kontes k1~a IJir On heşinci aıur sona erdi. On altrn- ye reisi Hay Muhiddin Üstündağ ' 'e 
blltto ııaı u .ahele etti. O zaman ti- er asrın haşlangıcmda. felaketler ve refikası, İngiliz misafirler şerefine Pe 

Hu giizel ,.e manalı lırykf'li seyre· kıııa zamamla başannaya mu\·affak ol• 
derek pavyonun sol kaprsındarı İt;t"rİ duğu biiyiik eserlere şahitlik eder gi• 
girdiğimiz zaman zt'mini mermer dö- hi yanyana sıralanmıştır. Salonun 1101 

şeli mükellef bir yuvarlak salonun i- duvarları haştan haşa panolarla kaplr
çinde bulunuyoruz. Rıırada hüyiik eh- dır. Stilize eılilmiş bir tarzda olan bu 
adda birçok panolar bizi karşılamak- panolarda nıulıtelif endiiııtri ıuheleri· 
tadır. Bu panolarda tebarüz ettirilmek nin faalivetleri ı;tilize edilmiştir. Bu 
istenen hakikat. iki d~,·ir ar:mnclaki panoları~ çok cazip hir hususiyeti, 
bariz zihniyet farludır.~ 1.e..vke :\'e ı;e· tablolar üzerinde mamtil maddelerin 
f ahate dalmış, vatanı ihmal etmiş olan re~imle dt-~il. a~ıl (irnrkleri yerlerine 
padi,ahlar de,·leti ile yt-ni hi:- Tiirk yapışırrılmak suretiyle if adt' edilme~ 
yurdu · kunnak için hütiin enerii~ini İ!ifenilen fikrin daha canlı bir tekle 
seferber etmiş olan CumJıuriyt"t Oer (Liit/erı Mlyı/ayı çevirini:)' 

-~"'lııta lnk~~<le oynayan bir oyunu iztiraplar i~inde t;alkalanan JtaJya. rapal~ ?telinde mükellef bir ziyafet f şa ret 1 er: 
"ıı etar,~a b'· ır .. kon~şma haşladı. hir kadmın Fransa Kralı On İkinci ,·ermıştır. -==- 1 
lta"dr. f<:\.· · • ~ıyuk hır natıka kuvveti Liii ile Sezar'm ordularına karşı ce- Ziyafet pek ııamimi olmuştur. Ka- s ,·naya kon UŞ m a arı 
·li. '~, k ~~il~ Katerinin yiiksek ze - ııaretle müdafaada bulunması ~ibi bir kraonvseoldo:nhiaznue·.m .. f'rrkaa~nr,ı,tn:eillıirzı'mııeı'zfaı'nreth'ü:~ 
•i 1 ·-~ .. ,. it 1 ,,.et ''e cesaret:ni nıctlıet- kahramanlık haberiyle doldu. Kaleyi " ' \' 
~,~;~ıirj ~ukavemette israr etmeme- mnlıaı;ara eden aı1kerlerden bir tt-k tün ileri gelenleri \'e matbuat erkanı h k k 1 n da 
ııJ l hir ~ e bulundu. Böyle <'esur ve nefer yoktu ki Katerin Sforzaya ka11ı refikalariyle birlikte bu suvarede hu· a 
8j~~ ~ih~<:ı~ı silah kuv\'etiyle itaata derin bir takdir lıisııetmesin. O zaman lunuyordu. 

01ıır·cı" 1 lir nt"tirt>clen pek nıiitepı;· ki Kronikr;ilerin if a(Je.;;ine p;(ire istih· Bu .-ah:ılı İngiliz misafirler, saat 
J;ınr ve heJe hoş vert- kan cf()k- kanılara atılan oklarda giizel kahra- onda Taksim abidrsine çelenk koya -

Yazan: Sadri Ertem 

Sa ;t;. I k man Kontes dö Forli için aşk ,.e tak· caklardır. Çele-k koyma merasimi i-
~ 1 clir mekt~pları ha~ltnnuş bulunuyor- çin haz1rlık ,u yoldadır: 

"-" d SabahJe,·in ~aat 9,15 rle fıstanbul 

Kü ük Antant Konseyi toplantıla· 
rına olhayet , ·er,Ji. Küçük .\ntant kıı
ruMıığu gündenheri A,·rupanın şar· 

kmda \'e orta8rnda birtakım ,·azif ,.ler 
füıtUne aldı \'e zaman zaman kendiııin
den ünıid kesnir gibi oldu. 

Fakat Yu~oslnyanın coğrafya bUn• 
yeıo;i hiiyle bir düşüncenin hakikate 
tt"tahuk etmediğini göstt-rmiştir. 

" "3PrvJsl ı 11
• J '."tt ' m Z Ka~erin kernI=sine Sezar Borjiyayı ıleniz konnıtan!.ı~mdan hir Türk ım • N bet Ooktorurnı.ız Pazart•m gt1nlert getirip teslim edecek olana on bin hay Dolmahalu;ede mülaki oldu~u fn· 

' •~r·hbuı:ı.ıktaa Y1rmtye ka1ar ga• d k ı · S ıtiliz krt~~ını heklivert-k Taksime sev-'tıt,.~ lt t ... aneııtode, Cumarteaı güıılert u a a tını vermeyi ,· adetmiştı. ezar J 

'~•en 19 • kadar LAreıı Tayyare da hu cüretli rakibini getire<'ek olan keılecektir. k 1 
Büyiik Harbin nilıayet buldnğ.u ~e· 

nelerin nziyeti Küçük Antanta hır la· 
raftan İtilaf devletleriyle heraher ça
Jı,.manın \'erdi~i galiplik hakkından 
is;if adeyi orJ!aııiz~w f"lmek zarnr~tle
rini iferi sürdü. Dı~er taraftan da A,·
nıpanm galip siyaset manzume~i he· 
sahına bir takım taahlıüdlere girdi. 

Kiiçiik Antantm tabii rolü yanm· 
ıla k,.ndisinin kunılma8ını temin e
den lıüyiik A vnıpa politikasını tem· 
ııil eden Fransız diplomasisi de uy
gun bir tarihe ~alıiptir. Fransa; bil• 
~ iik harpten çıktığı zaman Kilçiik An· 
tantı ıhrupanın §ark hududlarmı 
sosyal tefekküre karşı korumak için 
hu ~t>ınberi kumnıştu. Bir taraftan 
anti revizi·ronist bir t'eplıe olacaktı; 
bir tarafla~ da So,·yet Rusyaya ka111 
hir ı;f"d ,·ümde getirilert"k Fransız ser
ma"t-ııi uzak lıududlardan muhaf aıa 
alt ·na alınacaktı. 

~ Olfu~ tktncı daire uç numarada kimseye viiz hin altın ,·ere<'eğini ilan Rıı ~ıradıı bir bölü ı eniz askerimiz 
~~ k•buıcuıarunıZJ yadı kupon muk• e<liyordu. Muhasara vinni gündenbe· de Cumhurh-et meydanında muzıka 
~:ıı hlı:ııd lder. ri sürür' gidiyor. istil~kimlarm m.u~a- ile me,·ki almıR buluna.-aktır. Saat 
~~,....._ 1 

dto doktorlanı:nrı da oJcuo k ~ tam 10 da İngiliz amirali Vels relen-
.. ~ l\t_ ..._ emı ı ln ,· enıeti zayrf?amnordu. Halbu ı e- ~ 

-., d k r er • hazır bulunmak. · k gı' merasimle nzedecektir. 
' icap,~ torurnuz Fıuırettın oı11men zar orclusunu daha ileriye götürm.e 
S ~ite •UkıAı caddealııdı 121 ııum.. istediği ,.e yol üzerindeki bu manıa- Bugün ııaat 15 de don~nma kuman-
tı ' tı.ıJııod: gtınıerı eaat 14 ııe 20 ar• yr aşama~ığı için sabınuzlanıyo.~u: öğle Yemeği \'erect-ktir. Ö~leden sonra 

•-•-... tu R'fbt doktor Necatı Paıc- IJ 1 · h )ısını saat 17 de Amiral Vels, Dt"speç kro-1 -il"''>' w · -ıürumu sıklaı:ıtırdı ,·e şe ur a a . 
' a ._, &bmudfye cadde.si ı-2 ı tt vazöründe bir kokteyl partisi ' 'erecek ~ _.. 01rıa~c~ı 9 • cuma g1lnler1 aynt •at. lıe-.deklf"rİ dold·~rmaya mec · u~ e 1

" • 

Ulak •rtınrzm dfşlertne bakacü- Toplar sık sık ate§ edh·ordu. Nı.hay~t tır. f 
~ 4>ru 'ta~8V11ertnJ yapacakıarıtrr. duvarda açılan iki ır;edikten büyük hır Yarın ak§am da ng.iltere se( aret bi· 
~ IC11p a &ııda Beftktao tramvay ~ kaleye girmek kahil olabilfli. B~ o nasında b:r zh·af et \'erilecektir. 
ı.~-..ıı ll!Ubtı>artıınanmda etııınetçt l!!mın k d k I J k I I 1 ııtıı kı o Dün misafir İngiliz halırh·elileri "1tb aç k a ar o ay ı la ıası o mu~ . 
~ eolllı 0 uyucuıanmızm eocuır · k d takım takım şehrimizde gezintiler yap 

Shıc. >..et edecektir. zamanın tarilu;ileri Katerıne. .~'!". ı 

Küı;ük İtilafın iki türlü 'azif esi 
bugün de hala de,·am etmektedir. 
.Me\'Zii bir şekilde re,·izyon mesele
lerini önlemek için Küçiik Aııtantın 
17 senedt"nhf'ri devam eden lıudud ,.e 
nıuolıeıle bekçiliği \'azifosi lıunun gü
zel misaldir. 

