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Akdenizdeki Amerikan harp gemileri de mü~ 
~caviz tahtelbahire ateş etmek emrini aldı 

a .. Siyası haf~a 1 Başvekilimiz Izmire gitti 
Ugun Akdenız suları 

hakiki harp sahasıdır Atatürk başvekili vapura ka ... 
€rn · d t • • ..,,, 1 d 1 • A. te nıyetnıeselesi-.Riiştii ArasCe~ev-1 arge Irlp ugur 8 1 ar, samımı 
.~;~-h~:~nfcrans -ıt~!!~.:~:~~!0:.I tezahüratta bulunuldu 

~Orltn nız.de ı meçhul hüviyetli emri a·t~nda ır.Arkezf hukumetel 
lıteıe b' d:?nız~.tı gemilerinin faa· !•artı İsyan eden kuvvetler ltalyn 
t, ~e Utladrgı günden:beri tıpan- ve Almanyadan gördükleri yar· 
deı. zak Şark muharebeleri i- dımlara rapen vaziyete hikim 
Jatıde u?1utulm~f gibidir; hakikat olama7x=ıca hubin devamından 
t-Jcden~ıe yem. m~n~aı·ası itibarile mütevellit meauliyeti Sovyet R~s
lllrbini z ~mn.ıyetı İspcınya dahili yanın rakiplerine yardım etmesı~

d ... ~1 h~r safhasından batka bir de bularak bu yardımı kesmek •· 
~ Som•:Sa.~Sii. 1) 

!•-,.deniz mektupları: 7 

trcibZôildaki Atatürk 
köşkünü· ziyaret 

YAZAN: Asım Us 
'Atatürk, 

. , 
!nünü · ı't!ltiUfll'le vı:llaltJJıyor . •• , 

'--- ,. ......... OUJ•(Ull~J 

YunaniStanla 
lugilte~e . 

' fzmirin doktu eyini bayrammdı 
~lkHMluktan ıonr1 Kutamolhl, Zor 
ğiılaak El'fili mıntaka1armda bir tet
kik ·~yahatioc 91katak olan Baı\ ekil 
General ismet İnönü, dün saat 15 de 

J>eraberinde refikası ve iki oğlu oldu
ğu lıalde "IZMfR" \'apuriyle fzmire 
Jıareket etnıiıtir. Büyük Önderimiz 
Atatiirk. rıhtıma kadar otomobiJJe ken 
di ine ttfaket etmiıtir. 

Akdeniz konfe
ransı tekliflerini 

~er hususta ve her 
~aman olduğu gibi 

Mutabıkız! 
Müttefik devlet Başvekili 

~~ta~~~~'e tazimlerini bildirdi. 
~ 'tfltfikl, 4 ~~ A.) - Hariciye ,.eki nan tam görü§ mütahakatmı bir keı
~ ~a Rll§tii Aras'm Atinada re daha gö~teren mükilemelerde bu 

hazırladı 
//alga llon/eıalisa 
muıahhaB glJnde .. 

ıecek mi? 
ispanya hUkOmeU 

çajrllm•ror 
Londra, 4 (/\. A.) - '•Pre s As 

Aiatov" bildiriyor: 
f ngiltere. Cf'ne,·rede toplanacak Ak 

deniz konf eran~ına çok miihirn teklif
lerde hnluııacakıır. Teki ifler. lıariciye 
nezareti tarafından hazırlannuştır. İn
giliz yiiksek nıahafifi, hu tekliflere 
tok hiiyiık ehemmiyet atfetmektedir. 
Bu tekliflerin, konferansa iştirak e· 

(Sonu: Sa.6 Sü,f) 

BaııJekil, hareketinden cvı d lln 
riciye Siyasi Miisıe~n Numan Mc· 
nemencioğlu ile kon11111yor .. 

s,at OD hete çe) rek kala, Galata 
rıhtımı hü) ük bir kalabalıkla dolu 
itli. Şehrimizde bulunan Hkillf"rd«"n 
1\Jilli Miidafaa Vekili General Kiznn 
Özalp, afia Vekili B. Ali Çetinkaya, 
1\talfre Vekili R. Fuad A~rah, Adliye 
Vekili R. Şiikrü arat'oğlu. Dahiliye 
Vekili 'e Parti Genf'l Sekrett'ri B. 
., iikrii Ka\8, Haricive Sin i füıte

~arı R. 'uman l\f en;menrio~lıı ıdıri· 
mizıle hulunan tıl\la' in. ı~tanhul uli 
''t' Reledi}e reisi B. Muhiddin Üıuün· 
dağ. Emniyet Direktörü B. aJih Kr 
h~~ 1 tanbul kumandanı General Hr 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 5) 

~!la •. sr llliinasebeth·Je Yunanis • lundu. Dost Türki,.·e Harici11e Vt'kili 
· •'ekil' G • " " ıt:~: \>e t 1 enetal l\fetaksa•, .Ata· nin Atinadan gc~mesioden tlola~·ı d 

~ 'G.k •nıet İnönü Jıakkmda besle· Geernal Metak881 hana memnuoiyet
fo ettirRelc ve ıamimi hisleri teba • ]erini hildirmiştir. Derin tazimleriyl 

Rüştü Aras :---- Misafir denizcilerle yapılan maç 
\." J\t en bir nıesaı· in · rs )' · D k arzederim. 

Yunan başvekili 
ile glJı IJşliJ v~l·ı· aı'tan ~c . ~ ,a Hını . ? -'I~"! lltıiıin ~ .. a etmıştır. . arıcıye Doktor Teı•fik Rü~tü Ara• 

~ l olatı bu hususta Atatiirk'e DOKTOR TEVFJK ROŞ~!~,, 
1 

Atina, 4 (ffusuai) - Türkiye 
•t:ılal'Jtı lllaruzatmı Ye Atatürk'ün TORKIYE HAR1ClYE Vl:Alld Hariciye Vekili Tevfik Rüttü A· 
4. l 1 aynen neşrediyoruz: Atina raı dün öf leden biraz ıonra bu· 

e İns ...- raya ıelmittir. Pirede merasimle 
n.emal Atatürk Ba k'l' 1'" k' Dost ve müttefik milletin ıve 11 karıdanan Tevfik Rüttü Aru va-

~ ur ıye Cumlıur BQ§kanı ekselans general Metaksas·a benim purdan çıkarak Atinaya gelip Bat· 
~ lıııaııi t İST ANBUL hakkımda ve İsmet İnönü hakkında vekil Metakaas ve hariciye daimi 
~~ıfıta doa: ~n B~şvckili General J\fc- size vaki olan beyanatından dolayı müıtetarı Mavrudiı ile iki devleti 
d~,.· a~j Jıav' e rn~ttefik milletin, hak· pek mütehasds olduğumu bildirme- alakadar eden bütün beynelmilel 
tı 1 ~ite lıu • ranlrgr lıurlutsuz olan, ön· meselelere dair uzun ıüren mu"za· 
l..ı Qe rın<:'t . . . nizi rica ederim. 
,"'Qc !lde11 • 'e tazımlt-rmın arzr - kerelerde bulunıputlardır. 
~il j•s, ayn rıca etmiştir. General i\fo· Bu beyanat, telsizle, lzmire mü- (. on" Sn. 6 ii. 5 ). 
•tıa~?tıet İnı .~urer lc, aziz dntıtu Başn:· teveccihen vapurda bulunan lsmet -::T::-::O~~-A-::-""_..,.... ___ .:..:__ı 

• .... ,,1 "".. 1 b rk - iman mDza· 1-11 • aı-ının . un~ ~n ~amimi dostluk nö~~n~ ildiril.e~ektir. • . 
ta 1 lı- '}'·· k' ırsalını diledi. Yunaniı;· Turkıve Hancıye Vekaletı de bu k ~releri 

"- 1) t... IJt lVe •• • d f ı., _ 1 da '-"'esef] " )ı al:ıkadar eden hii. o~tane 'lCj".lr.attan aynca ı; ... ::Jer l diln netlcelendl s • •r lıakkm,Ja mru-ıul hulu- edilmiştir. 

l\rastopol lJn!!!!de •• 
· Niyazi Ahmet 
Yakında başlıgoruz 

Berlirı. 4 ( \. A.) - Alnıan Dnb 
ajan~ı B°erlimif' 11on günlrrd,. eerevan 
edf'n 'J'iirk - Alınan müzakereleri~in 
hugiin netİcf'lenJiğini, Türk - Al
ınan ıktıea<li nıüna ebetlerinin bun • 
dan böyle de müııaid bir surette inki· 
~af mı temin edecek müteaddit anlar 
ma iım,ı edilmit olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Türk denizcileri 3·1 
galip geldiler 

ta1timlan blrtll'tİtl&. 1 

(GYum !! inci~ "" 
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Çevlren: lbrahim Hoyi 

\ıııer:kal ı :;hl iıwc. Lnınley ~erin -
den knnıldnıh. Bu yeni 'e garip i ,ini 
dü-iindii. Jı'ih a\i ~irııılİ) e kadar hir· 
1,;ok ınii~tcrilerİtH' reı.inı alın almıştı 
aıııa, hih lı- , 1111 ~l'fe•rki i~irnlı> oltlıığu 
~·tıi, alac~aµı talılo) ıı. kopyct'İ ile lranr 
pa et111i~ dc~iltli. Hm1 uııl:ı h t•raher. 
j,,i:ı nltmıı lıir kı•ı-re ~İrıııiş lıuhımı) cır 

clu. K:ıfn ... ı ne k nclar i·JeN• i:;lt"·İn. j.,.

tcı l"ği kadar ıııulıakr nll'l er ) iirfü,iiıı. 
ok ~ 8\ ılım f ırlaıııı , lı artık ... Birci en n~. 
ima ı;el <li. 

r\ınerikalınııı unmr -ar ıı:t) :ı tıımır -
... mnava \ enl'~i hnnk1·otlnrın ,-alıte o!
mn"ı .ilıtiınali 'ok mu idi'! . .' Elini he
men edıitw ılaldırclı. 'c panılaı-ı b irer 
lıirer ıııuarenc <'lti. l liı· tc ~i.iplH' t•ıli-
1ecek lıir ı;mıfları yokıı; lııı kıiğıtların. 
fiıınunla lwrahcr. alıalılcyiıı ilk isim, 
lıankarn u«r:ınıı hunları muayene el-• o . 
tirmck ol uıı. diyr. mırıldantlı. 

Birden giizlcrinin iiniinde yeni lıir 
tt f uk ıl:!ha ac;ıld ı. Ve kaf a~mılan şim
""k g;ilıi lıir fikir geçti , .e hu fikir ,;a
hitlf'şti. aıleıfı '' nzulıla§h .. Ortada fil
Yaki hir tahlo .;;atın alma me.~ele<.İ 

ıne\ zuhalı ti. \ ' C hunun iı;in de kenıli
sine 200 İngiliz lir:ı ı koın isyon rnde
diJm İf ti :una, hakikat lıalıle. AmPrika
lı ona 2200 - halla 3~00 İngiliz li
rEıc:ı ,·ererek, olıııaılı~ı takdirde hu 
tahloyu çnlnıa ını - zımnen teklif 
<'Lmi~ olınayor lllU) ılıı?.. Vr. yay ca
ıı,ı ... Bu i~te (~ııpt1ğr ıakclircle) neka
ılar kolay 'c kim ~nin ruhn ıhıynıa· 
r'lan olup hitf'rıli ıle hani ... l\leE-ela ... 
~fcsclii... LuınlPy, re ınin lıuluncltıgu 
ya":ı1ıımc~ c girer, C\ \'elden tasadan· 
mı~ bir tP]cfon \ esile;;iyle. Lord'u oda· 
ılan uznkla:tırır· ve çantar;ında taşıdr 
~ı re:im fo. lıakik i tahloyn değiştire· 
hilirdi. Bunun iı;in ele 20 aniyecik ye 
terdi .. O zaman Lorclla j,.tecliği. gibi 

Jıiç tc acele clnıf'<lcn gi1rüşür. i~ini M
lirir. Vf' raJınt ralıat eYine dönerdi.. 

O zatııan da kendw.ne.,3200 liatta 4 
hin İngilfa lira!'iı limaclan kar kalırdı. 

.Az para ela clcğ,il<lir. llani .. Akıllı 
ca lıarf'ket eclip hir yere yatırdın mı. 
ı:,.nNlı- 2~0 İngiliz Jir:ıc;ı faiz getirir. 
hu 1 hin lira ... V c şura.;mı ela l1atır -
layalmı ki, l\Ji;;tı-r Lmnley orta lrnlli 
hir aclanıclı. Ha, adan ı;elen 250 lira 
ela onun için hir en f't sayılırdı .. 

tunılcy, yiiziindcki l'oğuk tP.rleri 

silnek dii~iincclf'riııe tlc\'am etti: 

Sne~ t tlf', i~i lıildi~i halde lmmaya· 
rak, para mı 'erip rc:-mi alacak, gi-

decPkti. l.nınley sahalın kadar uyuya
madı. Dokuz dogurılıı. Ertesi ı:ıahah 

da ilk isi. bankaya ~iclip hanknotları 
göstermek olılu. Hep~inin lıakiki ol· 
duğunu mılnyrnca rahat bir nefe! al -
'dr. Ilir saat sonra da. Lord\m mali-

kaııesin<I,., kiiçiik Jıir oturma odasın· 
dn otnrınu~ heklcrken, heli bükük. 
zayıf, aYurtları çiikiik Lord içeriye 
girdi. Yiiziincle adeta ,.ifa bulmaz hir 
1ıastalığm , keıler 'e iztirahm derin çiz 
gilcri olına;;ına raföncn. lıer hal Ye ta· 
da tnnılcy 4tyli;n.hclkiki 
\"urrrnlan ac;aJct \C kiharlık akan Lord. 
tumley'c oturması için i~aret etti. 

Lunıley lıafifc;e hir ök::-ürdü 'e sU-
7.e haşlaıh: 

- Giirdii~iinü?. gibi. komi -

•oncnyıını. Ye ı\ınerikalı zengin bir 

mü~terim namına ize bir teklifte bu
luna<'aihrn. Şurasınr da arzedevim ki. 
bu teklifim kalıu1 edildiği t~kdirde 
200 tngiliz liralık hir komisyon alaca
ğım. Biırnerıal,cylı. pek muhterem 

Lord cenapları, meseleyi inr.ed~n in
ceye tetkik etmenizi dileyeceğim .. de
di. 

Lorc1 .Artür, komihoncunun bu ce
!aretinden, açık yiir~kliliğinden ade
ti hoşlamnı~ .gihi idi. Ve. elbette ki. 
size yardıın ve teklifinizi kabul et -
mck i terim. dedi .. ;\füşterinizin arzu
su nedir?. 

J .. um1ey CC\ ap vrrece;;i verde o hü-" . 
yük çantayı nçtı ve içinden Sneyt'e 
aid olan resmi çıkardı. Ve kiğıdr a -
çmce da, Lord Artiir: 

- Yarabbim .. diye lıeyecanlandr .. 
Bu benim tablom .. :\'asil elde ettiniz 

buuu.. eledi Ye mi af irini adeta §Üp· 
h

1
eli üpheli süzmege ha§ladı , 

Tef. No. s 

Lunıleyin Lordun korkuımnu yatı~
tırma~a ~alı arak: 

- Hapr Lcınl cenapları, dedi.. Bu 
re~inı sizinki değil. hir kopyesidir. Bu 
nunla hernhcr. ne buyumlur bu res· 
ıııe. ii~rennıt"ği çok isterdim .. 

T.orcl, rc.•nı İn iizerine iğilcrek: 
- E~t·r .. i1. lıf'nİ lt"tnİn ·etmiş ol · 

ııın~ l\' '!l'ıız. hu tR1llonıın lıcniın oldu· 
i!-ırrn lr'iliin 'arlı~111ıla Yemin ı>clt'hi -
1 i rd inı. <;ı·n;e"' hile a~ 111 ef en<liın .... 
Liit rPll iı :Ni o 1a\':l ~f'ı:elim ılf>. Rf'nİın 

ıalılwnl ı kar· tf "f Jra'mı .. 
l.·1111lc., re mi tc!;.rar arılı~ •:anlaya 

'ı•r!r ~tirrli 'e f'\ ' l"alıihinin arkasm -
dan. ;!HYel i' i d ii~ı·nm i~. ha\ alı. ula~
ıııwl a ·ı ı•n Pi lıir halkonclan ıı;eçilcn 
hir orla\ll )!İnli. Lorıl kapıyı knpac.lık
lan ,.,<ınra. koınis) ırnı·uya, oeağm üze· 
rindi' a · ılı duran tabloya hakmasmı 
i .. arctleıli. 

Lumle). ne göreceğini en elden bil 
ıııcklc ht'raher. yine de şaşırmaktan 

kr:adini alamadr. Zira, dn' arda. Sney
tin kendi,.,ine wrrni~ olduğu 'e ~iın
<li c;antaıla bulunan tablonun hakikisi 
a.:ılı idi. 

Lor<l A rtii r, yine konui<tu: 

Karadeniz mektupları: 8 

Trabzondaki Atatürk köşkünün 
sakladığı kıymetli haflralar 

Ağustos - Trabzon §ehir içe· ı 
risinden· Soğuk suya otomobil il~ on 
bet dakikada çıkılıyor. Yolda gıder
ken iki taraf ta denize doğru görülen 
manzaralar gerçekten çok cazibeli
d)t. Sonra yolun bazı yerler!nde 
çamlar arasından geçiliyor. Ve lstan
buldan giden bir yolcu burada ken
disini Büyüka2ada tur yapıyormuş 
sanıyor. 

Atatürkün köşkü Soğuk suyun 
en güzel bir mevkiindedir. Kö§kün 
etrafı Tahsin Üzerin hususi bir dik
kat ve itina ile süslediği bir bahçe ile 
cevrilmiştir. 
• İhsan Kurtkan ile birlikte köşke 
~eldiğimiz vakit arkadaşlarımızdan 
Salah Yargı, Şekibe ve diğer bazı 
zatların daha evvel vapurdan çıka· 
rak buraya gelmiş bulunduklarını 
gördük. Tahsin Uzer güler y~zl_ü, 
misafirsever ve gönül alıcı halı ıle 
aralarında olduğu halde bahçeyi 
dolaşıyorlardı. 

Yanlarına yaklaşarak selamlaştı
ğımız sırada begonya çiçeklerinden 
mürekkep bir tarhın önünde bulu-

Birkaç gün evvel Patnas nahiye· ı ten sonra bizim de Erzuruma gidir 
cini kaza yapma,k için Vana gidip görmemizi istedi. Orada Ankaranı: 
gelmiş. Burada hükumet konağı, ka· 1926 daki tozlu dumanlı halini, ht 
rakol ile çarşının açılma töreni ya- tarafta yeni inşaat faaliyetini gö~ 
pılmış. Sonra birinci umumi müfet- ceksiniz, dedi . Biz de vaadet~ 
tiş Özmen ile buluşarak müşterek Çoruh dönüşünde Erzuruma k~ N 
İ<tler üzerinde kcmuşmuoıtlar. Bilhassa ı "d ~· b ·· · hallll "' "' gı ecegız ve ugun ın~ .f_ 

emniyet meselesi hakkında kararlar d yv 

1 
olan, tozlar ve dumanlar için e "ıl 

vermişler. Şimdi Erzurumun, Kar h d w b b .. "k rıı 
sın, T rabzonun planları işi ile meş- bir ayata ogan u uyu · 
gul bulunuyor. Soğuk suda şehirci- doğu şehrini göreceğiz. . cıı 
lik mütehassısı Lamberin gelmesini (1) Lambcr Ağu.'itO.'J'lm 27 11C'l fil 
hekliyormuş, birkaç gün icinde mü- giinil Trabzona gr!lmişfir. Pa::ar .t. 

tehassıs gelecek, birlikte Erzuruma Umıımi :J!ii/ctti§ ile birlikte Erzıcl'I' 
gideceklermiş. ( 1) ılan gitnıi§tir. 