Sa~ cenah Fransanm kımluğu hu 
iu:flllctan hııgün ka'an şey bir sağ <'tr 

nah ideolo.iisini korumak değildir. Bi· 
Jakis bu ,·azif eyi reviziyonist cephe bir 

~ 182 tıu kearay Perte. Eczanem Y• aı;ıkerleri tarafından ihanet edıldıgı ıd _m_ış_l_a_rd_ı_r_. -----------
'-.--:ııl'tı t.ıUrt 'ltıaf'&da ıonııetc:t ve srhhat diasmı ileriye sürdüler. . . . AÇfK TEŞEKKÜR 
~~ eııJek l!:taı2 KURUN doktt"ruouo Kontes hu kalenin düşmesı üzerı-
"~ tı>ıııcabfı •fYt>tılan bebertnl yedi ku- 1 k r 
~le kl'e.ltıe ftıde ve aboııel•rtmıze eıı eho ne neticeyi kaybettiğine ıü mey ı~.e-
ltıl)ı~ı l'aı>a ı:ocukıarınm stınnet .ım .. ıt- rek ılü~manmın eline get;mektense ~I-
"•~ el'lııı caktl1'. mevi daha üstün tutarak bulun~ugu 
bı~ ... 1•e l-'•lldıtnn • 1 • ~ " ll!fl n doktor dtş..'1 v. ıefln kaledeki harut depolarının ateı enme-
~'t lruı:ıo racallt ederken KURtTN'wı si emrini ,·erdi. 

dtt. l!UJıdıuı VedJ tan• ırötUrmek ( A rkMı ı·nr) 

Uzun , .e ıztıraplı bir rahatsızlıktan 
heni büvük bir ameliyatla kurtaran 
do1,tor Sani Y a,·er•e ömrüm oJdukı;a 
ı;iinlümün en yük&ek \'erini verdim . 
Fakat bıı minnet , .e şükran yalnız he· 
nim kalbime sı~ayacak kadar büyük 
olduğu için. onu herkese bildirmek 

Lal 1( lJ R u N __ .... , KttçDk san'at erbabı isteyonım. Lütfen guetenizde bu te-
' .... zrneı rniz duygularnna yer ,·ennenizi dilt-r 
l lttıı:ıonu kuponu Dahiliye vekaleti Küçük sanat e~- asistan Saip ,.e Zeki.ye de ayrıca te-
a ..._ fctı('flk ~ll2ete lıtareRID• ıcettr•r.ler babı ile küçük esnaf halc}:ında hır fekkÜr1Primİ SUnarun . 

.... t. ''~"'"" ' 1 aktadı B "1 ""ııuı "' Pllrıunz hıuttınrlaı kanun layihası hazır am r. u fgtanbul t-rkek füıe~i muallim-
-. ı.ın "ıekı ı -~= · · d 

, • m t>rln• P•ruır hllktr•h hususta lstanbul belewyeaının e )erinden l\furad Doğan 
tııPlfı ... lltıkı.ık mütaleası sorulmuftur. ---------------

lt-.ııuı Yoıı:• ınaıı mOpvtrıenne ııeı Bu k-•nun cıkt ktan sonra küçük naaebetleri, gündelik meseleleri be -

Çekoslonkva. Romanya. Yugoıılar 
ya 1919 galipleri arasındadır ,·e mu • 
ahedelerin ebediliif ni muhafaza arzu
sundadırlar. 

Büyük Harbin onuncla ortayH çı -
kan Çekoslovakya Büyük Har -
bin sonunda bugünkü coğrafi ııekillc· 
rini almış olan Romanya H~ Yugoil
Javva diinvanın büyük ıııiyatöıt-t lıareket 
Jeri ne şekil alırsa alınn, ellerindeki 
toprakları bırakmadıkça normal itti
fak şekli revizyonu düşmanlığı ola-
caktır. • 

'azif e ı;ayınaktadır ' 'e Kiiçilk Antant
la almalınadır. 

Kfü;iik Antant bugün antire,·izi • 
yoıı iııt bii\'iik ıh rupa politikasında 
ı;ullır:ii ve '1 il 'e' ler CenıiYf"ti ,·e mil· 
lr t'nin müııa· atı taraftarı bir replıe 
olarak yer ahnaktaJır. 

Sin ·na ko!1uşnıaları hu hakımdHn 
11ullıii tahi•·.- rd"rPk bir un@nr olr 
r?k kendİ'ıi bir kerre daha ku' vet • 
!enıl irmri " \'t'ı<ile olııvor drmektir .• 
Kiiçiik ı\ntantrn @' llıc:ii milletlerin 
m:'ııa,·at ,Ja,·a~·n-111 Rıılkan Antantı 

,ıa h"r:'b .. rin<lf' huhınduğumla §Üphe 
\·ok•ur. 

Sö,·le hii· ip 'Ptırıiş milrnnluk bir 
,.u'lı ,,. nı'l'rt'"r 111iisa\atı hakkmı 

ko:ıt) an lf';:ekk~il Mill ~tler Cemiyeti 
mtfktircsinin sadık bir unsuru olacü "

111 P•rıuız aorup ö~nnJr t bab eenalJann sıhhi mu· lediyc Jktisat müdürlüğü ı.ra&nclan 
sana er ı ve __ L: l . . .. ı"dare edilec-Ltir" • 

---------=:::::::===~~~·u~ · · · rle İ§ 1NUUP ennın mu e& 

Kilı;ük Antantm toprak rnzİHtin
den doğan hmmıııiyı>ti Kii ,.ük ,\nt11'1t 
df!l·letler'ni re,izyon rPplı•ııı'nılP hir 
\•er almakta91 ınenNler. NPtf"kim r u
gosJa,·yanın İtalya ile yaptı~ı Rc1~rad 
anlaşması böyle bir ihtimalin düşü
nülmesine yol açmııtı. tır. 
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SON HABERLER iki gemi daha ballrıld 
. . ..... . 

Nasyonalistler yirmi kasaba 
daha işgal ettiler 

(Üstii 1 incide) 
• lef olmuştur. yaralanan diğer altı 

kişi, Benicarloda karaya çıkarıl
m1ştır. 

3 deniz tayyaresinin bombardımanından sonra 
hudut kapandı telgraf telleri kesildi 

Perpignan 2 (A. A. ) - Dün 
ııaat 18,30 ile 19 arasında üç deniz 
tayyaresi, Casta Brava. de Llansa'yı 
bobardıman etmiştir. Bu bapta tafsi
lat alınamamaıştır. Çünkü İspanyol -
lar hududu kapamışlar ve her zaman 
bu gibi vekayi de olduğu gibi telgraf 
ve telefon hatlarını kesmişlerdir. 

Salarnanca 2 (A. A . ) - Resmi 
tcl::lliğ: 

Santander cephesinde, Nasyona -
list kıtaat, aralannda Ungueri, Villa 
nueva ve san Vincente de la Bargu. 
era bulunan yirmi kasabayı işgal et -
mişlerdir. 

f\rgon cephesinde milislerin Zue
ra Villamayor ve Belchite mıntaka -
larmdaki taarruzlarının şiddeti eksil
miştir. Bütün taarruzlar tardedilmiş
tir. 

Cordue cephesinde Pennaroya 
mıntakasmda milisler, ağır zayiata 
uğramışlardır. 

Tebrik teıg·raflarının 
nel.ceJerJ 

Roma, (Fransızca Beyoğlu) ltalya 
gazetelerinin Londrada bulunan mu 
habirleri bildiriyor. Santanderin zaptı 
üze:· ine F ransada halk cephesinin a -
janlan Sovyet Rusyanm İspanya hü 
kfımeti hakkında tatbik ettiği müda
hale siyasetini taklit etmeğe meyil 
gösteriyorlar. Bunun delillerinden bi 
ri şudur ki Fransa hükumeti geçen 
21 şubat ayı içinde ispanyaya gönül
lü gitmesini meneden kararnamenin 
mer'iyeti 21 ağustosta nihayet buldu 
ğu halde hükmü temdit edilmemiş • 
tir. Ka-rarnamenin hükmünün tem -

lngiltere ve Fransada 
Manevralar 

Harbiye Nazırı ·Fransa lngiltere 
manevrD/arına 

Londra, 2 (A. A.) - Royter bildi
riyor: 

Bu aym 9, 10 Ye 11 inde Fransa bü
yük erkanı harbiye reisi General Ga
ınelin"in <le lıuzur.lariy]e rercyan e
decek olan İngiliz ordusu manevrala
rında bulunduktan sonra. İngiltere 

iştirak edecek 
lıarbiye nazırı 13 eylülde Franı:ıa) a 
geçecek ve Norınandiyada cereyan e· 
clecck ol an Fransız ordu~u manevra· 
larm<la hazır bulunacaktır. Harpten 
sonra ilk defa olarak bir İngiliz har
biye nazırı Franı;ıız ınanevralarmcla 
resmen hazır bulunacaktır. 

Vazlfelerlne nihayet Yugoslavya naibi 
verilen muallimler h .. k..... f. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Ma-
arif vekaleti hususi mekteplerin 
:vazifelerine nihayet vereceği mu
allimleri, evvelemirde Maarif ida
relerine bildirmeleri ve yapılacak 
tahkikat neticesinin vekalete ar
zından sonra bu muallimin vazife 
sine nihayet verileceğini ekalliyet 
:ve hususi mekteplerin bulunduğu 
yerler maarif idarelerine bildir
miştir .. 

sokulınu~ ohna.mlır. Bu duvarın iki 
yanmr kaplayan dört panmıun ortasın 
da hiiyük bir Tiirkiye haritası göze 
~arpıyor. Sümer Bank'm bütün fahri
kaları Lu harita üzerinde işaret edil
mi~tir. Çok güıcl ışıldandırılmış olan 
haritada Sümer Bank'm endüstriyel 
faaliyetinin lıer kö~esine git gide na· 
sıl yayılnıakta oJc.lu~u bariz bir şekilde 
göze çarpmaktadır. 

Tam bir sadelik", simetri \'C ahenk 
içincle olan hu uzun ~alondan geçtik
ten sonra ilk g:>rrliiğiiıııüz ym·arlak 
salonun İH>ür u~taki e'iine giriyoruz. 
Durada Sürner Bank'rn birçok fabri
kalarına aid büyük kıLacla resimler clu 
varları kaplamakta, lıe-: yıllık plinrn 
seyri yin~ hüylik kıt' ada ı;raf ik.lerle 
çok ı:,aılele~tirilrniş bir tarzıla aıı -
latılın ak taılı r. 

SürrıC'r Dank pa\ yorıunnn bariz lıu· 
SU:'IİyP.tİ· ıı;di~i ~iizcl hir mal te~lıir , e 
satı~ pa\ yonu olmaktan 7.iyarle. hir 
fikri ifacle elnwk. bir <hl\·an anlat -
mak gavP.~İni ~iitnıiiş olnıasıclır. Sanat
kar Ye kıvrııetli eleına·ılar tarafından 
ha:ı;trlnnıı~ış olan pa,yoncla gerek 
orı;?aniza,;yonu, gerek dekorasyonun 
miikemınf'Jiy<'ti itihariyfe im ~aycye 
tamami> lf! t>ri~ilmi~ ve fikir propa -
gandaqmm na~ıl ) apılınaiiı icahettiği
ııe mükemnıeli bir nümune vcrilmicı-
tir. -

Silmer Rank pa,·yonunu gezenler, 
buraılan. mem!eketin endüstrileşme 
aa\'asmr dı.ı1rn iyi kanamış ve beninı
semiıı olarak çıkmakadırlar. nrı:i.t!.!..: , 

u ume z 
Başveklllmize tazi

yetlerlnl blldtrdi 
Ankara: 2 A.A. - Başvekili

miz İsmet lnönünün kardeşinin ö
lümü münasebetiyle S. A. Yugos
lavya naibi hükumeti prens Pol a
§ağıdaki telğraf ı gönde1miştir: 

S. E· BCJ§Vekil: 
Ankara 

Uğramı§ alduğunuz büyük zi
yaı §İmdi öğrendim. Sizden büyük 
kederinize iştirakime itimat bu-
yurmanızı rica Pderim. Pol 

Başvekilimiz lısmet lnönü aşa
ğıdaki telğrafla cevap vermiştir: 

S. A. royal Yugoslavya naibi 
hiikumeti prens Pol' a 

Belgrad 
Altesinizin göndermiş olmak 

lutfunda bulunmuş oldukları tel
ğraftan dolayı hararetle teşekkür 
eder şükranlarımı ve derin hür· 
metlerimi arzederim 

I 1 smet / nönü 

Harbiyenin yeni 
mezunları 

Ankara,2 (Telefonla) Har· 
biye mektebinden bu yıl mezun o
lan yar subaylardan piyade, hava, 
jandarma sınıfları bu <ı kşam vazi
felerine başlamak üze~·e Aı:kara
dan hareket etmiş!erdir. 

An~nra tıp faltültesl 
elli meccani levll 
talebe atıoaeak tı r 
Ankara, 2 (Telefonla) - Anka 

ra hukwk fakülteai bir teşrinden i 
ti haren talebe kaydına be;\" lıyaca!c 
h:-· Bu yd 50 mecc::.::i ley!! t:>.lebe 
alınması kararlaştırılır.ı~tır. Bu-, 
nun için bir mü.;abeka ir.ıt1ham 
açılacaktır. Cu irnt'.~1:ın, b:rinci 

1 
teırin içinde ilan edilecek günde 
yapılacaktır. ..,_ 

dit edilmesi lazım geldiği halde bu • 
nun ihmal edilmesi diğer bir takım 
memleketlerde olduğu gibi f ngiltere
de dahi bir heyecan uyandırmıştır. 

Geçen salı günü Fransanm Lon • 
dra işgüderi Roger Cambon İngiliz 
hariciye nezaretine giderek Musolini 
ile general F ranco arasında son defa 
teati edilmiş telgraflar üzerine nazarı 
dikkati celbederek bu telgrafların 1 -
talya ta:-afından F ranco hükumetini 
resmen tasdik manasına geldiğini 
söylemiştir. 

Fakat F ransı:z işgüderi F oring Of • 
fis de menfi bir kabul görmüştür. 
Ayni günün akşamında Bay Cam bo 
nun ziyareti iizerine resmi üslubda 
yazılmrş olan bir tebliğde F ransanın 
ltalya tarafından Santanderin suku -
tu i.: r:rine general F rancoya çekilen 
tebrik telgrafım Milletler Cemyieti 
nezdinde protesto etmekten vazgeçe 
ceği tahmin olunduğundan bahsedil
miştir. İngiliz efkarı umumiyesine 

göre Fransa tar.,fndan ycpıh-cak böy 
le bir teşebbüs hiçbir müsbet netice 
vermıyecek ve Avrupa işlerinin bü -
tün bütün karışmasına sebeb olacak 
tır. 

Çin -Japon harbi 
(Ü styunı 1 ncide). 

neticesinde 200 yaralı mülteci ve as 
ker telef olmuştur. 

Şanghay 2 (A. A. ) - Central 
Nevs ajansı, Japonlarm üç fırkC'smın 
Şanghaya gelmiş olduğunu haber 
vermektedir. 

Çinliler, halen Vousoung istih -
kanılarını ve Paoıhan şehrini işgal et 
mektedirler. Lotien mıntakasmda 
şiddetli muharebeler olmuştur. 

Şanghay 2 (A. A.) - Dün ak-
şam Voosung açıklarında Shinking 
adın:laki f ngiliz gemisine isabet e • 
den obüsler nüfusca telefata ve mad 
di hasa sebebiyet vermemistir. 

Lungshan adındaki ltaly~n vapu -
runun henüz malum olmayan bir ta 
kım ahval ve şerait i ;nde. ~ir bom -
bardımana maruz kalmış ve fakat 
bir guna hasara u;;.ramamrş olduğu 
haber verilmPktcdir. 

Ş.anghay 2 ( A. A.) - J ilpon do • 
nanmasrnı tcms:J ctrn<'ktP olan bir 
zat, Jarınn l-·~;-1trnın bu ı:ı::\bcıh Paot -
~ı...ane karşı bir taarru;r hcm~keti irra 
etmic: oJ,~ .. 1 -lcrını söyleM'ştir. Bu 
m~v];:;de Çin k1taatrnrn ihata edilmiş 
oldu'.}u zal"nedilm<'l<terlir. 

Jnp3n'ar i'erliyor 
Ş·mr;h<1y 2 ( A. A.) - 1 i0uho ve 

Voostırıg etrafııırf" .. ;::ldetli bir muha 
rebe nlmııc:tur. Çinliler, Loticne kar
ı:ıı mtıki\bil bir taarnz icra etmişler ise 
dl" "'111kaYemete m<'fUZ kalmışlardır. 

Gece .f aponlann bec; nc-kliye gemi 
si ile mal7eme vi.iklü bir f;:>.pon vapu 
ru, karanl•kta kcıraya nsker ve mü _ 
himmat çıkarmırhırdrr. 