1 
Tahsin Uzer bu malumatı verdik- Asım 1J 

~~~------------------------------------------------------------,-.----------------------ı:------------~ 

Türk denizcileri" 3 -J 
galip geldiler 

- . izinkini de yanma bir tutu 
nnz hakalım ... 

• nuyorduk. 
Tahsin Uzer çiçeklerin güzelli~i

ne, bahçenin letafetine hayran olan 
misafirlerini bir kat daha memnun 
etmek için eğildi, türlü begonyalar
dan birer tane çiçek kopararak her 
birimize ayrı ayn hediye etti. 

Lumley ele, küçük bir ba~ ;;alJama
siyle, tekral' çantadan çıkardığı resmi 
hakikisinin yanına doğru yükııeltti. İ-
kisi ele derin hir ı:ıe sizlikle çifte tab
loya haklılar, İki resim tıpatıp biri-

hirinin aynı idi. Hatta, çerc;eveyi in· 
celeyen en kılı kırk yaran bir göz hi· 
le, hangi::inin hakiki, hangi. inin sah· 
te olduğunu ayırmada engin bir tered-
diide dii~erdi. • • "1 • • • 

Lord, uzun süren bir dü§Ünceden 
sonra: 

- Vallahi inanamıyacağım geliyor, 
dedi. 

Ve komisyonc::uya, oeağm kar~ısm· 
daki iskemleyi göstererek .. 

- Otunınuz da,, izah çdiniz ~üt
Ien, hiitün hunları hana ... diye mırıl· 
dandı. 

Lumley sahte tabloyu yine cantaya 
indirdikten sonra olurdu Ye mÜ§te -
rim. diye söze haşladı .. Müşterim, a~ı
rı derecede antika nıerakhudır. Son 
giinlerde bu tahlonuzun bir eşini satm 
alımş. koleksiyonunu tamamlamak i
çin citeki ini yani hunu da elde etmek 
isteyor. Ye zati alinizin, meseli ... 2 
hin 1ngiliz lirası ınukahilinde. bu o

rijinali atıp satmıyacağınızı öğren· 
mek arzusundadır. Bununla bcraher, 
yine ~z bilirsiniz .. Ne münasip gö • 
riir~eniz ... 

Lord Artiir. ~öyle llir baktı, baktı .. 
Ve: 

- Bu harikulade bir iş il&tad, diye 
sesini yiik~eltti. 

Dii:iin<'eye dalmış ~ihi. birkaç da -
kika gfü:lerini kapadıktan sonra, göz 

altından korkarak sordu: 

- :Mesela 3 hin İngiliz lirası iste-
sem .. 

- Eğer hunu miina~ip görüyorsa
nız. hemen te<l 'yt' etıneğc salahiyetim 
var. 

Lord cenapları ~a~kınlrk ~österen 
bir lı ar<' kette hulımclnlar: 

- Hayret, dedi ... Peki müşteriniz, 
hendeki re--min hakiki oldu~unu ne -
reden anlanıı;: ? .. 

- l\laale.8cf. bunu arzedcmivece • 
ğim Lorcl cenapları. zira lıi<" hi.r ma
li'lıııat ı'alıilıi dc~ilim. Ve es~,:,en miiş
terinıin nıalıremi f>ı-rarı olmamakla da 
beraber. kf>ncl i, ini hu huım"ta kafi 
derecı>cle kanaati olduğunu söyleye -
bilirim. 

- O halde. mii~terinizin kanaati 
hPnimkinclt'n Aağlam imiş. Zira, hen 
hu tahlo\lı daima ahte olarak telak
ki etnıi~tim. Aynı zamanda. farzı ma
hal hakiki hil~ ol~n. \'erdiğiniz fiyat 
kader d "~P.rİ olaı"•ğrnı sanma)oruın .. 
En•t., rı>~inıılen pPk o kadar anlamam. 
Lakin , lın t•ıhlonun dolu fiyatı bin in· 
gilizdir. Fazla etmez .. 

Lumley. dudaklarında yayık bir te
bes~ümle, bir nükte yapmak istermiş· 
çe ine: 

- O halde resmi 100 İngilize ala· 
ym1 Lord cenapları, dedi. 

~Arkası var), 

Sonra köşkün dahili kısımlarını 
gördük. Bilhassa Atatürkün çalışma 
odasında durduk. Atatürk T rabzona 
son ~elişlerinde burada oturmuşlar, 
buradaki yazıhane üzerinde çalışmış
lardı. Herhalde bu odada, bu yazı
hanede yüksek varlıklarından pek 
kıymetli bir hatıra bırakmışlardı. 
Tahsin Uzer de her yerden ziyade 
Atatürkün bu odadaki kıymetli ha
tıralarım olduğu gibi muhafazaya 
calısıvorrln 

Atatürk bu yazıhanede çalıştığı 
zaman sol taraftan bahçeye açılan 
pencerenin pancurlarmı kapattırmış, 
buradan fazla ziya girmesini isteme· 
miş. Onun için Tahsin Uzem emri 
ile pencerenin o gündenberi o vazi· 
yeti hiç değişmemiştir. 

Yazıhanenin üstünde duvara bir 
seccade asılmıs. Seccade üzerinde 
kalemle resmedilmiş bir levha kaaar 
güzel dokunmuş bir (Çanakkale) 
haritası var. Seccadenin üstünde 
Atatürkün gü~l bir fotoğrafı Türk 
bayrağına sarılmış olarak duruyor. 

Nihayet yazıhane üzerinde Tahsin 
Uzerin vazife haY.atma ait en kıy
metli bir mükafat bulunuyor: Ata
türkün son Trabzon seyahatleri es
nasında kendisini taltif eden bir ya· 
zılarr. Büyük bir itina ile çe;çevele· 
nilmiş olan bu yazıyı aynı zamanda 
tarihi bir vesika olduğu için buraya 
naklediyorum: - ~ •~ 

Şark vilayetleri ilfii.ncii ·umumi 
milfetti.şi Tahsin Vzer'e 

Trabzon 12/ 6/ 1937, Saat 12 
ıEkselanı, 
Sizin mmtakamzı görmek ve ora

da bulunmak için dütündüğüm 
pl~n1. ~öre cok SfÜnlerin P.Cçmesi tah 
min olunabilirdi. Ancak benim mü
f etti,lik mmtakanrzm icine gmıeme 
mevsimin müsait olmadı~ı ve bu· 
nu karştlav"n senin cok geni, ve 
yüksek tedb1r ve zekana tetabuk 
eden vaziyetJ~n T rab:7.nnd" <"ördük
ten sonr"' artık bir dakika dahi seya
h.,t ve ikametimi uzatmakta mana 
gönnedim. 

Sizi takdir ederek ve sizinle 
iftihar ederek T rabzondan şimdi ay
nlıyorum. Ben ayn)rrken ıen Trab
zondan bütün şark vilayetlerine be
nim derin muhabbetlerimi ve Türk 
sarkın 18 sene evvel bana s:tösterdii'i 
itimadı daha yüksek ve daha feyizli 
kuvvet ve kudret membaı olarak 
t .. ",rJ.;y"""r onlara benim tarafımdan 
bildiriniz. 

K. Atatürk 
Üçüncü umumi müfettişi böyle 

ele geçirdikten sonra ondan kendi 
miifettişlik mıntakasr hakkında ma
lumat istememek bir gazeteci için 
mümkün olabilir mi? 

Tahsin Uzer kısaca anlattı: ., 

Limanımızda bulunmakta olan l 
İngiliz filosu futbol takımile, deniz
cilerimizden mürekkep bir takım 
..J::- T"""t,..,.:rn••,..,.1-. .... ,.ı- 1 ............... 1 ........... l .... -

filomuzun Malta ziyareti esnasın 
da Maltada Ôynanan maçın revanşı 
mahiyetinde olan bir müsabakayı 
seyir için Taksim stadında oldukça 
kesif bir kalabalık toplanmıştı. Türk 1 
ve İngiliz bahriye bandoları da stad-
yoma gelmişlerdi. l \11 

Oyuna tam saat 16.30 dl\ ba!'llan
dı. Muhtelit gemilerden secilen Türk 
takımı şöyle teşekkiil etmişti: 

Ekrem • Hasan. İbrahim - Fethi, 
Bilal, Nuri - İsmail, Hakkı, Adnan, 
Kemal, Tayyar. 

1 Iakem bir lngilizdi. 
Birinci devre tamamen Türk de· 

nizcilerinin hakimiyeti altında geç
ti. lnnilizler bütiin Şlayretlerine rağ
men bu hakimiyeti bertaraf edemi
vorlar. F Akat bir defans tesis ederek 
~ayı yaoılmasma mani oluyorlardı. 

Bu devrede Türk denizcileriT': • 
cıkardıkları oyun cidden güzeldi. 
Her verilen pas mutlaka yerini bu
hıyor ve ayaktan ayağa giden pas 
oyunu birinci sınıf bir futbol takımı 
nın manzarasını veriyordu. Müda
faa, ve muavin hattı ile hücm..,., 1 .--ttı 
arasındaki anlatma ve ahenk de mü
kemmeldi. 

fngiliz tcıkımt, bilhass.ı hücum 
hattında pi~kin oyunculara malikti. 
Topu kapar kapm .. •: derhal tehlikeli 
vaziyetlere ~irivorlar ve daima fırsat 
kolluyorlardı . Nitekim Türk denizci
leri bütün devrede hakim oynadıkla
rı, İngiliz denizcilerinin kalesi öniin
den ayrılmadıkları halde otuz dör
düncii dakikada bri gol yediler. lngi
lizlerin kalesi önünde ofsayd bahsin
de pek titiz davranan hakem, lngiliz 
sağicinin iki müdafiin arkasında al
dığı bir pası sıkı bir şütle Türk kale
sine tıkmasma ses cıkarmadı ve ha
kim oynayan takım bu suretle bir 
sıfır mağlup vaziyete düı,tü. 

Devrenin mütebaki kısmı yine ln
giliz kalesi önünde geçti. Fakat ha· 
kem ofsayd kaidelerini o kadar mu· 
taassıbane takip ediyordu ki Türk 
muhacimleri sayı çıkarmak imkanı
nı bulamadılar ve deVTe bu şekilde 
nihayetlendi. y 

İkinci devre, yine Türk denizcile
rinin tazyiki altında geçti. Bu tazyik 
sekizinci dakikada ilk semeresini 
verdi. Ve Kamilin bomba gibi bir 

B •. k 1 b •. ..k Jllll~ u ıeş e agu of 
vaffahiyet hazanı~d01~ 

Bükreş, 4 (A.A.) - . ~~iJdir'' 
Ajansının hususi muhabırı ,. 

lıJJ I 
yor: 

Dün Bayan Af et ant~;t1Jr~ 
seksyonunun içtimamda 2d l<İ te~: 
kadmı kafataııları hakk~Jl ;,.t bi.I, 
kikatını izah etti. Bu ıı3 d•· ı;ıı 
yük alaka ve takdir uyandı~d:J t~; 
gün de arkeoloji seksyonııf·~)İ~e 

ı "k "' . ti rih kurumunun arkeo ~J'. ..,etı' t 
ti ve elde ettiği son mubıJfl ~ıı11'1!,. 
ler hakkında mufassal . 'İet ı?11ı 
verdi. Projekayon ile resıtı1 tice''ıı· 
terdi. Son hafriyatın re Jitıfe,, 
te~hir etti. Derin dikkft ~ıyet_!i· 
di ve çok büyük muvaf a. ııır''ti" 
zandı. Pr. Pittard heyeti J.fe ~ 
yeye bir takrir vererek ~ıı;,,; , j1' 
kongrece tebrik ve takı:t~Jer'1ıı 
heyeti umumiye leşe ·f etti· ,.I· 
kendisine tebliğini tekh 1'! ı~ 
teklif tek bir itiraz ohn• 
kıtlarla kabul edildi. 
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EHiR HABERLERi 
Son hi • . . ~ Yazan: 5. Gaz8'f n 

hakınıın r ~y _ıçınd.:'. •.ns~nlıgın akıl I filin hükumetin lusdığmı. heyecan~ 
Çok İtir~an ıf.laı, .~ttı~ı~ı goı;teren, hir- geldi~ini, küplere bindiğini duyuyo 
dt\·Jetler ~elırdı. ~rıh uf aklı bütüıı ruz. Ru telgraf cakaamm ark.atından 
l"i altın' hır korku sıtmasının nöbeı-/ da bilmem nerede bir vapurun d~ha 
tat, kab <la çırpmıp duruyorlar. ~Ia- torpillendiğini, tonlarla aJ~tenne, 

Ucretli 
lar 

memur-
• • 
ıçın 

lngiliz filosu 
BugUn Moda koyun· 
da deniz yarışları 

yapılaıcak 

Tevkiflıanede 
cinayet 

Beledf rede bir tea
vln sandığı kuruldu 

Fırıneı JAz Maksud 
çolak Fevziyi öldürdü 

lıl ı,,.. us~ andırıyor. Uykuda agır- mal olrnu• yüklerin, yüslerce ınsanla 
ltı -ınc·a ın ı k " dn:ii " oku-'&, k san nası aı;anıaz, tuta- birlikte dal~alara göıniil u.,..nu 
leıı d 0

' alayanıazsa, lm~in uyanık- yoruz 

Belediye ve huıuıf idareden mü-
t91elddl idare te9kilibnda ve be· 
Jedi1eye mülhak bütce ile idare o
lwıan müeaıeaelerde ücretle çalı
fan ·memur ve müıtabdemlerin 
tekaüt hakları olmadıiından dola
yı ihtiyarlıkları ve mal4li1etleri 
zamaıunc:la pek elim vazi1etlere 
diiftükleri 16rülüyordu. 

Limanımızda misafir bulunan ln
giliz filoıu amiralr Vels ve subayları 
şerefine dün gece. lngiltere maslahat 
güzarı B. Morgan Beyoğlundaki se-

Dün aaat 12 ıularrnda, Jıtanbul 
tevkifhaneıinde bir cinayet itlen· 
mittir. Kati) bundan üç ıene ka· 
dar evvel, rene bir cinayetten do· 
layı tevkifhaneye getirilen ve ev· 
rakı temyizde bulunan fırıncı Laz 
Maksuttur. 

•Hak ~ t:pkı öyleyiz. Şimdi Akdenizi Ha~dudluk devJetlfffti. Nerede is~ 