ÇlifLİl.EU İTll.\rı'\f\'IEYi iHL\L 
ET.\IİSLEH 1 

'fok•·o. 2 ( \. \.) - T:-in~tan'ılan 
D mwi ajan~rııa ~elf':ı lıir tı·l~rafıa <;in!' 
J..ıı~at•nın w·ç··nlei"ılc Jııpıın konso lu~ 
lıa"cı-;İ ıne·,,n .. ln .. mın rP\ilrnrsi ii:l:e
fr•e ,L.ıponva ile a 1.;:'eılilmiş ofan iti
l~f"!lt11f' ıı 1 • 1;:iiıın•" :ı,ıaı efll'rf'k T~rn~· 
l"o'· H "İ--ııti~ o'duk'a··ı h:ıh•r '<'ril -
lllf'kl ... rf iı-. 1 

N:ı·ıl..i-ı. ~ ( \. \ .) - Ccntrnl l\c\~ 
nj a .,._ • n •1 

<1'1 : 

Ci·1 lı·-r·l'İ· f> rr7.'H"l'Iİ n:ırıırna <:İİz 

si)' it•.,.<·:· ~ıı'a' ıiYl'!t'ar h'r zat, Çin 
_g~,' ı>t n•i.:: · 1.111111 harp levaznm ita
ı:;ma •' 1 İ İIP~ 1 1 il, l!·:-.'i rna<lılelf'rİ ihtiva 
rt·rf'' tr nl•'u-·• :;·· f''i•H1<' ı•r'A • 'ı:ı do
la-.an ~:ıyiaları kat"i 8urelle tekzip et· 
miştir. , 

6987 ton haçmindeki Voodford 
petrol gemisi , Köstenceden Barse 
lone ve Valenciaya gitmelde idii. 

Yukardaki telgrafname, vapu· 
run batıp batmadığını ve mürette 
batın kurtar1lıp kurtarılmaddığı 
ve limana çıkarılıp çıkarılmadık
ları bakında bir izahat vermemek 
tedir. , 

Londra: 2 A. A . - Kendisini ! 
torpillemeğe teşebbüs etmiş olan 
denizaltı gemisine karşı Havoc a
dmdak İngiliz lıarp gemisini mü
teaddid top atmış olduğu tt\sr1h e
dilmektedir. H~vo-:•·n •rapmıs ol
duğu bu mukabelenin bir netice 
verip ver:r.emiş oldv.ğu ö[!renile
memiştir. 

Havoc gemisine taaruz eden 
denizaltı {?emi'i'Tliıi h;;v:·•eti 1

"' a· 
na kadar ke~fedilememiştir. Şim -
diye kcıd::\"" elde edilmiş oJ"'!l malU 
matan fazla bir şev ö~renilmesine 
ihtimal verilmeme1dedir. 

Moskova: 2 A.A - tass ajansı 
bildiriyor: 

30 ai!ustosta Portancicle ka.rdif 
götürmekte olan Sovyet Timiriazev 
ıe:nisi cezl'lirin 120 kilometre şar 
kından bir denizaltı gemhinin attı -
ğı iki torpille yaralanmış ve bat
mı~tır. 

İki tahlisiye sandalına iltica e
den müreltebat yerli balıkçılar ta 
raf mdan görülerek yedeğe alın
mış ve Pellis limanın~ götüriilrrıüş 
tür. Hükumet lizun gelen tedbir -
leri almak üzere bu korsanl'k fili 
hakkında tahkikata devam etmek 
tedir. 

Atina: 2 A. A. - Reuter a
jansı bildiriyor: 

Malakies ismindelci sovyet va
puru milliyetperver İspanya bay
rağını ta~ıyan bir denizaltı gemi
si tarafından lskiros adası lacık· 
h----d~ h:>&.TTTl,..r""-lıT, , 

Vapur mürettebatından bir ki§i 
infilaktan ölmüş diğerleri sağ ve 
saH:n karaya çıkmıştır. 

Londı-a, 2 A.A. - V oodfordun 
torpillenmesi hakkında gelen mü 
temrnim .... ~ 1·"--;..., •'\ ?.i'-"? - .. ; ~ova
h olan ve hiç bir işareti bulunmı 
yan bir denizaltı gemisi laraiın
dan iki torpil atılmıştır. 

Otuz kişiden ibaret olan müret
tebat denize iki sandal indirmiş 
ve sekiz seat tehlikeli bir sevahat 
t~n Sf\.<ra Benicarloya çıkabÜmiş
br. Gemi üç sC\at içinde batmış-
tır. . 

Hadisenin bid~yetinde verilen 
evvelki malumata ve Havockda 
yaı>ılan taarruz üzerine İngiliz 
destroyerleri t~rafından araştır. 
malara ve nihayet nazırların içti.: 
•maı hakındaki malilmata inzi
mam eden bu malumatı heyecanlı 
ha§lıklar altında veren bütün ak
şam g?-zeteleri, korsanlığın mer
hametsızce tenkiHni derpişte mütte -
fik bulunmaktadırlar. 

Le Journal l!;azr.tesi İnr,iliı - Fran 
sız le~riki meı-;ai~inin '«'niılr•n ha,..Ja
ınası ile miisaid bir ı;airnnm me\ ~ucl 
oldu~unıı helirtmekte, Populuire ga
zetesi de Fransrz nazırlarının İngiliz 
ııazırlarınm miiı a 'calurıl' a istir.ık e· 
decf>klerini ka) clcdl'rl'k korıo:;nlık is
lerine n ilıayt>t wnuck icin hir k01;· 
feransrn toplanrnasına lüzum oldu~u 

k .. 1 t" 
nu yazına ta. muta f'asıoı siivlc hil-
mekteılir: ' · 

İlaha, hıı konferanı-a istirak eri~ 
cek midir? Bumla hir malı;,ıır ... iirmii· 
)'orıız. Ei!n lı:ıh :ı. Akıleııizi •'ı:ıeçhııl 
kor1'anlar"clan kurtarınak iı::tevorsa 
lıiç kimse onun lın haptaki yarll;ının· 
elan i~tina giiı::lenııi~·erPktir. Eğer hiiv
le hr arzusu yok~a Ttalya olmadan da 
bu i~i Japmak inıkanr mcvcurlcfor. 

1\ \ZIRLAR 1ÇTİ:\T \l 
Londra. 2 ( A. ı\.) - lforicive nl'· 

:r.arNincle nazn-lar hu s·ıhalı hir İl'lİınn 
akd~tmi~le .. clir. Bu İf'tinıada hillıassa 
R. Eden, Halifnx. Duff - Coopcr. 
John Simoıı. l\lakolm Mac Donalcl 
hazrr hn 1 nnuyorlardı. 

R. 'E<len'in Akdenizdeki son har:li
sel~r hn1 

... kn~ rl ı n. Clıan1herJain ilr tc
nıa ... a girmiş olduğu haber \'erilmekte
dir. 

1NGIL1Z F1LOSG b 
T:on<lra, 2 ( ı\. A.) - Nazırla~ 

giinkü irtimalarmıla lıatı \ktlı>lll~ 
k. . > ı ·ı . r·ı tak\'lf ı torpılo 11111 ın n ı o~nııun 

ne karar verıni~ti r. a 
Kahine ırel ccek haf la toplanıır 

• I"! 

lır. . .•. Of 
İngiliz matbuatı ateş püsküruY 

Havas ajansı muhabirinden: 
Havock topito muhribine kal'Ş~ü 

pılmış olan tecavi.iz, gazetelerde 
yi.ik bir infial tevlid etmiştir. 

Times gazetesi diyor ki: . . ıı 
fn...,.iliz donanması mültecılerı 

liye ~tmek ve kontrol icra eyllJ11. 
suretilc sulha bir takım hiznıet e~ 
bulıınmutşur. fakat İngiliz dorıa~cl' 
srwn yapcırarrı ba~ka bir t::ıkıfll 1

: 

daha vardır. lngiliz donanması .. '·c 
b:rv·h bunu icıb:.tta tereddüt ctf11l} 

n 'ilv 1\1ail. cı;.,or ki: ·. 
Den7altı gemilerinin hi.iviyetler~ 

' -1 L k • • • rj..r 
1"1 meı•r:"'- ... r"t<l'lrfY'a ıcın ti" 

b.. .. db" 1 . ı . . ~bedel 
u!ıın t 0 r erın <1 mm~sı ıc/ 

/Jayan Afel 
·· ·Jel ( Ustü 1 incıı• . 

Rarnn \f P.t ikinci tlef a tekr11\~~ 
alarak Tiirki\'crle rumlıuriyettf11 

( 

k 1 • . l .. r'ıleTl ar t•o op 'e antrl'po Ojt\'e \"e .( . 'f \! 
lıl'mnıİ}f'tİ , Tiirki\'eıle nıulıteh '1' 

1
,..,. ,ıııı 

ineli' vapılan kazıların Yer< ıı;•, J(~ı 
lı im YC zı·nırin nPlİ<'eleri izah etti· ı( 

R \f ' .. 1 n-ls'' 
~re aza.::ı avan et P.. "ozc '"" 1r 11 ıı elan ev' C'I. nutku ~ıra .. ıncla ,·e ~. tı;. 
tıııı c;on r:ı uzun a llı~larla biiy\I~ d~ 
nınlı·ılı1wt 't> t:ı' ;; tiir alaka'-J gii~ter 

Ren an \f C'l lırr iki nntkuıııl~, 
. l ~· nınv:ıffak ol11111~t11r. lfaclC'stn( 1'.ffıı 

ı.,:ıkl ı 1 • "''~11kl-.a'll ıl ı ih· temiz ta1'ı 1~ 
"' ifnılt> rclilı•n "l'\ ll'rio lı:ıiz ~!11Jİ 
r•l•<>ınıııiwt. hin:ok nıilletlnin ~1111 1 
l•Y• ~ ı• 1 1 •o kk•l ısıl O ı •!!t a 1111 C'rı en ımıl<!ı-;t' ı o t: 

lıewt iirrı·inılt> gayet nıüsaid }lir 
1 

lııı·'I Nti. :"' 
• • 11 1' 

Tç•inıan ri··ıı~"'t ~ılcn ~cref kol ~ı 
ı-i :ız1~ı•ırhn ""ki Frıınsız nı:ız1rı gfl 
olo!! H Vuriıı ,.i)vleıli~i nutkuncl~ I 
yan \ r l'l 'in iinlerin iizerinde 11( 

<lınlı~ı 111ii~aiıl le İrc tf':rcütmıll',l 
rak t·ıkılir ve tebriklerini alencıf 
lf'mi.-tir. _/ 

Bay Necmettin Sabit 
Üsküdar • Kadıköy halk t~. 

vayları murahas azası bay ·d•~ 
ır.edin Sahirin Sümerbank 1 be' 
meclisi azalığına seçildiğini )1Ş 
ald.!k.. 1',dr' 

Usküdar tramvaylarının 11Jı 
köy ve havalisine uzatı]ırıl.lff }t' 
amil olan ve değerli mesaisiyle,~· 
nadolu yakasında kısa bir :z;aı.1J eıı'' 
da halkın muvasala ihtiyac-11\etit 
niyet ve intizam ile temin ve bı.lı~· 
te muvaffakiyet kazanmıt. . s~· 
nan bay N ecmeddin SahırıJl şl' 
merb:mk camiasında yer tf'' 
mış elmasını memnuniyetle )<il 
larız. ...,.ıı . ~,ı .. " 

Matbuat ha.yatının eskı a itjll' 

olan arkadaşımıza yeni ın~~11 
"'' 

de muvaff akiyet dilerke.n doJ1 oil~ 
yışdağı caddesinden gelırkeil ~~ 
Canla içinde bulunduğu bir 0; 11f' 
bilin Kızıltoprak araksın~.a ,.rf 
başında tek beyğirli bir r;J1' ,e' 
basiyle çaı-pışması esnaslll a doJşf 
çirdiği ölüm tehlikesinden d riı;· 
da kendisine geçmiş olsun de l'I g~ 

Bu çarpışma yolun solun ~ jıl1 

len ve korııa seslerine rağ'l,e 0t0 
kametini d~~istitmiyen a~~ ,~;,_o' 
mobilin yanından geçecegı 
sapmak sitemesi ile olmuştur· 

11
Ja!t' 

Otomobilin öncamı pa~ç b•f' 
mış, kırılan okun yarala~ıgJ ;çift' 
van baytar bulunamadığı ··r 
kan zayi etme neticesi ö]ınü~tıt : .. ae 

· eıw 
Zabıta tahkikat1 netı~ ~ti' 

arabacıyı sağır ve ehliyeuıı, 
bayı numarasız hulmuşt~r· 

lbrahlm KemAI ~il· 
. . çel l'i 

B:ıy Necmeddin Sahırı11 çı' 
. l . l . de " 11· mesıy e tramvay şır cetın g.ıı , 

m.eclis azalığı ile murahhS.
5 "i gel 

ğa Devletdemiryollarını? e~eı1'' 
nel direktörü bay 1brahı.rtl 
seçilmiştir. "etli ,·: 

Bay İbrahim Kemal def ıı f'~,,. 
tecrübeli bir zattir. Anad~ iol~.JI 
sının gelişip, güzelleşın~s;betl1 is 
da başlıyan hareketi bu ıa , I" 
tihabı muvaffakıyetle de'\'aıı' 
met edeceğinden eminiz, 



I Yedi orta okul / Yanı eserler J 
Gönülden 

!111 .............. .. 
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Nafıa Vekaletinden: daha açıldı 
\ ' Hukuk sahasındaki muvaffakıyet· 

d~~nı okulların mtt- lerile tanınmış değerli avuka~ ~in_an 
"r Ozan, edebi hayattaki kemalını ~ım 

\" e m U 8 V f D J er f diye kadar kibar bir tevazu ile sakla· 

I Levaz ım amirliği 
ilanları 

1 - Eksilt.meye konulan i§: Küçük Me11deres ıslahı kanallarından 88.fbi 
kanalının 7 + 510 uncu kilometresinde yapılacak büyük Şut iD§aatı. 

tayın edlld 1 makta idi; üstadın aruz ve hece ile 

l . yazdığı bir rok ~rkılar, tanınmış ~s 
L ıce \"f! ::ı ~- • 
~ay1t i . · ortaokullarda yeni talebe tekarlar tarafından bestelenerek agız 
ll §ıne hu a}·n · • 'k · · .. h 1 e ka l 1 yırmı ı ıncı glinii· dan ağıza söylenmekte oldugu a • 

r• far devam edilecektir 1 d s· o l . . tbu hale ·• e · e ınan zan !'Iİİr erının ma 
tah 1·1 ~.e 0 .rta okullarda nıii el el hir k =- d Dost ı;o ·onulmasmı arzu etmiyor u. • 
lalirnııtna~~ıy]·~k~ e 1) a~ları nkullımn lan, son zamanlarda bu şarkılardan 
rrıa,!I l . e ıu um erme tnguıı ol - b. le k s· Oza · qn ar ı · l' k I • ır ıosmını toplayara ınan • 
,,...._. çın Hı an ık \eni lıir kıırıır ) · · ı· b. 

}t•ştir. - ' ' nın İmzası ile (gönülden.. ısım • .• 1r 

t u kara .. 1 ı kitap halinde bastırıp çrkarmnk rı.~m a0~1 fi ra ı:ure ta e 1elt>r Ji c ve 01- 1 d K 
S 

1
1 ar~ kabul ccfilPccklerdir. şairin müsaadesini almış ar ır. u -

· e ıtfın · h k }•llctra 
1 

ızın ortaokul \aziyeti, geçen ç iik bir fiyatla intişar sa asma onu 
r "tıi a J ıazarmı bıı ) ıl çok rıorınahJir lan kitabı her kitabcıda bulmak 
·ı · çr a 11 ok il · 1 • 1 ı a,e 1· ıı .ıra nu•\cıul okulJanıı mümkündür; içindeki şarkı ~rm ço-
ilıtj}. "~ ılen "'rnıflnrı clolm ı~İ\ Je tal elıc g"u b t l . ~evilen ve daıma tek 

acı taır · 1 k · - ' es c enmış, . 
llıı"rır. ıanııy e ar~ılanmış bulu· rarJanan terennümlerdır. 

Sirkeci Demirkapıda Vekalet r.ıua. Keşif bedeli "116,747" lira "6" kuruştur. 
yene 'komisyonunda mevcut 4000 adet 2 - Eksiltme, 21 Eylül 937 tarihi ne rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafıa 
kadar cam ku•anoz 1000 ndet kadar Vekaletinde Sular Umum Mi:dürlüğU Su Eksiltme Komisyonu odasında kapa. 
teneke kutu, ve 120 kilo kadar tagay- lı zarf usuiile yapılacaktır. 
yur etmiş sade yağı 8 • 9 • 937 çar- 3 - İstekliler, eksiltme şartname si, muka\•cle projesı, BayındırJrk i§lerf 
şanba. günü saat 15 de Tophanede le. genci şartnamesi, fenni şartname ve projeyi ''5" lira" 4" kuruş bedel muka_ 
\·azım amirliği satmalma komisyonun. bilinde Sular Umum Müdürlüğünden a labilirler. 
da pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin 4 - Eksiltmeye girebilmek için is teklilerin; ''7087" lira ''50'' kuruşluk 
tahmin bedeli 83 liradır. Teminatı 13 muvakkat teminat vermeleri ve lia.kal · 50000'' liralık mümasil Nafıa işlerini 
liradır. Sat1lacak olan eıyalar Sirke- taahhüt cdüp muvaffakiyctle bilirdiğhe bu kabil Jşleri başarmakta kablliye
cide Muayene komisyonunda görUlebi- ti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz et 
lir. !steklilcrin ihale saatinde Topha. meleri. 
nede satmalma komisyonuna gelmele. İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ewe. 
ri. (102) (5738) Jine kadar Sular Umum Müdürfüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lizım. 

• • • dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2948) (5579) :ı 
Okullar için 234 çift altlı üstlü karyo 

la 20 - 9 - 937 pazartesi günü saat 14 
de Tophanede satınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be 
deli 4212 liradır. ilk teminatı 31 S lira 

lstanbul Belediyesi ilanları ; . 
J 

flıı ' 'ti ı· Toplu bı·r hale getirilmesi bir ka- • k 90 kuruştur. Şartname ve nümunesı o 
ıir ,. • • ı e ,-p oı·taokııJlara normal zançtır. 
ehe .. azı, ~ltP talf'he almnıa rna di;;er misyonda görülebilir. fstekliJcrin kanu 

Senelik mu 
hammen Jd 

ille tc 

"tr K .. ı ·· n· Yarım ay ni vesikalariyle belli saatte komisyona 
dan } u tur ırcktiirlii~ü ta rafın- · • ·ı· O" •• 
d ıaz J l'lurullnlı \ıaç"uı '::ı"'gı 1 ımya • gelmeleri. "108,, (5829) 
ilki t k.ı~ anan ilkokullar kl:ntı7.tıu- ]' . ··t 1 a ı ı · 1 h lıırralıın:ııı dil -..ren ·n H'Y_ • .Y. • .Y. 

la•- . ın ıı,tf'"İ< ir. Hu lı' teı1ı'n 'I k r A 

1\ ırn dullah ,., Jıatıralarıın"," ii crrenı nıı Okullar için 13090 metre haki ve 
1

,..
1
• • eklinc !!İire lıPr 1·11-0 '- 11 ] t le- ki · J •' 0~ ııın ,.· .... " k 

1 
.. .. mil 'n 'ııun "f,.ırallf'•' rte erııu e 'C 12600 mette kurıuni astarlık bez 20 -

lt11lrnı lırcc,.~ı o "il e\'Yelcc kararlaş· Calıit ' ( çuğıırı "Kırnırr.ı hn 1ık!nr .. ,.,1·~r- 9 - 937 pazartesi gı:.inü saat 15 te Top 
§ ıulıınıııakt:ı idi. li rom ımlar: , •,. Eırıine Ort:ıc ın ~:.- hanele istanbul levazım amirliği satın 

' minatı 
raıı 

Yeni halde kiralık 45 numaralı yazıhane (üç sene) 240 lira 54 lira 
Yeni halde kiralık 61 nwnaralı lokanta (ilcl aene) 480 lira 72 lira 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller ayn ayn kira 
ya verilmek üzere açık arttırmaya konul muş iscJe belli ilıale gtioonde giren bulun 
madığından pazarlığa çevrilmiştir, Şartna mcleri levazım müdürlüğünde görülebilir. 
istekliler hizalannda göstet"ilen ilk temin at makbuz veya mektubu ile beraber 
7- 9- 937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (5671) fehr!u yıJ Ki~ltiir Bakanlığı ) en iden .. iz göniilJer''. HagıfJ Şe' kirıiı~ ''O • alma 'komisyonunda kapalı zarfla eksilt 

OklJJ rl nı1 tıhtehf ) erlerinde \'f'fli orta· rnanlı tarilıirulı• giiliiııc; \C 1;arıp \a· mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 8361 
l't~l" a ıa açını)tır. Du okı;lların d'i- kal ar'' röportajı ile ı.ineın? ':e por buçuk liradır. 11k teminatı 627 lira 12 Tenbf bf Beledi 
"d· or ve ''ar,ı · kt " l"kl • , · ı lıa,-ı· 11hırak ıntısar et- kuru .. tur. Şartname ve nümunesi komis . . . . 
" ıfenJ • .; ıre - or u · erme tayin ,.~ııır } azı arı • yo d:r .. .. 

1 
b·ı· t kl"I . k i Belediye zabıta talımatnamesınin 7 inci ma:fdesi sokaklara hiç bir şey atılım 

erııı ndl 1·· I . nı· 1• n a goru e ı ır. ste ı erın anun ve w • • 

Ca"' ' arı ' un ge 1111._. tir. ış ır. ' k 1 • kl'f kt 1 yacagı ve süprüntülerın madeni bir kap içinde olarak çöp arabalanna verilecefi 
galo .. , ı k - kt uçlu sı a arıyle beraber te ı me up arını • • . . .. '"•i ] :.! llJH :ı c i nıclilı:ırnt Jj - Eşya ç alma an • ih ] . . 1 k . nı amır bulunmasına rafmen .bır çok dük kancılann çop kabı ıbulundurmayarak va 

rıc e C·k"" J I .. · a e saatınden bır saat evve omısyona k' k. d"kkf! 1 .. 1 . . . "ki • " rü) • •. B la . 
~tı) ' " uı <ın ıı ııçiincii hir orta· olanlar 1 O) ıt va ıt u dn arının çop enth sokağa süpiırlu en go muıtür. un n b6yle 
fi , T k . 1 1 verme eri. (109) (583 h ğ d"kki! h. k. 1 b' .. k b bu 
~ilfıad : •ııııc e 'ak iın orıaokııln . yedi muhtelif yerden, dikit ma· ~ • .y. ev, apartıman an, ma aza ve u 11nlan n sa ıp veya ıracı an ır çop a ı tun 
tı·ı "t ha· <,.afla kız iii!rc·•ıtı"'Jl okıılu 1, .. t· b ·b· B .:ıuracak ve bu kaplar mutlak maden"ı ve 1-apaJı olacaktır 

,.. ., ;4 ... n kineıi, hop arlör, a a n oz gı ı eşya eylerbcyinde sıhhiye deposunun ta \,; .I< • 

lidt' J. •ııa,ııırfa Çapn orta okulu Ciha· I y h miratı 21 _ _ 
9 

_ 937 salı günü saat 15 Bu tenbihi belediyeye uygun harekette bulunmayanlar Belediyeye ahkanu ceza 
b Jır 1 ı ı· lar çalmaktan suçu a ram ve • . · - · iye kanununa tevfikan cezalandınlacaklardır. ''B., (5837) 
e ikıa 1111 t • 

1
1
•1 ortaClkııl. Bı--;;ikta~ tn. l .J"kat olduğunu bilerek te Tophanede İstanbul levazım amırlıgı 

tıııı~ltır ı: rnu ıtc ıt orlaokulJnrı kurul· el§Ya karın sı klam kt I satınalma komisyonunda açık eksiltmesi Keşü bedeli 44296 lira 24 kuruş olan Maltepe - Kartal yolunun soğuk asfalt 
• a ma tan veya sa a an suç u . . . . . . .. .. d lıu ok H rI G D I yapılacaktır. Keşif bedeli 3503 lıra 6 kaplama ınşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ıse de belli ihale guııunk3e kapa 

ıı-: 11 ara ta~ in edilenler şunlar Panayot, Ha 1 ' regor, anya ' kuruştur. İlk teminatı 262 lira 73 kuruş lı zarf vererek giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı: ve ibuna 

l Ca:;al ... 
1 

İzzet, Kevork, Servet, ve Aleksan- tur. Şartname ve keşfi için komisycnda müteferri evrak 222 kuruş mukabilinde Nafia müdürlüğünden alabilirler. fstek1iler 
'litıe 1 og u ortaokulu direktör , eldi· drın ik inci cezada devam eden du görülebilir . 1steklilerin şartnamesinde 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka buna benzer iş yaptığına dair Nafia mü 

t()lii 1' 1t~rıhuJ kız ortnokulu \'ardirek TUfmaları dün bitirilmi§ verilen istenilen vesaikle beraber belli saatte ko düdüğünden alacakları fen ehliyet vesika sile 3322 lira 22 kuru.§luk ilk teminat 
'"'~..__a .ıır, · ckrPl~rli~e kız o~taokulu karar bildirilmİftİr. yona gelmeleri. (1070) ( 5828) makbuz veya mektubu ile beraber 7 - 9 - 937 salr günü saat 14 te Daimi Eneli 
iL.. "1f!t' 1 1 .. 
~ ~ ıırıııaz, Çapa ortaokuluna Vahramm hu e§yal~rı çaldığı ~ :r- 41- mende bulunmalıdırlar. (i) 5628) 
~""'k~tmen okulıı yar<li~ktürii Fu· sabit olduğundan 3 sene dört ay lki ~- Ju D~~ncvi ~~ 64QOO adet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
fJg~etrn a CIPn, ~chctcr Hkilli~ine kız hapsine ve 1900 kuruş olan mah· a_rka çantası için ıs c 5.5 ~erçin.ç~v! inhisarlar Umum Müdürlügv ünden: 
lı:ııı111,t" okırlıı <"krl'lcri lz izi. Cihnli k e masraflarım ödemeğe · ça- sı 9000 adet. 2.Sy9 perçın çıvısı 
C,, ıt ortnolnl clirektiir Hkfıletinc 11::., malları bilerek alm~ktan 10000 adet çift diJJi palaska tokası ı ıooo Jmtf banla Muhakemat Amir 
ı tıılııırivrı kız 0 t J " k k p .k. .. h 2 1. adet çıkrıklı çlilsiz toka 11000 adet J kf 
l't \'el_.,· • . r ac nn :.; ll -riL St' re anayot ı 1 g un apse, ıra pa- k t 1 . . 1 8 9 ve memuru a JD8C8 ır n l(a et G 1 1 ar a çan a an JÇIO çenı;c - -
"'o;;ı ıne ,c i ıolncları Hrcelı. ra cezasına, Gregor da iki gün 937 çarşamba günü saat J 4.30 da Top A- Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat §Ubeleri Amir ve 