~l'İlıin u lak etlen deniz hayıludluğu. 'u na~usımzc; baskınlar için yenı 
ta8tla f'n karanlık çağlarında hile kahramanlık madalyalan basılarak. 
lıtr. ""nk~ayan alçak ''e kfütalı bir sur- kor~a 1 ··~ıs)erine takılacak, 
L r,8 ııl .ı k ~ n arm go~.. b. I 
'4t h *'" oe orsanlar varılı. Fa - Vic 1 1 b L-dar sefil ır • ta-

faret binasında bir suvarc vermiştir. 
Donanma, harp filosu kumandan 

larımrz, vali, mevki kumandanlan ve 
diğer yüksek erkanunızm da davet
li olduğu suvare pek samimi geçmiş 
tir. 

Cinayete kurban gidense birkaç 
defa tevkifhaneyi kaçakçılıktan 
dolayı boylamıf, yatmıt çı.lmııı ve 
tekrar ayni ıuçtan orada bulunan 
Unkapanh Çolak Fevzidir. 

' 

Unlar k il 1 •. . .fan arm u .. 1 ... .._ 
• rrJa k " e erını koltuklarına lrıı al .·· '"dükten sonra ge ecege u 1 r, apk l ki k '• ıp 'uru k d' Bu vaziyet karıııında belediye

ce bir yardım teıiıine karar ve· 
rilmiı, meaele tehir mecliıinde 
röriifillmiif, 937 ıeneai bütçesin· 
den on bet bin lira aynhnıftı. Ve
kiJler Heyeti umumi meclisin ka
rarını tudik etmiıtir. 

e tıfıık ara ~~y~a ı a(lırgalariy- midle b~mak, aptalhim ta ıu en ı-
l'llrlardı.tız cuJar ustuncle çalkanıp cin- si olur. 

Bugün lngiliz ve Türk donanma· 
!arının iştirakile saat 14,30 da Moda 
koyunda kayık yantlan yapılacak
tır. Harp filomuz kumandanı tuğ 
amiral Mehmet Ali, saat 19 da Ya
vuzda muh·uebe kruvazörümüz de 
mükeUef bir kokteyl partisi verecek
tir. 

}(endi k· 1 k 1 1 Akd . b" ük' bir yarı gibi kanr l>trJ, . an ı ı ıç anndan haııka si- enız uy J d 
ı.. rı \·okı lJ · > ,_·or. Henüz .ftu yın kamer ~me .. en 

Fevzi aöylendiiine ıöre bundan 
bir ay kadar evvel de nitanlanmıt 
veya evlenmittir. Cinayete ıebep 
olan münazaa bir koiutun bada
nalanmaat yüzünden çıkmıttır. 

··••lı · . u. cp~ınin kam lıelil. L • 
"- ganı ı bir çare bulunmaua. oo• r•. m gun-
~~rrı I lltf't -ayı ırdı. Her namuslu lf'rd~ artık her ,eyden (lnııdı .k~mek 
idi. ' 1*'r de, let, hunların dü~manı ı -n t 

~ lazımgelecek. Bütfln bun ar, .-;u.r e Y~ 
t lasıı d 1 lanmm daha k"'"ilkke11 baır.ezı)medı-
qjçhı·r a a arın koylarından ha.-.ka ~ li'::: iL 
1. ... Ye rl 1 " ii irin hövle ızıttdar. ~er 1 • azgın· 
~:"Ç,a~I r e larınamazlarılr. Zindan 1 k " hl ·d ... gf1n devletler elele ve-

Bunun üzerine belediye daimi 
encümeninde bir de talimatname 
hazırlanmııtır. Talimatnamenin bi 
rinci maddeai fÖyledir: 

Yarın T arabyadaki T okatliyan 
otelinde donanma kumandanımız 
tuğ amiral Şükrü Okan, bir ıuvare 
verecektir. 

Sabıkalr Laz Mabut aralarında 
çıkan konu'flll& neticeıiyle aaabi
letmit ve kıaa bir bofutmadan 
ıonra cebinde bulundurduju tah-

~ llıa~rndan ha~ka, kiırre, onlara ' ,. an ıgr 
kt L"tı'J az,. yardım etmezdi. Karada rerek: rd '--
liı.... ~.. h 1 - Otur oturdoiun ye e yoıu•: 
~ı ' ır ıırl'.>ız, bir dolandırıcı . • n"ne yurdundalu 

"Beledive ve huıuıi idareden 
müteıekkiİ mahalli idare merkez 
ve ıubeleriyle belediyeye merbut 
ve mülhak bütçe ile idare olunan 
müe11eıelerde kadroda ücret fa· 
11Uannda yazılı hizmetlerde üc
retle iıtihdam olunup tekaüt hak· 
kı olmıyan müıta!ıdemlere mahauı 
olmak üzere bir ıandık teıkil e
dilmiıtir. 

min edilen ma~al ayaiı demiri i
le Fevziye aaldırmıf ve olanca kuv 
veliyle bu demiri Fevzinin boynu
na indirmittir. 

L-' ••nanflt7. tak· J J k 1 ' emper~·ahzm tacı ye •.• , ~la J • 1P er e o,·a anırsa. . _1 
~le dt ı' 8 denizde (iyle kovalanırlar, kuhhr.leri. ıenin kaıanı ~nns .. 

Yeni tutun maheuıo 

liıı ~. galara ~iimüliirlerıli. De•elerdi, ortalık ıütlnnan keeı!e· 
':•: n~ a~lanarak haldir, ki bu rekti. Bugün de bili nkıt ~çmemır 
~ftr g nıılnıne Uınanlarmr açan tir. Tamuslu de,·letler kara ,.~.deniz 
'8r a .silalı, torpil, top, henzin k<i: lıaydudlarına kartı birletmehdırler .. 

Ege mmtakasmda havaların çok 
müsait gitmesi yeni tütün mahsulü 
üzerinde iyi bir teıir yapmJflrr. Bu 
cümleden olarak mhaıulün yaprak· 
lannrn birdenbire geniflediği, yeni 
sürgünler verdiği ve nefueti temin 
edecek iyi neticeler alındığı görül
müştür. 

Fevzi yt'difi darbe üzerine önce 
yere yıkılmıt ıonra da yaraıını tu· 
tarak ayal• kal1'mıtbr. Demir 
F evzinin kan damarına rutJamıt· 
br. K<'iutta bulunan mahkumlar 
araya ıirmiılerdir· Büyük mik • 
yuta kan kay beden Fevzi iki ki • 
tinin yardmıiyle tevkif hane hu • 
tahancıine götürülmüıtür. 

~;Y:tT"~e~ \'Pren de\'letler \'a,rdır. yarın da avnı ıey yapılacaktır. Fakat 
~mı erını alkr~fayan riitheli "ller, belki daha ~rr ve feııa JAfllar. altm~~· 
''ar arrnı kutlayan mf'şhur ağız _ Şu halde ne diye botuna vakıt geçırr 

·~ · Arada srrada, falan milletin. 1 ı 
Sandıiın aermayeıini tU gelirler 

tef kil edecektir: 
Q, ~y~o~r~a~r~ ... :..__.--..----:--------

f il ı a g bu ı n u nd e bu Yunan denlz•llı lıemflerl 
A - Bu ıibi hizmetlere tayin 

olunacakların ilk tamam aylık üc· 
retlerin den bir def aya mahıuı ol
mak ve altı takıitte kesilmek üze
re tevkif olunacak yüzde elliıi. 

Ege mrntakasmda yapı1an ikinci 
tohumun da, bu sene o mmtakanın 

.,.~ce eğlence var ı . ,..ıc111nu 
~iu~ Hava Kurumu Eminönü Yunan .uJannda deniza]tı ıemi1e-
~ı,, ~afından, Hava Kurumu rinin talim ,.Jıa1an ile bu aahalarc:la 
~ll°"ı bne, Sarayburnu Park ıa· denizaltı pmilerine teadüf edildiği 
~•te t:d~ bu gece için bir müaa· zaman alınacak tedbirlere dair Yu
~Miiı rtıp olunmuıtur. nan hükümetnce bir teblii nqredil· 
~ "· ~~erede muhtelif varyete mif, bunun bir ıureti lıtanbul deniz 

B - Talimatnamenin men yeti 
tarihindea1 itibaren bu müıtahdem 
lerin ayhklarından keıilecek yüz. 
de betler. 

tütün rekoltesinin 25.000.000 kilo 
kadar olacağı kestirilmiftİ. Geçen 
yıl Ege mrntakasmm rekoltesi 30 
milyonu mütecavizdi. Şimdi ikinci 
yıl Ege mmtakasının rekoltesi 30 
olarak rekoltenin 30-32 milyon ki
loya kachr yükseldiği keıtirilmekte
dir 

F ~vzi butahaneden içeri ıirer 
ıirmez yüzü koyun ameliyat ma • 
1&11 üzerine kap:ınmıt ve o daki • 
kada ölmüttür. 

C - Ocreti artanlardan bir ev-

Hidiaeye hemen müddeiumu • 
mi muavinlerinden lhaan el koy· 
muttur. _ 

P.t~raJ S • ., • ·- - -- .: ...... -" -:~;..&:;~; ... _;.;....ı • ..:ı-: • .;. 
~-~ıııe:rı,. · Atill.i revüıü ve da· Bir aya mahkO :n oldu ÇsütÇ~~j;°!;6,;h"ie;i:~';.h. Evvelce dönüm batında 40-42 

Sanaylcller M ıetlyorler? 
Sanayi birliği, ,ehrimizdeki sana· 

yicilerin dileklerini ayn ayn teabit 
ebnek üzere bir program hazırlaya· 
rak alikadarlara tebliğ etmiıtir Bu 
programa ıöre yarından itibaren 
her ıün bir aanayi ıubeaine menıup 
sanayiciler birliğe gelecekler. Birlik 
reiıi ve umumi katibi Halid Güler 
yüzün &.,kanlığm<f. toplanacak.lar, 
dilekleri tetbit edilecektir. Birlik ida· 
re heyeti aanayicilerin dinlenmeeini 
bitirdikten 10nra fevkalide bir top
lantı yaparak bütün dilekleri bir ra· 
por halinde tanzim edecek ve lktısat 
V ekiletine gönderecektir. 

~'l'ÇoJc f enın zengın olmuı için 
d U..ıııe:dakarlıklar yapdmıtbr. 
'teL. e ıabaha kadar devam e· 

'llır. 

~.8•Y Abidin Ozmen 
' ... l\'t .. dd . 
d~ ea u ettır şehrimizde bulunan 

" ~~kt~r .B. Abidin Üzmen 

Fatihte hayvan hutahaneai ha· 
demelerinden Muıtafa evvelki ıe· 
ce belediyenin çöp bmyonlann
dan birinin liltilderini ke;erken 
yakalanmıf, mahkemeye verilmit· 
tir. 

ıuı ücretler mecmuunun yüzde i- kilo vereceği görülen yerlerde mah· 
ki buçuk niıbetinde her ıene büt· suldeki inkişaf neticeıinde 60-65 ki· 
ceden yapılacak yardım. 1o mahıuJ almahileceği görülmür 

H - Bu paraların faizleri. tür. 
Sandık relirJeri belediyeler ban Ege mmtakuı, en fazla tütün 

kaıında ıaldanacaktır. istihsal eden mmtaka .olduğuna na-
Sandıktan iıtifade etmek için zaran §U neticenin umumi rekolte 

talimatnamenin meriyete rirdiii üzerinde müessir olacağı muhakkak 
tarihten itibaren en az on bet ıe- sayılmaktadır. •re gıtmıştir. 

Muıtafa bir ay hapae mahkGm 
olmuıtur. 

ne hizmette bulunmak ıarttır. An- ------------

1 
lstanbul Belediyesinden: 

1t,.• ..._Daimi EocOmenln 10-8-987 tarlbll 
de tarife lstaobul BeJedlye sınırı için• 
ee sırtta, omuzda ve bati• her nevi a,r• ve gıda maddeleri taıınması ve 
a. •lrnasının yasak edlldlğl evvelce 

2 ıetelerle JIAn edllmlttl. 
>o· ..._ Bu yasak Emf nllnD, Fatih, Be
~ fllu ve Be~ıJktaf Beledlye ıabelerl 
te:••kalarında ı Blrloclteırın ve dl· 
1 1 BeJedlye Şubeleri mıntakalannda 
fıtt~ılbclteşrln tarlblerlndeb itibaren 
8 k edilecektir. 

ıe;1-- Bu tarlblerden sonra tatıma lt
teıa ve seyyar satıcılık mazbut ve .-un· 
••taı 111 el arabaJarJJe vtAya motllrld va· 
lcqro arıa veyahut elde ta,ınablleeek 
ı k kaplarla yapılacaktır. 

ile~·) Eld~ taşımak suretlle satılan her 
a-111 eşya ve gıda maddelerloln bunla-
ı,. .. ~evı ve mablyetlerlne uygun kap-
3 ~inde buJunduralması JAzımdır. 

ll~k ......... Yukardaki bDkftmlerJn tatbikine 
ea az zaman kaldıj'ından alAkadarlar
ffld bfflbrnek ve lcabeden vasıtalar tim• 
"• en hazırlanmak· flzere keyfiyet tek· 

r lfftn olunur. ''0., "0867,. 

cak bu müddetten eYYel her ne 
ıebeple oluraa olaun kaydi ıilinen
Jerin yalnız terkettifderi yüzde 
betler faiuiz olarak kendiJerine 
verilecektir. 

( Poıısta f 

Merdivenden dü----Balık bolJaşıyor 
Balık tubna mevsimine tamamen 

girmiı olduğumuz cihetle bütün ba
lıkçılar ağlannr tamir ederek balığa 
çıkmağa bqlamıılardrr. Alakadarla
rın verdiği maJUınata göre; bu yıl 
balık pek bol olarak tutul~caktır. Son 
yağmurlardan sonra boğaz mıntaka· 
11nda lüfer ve bilhassa palamut far 
ı .. tutulmağa bqlanmıştır. Lüfer ve 
palamut timdi Karadenizden kııla
mak ve bu suretle yumurtlamak 
üzere Marmaraya gelmeğc baılamıı 
tır. 

Lüferin taneıi 60- 100 kuruı ara· 
ımda sürülmekte, palamutun çifti 
iıe 5-7,5 kurut aratmda aatdmakta
dır. 

şen kadın f l{~&I.& & 
Sultanahmette Küçükayuofya- ___ ...___.iiıııiiilı.-.iiiiııiiiiiiiiilııııiiiiiiıiiiii.ıııi.._ 
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marada oturan Ayte adında bir • ;:u..t ~ c.w ea,yar puarrteaı ıu. 