'"' ~ı"' '.' rnııJııelit ortaol.:ıılıı <lirf'ktiir hapse 1 lira para cezasına mah· hanede satınalma komisyonunda pazar memurluklan için imtihanla memur alını cağından apğıdaki evsaf ve ıeraite haiz: 
liıii ı_t ~r. K · .. r ı ııpa . a orh ık ııl ılin·k· !.fü-:ı cdilmiılerdir. Jıkla alınacaktır. Tahmin badeli 1757 li olanlann evrakı m:isbitelerile ve üç adet fotoğraflan ile birlikte 16 - 9 - 1937 

, '•tırı. 11 ' llıralıiııı. ı·krı•tnliğirıe Ka· Diğerleri suçsuz olduklarından radır. İlk teminatı 131 lira 78 kuruştur. tarihine kadar idaremiz memurin şubcsin c mliracaat etmcl~ri: 
~ at~:ı nrı ıuıkııJ .. c•krı>tı•ri Kemal. beraat lerine karar verilmitt ir. Şartname ve nümuncleri komisyonda . ı l - Lhkal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak 

lıi " •. '1• ıııııl •f ' t k . .. ..lebilir İst kl 'I · b ır tt k · 2 - Yirmi be" ya,.ından a&J1ğ1 olmamak. • gllrı iP ı orlıı o ulıı dırektoı- --------------- ru . e ı erın e ı saa e omısyo ~ :s r-

l . e \ lJ ı · 1. 1 na gelmeleri (105) (5826) 3 - Askerlig·ini (Fili veya ktıa hizmetli) bitirmiş olmak veya müeccel bulun 
'" • :ı ''• Hırı ıre"tiir \ f'kiilc· ~--••••••••-••111 Ve l~).. -------- ----- mak. 
•lire~_, 1111 orlaokıılıı liirk( " ii~rf'lrııcni [O O fJ<T O R 4 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahlak cshabından olmak, haVlliyeti muhil 

~il il, ı•k 1 ,. .... 1. .. ' ~· 1 tı "d r" f'r ~111" ı-..ız iiı; retrııen o- Necaetlln Atasagun Harici Askeı İ /{ I -ı bir cürüm ve alelitlak ağır hapis veya o derecede cezai müstelzim bir fiille mah 
ll11ı1ı 1 eJJ· :ırc nıcrıııırıı ~nlilı , Jle~ikrn~ I B kum bulunmamak. 
.. ıı k 1 Her gün sabahları sekiz buçuğa f /l'A / ·•e c ortao 11 ıı <lirektiir , ck:ilcti· B l an B 11 5 - Sıhhatli olmak. sari hastalıklara ve bedeni ve akli arızalara müptela olma 
1.1 

•ll?.i () ak~amları 17 den 20 ye kadar Ule 
ı ı, ııınnpa rı Hırclircktiirii G:ı- · mak. 

I! k li tayyare apartmanları ikinci daıre "kr.-
1 

C'. rrtcrli~im· Gazi o,111011 pa-:a 6 - Hukuk mezunu olup hakimlik &tajr ve bilfiil hakimlilc yapanlarla 
l'Q Ort<'rı ... aliılıwlıliıı , r. kiiclnr iiçiiıı- 3 numarada hastalarını kabul eder. Tümenin Edremit ve Bergamadaki adliye meslek mekteplerinden mezun olanlar ve icra mcmur,luğu, müstantiklik veya 
ktidct ~·ıkıılıı ıJir<'ktiir \ ı·l ,ileıiııe f ~- Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla zabıta katipliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanlar. 
,,, .. r ıiriııci orta okul \anlir<'ktiirii dar hastalarını parasız, Kurun, Ha SOS ton ekmeklik un ayrı ayrı eksilt 7 - Aldliye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci maldede gôsterı 

•ıc,"' J • ber okuyucularını dakupon muka· meye konulmuştur. len tahsili yapmış olmakla adliyenin muhtelif hizmetlerine, müddeiumumilik kaJem 
l'j • .JC( f'.I.: ı · v • ,.T I •• 1 1 • 

nl'İ ' rf•ter 11!'111' '"111 ıır w b'linde muayene eder. FAremidin ihtiyacı 250 ton olup tah lerinde, zabıta katipliğinde ve icra işlerinde tatbikat görenler. 
ler•J ı·r0• ttaokul ~ekrclcrı' tıı~ in t'dilıııi~· ıi••••lllİİıllmmm•••••• H k k f k"l · d r·· ı h~kimlilc 1 1 ...... ' - ~ min edilen bedeli 35 bin lira ve ilk temi B. - u u a u tesın en mezun olup da, bil u ıt yapnuş o an ar 

::::::---------------------- ------ natı 2625 liradır. Bergamanrn ihtiyacı imtihana tabi. tutulmayarak bu gibilerin müracaatleri ~yrıc~ tetki.k e_dilecektir. 

Di!fl~~i _ f:!etl!ıfJı.ollar~: ~~:Lin#ınları" işl~fme 
·. · ·. · ;_-.~.,r ; Um'um '.: idaresi ilô.~liırı _: " · 

Eskişehir Vol A telyesl Elek trf k 
Şubesinin Eksfl t mesl 

255 ton olup tahmin edilen bedeli C - İmtihan 17 - 9 - 1937 cuma günü saat 13 te Sırkecide mhısarlar me 

35700 ı . ·ık t • murin kursu binasında yapılacaktır. 
ıra ve ı emınatı ~ 777 lira 50 . • .. 

. D - imtıharr:ia kazananlar ~hliyet ve muvaffakıyet dc-recelerıne gore sırasile 
kuruştur. şartnamesı 175 kuruşa Edre muhakemat amir ve memurluklarına tayin edilerek keyfiyet adreslerine tebliğ olu 
mitte tümen satın alma komisyonundan nacaktır. 

alınabilir. E - imtihan mevzuu şunlardır: 
Eksiltme 20 - eylül - 937 pazartesi 1 - Kara ve deniz ticareti kanunlarının naklıyat, avarya ve hasarat ve ticaret 

günü saat l 1 de FJ:Jremit tümen satın al taahhütleri. 

~g .tslcişeh · D . . k l f 
lılıyıc ek .' r · D. Yollan yol atelyesı elcktrık ıebekcıinin yapılması apa 1 zar 

ma komiıyonunda yapılacağından teklif 2 - Borçlar kanununun umumi hükumleri (i: ar teminat ve hizmet akıtlen) . 
mektuplarının saat ı o a kadar komisyo 3 - Ceza kanununun esasları: Devlet aleyhine suçlar. 

4 - Memurin muhakemat ve tahsili emval ve icra ve iflas kanunları. (5823) 
na makbuz mukabilinde verilmesi şart ~~~~~-~~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 sıltmcye konmuştur. 

- Bu .. 
2 ış n muhammen bedeli 29097 , ı 4 l'radır. 

ta ~Sk- İstekliler bu işe a it şartname, plan vesair evrakı D. D. Yollarrnın Anlca 

3 
1 

ehir Ve S irkeci veznelerinden 15 O kuruş mukabilinde alabilirler. 

'toııarı- Eksiltme 20 - 9- 937 tarihind e Pazartesi go:inü saat 15 te Ankara D. D. 
i :Y~l dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

il}'ıı · -.ı!.ksiltnıc · b'I k · • · ,_ . . ·nat ve vesaiki ı gij11 ye g ıre ı me ıçın ıstc,J<.; Jılerın aşağıda yazılı teını • 
lı ~ _ s;at 14 de kadar komisyon rc; sl i ğine teslim etmiş olmaları lazımdır . . 
~ ttıu..,ilkk 49o sayılı kanununun 16 ıncı ve 17 inci maddelerine uygun 2182·29 lıra 

13 at teminat. 

C ::- Bu k~nunıın tayin ettiğ i vesika lar. 
,s _ :afıa vckaletinde.1 musaddak ehliyet vesikası. 

'-larora :refs e_kl!f mektupları ıhale guniı saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ko 
. p

0 
lıfıne verilecektir 

OU ata ile gö d ·ı · ·- ı· · iması ve nihavet 1iate L n erı ecfl. ~·klif mektuplarının iadeli teabhut u 0 ~ 
•adar k · b 5 - B <>mısyona gelmiş bulunması lazımdır. 

~ir ... : u it hakkında fazı . h lm k . t 1 · Devlet Demiryolları Yol -ne ın· a ıza ata a ıs eyen erın 
uracaat ctnıelt-ri. (3138) (5806) 

tır. Kanunun 32 inci maddesi mucibin z ~ Yf 1 Göz hekimi ~ 
ce bu saatten sonra verilecek teklif mek tzıııir .E naf ' e Alıali Bruıkn ı ~u· R Al d 

1 k b 1 d 'l . . lı' l ı lı" cıılıe- 1° 1•(1{"" alııır, olrluifoııı n:n:t Dı .M11ıal anıi ttY I tup arının a u e ı mıyeceğı. (343) :. ·• . ., 
( 5799) 833 ı clcf ter ıra larınıla kayı ı lı 8978. Muaycnchaııesinı Taksım.Taliqıanc 

8979 ka, ıt numara1ı e lli er lira!ık iki Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nınn 

He) oğlu Dürdiincü ulh H ukuk 
Hakinıf'ğinJen: 

Bc}oğhında Krıııerlıatun mahalle i 

yi ettim. Yeniler in i a laı·nğımılun P-ki· . • 
!erinin hir hiikrnii knlıııaclı~ıııı iliııı Pawrdan ma~d~ hergun · Ogleden 

adet mm akkat lıi e nıa' hıız ımm ?.a· 1 nakletmişlır. Tel : 41553 

ederim. sonra saat ıkıden altı} a kadar 
Ecıacıba~ı .. okak 32 8) ıda 1'turan Topal ~a zade folımf'ıl 
Yani'nin müpteJii olduğu akıl lı a • --- ----- ------  iL \ 
talıgmdarı <lola) ı arri ile krıııli ini 
tem~if 'e Jrnkukunu siyanet etmek ii· 
zere mezkur adreste oturan baban 
Niko'n u n kendi~ine \ ' 8 i tayınıne 
19 • 7 • J ()~ 7 t ıırilıinde karar ' erilıliği 
i lin olunur. 