.kadın eYİn üıt katma çıkarken a· nu §ehrtmtse seıecektir. 
yafı kaymıf ve merdiYende., a~- •Kırk~• euıarı ourinde tetkikler yap 
fıya yuvarlanmıfbr. ı mak Uııen bir JcomJayoa tefkil edilmifUr. 

Yaralı kadın kanlar içinde te • • Kal tepeden Kartala kadar olan yolun 
davi edilmek üzere Cerrah da utaıt olarak yapdmuı ıııne blrkaı; rtın• 

p&fa kadar bqlanacakbr 
hutahaneıine kaJdırılmıttır. · 

Alaak yUzUnden • lku..t vekaıett denız mueaeeeıertnfn 
tekaüt kanunu tatbücaWe meııuı olmak U. 

Bebekte oturan ıütçü Aılan ile 
Dimitri alacak yüzünden ka vıaya 
tutufmutlardır. Aalan, dirhemle 
Dimitriyi batından yaralamııtır. 

Tramuay Camını Kırtlı 

sere tıU Jı:omi8yoa kurulmUflur. 
• Killi mQdafaa vek&lett taratmdan An. 

karada tıuıunan İran heyeti §eretlne dün bir 
styafet TerlJmlftlr. 

•Ziraat umum mUdUrü Abldinln !auta e.. 
deeelf .ılylenmektedlr. 

Bundan birkaç gün ı:vvel havala· 
rm biraz bozma11 yüzünden palamu-
tun çifti 18 kuruşa kadar yükıelmiı 
ise de dün yine fazla balık tutuldu· 
iundan fiyatlar tekrar dütmüş ve 
P8Lunutun çifti J kuruta kadar sa· 
blm11tır. 

Bu bolluk devam ettiği takdirde 
balıkçıların bu yıl yüzleri güleceği 
muhakkak .. yılmaktadrr. 

Jçerenköyüne bailı Bakkal kö· 
yünde oturan Cemil evvelki rece 
aarhoı olarak Bo.tancı tramvayı 

ile Kadıköye ••lirken yolda cebin
den çıkardıfl bot rakı titui;i dı
fan atmak iıtemit, tite cama raıt
ıeJerek kırmıftır. Cemil yakalan
mıtbr. 

• llanıf&l Fevzi Çakmak latlrahat için A. 
c:lananm BrUcek yayluma gidecektir. 

• Geçen bir hatta içinde ~mrük muhataza 
teıkll&tr lklal ölU kırk kaçaktı , sekiz yUa 

altmıı bir kilo gümrük kaç~fı, yirmi altı kt 
lo inhisar kaçağı, bir tutek, sekiz mermi, 
kırk bir TUrk llruı ile sekiz kaçakçı bayva 
nı ele l'eçlrmJ,Ur. 

• Dün ubalı ,.hrimladeıı hareket eden 
Ttırkkuıu tUoau Buruya ve oradan da !&mı. 
i'e gttmııttr . .Bug1ln bmfrde bir bava pnlllf 

Jktıaat Vekaleti baldcçılığımızm 
ihyaar için projeler hazrrlamağa ba,
lamııtır. Memlekette tutulan balık
lann satılmaımı temin etmek ve faz 
la tutulanlannı denize dökmekten 
kurtarmak için eaulr tedbirler alı
narak konserve fabrikaları, avnca 
fakir balıkçılara kredi yapmak Üzere 
baLkçdar benkaar kurulacaktır. 

Kalbl durdu 
yapılacaktır. 

Evvelki rece ıaat 21 de Kadı- • Bunıada Beledfyea.ln Hayvan pazan ko. 
Al J rucuau Huan Tahain, Mubaha clvarmda 

köyde tıyo afzınd,a yaılr bir a· berin• dofrU gelen b!r otobUaten Urkerek 
damın diltilP öldilfü rörülmüt, tah kaçmak ütemlf, bu sırada yere düt.rek öl. 

kikat yapılınca, bunun Ankarada mo,ttır. 
Atatürk hulvannda Kutlu aparb· • &>n 24 aaatte oeJırimlzde 8 ttto vakuı 

d tu üt' •--. •-- seroımu,tar. . man a o ran m eaaıt aayma· • A.nlrarad& dllnya ttkonmu kJrmalc illere 

kam Ali oldufu an.latılmqtır. pl&Dörl• Jı.avalumrf olan pilot Ali ROIC'&r 
Kaymakamın kalp ıekteıinden k..Odflt ıçm H saat 80 dak1ka havada kal. 

öldüfü teabit edilmiıtir. dıktu soara ımm,ttr. 
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-·-Kôlsıiz biiciıksiz- ·flikage: 
b . -·---·-- 1 
ır marangoz Para ile-safi lan par~ 

l\1ükellef bi .. Amerikalı salonu. 
Ev sahibi bir kadın. Kocası vaktile 
bilmem ne kralı imi~. 

s, 
leriıı 

dıı. 1 
her ' 
OrıJl.I 

llıey, 
)"apıı 

de ı 

Çete reisinin cenazesi 
törenle kaldırıldı?! 

Bahis tutuşmanın fenalığından 
bahsediyorlardı. Şikagolu bir genç, 
yemek yedikten sonra, ata binip 
parkta iki dakika içinde iki tur yapa
cağını iddia etmiş . Bahse girişmiş. 
Ata binmiş ve .. Kan boğmasından 
ölüp gitmiş. 

- Bahse tutuşmak kadar aptal· 
ca iş olmaz! 

Anlatan: Viı~ 
dır. Buradaki öbek öbek paralar ka.: 
para olacak. Öyle yal Bu fakir ~ 
f etli adam bu kadar parayı ner 1. 
bulacak l Bunlar sahici para olsa1~ vela gider kendisi harcar. Bu kı 
gezmez .. Lordlar gibi yaşar.. Ht 
insan deli olmalı ki 5 dolan 50 çe~ 
yani onda bir kıymetine ver$ 
Para ile para satılır mı hiç!,, diyor 

•'t: 
ve k!mse bu avaz avaz bağıran 
tı,, cmm yanına yaklaşıyor. . 

Biraz sonra hadiseden Poh9 
• ~aı 

haberdar oluyor, geliyor. Herke.'bl tirıı 22 Temmuz 1932 pazar gü· ı 
nü akfamt aaat 10 sularında 
öldürülen "l Numaralı Halk 
Düşmanı,, Con Dillingerin 
cesedi üzerindet Şikago mor· 
gunda otopsi yapıldı ve bil· 
hassa, parmak izlerinin ope
rasyonla nasıl ve ne dereceye 
kadar deği§tirilebildiği, mü
tehassıs/arca uzun uzadıya 
gözden geçirildi: 

Uzun süren bu tetkikattan son
ra, Con Dillingerin cesedi, akraba· 
ar tarafından hasıra sarılmış ola
rak teslim alınıp, doğduğu yer o
lan Mursvile götürüldü. 

Elbise giydirilen cesett tabuta 
yerleştirildi. Ondan sonra da, hem 
tiresinin İndiyanapolisteki evine 
naklolundu. Oraya akın akın ge
lenlerce ziyaret edildi. Aşağı yu
karı 3.000 kişi, üstü açık tabutta 
yatan Con Dillingerin önünden ge
çerek, kendisini gördü! 

Sonradan '' 1 Numnralı Halk Dü~· 
mmu H unnmınr alan Con Dillingerin. 
miidlıiş f anli_yl'tinin illi ::.amanlarrnda· 

ki karal.·tcristih bir pozu! 

Gömülme töreni, bando matem 
havası çalarakt rahip Filmorun İ§· 
tirakile yapıldı. Dünyevi ve uhre· 
vi merasim yerine getirildi. "1 Nu
maralı Halk Düşmanı,, sayılan a· 
damın "istirahati ruhu,, için dua
lar, göğe yükseltildi! 

Hükfunet makamları, bütün bu 
merasime hiç bir müdahalede bu-
lunmadılar. Con Dillingere bu su
retle cenaze merasimi yapılmasını 
grotesk telakki edenler bulunmak-

ber t hemşiresi ve akrabası 
r ~' ~ıJmurnr istedikleri şeyleri yap 
makta tamamiyle serbest bırakıla
rak, istedikleri gibi hareket etti
ler ! 

Con Dillingerin ölüm töreninde 
n~hani merasimi idare eden ra-
hip Filmor, sene!erce evvel onu 
vafti~ eden din adamıydı. Ceset, 
İndiy~napalis!e Krovn Hil mezar
lı(imda toprağa indirildi. 

Merasimdct emniyet n:emurla-
rından bazılnrı dn ha~ırdı. Bun
lar, sağken kendilerini son derece
de korkı::tmuş ve cck uğraştırmı~ 
olan müthi~ gangsterin teşyiinde, 
onun ciost ve arka'Cin~iarmdan bir 
kaçınrt çete me~ısuplarmdan bir 
kısmım görebil~eklerini kuvvet -
le sanmışlardı. Geliılerinin sebebi 
de, buydu. Onların yakalarına ya· 

pışacaklardı. Fakat, yanılmıılar· 
dı; çete mensuplarından hiç kim
se gözlerine ilişmedi! 

Orada çetecilerden bir kaçını 
görebilecekleri düşüncesi, Ciy -
men Hollisin kafasından çıkmışb. 
Kendisi oradaydı. Cecet gömül
dükten sonra, yanından ayrılmaz 
arkadaşı Kavli ile beraber mezar· 
lığı terkederken, durdu, arkasına 
baktı ve dişlerini gıcırdattı: 

- Kavlit dedi, bu mezarlıktat 
Amerikanın üç cümhurreisi mua-
vini de yatıyor. Hendrikst Feyr 
bank ve Marşal. 

Kavli de, lakayt bir tavırla, ho
murdandı: 

- Saygı değer zatler için hoş 
bir komtuJuk, doğrusu! İhtimal 

bundan böyle, bu zatler, tecil ve 
af hususunda acele eden valilere 
hortlak teklinde görünürler! 

Bu sözle; vaktile, durup durur· 
ken Con Dillinger hakkında tecil 
ve af kararı veren Mişigan valisi
nin bu düıüncesizce, hesapsızca 
hareketine bir kere daha dokunu· 
luyordu. Onun, ortada makul ve 
mantıki hiç bir sebep yokken, "it
kembeikübrasındant, ve "bol ke
seden,, böyle bir karar verip te iı
rarla tatbike yeltenmesi, itte "1 
Nunıaro.lı'l lal~ 009mcı.rn11 ~n r•t;, 
ni~ıine ve kıyasıya mukabil faali
yet göstermesine yol açmıttı ! 

Evet, belirtilen bu hususa do • 
kunmakt kesenkes yerindedir; dü· 
şünüp taşınmadan verilen karar
lar t işte böyle "kıyasıya aşırı ve 
aykırı,, neticelere sebep olur! 

Kolları olmayan ve ayaklarım 
el gibi kullanarak. resim yapan res
samlardan bahsederler. Fakat, hem 
kolu, hem bacağı olmayan bir maran 
goz olacağını düşünebilir misiniz) 

F ransada bulunan "gövde 
adam,, böyle bir insandır. Anadan 
doğma kolsuz ve bacaksız olan bu 
adam. bugün 58 yaşındadır. Bu ma
rangoz küçük bir kasabada, çocuk 
oyuncağı olarak küçük sandalye, 
araba gibi şeyler yapmaktadır. 

Gövde adam kendisine göre yapı
lan bir masada ~alışmakta ve aletle
rini çenesi ile kullanmaktadrr. 

Kendisi nasıl "icrayı sanat,, etti· 
ğni şöyle anlatıyor: 

"Evvela tahtayı dişlerimle tuta
rım, masamın üzerine koyarım. Son
ra yine dişlerimle kalemimi alırım, 
gazetenin Üzerine, yapacağım şeyin 
parçalarını çizerim. Sonra dişlerimin 
arasına bıçağımı alırım. Onunla tah· 
tayı keserim. 

Bundan sonra, sıra ile, çivi ve çe· 
kiç dişlerimin arasına geçer ve bu 
suretle marangozluk ederim. 

Hen anadan doğma böyle bulun· 
maktayım. Doğduğum zaman dok· 
tor üç defa zor yaşayacağımı söyle· 
miş. Halbuki kendisi ölmüş bulunu
yor, ben yaşıyorum . ., 

Bu adamın dişlerini ve çenesini 
el gibi kuJlanarak yaptığı oyuncak 
eşyalar F ransada <;ok meşhurdur ve 
bahalı bahalı satılmaktadır. 

Con Dillingerin gömüldüğü gü- ---....,.....----------
nün ertesi günt zabıta memurlarıt Yedek 
ne olur, ne olmaz, diye mezarlığa 

ıöyle bir uğradılar ve ... Bir de ne Ögv retmenler 
görsünler? 

Con Dillingerin mezarı üstünde 
bir pusula! 

Bir kağıt parçası ! 
Ve bunun üzerinde de, şöyle 

bir yazı: 
Con, ben onu ıahn alıyorum; 

var ol, koca delikanlı! 
C. H. 

"Ben onu satın alıyorumn cüm
lesiyle ne denilmek isteniliyor, ne 
murat ediliyordu? Ve bunu bura· 
ya bırakan adamt kimdi? 

O cümleden :nana çıkarılama
dı. imza yerindeki "C. H.,, harfle
rinin, çeteci Con Hamiltonun adı-
nın ilk harfleri olmasına ihtimal 
verildi. Fakat Con Hamilton yara
lanarak ölmüş ve gömülmü' değil 
miydi? 

Yoksa hortlamış mıydı? ! 
Ve yahut dat bir takip sırasında 

bulunduğu kocaman yük otomobi
linin arka kısmında otururken ta· 
kipçi zabıta memurlarının kurşun
lariy]e ağır suretle yaralanmış, nak 
!edildiği çiftlikte can vererek, ge
ce karanlığında gizlice bir kuyu
ya atılmıt bilinen Con Hamilton, 
ıağdı da, sonradan kuyudan çıka· 
rılan ceıet, batka birisinin cesedi 
miydi? 

Fakatt Con Hamiltonun cese • 
di diye teehis edildiğine göre ...... . 

Yoksa, bir benzeyiıe mi aldanıl· 
mıl!tı? ! 

insan, insana benzer, derler, ya 
hani! 

Hülasa, zabıta, bu iıin içinden 
çıkamadıt muammanın halli, za
mana bırakıldı! 

(Arkası t•ar) 

Sene f çtnde işinden 
ayrılaiılağın 
vaziyetleri 

Kiiltiir Bakanlığı orta tf•dri~at kad· 
roiiıt iizcrinclc yapmakta olduğu çalış· 
maları tamaııılanu~tır. Kadro önii· 
müzdeki hafta ı.on]arma <loğnı hütiin 
vilayet kiiltiir direktörlüklerine giin· 
deri ler.ckt ir. 

Bakanlık hu yıl liı:-e Ye ortaokul -
Bakanlık hu yıl liı;;e ve ortaokul 

idarecileri arasında bazı d{'ğişmeler 
yaptığı ıı;ihi ŞC'hir içindeki okullar mu
allimleri arasında da muhtelif nakil-
Jer yapmıştrr. 

Li~e Ye ortaoknllarda y1l içimle 
ha11talanun ' '"Ya herhan;ı:· hir ınazer<'l
le o'rnla d"' aın f'tnıiyen ö~rctınenlerin ı 
Yerlerini ,b!clıırınak için ımntakalar
ıla YNlek iiğretnıl'nler hnlun<lurula -
ı·a1'ı rr. 

YrJ irintlf': a<··k ka1 a•ı ıforı::ll'r irin . . 
tam elıli)f'ıli iil!rctm<'n hulmak miiın-
kün o'm::clı~ı p;;bi hıJltı•ıan ii~r"lıt:en· 
ler <le iicrf'tİn rızlr::!ı tlolavısiyle hu' :ı
zi f <'lerde uzun miiddf't çulı~nıamakta
drrlar. Hakanlık talf'hf'nİn derı- yılı or 
laFıncln ö~relınens.iz kalmaması i~in ye 
<lek (;~retnıl"n mıııliinii kabul etmiş \'e 
hu huı-mta haz1rhklara ba~lannstır. 

Çatalca okulları 

Çatnlra o1mllarrnda tP.tkikat yan • 
mak Ülcrt> Çatalra' a giılen Kültiir Di· 
r<'' t<irii Rm Te' fik Kut diin ~ehrimi-
ze ı 1 i}nmii~tiir. 

<;at ·ılca o'"laokulıı te~kilatının hal· 
km w: Partinin rardmıiyle geni~'etil· 
mesint-. karar \eri imiştir. Bundan ba§
ka Çatalca ilkokullanna da hu yıl ye· 

- Böyle söyleme. Bahisten hah· 
se fark var. 

- Bahse tutuşmanın aptalca bir 
iş olmadığını isbat edebilir misin 
bana? 

- fsbat etmeğe çalışacağım .. 
-Edemezsin .. 
Münakaşa ttZ'\yacaktı. Ev sahibi 

kadın araya girdi: 
- Yahu! Sizin de yaptığınız bir 

bahis değil mi n Hem bahse tutur
manm manasızlığından bahsediyor 
sunuz, hem bahse tutuşuyorsunuz. 

Bahse tutuşmanın ber zaman akıl 
sızca bir hareket olmadığını isbat 
etmek için bahse (lirişmiş olan daha 
fazla bekletmedi. Söze başladı: 

- Hani bilirsiniz, Şikagonun 
meşhur zengini Stramson vardır. 
Bir gün arkadaşları ile beraber ko
nuırnrlarken söz biriken paralardan 
açılmış ve: 

"Acaba milyarlarca dolan bôza
ca k ufak para var mıdır?,, diye sor 
muşlar .. 

Hakikaten meseledir: Bir insan 
elinde bütün büyük paraları toplarsa 
ve bunların hepsini birden piyasaya 
sev1' ederse. acaba bunları bozacak 
bozuk para bulunur mu? 

Bizim zengin ortaya bir iddia atı-
yor: 

- Ben milyarlarca dolan boza· 
cak çent olduğuna değil, beş dolara 
••• 1 • 1 • I /: n , 1 •1 t T ,ıs 

değilim. 
Arkadaşları itiraz ediyorlar. Mil

yoner iddiasında ısrar ediyor ve 
bahse girişiyor: 

- Bir gün herkese: ••50 !:ente 
mukabil beş dolar veriyoruz!,. diye 
ilan edeceğim, göreceksiniz elimde
ki beşlik dolarların onda biri bile "sa· 
trlamayacak ! .. 

- Amma da aptalcasına bir bah
se girismiş ha! 

- Evet. Stramson bunu iddia et
tiği zaman da evvela..arkadaşları. son 
ra haber alan herkes bövle söylemiş
ti ama, neticede yine Chiolu milyo
ner kazandı bahsi! 

- Ne diyorsun? 1 
- Evet. Anlatayım da bakın: 
Bir Rlin Cincinnati halkı garip 

bir şevle karşılaşıyor: Şehrin meyda
nına bir hasır yavılmış . Hasırın üze
rinde bir yı~ın .. Kağıt para! Yan ta· 
rafta, ~andalyenin üzerine çıkını~ 
olan hır adam bağırıyor: 

- Ey ahali! 50 çente mukabil 
heş dolar veriyorum 1 Bozuk para
sını alan gelsin! 

Herkes evvela hayret ediyor. Son 
ra isi anlar ~ibi oluyor: 

··Herhalde bu adam bir kalpazan· 
niden hazı ı:uheler ilave edilecek Ye 
tarni+•r ı 1 " vapı1acaktrr. 
r.nl ·~1 ı~'kl"kler.z titir.o.öhiki~D~ 

Felse!e konaaresından 
dönenler 

\~ıı !11.; a) mda Parfate toplanan 
F.-h~ ~ c ko-.~resine iştirak {'tnıek üz~
r~ l?·~e, o··rlinaryfü profeı;ör Bay Şe
kıp 1 ıırıı;. Do~ent Bay Salahaddin , e 
Rcıv Hi'mi Ziya diin ~elırimize dön • 

"Kalpazan yakalandı!,, diye tirı 
ğm~ırken serseri kıyafetli ada~ nıi~ 
cebinden bir vesika çıkc-,rarak g 111 l 
terdiğini görüyorlar. Polisler a~~ < 

tutup karakola götürmiyorlar. ~ 
mz. bu garip zat kağıt parala 

1 
avuç avuc çuvalına dolduruyor 
çuvalı sırtlayıp oradan uzaklaş~ 

Ertesi gün bütün Amerikan S ~ 
teleri meşhur milyoner Stras~ 
tarafından girişilen ve kazanılan 
si vazıyorlardı .. 

Ev sahibi Mis Standfield: filt 
- Güzel bir hadise, dedi. ~ 

zoflar bundan türlü ahkam çık31' 
lar.. < 

Bahis bu suretle başka bir ~~ 
zua germek üzere idi, hikayeyı 
latan devam etti: , 

- Hadisenin ikinci bir saflıG 
var.. ,

1 
Dinliyenler arasından bir ihtı) 

adam: 
- Ne çabuk uydurdun! deÔİ· ~ 
Bu adam bütün anlatılanları ti 

masal diye dinlemişti. Fakatı S < 
son mesrle.cıini anlatan adam, ı,ıı 
nunu bükerek: J' 

- Ne yapalım, dedi. F ra1'1 1 

rın bir sözü vardır: Hakikat ~ 
'~akikate benzemez, derler.. J3ıl ~ 
onun ş;tibi. Fakat ben anlatayııı' /' İ · 
.;7.. .;,, ; .... ,. ;"""'" ; ..... '-"~'" ~ \·~ 
Yın, H / ' 

'~ Hadisenin ikinci safhası şu: ~: hi 
Bir ay sonra gazeteler Stra111~oı 

nun yeni bir tecrübeye giriş~ce iiO 
yazıyorlar. Hakikaten, bir ikı ~1.1 
sonra Cincinnati'de yine o 8 

görülüyor: ~o' 
"Bayanlar, baylar! Koşun. J ' 

Run ! Geç kalırsanız kaln1aY8 

50 çente beş dolar!.. p.rt'~ 
Bu sefer herkes koşuyor: ,, tıfl 

hepsi biliyorlar ki bu parayı d'tıt' 
meşhur zengin Stramsondur. .,,i' 
tel er bir aydır hep ondan bahs.~t ~ıı· 
yorlar mı ya 1 Onun ilk teşe11ı•5 ııe 
de kendisine itimat etmemek e 

büvi.ik avıp işlemişlerdi! , er 
Bu sefer, kabahatlerini ta11'11rlf11' 

mek icin, 150 c;ent verip 5 dola~ıt'~ 
yan kimse kalmıyor. Herkes .,,. 

1 .. trk3 
paralarını boşaltto cep erını 
sa ıfolarlarla dolduruyor.. r ~;· 

Bir av evvel cuvalma tekr3 .,.,""'· . • St•vı~-

ğıt J"::\ralanm doldurup ~den )'~)( 
son bu sefer çuvalı bir araba~8k3# 
]etmiyor ve ~ec:en sefer, hah9

•
1 doııt 

dırrı irin. arkadaşından ~~. bır r31~' 
ö\ld1~T h<"lde. bu f!efer. bu.~un )~ pıf 
rım kaybettikten başka uste 
de ar<"l.."' oar?RJ vıııriyor. gi~( 

- l~te, ~ördün mü ba~se~ll,,ı.11 
mı-niT1 ne aptalca bir iş 01 : h& şt' 

Hikayeyi anlatan bir kah 3 

tı: f ~-. sa " 1-" - Hah hal Sen de mı~. iı11 B 

1 'b" d.. .. .. ? Guler ·re ar Jl' ı uşunuyor .. un ,,e(I • 
ima Stramson' u bir kalpa zatı k Ilı bl' 
koyan Cincinnati halkından 8 1

hBJ~P 
Rdam oi;zel intikam alırır1'1· 10Jıı( .• .; t o 
1 çent bile etmiyen kalp kagı 'ti 

tı 

ıj 

mfü;1crdir. , 
Kon~re lıakkmdaki 

nf'ticderini bir raporla 
bil<I :receklf'rdir. 

ları 5 rente yııttunnuştu 1 5ele!'1 

fikirlC'rİni \'e - Demek Strarrıs"nun rcı.e .,·e bıl 
a1akadarlara den bRşka birisi istifade et~1~ 

Sanat okuilarına alınacak 
meccani taraba 

Kiiltiir Bakanlıgr Ankara Ye fıotan
lml Sanat okullarına hu ~·ıl olduğu 
~ihi hu yıl ela Jl1{'<'Cani talrhe alacak-
hr. 

~ffüahaka imtihanlarına aid §artlar 
hugün ,·iliyet Kültür Direktörlüiüne 
gönderilmi~tir. 

dolanrlıncıhğı o yapmış ha· i~· 
- F, ·et. 

1 
irı1 _, 

- Müthi~ bir clnlan)ıfllir ~' 
desene! Herhalde büyük 

1 ıı( 
olmu1h1r! lc'~-cf• 

-- Hayır. hadise cabuk y>) (ti' 
"'Or. Dolandırıcı az bir cd: 5trş,~ 
Hapisten çıktıktan sonr~ 0Jıı",O-' 
son, böyle ince bir zeka.Si ı,.ı 
kendisinin intikamını alal1 
mı yanma alcy:or., 



--
Hakiki BO~jiyalar 

Sez S 1} Tetr. ka :4 {t 
ar ez ,. Zerine ·ü .. en ı zaptetti Ye Pezaro ü-ı kemJi..,ine karşı hünnetkı'ir oltna:;ı'll 

du. Fak) tumek tasaY' urunda hulun· b at l temin ediyordu. 
erci!er M?l~ sı:ada süratle gelen ha- kalerin esas itibari)·le suçlu hir ka· 

OrcluJ ılano <h hu lunan Fransız _. k h. arınnı ,] 
1 

l F • ııınıh. Forli ile İmoli"da pd·~uk an 
.. ıe~·e ha ı e,r ıa 'ransava anlet et- d"k f R" ı ş d k ı 0 nıü~tü. Birinci koeal'I . ı•roın ıı· 
)'al1aca;";ı la ı arım Lildirdiler. Sezar. riyo.nnn cinayetleri yükünii d~}a~ı -
<le hir'ik ıarpten 'azgeı;erek Katerini yordu. Bununla heraber güzellıgı. ce· 

On İk~c a.lıp Romaya diinclii. · r b' k lı ı 1 ı;aret1. aalivetli JıayatT onu ır a · 
Zapteclı] ·~ ~cı ~i.ii Fı aıı"aya cliinNken ranıaıı hali~ e ko\!nı~ı~. bütiin yarmıa· 
...inv

0 
ıgı yenı Oukdlığa bir ~[ilanlı J ı ' I lh. rıı ta, İn 

1 
. . R 4 ac a heyecanlı ta kel iri er uyan< ırmış· 

id~" Lud,·ik r·\"ıu~,tı. u aılaın eaki tı. Kendiı;i için bir~"'k ~arkıl~r ~~pıl· ı. 0 or m şahsi dfü,ımanı 1 lk l ··k h r ~olırct mrş, ta · araıqnda )iiYU 
1 

.. 

f)·.'~_an .1 ak Tri .. 1 
1 

kazannuştı. Franıı!zlarla İı-parıyol (,;O" 
1111., k 

1
. \ u ce :H mclaki hu )·enı' k' · Makva-d f'nr ı · "k cu 1arma onun aıhnı \erı~·o r. • · 

"n ha~k ı~lı amrnı ,.e ın<>nf:.ıatlPrin Yel ''onun ıııedhi ı;t'11as1 iı;in yaz1lnıı~ 
~a.... a b r '<')' dü .. <l·v· . . 1· . ·••anıla lı • ~tınıne ıgt ıçın az olan lıir çok ~İil'ler''ılen halı~ec ıyor-

~ lı.tırlr, h·ıl alktırn nz .ıklaşmış, maiye - du. :ı~ i·a:ı~ ... ·~;~ak~ Fral'l~ız ,.e fs,. çrelile- Bor_i=yalar hu kahraman K?~tesi ge 
••l•,•i · arı ı a \Hzi• e·e t" l"k ki n For ıı 1 •

1 

· Halk Lii h·ı'k 
1 

.. "f : il) < 1 - rek kendi "" ~erd•. c:orıı arı ıı;t -ırı~··ct',. a .. v lo •• or ın zamanı· 1i ile lınola ii?:<>l'inclrki hiitÜO hakl~-
0 ·· 1 ,unnrn 'a l::m ı~I arılı l - 1 r\•or ı a1) ık 

\" '''"ada lııı k' D"'- . '• · rrn< an \ı:tZ"'ecirl!nf'µ<~ c:a 
1

~. • ,-
·••dn.,· .

1 
' ' '" omparo•torun Nhor'ıonl; ):artoklan biitHn ı.hdodle 

r,,.ı,· 
1
1' " Frank - Ki11• ... ı 1• , n 1 · · ff k 1 . aı:ı ." 1 .• c . • l'iVJr- re kar~ • hir "eye nıu,·a a . o nına.)~Or 

ıle ~r·ı-Pr Prdı·n nıürck!..f'n 1 . 1, . .. B ı a,ı l v ,. lir on tt lardı. Bu şa~ılar.ak hir htır. orııya-
}·ord\t B .~ .'. oıı;nı i1eı·lcınektP hıı lunu· lar SE"nt - Ani ~at·'Eıtnıla Jıc·F~?li'JZ 
ıı~ı"r utuıı mf'·111e\et <"' \·elrr 1•' - k tmı~ler ı • ' , . .,,,, · ·ı ran knrhaolannı h'"'"" '. !·o· ' ' · ·.,ı.,,,; ı k ıgo t > i bu 'l•fa c.k i •İn - d"' ar lan '"'""'" iniltilerin ak ;,ı. -