(23010) 

iL \ N 

3013 sayılı çift yük aralıa r plaka· 
mı zavi ettim. Kndını kapataC'ağım· 

dan lıükmü olmacf ıiEı ilan olunur. 

l\ft'lırıu~d oğlu . alih 

(23008) 

J321 iı--il 11111r.ırıılı nr:ılıa firiidi· 

liik clı/i, rıinıi zın i ettim. ) eni i çı
kartıc ~ımdan e ki-inin lıiıkmii olma
<lığı il.in o'uıııır. 

\lımcd ı ğlıı Jlii~e' ın 
(23007) 
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••-•~ TUrk Ma arif Ce miyeti 
idar esinde 

s Kız Lisesi 
Orta ve lise kısımlarına 20/Ağustos/937 den itibaren talebe kabu-

tüne başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. Matbu izah 
name mektep idaresinden istenebilir. bilir. Her husus için Bursada Kız 

lisesi direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4997) - 1 
Diyarbekir iskan nıüdürl iiğürıden : 

Bir evin 
Ka~ Köyii Tipi Aa.ifi Bedeli Yekünu 
Merkez Karabaş 3 50 476.14 23807.00 

" 
Satı 3 50 465.10 23255.00 

Erg anı 
Osmaniye Merkezi 2 15 630.21 9528.15 

•• Har beta 3 35 520.21 18207.35 
Bismil An bar 3 80 583.21 46656.80 
Silvan Merkez 2 15 590.90 8863.50 
Silvan A.slo 3 35 491.63 17207.05 
Merkez Rabi 3 12 456.52 5478.24 

n Yeniköy 3 6 456.52 2739.12 

Beşiktaş : Yıldız · Eski ŞemsUlmekAtlp faecell ,,,.. • 
1 

GUndUzlU 

KI Z- ERKEI\. 
Yuva - Dk • Orta kısımlan havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca 

Talebe kaydana başBanmoştara Aceoe ednnnz 
Kayıt muamelesi her glln yapılır. Telefon: 42282 

stiklAl i esi Direktörlüğüntlenı 
ı - İlk, Orta ve Llııe kısımlarına gündti% ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alın:ıcağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuncu g:.inüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kaydını yenile 

melidir. Eski talebenin eylülün onund3.D sonra yapacakları müracaat kabul edllmiyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci sınıfl.ırm bUtünleme ve engel sınavları eylülUn birinde, diğer sınıfların eylülilD 
yedisinde başlıyacaktrr. 

5 - İsteyenlere mektebin kayıt sartlannı bildiren tarifname parasız gönderiJir. 

Adres: Şehzadebaşı polis kara.koluarkası. Telefon: 22534. 

~ 

1 - Yukarda isimleri yazılı dokuz merkezde yapılacak (298) göçmen evi '1•••••••••Iİl••••••••••••••••••••••llil•••••••"' 
298 155742.21 

~in Heyeti Vekilenin 19/ 121935 tarih ve 2/ 3711 sayılı kararnamesine tevfi G E C E L • G D N 5 E L •••••••••••., 
kan 30/ Ai):stos;937 den itibaren münakasaya çıkarılmıştır. İhale müddeti 16/ ·--
EylUl/ 937 ye mUsadif perşembe günü saat tam on üçe kadardır. k VU CA 

Kız- Erke 2 - Taliplerin bu müddet ivinde her merkezdeki evlere köybeköy veya CJLl(CI LiSELERi Orta-Lise 

dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. (Eski : 1 N K 1 L A B) 
3 _müteahhitliğe falip 01an1arın şimdiye kadar en az 10000 liralık iş yap Kuranı, Dlrektıtril: NebDC,)C,l lUI Hamd n CJ O kü men 

tıklarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alaacklan evlerin bedeli U ~ 

keşiflerinin miktarına göre ihale günü ne kadar kanuni teminatlarını mal san Resmi Okull::ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergiin müracaat olunabilir. isteyenlere 
drğına yatırmış olmaları elzemdir. ı mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

4 - Pazarlığın son kararı Dr. Be kir iskan müdüriyetir.de yapılacağından ••••••••••••••lil•••••••••llli••••••••••••••••llll" 
şeraiti öğrenmek ve usulü daıresinde ruretlerini almak istiyenler Dr. Bekirde 
iskan müdürlüğüne ve kazalarda Bismil, Ergani, Osmaniye, Silvan, kayma 
kamlıklanna müracaat edebileceklerdir. 

Yükesk Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat EnstitüsünUn ziraat, Baytar fakültesine 

kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatı· 

lı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki ıartlara 
uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmı§ veya lise olgunluk diplomasını alını§ bulunmak li.zmıdır. 
(Bakaloryasını yapmamı§ veya olgunluk diploaın.smı almamıe olanlar Ensti
tüye alınmaz). 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek olanlaı 
orada okudukları sömestirlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek 
Baytar, Ziraat ve orman Fakültesinin üçüncü sömestirlerine alınırlar. Ancak 
Baytar fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestirleri!ıde 

okunan Anatomi devresine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine 
girenlerin Ziraat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve, 25 den yukarı ol· 
maz. Nihari talebe yüksek ya§ kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabili· 

yeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu 
lazımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyetli olduğu 
ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, ye:niden sağlık ve sağlamlık 
muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
göstermiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. · 

6 - Ziraat Fakliltesine girecek talebe Ankara'da Orman çlftliğin'de 10 
:ı.y staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık ve
rilir. Yatacak Çiftlik'te parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi 
de Enstitüce sağlandığı takdirde kendi !erine bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne se
beple olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya ce
z:aen çıkarılanlardan hükfunetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında veri
lecek numuneye göre noterlikten tastikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazılı rapordan başka nufus 
kağıdını, aşı kağıdını, polis veya uray Jardan alacakları özgldim, orta ve lise. 
terde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki chliyetnil meleri iliştirilerek el 
yazılariyle yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafiyle birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne başvururlar. Talip 
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde p u.llanmış olan ve 8 inci maddede yazılı 
ki.ğıtlann ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında 
hiçbir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde başvuran
lar arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve başvurma tarihlerine göre se
çilirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler ve başvurma sırasına göre 

alınabilirler. Aynı şerait altında liseden fen kısmından çıkanlar tercih olu
nur. 

11 - Cevap isteyenl~T ayrıca pul göndermelidirler. 
12 - Bae\'Urma zamanı ağustosun birinci gününden eylülün 30 uncu gü

nü akşamına kadardır. Bundan sonraki ba§vurmalar kabul edilmez. ( 4643) 
(2298). 

ZAYi 
Askeri yc,ikaınla niifns r.iiıdamnı 

ve Feyrisef er ara!ııın elıl '. yetnameıııi 
:r.ayi ettim. YenLini f;1karaca~·n111an 
•kisinin hükmii yoktur. 

Kağıthaneli Mahmud oğlu 

Oroloğ • Operatör 

Bevliye mUtehaaaıaı 
Karaköy - Ekselsiyor mağa.zuı 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 1el: 41235 Salih Enginer ı 

(9565) ----------1 

...... --------------------------------~/ ~~--~-~----------------------------~-----------------------------------

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: Ihsan Yavıu Sezen 

Jandarma Genel Komutanlığı satınatoı• 
komisyonundan : 

~ 
l - Bir tanesine 130 kuruı kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun 600~ 

minyom matra kapalı zarf usuli ile 21 - 9 - 937 salı günü ıaat 10 da satıı1 

Şık giyinenlerin caktır. , 

t 1 d i • 2 - Şartnamesi parasız komisyomla n alınabilecek olan ve ilk teminatı ~:1rl4' 
er z s r 1 liradan ibaret bulunan bu eksiltmeye girm ek isteyenlerin prtnamede yazılı ~e91~ 

En cazip mooeller, mevaimlik metiıı ilk teminat makbuzunu muhtevi teklif mektuplarını belli gün eksiltme sa• 
latanbul Yeni Poatcıli4ne kartylftdo en geç bir saat evvel komiıyona vermi§ olmaları. (5802) 

ve ıık kumaşlar, 
Sahibi: Amm Us Negriyat genel direktörü R. A. Si 