a~-.ıı.ı.. , ar~ı amak i"in taı·af tar·•f · k l n Katerine """ J " " rn le titı·etııı : ~t<>r PO nE"' e 
tıı~k "nrf u. Triviilt'f' :\Tiland"n k . , 1 ') 

1

.,. h ııı('r·h · . • aç hir ~ry '"a~ınıtyorlı>rc ı: · _ , ~· ı•a,. -it ·'lıtnıurıyPtıtı~ diislii. l .ı·'ı<l\ ı'b.. ılo h 1 K t ın Fran , _ ·' ' Rnıınn hirİılf'İ I'<' e 
11

• a <"T 

, Fa~ • "'""[,nan• giroli. "' K<a'rn• ,.,lion 0hıın~tıı. Rir giin 
:"'•la i ~' ~~ r 1 k ;~,.; f ji i T rİ\ ;ı ı r.n in 1 k irci I , ı;' n in on" ".,m•". ihti m~ li 
ıi' 1.,. · .. . '" •U ""'"!erin<' hu ,.. wroh. ıı·•,, ,,J>eplro· ,ır ılo~'"" " ot· H~. k1<: rl•ler Liifl"'k'i terk('Llil tifak!arı ,..ı'tih:ıriv'e k.•ntlisine bağlı o· 
d.. rvaf etini ı · · er. 1 il ıı,., ff' ;lllı l ılr k:ırark<>n lan hir<"ok 'KiınF~ler le!ıinde ı;a ışıyor-
"" nınm r" ı.. . . ı . '''""• . ınr ""'tii " Fra"••va lardo. Rir ,Ha Aln'"n imnnra or~çe -
\'ik .. rılPrt'k Lo~ 'dp lı :·ır ıl · ı,ı· 1 .: , ı; İ Bh anka J\[ari:ı"nın k•z karıle~ı de-
l '0rı .. l ı. .uc - · T 1 1 la~;, lo gım .,.;,,, k ular bu C>aret " ıııe"ti. K.ıerinin çoruklac< irn "' 

!( ''"t"ı <iirolü. onun nezareti altın<l• hulunuyor.lardı. 
h ~lPrİn h l A ı · f 1 R aıı·~ı . ıı Hl' ı · eleri Rnnı l k ' Birinr.İ korası tara ınc an ıyarıo 
l:a . \ :' n "" i rl ' • • a< a ı '1 . . 'ltıın J n e la {)0 Cflıyordu. Am - rartiı;ine ve fransara 1 tıea etmı~ o· 
~,· 

111 
"On ıar·ı · ı·v· J ı 1·· R ' en· ı t \·ı-· , ı ısız ı ız:1 onu hü}·iik lan Kanii nal . ii yen c o o\ ere m ~ J<; \'(' • • l · ı 1 k . 1 P:ırli • ızl ıra la ılii.ıiirılii S !'uptn. Bu kardinalin 1 eri< e i tıc ar 

ı· ı-.ınp \'f•ril . . · • ezar. I ~I.,; •n Y ••n F romız k ııv • ,.ıı ih j 0 ı nı•" pek nıulı temeldi. Nele-
a... sa'· *'~inıf.., f ı · · k' ı ·k' · J"I 1 1 Papa ,,'"'•h 

1 
SO. . za " •rın o lamam • · nn ,onra an • ınro . ıı at ıy ' 

. ,,,.,, il' . O. "lı •on halı a rmd a p; _ olmu8ıu. J an dii M ecl i~i i 1 e .-1 en m iş 
ıl, l,. · "'"'"'Yİ· erte>İ yol ela Fa.uza olma;iyle Floran.alı sayılıyonhı. Me· 

ilıı.ı.:.; "''.' _Bin oyu ,. • ,1 aha hi rçnk şe- diçit.rin tın ko 1 ıı, hii ı iik oğlu siil 3 lesi 

1
et · · '· "g· • wla 1 · ı h gibi noah,·olnıamıştı. ll a lli Katerinin ı ıstiıııal l 11 t'. azr•mrla kın· son o~lıı kara C'f'telerin konılotiyeri ilk 

b~llar] cı erek ele ıı;eçirnıic; ve t- cı ~ ıı- ,jp al P<'1c az ı-iirecck olan ·llu" ·"k Toskanıı hüyiik Dükasmm babası ol· 
\efy" J • • )U t }\ ıırur c ~etrrıııışti. rnu~ 11. 

larclı. Fakat rıe ıle ol~a makı'a<llarına 
,·:mi nhnayı bir defa kafalarına ycr-

•l'ı• .. ı' 'lk fştc hıı ı:eheplerlc. Rorjiyalar Ka· 

~l n ı in V t'k ,. ''""•h 
1 

• ' ' '"''' lleked..- terin 'i yoketn•c~e ceS3ret edenüyor -

1tıi ı < l<!psrdılnıi~ti Falrnt k 1. ~ to.ı•rt • · • ene ı 
~~r . cırnıava "al l . .. 'e-rJi J ı·~· · " r~:m Hr lP~rhhii" 

''a ı < ı~ın <len c;E' • a "a'ı1. · 111 - Anı ~:ıtoı;u-
lt, . ı ılım,.,~ rır 1 k . d tıa k , . aı a t--ı ı hıı ""r.aı ı·ı 
11) ' OlU1lll' l 11 U 1 · ı. tik l • · ıu ıankııliiıle ka · 

tiııı ı ı•f a hı t 1 1 ıJ ~aı· 
1 

1 ~a nr a ın<ıtal .. ı11lı. La-
;ı ~ı ma. k 1 '-.....ı>k~ilın l~ 11~ ~'!·eti lm hastahkla 
""- Pc ı. lıala diil?ıııanlarmm 

Sağlık 
•ıı., Etıı,t;~ tı r v 1 si m 1 z 

t 
0 

doktorum , ~e~ il beş u2 1 11zHrteıı1 ırıınıert 
rı~ ::ıı ld11r ~uçuktan yirmiye ka 1sr gA· 
'ı>a at l 1 e ane11lnrıe Cumartesi ıııtınıeı1 

'tı... len ııı H ı:ıaı ..... ,aııı kMıar LAletı l'ııy} are 
• llıa an ikinci d "hı Oku at re Uç numllrıu1ıı 

ilde ı. Ylıcuıarımı t\ı.... "llhuı 21 yedi kupon rnukf:V 
l>\ı "QI eder. 

cuı Şekııcıe ~ llrı11ı 12 diş doktorlıtrırnız da okll" 
l'>ıı. l?-. t>ı,. ın emlrlerlne hıu:rr butıınm111<, 

'1tı " dOkt rllıt llkıta11 orunıuz Fııhrnttln Utşmen 
"lı~ !>aıar: lsttklll.1 CRd<Jeslnde ı 21 numıı-
h buıu esı gUn•erl saat 14 ıre ıo ıırs. 

!le Oduğ b.\ııoıı l{arak u glhl doktor NecaU PııK· 
le~,._a~acıa ö;y Mahmudiye cadde.Ti 1-2 
1. "<ı Salı v "1' OkuYU e cuma gtınıert aynı saat. 

"• Ufak cuıarımızm dlşlerlne bakaca!..• 

cı t\Ynı tedav11crlnl yap1tceklım1rr. 
\!il\ .,, • Z8.nıan" 8 l"ı "-rip "" eş1ktıış trıımvııy Cll" 

it Claı:ı ınu:Partımanında stlnnPtc;I Emtıı 
"ttıı ıtın tac: oktıyul"ularımızın çocuk 

b.llı "Yrıca net ederek tir. 
lla Aksa , itle aıı2 ray 1 erteoıı Eczaneın ve. 
llııı ııuı:n ~\!r ru N arada stlnnetc;I ve ~tıhRt 
eCı! uı-ı E ~il ~ eıı.ıe şslz KURUN doMoruııun 

,.eıı ltı~kabır kslyımlRn bı>herinl yerli ku· 
1'eı 'eraıtı inde ve R hnnelerlmlZP en erı. 
ı .. e~ı e <:O<' k ~ .... 111 Ya u lıırınm 111lıınet ımelt• 
!it ·••lerı P'l.caktır 

~il ııı Yazdı .... . bı~ er
1 

.... 
1 

".m 11 dok tor . dlş1,"1 rtf' ırlln 

le~tirnıi~ hnlunuyorlanlı. Bunun için 
ha~ka hir <;1reH ha,,., ıırdnlar. Güya 
lıirkaç ay e\'\ el Kalcrin Papaya hirta· 
krm mektuplar µ;ilnd erıııİ~· hu mektup 
lnrın ktıj!ıtları zehirli imi~ ' 'e Papayı 
(ilclürl'hilirnıi~. f-.te ~imdi Patl:ı bun· 
dan <fol:ı' ı ""iri lmlunan kadınıD a -
leyhinfl t' bir cl :n a açtı. 

nu ithama kar~ T, Kaıerin . kı>n<liRİ" 
ni km 'et 1 i hi r ::.urett<> miiılaf aa f'tti. 
Kerd "!'i n~ i ~krne:> ~ apnıaılılar. Da' :ı 
~iirdiikı:e siird ii. Nilun f't ken ı1i~ini Pır 
p:ının lngnrıma <·1karıhlar. Or<Hla nr· 
kr !!"•:ti~inı> ılair. hir ,.(.y ~17.lllıtrlı. r~
kat K"terin.İn ıabiııtı~ll h : lrıılt>r bu
nıı nrk ı:r;iznl talımin ,..liyorlardı. 

p ;nıiiriı~vo'nun hf'nüz ı:;fi,.le.rini bi· 

tinni~ oldu~n hn eiiıı:rl Yaıi!<an ~ıı -

ravları Kat nriıı'io \lc-k,antlr Borjiya 
\·e o~ln S~z:ır Boıf ya) a kar>;t ~öyledi· 
ği mi.itllıi~ ~özlf'rle (Jlllaıııı:;tT· ;\fiinn· 

kaııalarm l'T~ar,] :fy kıırJ..unı.: ~iiriiltü· 
lnf' \ e Pa~anr:t 't~lul ;d le:rinr. rağınen 
A le'cRa'lclr Borjiya ıla,·a~mdan \·azgeç

ti. L:lk in K rıterin hu ,.pf t>r Seııt - ı\nj 
şato~un<la daha 511...ı bir nezarr.t altına ... 
a lınch. Ş1tO'hı malıpm· hnlunan L oro 
'Rossi aılm<la hir Papas "arclr. Bu a· ı 
ılaın. K;ı terin'<> hürmet rttiği H~ aeıdı
f,y ir.in iztiraplarma istira1~ edrrE"k o· ~ ,, .. . 
pu Pil ı:;•kmtıh zanıanlar1nda müLeselh 

ediyordu. 
KC.,R1'l'f,U8 

.,,..... .-

'4.tltıe ~· lrac t ku .ııa t edf'rkf'n KtTRtTN'UD 
'!b POllutıd dıt. 11.n yed! tane götürmek 

l:lOl \'ıh hazirarıında fram·TZ ordıı
)an Na~oli kralh~ını ele gPçirınek 1-

<:in h1 l~·aya f!İrdikle~İ za~man.1~'. d'A!·ı 
K lJ R lJ N ---•-•I ]P"r cı 0 rlıeı;l zannetti~İ Katerın m ha· ~ .. iz Hl S:>nt - \ni ~atMnnda nıalıpns bu-

tı ltuPo mal ku~anu Jundn~ıınu haber alrlr. ~r.lırr ,· aı:ııl ol-

t ...... nu gazete tı:I ~ ıcu ... u ııreslne eetırer.ıer du~u ~iiniin akı::anH Yatikan ııarayma 
..... " k llAnJ • · o,, ~...... "'ru • .,.~ ""''""'" idnek Papanm huzuruna girdi ,., 
:"" "" "kim••"•• ""'~"' .,.,,,, Ka<rrin'i• derhal .erh"' bırakılma· 

""ıa' "•••• • ,.oı j,tedi. Birçok ıa.,· ik ,.e ıebdidleı-
~ .. •• ,

0

.,,;,,, maıo mcı,,.,,,. .. ., •" den sonra .crb,;JI eınrini almağa mu· 
~ 1 paramz sorup ö~Ten!r· • vaff ak oldu. Ve heınen ~atoya gıtti .. 

'(Arka.5ı var) 

5 - KURUN 5 EYLtJ'C ] 

Lökonıotifle viik .., Trakyadaki kalkınma 
lzmir fuarındak l pa vi vonun tetkikinvacronu 

ö 
çarpıştı 

ııetıcc Gaıdfı en Mustafa 
başından yaı alana

. ıak öldü 

den alınan se,·i;~çli 
İzmir (Hususi) ··--·---------~·· ... 

- Arsıulusal ye· 

fzmirde Kemet istasyonunda dinci İzmir fuarı· 
bi: tren kazası olmuş, Devlet De- nın ~etkik mevzuu 
mıryolları gardfrenlerinden Bay teşkı) eden pav· 
Mustafa bu kaza esnasında yara· yonlarmdan biri, 
lanarak ölmüştür· Kazanın sebebi T rakyaya ait o· 
dikkatsizliktir. lanıdır. Umumi 

Hadit1e şöyle llmuştm-: 1316 nu- Müfettiş Kazım 
maralı katar, Denizliden İzmire Dirik'in büyük bir 
gelmiştir. Getirdiği 15 vagonu Ke- başarı ile gözler 
mer istasyonun:ı ~bırakmak lazım önüne serdiği bu 
geldi~in<len katar, istasyon yakı - eser, h11susi 1·c 
nındalci hıristiyan mezarlığı önü - gayet titiz bir iti-
ne gelince durmuş, lokomotif de nanın mahsulü ol· ..• ıranevraya h••lamıttır. Gardfren duğunu derhal an . . •-~~-~ M. M"staf a, Kemer istasyonunda )Atı yor. Pavyon, ' '"' i r r mın nd,.f;i 1'rokya , ..... )'onımım içindrıı bfr göriinüı· 
bırakılması l&zım gelen ıs vago- Trakyanın "ürün., cülük hüviye- ğimiz vaziyeUe yetiımiı görmek, n~n. ~onuncusunun arka~ındaki tiyle. imti~aç, eyliy~ek ıekilde galiba ilk önce yurdun hu köte1iıı. 
zıncm tampondan 8yıracagı yer· tanzım edılmış .,\dugundan, her de nasip olacak. , 
de dikkatsizlikle ı4 üncü vagonu kötesi, zirai, smai ve iklısadi saha- Hulôıi GüııaY. 
ayırmı~. lokomotif vagonları de • da o diyarın mukayeseli ve hakiki 
poya doğru götürmeğe baılamrı · vaziyetini ve kalkman Trakya· lzm'.rde para,ufle atlama 

hr. l lntasmın farkına varan gard· nın bugünkü halini pek güzel ifa· ı sporu bafladı 
fren B. Mustafa, 14 üncü vagon- de etmektedir. _l.ate~ .muvaffakı- Türkiyede ilk ~ela l~~irde liu~· 
dan yere atlıyarak katara bağlı ıs yel!• bunda degıl mıdır!. Trakya lan p.raşüt kulesı, lzmın ve Ku\tur 
inci vagonun da zincirini ayırmış p_avyonun?.;>: neleri teıh!r. et_m~k parkı ,üsliyen mühim bir müc&•ÔI• 
ve k d ' . d f k ] . k lazımgeldıgı tamamen bılmmıştır. olmuştur. Yapılmakta olan tecrübe· 

1 

en osı e <en u esme çı mit" ilk önce, deniz ötesi toprakları- ter 80na ermiı. par'4üıla atlamalara 
ır. B. Mustafanın hundan mak· mızı tefrik eden bir grafik; or- başlanm•ıtır. Paraşüt müteha•"" s~dı, yolun meyilli olmasından is- ınan, dağ, ekilmeğe yarar arazi ve B. Romannf, üç defa, paraıüt öğret· tıfade ederek hu vagonu da, diğer mer'a gibi kıaımlarr göstermit ol- meni B. Abdürrahman Türk kuıu da vagonların arka!lndan depoya gö- makla Trakyanın ziraat ve ticaret iki defa paraşüıla atlanuılardır. lnit 

türüp bırakmaktır. kabiliyeti hakkında insana ölçülü çok güzel olmuştur. 
Lokomotif, acele ilerliyerek ta· ve oldu~ça kii.mil bir fikir veriyor. Kulenin etrafın• talaılr kum dö-kılı 14 va d "t" .. Bu taksımat levhasının yanıbatın~ şenmiştir. Bu suretle paraşütla atla· 

gonu epoya go urmuş, d J ·ı· · 'h 1 f'k ·· b. hl' lokom t'f' d" ... . d '· d ·'kl . a nazar ara ı ışen ıstı sa gra ı - yanların, en küçuk ır te ıkeye ma· 
o ı ın onecegı u u e ışa· 1 · · ·1 M A • 1 • h k I • . • erı He sıra ı e: eyva ve sınar ne- ruz kalmadan yere ınme en, ve er 

ret . u esıne haber venlınce kule- ballar, nakliyat, hububat, ve Ü• hangi bir sademeye meydan verilme-dekı ~""!ur B. Şerafeddin, maka· züm gibi mühim toprak ürünleri· m.si temin edilmiıtir. 1 sı çevırmıı, yolu ~eğiıtirmiıtir. nin verim rakamlarını irae etmek- 60 kilodan fazla ağırlıkla olma· 
Bu suretle lokomotifin, geri tedir. Bunlarda erı fazla dikkate mak şartile istiyenler paraıütla atla· 

dönmesi i9in liizım olan yol açıl· değen sevinçli noktıı., mukayes ne- yabileceklerdir. 1 mışbr. Lokomotif, depoda va on ticelerinin istihsal davamı~ lehine --;1~::-:;::::-;:;;;::;;;;'.;;;;;;;;:;;;;;-;;~-;;;;;;:-;-.. .. ~.. g dolgun rakamlar kaydetmış olma- Al • 
larr bırakarak dondugu sırada sıdır. Yakın yıllara kadar ihraç 1$ verış 
gardfren B. Mustafanın idaresin- mallanmızın hemen arka safların· = - ~ 
de depoya doğru yol alan ve epey da kaldığı görülen maddeler ara- lstanhul ticaret ve zahire borsası• hızlanan yük vagonu da lokomoti- sında meseli bal ve balmumu re· na dün muhtelif memleketlerden 
fin avdet etmekte old ... l koltesinin Trakyada (188) bin ki- 606 ton buğday 200 ton arpa 21 ton ugu yo a 1 'hl" · d'I •· • k' h · yapak. 8 ton tiftik, 17 ton m"ır, 24 
geçmiştir· Ortalık zifiri karanlık· odyab.•l. adş?eY~ ecebgmı ıf~ lta ~~n k 20 t k . 22 • e e ı ır ı ıne u gra ık er gos· ton pamu , on uı yem•, 

l'! ve ısta~:,:onun bu kısmında ten· !eriyor ki, zeytin ve pamuk iatih- ton iç fındık. 4 7 ton keten tohumu, vır8a~ ~be~~ıtı de yok~ur. _ sali de büyük rakamlar tatnnak- 44 ton un olmak üzere 1 009 ton 
"' ırıne karı• ılerlıyen loko - tadır. Üzüm rekoltesinin geçen yıl mahsul gelmiştir. 'f · ( Di.in borsada muhtelif mallar şu 

moh ve vagon birdenbire çarpı•_ ki vazıyeti 18) milyon kilodur. ı d G 

.,. fiyatlar üzerinden muamele görmiir 

mış ar ır. ürültü üzerine hadi • Orman ve kerestecilik tawkçu- y k b "'d 6 12 
• • tür. umuıa ug ay . , oert 

ıe yerme koıv-ıan diğer memur - luk, hayvan yetiıtirme durumu ve buii:day 5.30 - 5.38, arpa 3.32 - · 
!ar, zavallı B. Mustafayı yerde hunun teferruatından olan tavtan· 3.156. haki• 4. l. yulaf 4.5, ~ohut görmüılerdir. Vagon tamamen cılık ve dericilik gibi iıler üzerin- 5.27, iç fındık 40 kuruı üzerindep 

denecek derecede parçalanmrtlır. de büyük hamleler yapılmış ve bü- satıh1'••tır. t{ Yaraları haricen ehemmiyetsiz gi- yük semereler alınmıt.tır. Güzel Para borsasında '1 
bi görünen B. Mustafa, otomobille Trakyadab. b~l gun

1 
.~ayb~an lstanbul para bor!'asında diin yine 

el h l ı . l k t h sayısının ır mı yon a tı yuz ıne muameleler pek durgun geçmit. 
e'. a zmır ~e'." e • astaha • yükseltilmit olm .. ı, hayvan yetiı- ikinci ve üçüncü tertip Türk borcu nesıne nakledılrnış, fakat orada ıirme işinde harcanan gayret ve tahvilleri üzerine biçbir muamele nlölmiiıtür. B. Mcstafanııı nezfi di- faaliyetin en canlı ifadesi sayıla· mamış, birinci tertip Türk borcu ıaJ; mağiden öldüğü tahmin olunmak· bilir· villeri 14-70 den sablmııtır. Bundan tadır. Kendisine otopsi yaptırrla- Pavyonun göze çarpan diğer bir başka Ergani maden, Siva• Erzurum 

k T hk k 
k

.. · d I · l · ) ve Anadolu demiryolu tahvilleri ü'ze-

1 t 
· t a •t I .. l k rine de hiçbir muamele olmamıc, bir ca tır. a i atı müddeiumumi oşesın e e ve ev ıt erıy e porse· 

muavini B. Keıııal Berkarda yap- en ezyın• ın aı vazo ar, çom e , maktadır. )er, surahi ve deatiler ve buna mü- fngiliz lirasına 630 kuıuı fiyat tes· 

ı . . . .
1 

k " "k .. l I bit edilmiştir. ~t"' slıcvap netıcesınde makinisl ması uçu ve guze sanat ar me- " " 
d b·ı .... · ı Yapax.ı piyasası 

B· Nuri ile sinyal memuru B. Şe- yanın a saya ı ecegımız e eser !I leri de kaydedı'l ekt · ı Ynpagvı fvatla.rı, istı'hsal mıntak"· 
rafeddin mesul görülmü•tür. fa" m en geç> o- ' " 

.,. mez larından alınan haberlere göre: yük· 

kat hidisenin sebebi, hu kısmın T~akyanın atik eserler bakımın· selmeğe do~ru mütemayil bir vazi-
tenvirattan mahrum olutudur. Bu dan olan hususiyeti dahi pavyon- yet almış bulunmaktadır. Elind• foz
yüzdendir ki karanlıkta makinist da güzel resimlerle tebarüz ettiril- la mal bulun•n köylü fiyatların yiik· 
ve memur vaziyeti görememit, kav miş, bilhassa Koca Sinanın şahe- seleceğine tamamen kani olmuı olrıyamamıtlardır. ıerl~ri en göze çorpar yerlere a- duğundan malını saklamak!• ve pi-

Maamafih kazada bizzat kaza- sılmıtbr. Pavyonu ziyaret eden ec- yMava anetmemektedir. 
zedenin de hatası vardır. Çünkü nebiler bu taheserler üzerinde Geçen yıl evvelô durgun geçr.n ı 

yap<l'lt pivase'lmda yeııi mAh!Ul Sl'~· 

son vagonu ayrrmamıı o maH ha· hayli tavakkuf ~dip kalıyorlar. J 

d

. · b J ' ründükten, Alman ve Sovyet hük(ı· 
ısenın af angıcını teıkil etmek· Trakya pavyonunu, ben, kendi 

t d

. Za il ·f d b'l metleri piyMam1zdan m"l almara 
e ır. va ı, ı a e ı e vereme· ~dc:aemden, geni .. tetkiklere müsa-

T bao::ladıktan sonra fiyatlar müteTT'adi-

miıtir. it ve mütehammil! olarak buldum. ' 
yen yükselmekte devam etmişt1. 

Makinist B. Nt:ri ve sinyalci B. Neden mi? .. Trakya pavyonu zi· Bu ciimleden 
0

Jornk yıl başmdo 
Şerafeddin, kazada hiç bir alaka- rai ve iktisadi kslkınma hareketi· 41 -45 kuru-tan ıı>uamele gören A
ları olmadığını, karanlıkta bir ı•Y ni göstermiı olmakla kalmoyor. nadolu mallan 58·65 kuruıa. Trak· 
göremediklerini söylemiılerdir, Ben, bu gösterinin içinde a!ll hü- ya malları 75 kuruşa kadar yükael-

Manevra esnasında memurla • yük bir hakikat ve kıymotli bir ... a. 
o mişti. 

nn kullandıkları el l&mbalarrnın ye oku~<tm: Köy ve köylii.. Bu yıl da aynı şekilde fiyatların 
da gayet az ışık verdiği anlaııl - itte Tral·,;,da büyük bir hızla yiikscleceğinde büt\in alakadarlar maktadır. Tahkikata adliyece de • devam eden faaliyetiıı en kestir birleımektedir. Yeni yılın rekolt .. i 
vam ediliyor. me ifadesi budur. Köylüyü istedi- henüz kati olarak anlqılmonufbr, l 



6.- KURUN 5 EYLUT., 1937 
·-·------ ~~--::~~--=-~~~-~~~~~ ................... ~~~ Bugün Akdeniz suları Japon lmpar8trou diyet ıiieeHstnf 8Çtr 

hakiki harp sahasıdır (a_povga_gün.de'! 1fÜ,,.nehüY.ügenllıar 
• . . .(Üstülincide) Cenevrede,yahutMontraux'debir ıçın lJenı ve ıktısadı tedbırler alılJO 

çın ıptıda Akdenızde rastladıkları konferansa çağırılacaklardır. A-
Sovyet ticaret vapurlarını torpil- caba bu tarzda bir davet olduğu su IJ 1 ç · h l k · d ' ( d b ·· ·· k 
lemeğe ba~ladılar; sonra bu tor rette Türkiyenin alacağı vaziyet I apon 8f lll at arını yarma ISte 1 erse e UVU .. za 
pilleme hareketini lngiliz, Fransız ne oiabilir? · k h · ı d '.J • • • " 

band.ıralr. ticaret ge~ile~ine d.~ ~ir A~deniz. devleti olmak iti- Y 18 t Ve re re Sa 1 e ogr g~ rl ç,e k d d ı ( e f 
te1şmıkl etttıler. Bun~n uzerıne t~bl ıı kb~rıy~e ~ô~lek~ır kb'!.n.feradn.sa. Tü: Tokyo 4 (A.A.) - Diyet medi-

1 
•

11 
B .

1
. • 

o ara aarruza ugrayan gemı e- ıyenın ıştıra ı ta il ıse e şımdı- . . 1 d . k ... a şv ek 1 1 m 1 ı 
• ld ki d ı l . .. . sının acı ışın a ımparator as en n g 1 e re nn mensup o u arı ev et er mu- kı halde bu nokta uzerınde mü· .. 'f · l"'b" 1 k k d v 

ı.1_b.I t db" ld } 1 .. .. ... . k" unı ormasını a ıs o ara o u ugu 
Ka ı e ıra ı ar. ta ea yurutmege ım an yoktur. . d b'lh 1 ·· l 1 • •tt• 

Bu suretle şimdiye kadar lapan- Zira böyle hir mütaleada buluna· en:ır~ame e ı assa şun arı soy e- (Osıyanı lincid<> ) zm 1 re Q 1 f 
ya topraklarında ve limanların.da bilmek için her şeyden evvel kon· mı?.tçı~:. J hak"k' k den bütün devletlerin kendi milli (Ü 1 • 1 1;11cid 
cereyan eden harp hareketleri bü- feranıta konuşulacak meselelerin ının, aponyanm 1 1 ma - seyriseferini himaye etmesini intac: e- . • ~ )nn · Ge 
t.. Akd · h · 1 · k l lmak .. satlarmı anlamayarak bugüıı.kü ha- decek bir neYi birlikte ralı$ma ~İ>-tc· l ı.;;. Orµ;cncral l· ahrcdclın Altay, 

b
uldn enız sa .asınca genıt emıı vel arkartakral"fels~ o 1 ul zere yal- diseye sebebiyet veren tahriamiz ha- "'.S • ral ,\li Fuad. Lonrlra elçimiz H. fet ... 

u pı aca e ı erın an ası mıc 0 mi te5isini ileri sürmesi pek nıulıte· 
B 

· va • t .. t · ki b l• d ~ :r - reketinden dolayı derin bir teessür Var~o' a elı;inıiz B. Fericl. Bayan ~ u zıye şunu gos erır u- ması azım ır. meldir. Diplomatik malıafil , hu kon· . , .. • . r kttı 
~ Akdeniz"sulan hakiki bir harp /tal.ya ve Almanya: duymaktayız. .. .. 

1 

feransa bir İtalyan delegesi göncleriJ- hı~~a (,ok!:en. re-.mı d~ıreler < ırc·ııl1 
saha d y 1 b h . t t Akd • • . imparator, bundan sonra dort gun mesine hiivük elıemınivet atfetmekle- leı ı. kı:-ınen rılıtnmla "e krı-men' 
VU

•• sı ...1r. anız ·ı u. ahr~ .. C: etcla· A ıpanyalvh~ • . fenvkız l"'vdazıyelı devam edecek ve Çindeki muhase- İ ' üzerinde General İ:;met İnörıü'ııt 
ze ugrayan g~mı erın uvıye e- vrupa su u ıçın e a a e n~- . . dir. Zira. talyan iş hirliği, hazı fena . , . 

ri ımalUın ld ... h ld .. t - zak t d tf""'' b" d J 1 matın genışlemesı yüzünden alınma.- §ayialarr bertaraf etmeg~e ziy·adeııh.·Je ı:;clıne-ını heklıyorlardı. ,. 

V·ız ol t 0 fugu .~ .. e,k mul edca y Be peyk" al' eM ıgıı· 1~, s~raAal ta· sı muktazi istisnai mali ve iktısadi Bu <'ı"nada hii,·ük Önder AtatHrk{.~ an ara ın yu:ıu apa ı ır a aıı.ve ı ı uso ını mn man yardım eyliyecektir. Cenene~·e ,.iden / k , 
""ra b h ı d . lt ·1 ; y :r.d v• Al c h • tedbirleri tasdik edecek olan diyet t J ,., otomobili ~iMinınfr;LÜr. Büyii ;c..ı u meç u enıza ı gemı erı aya gı ecegı ve man um uı- . . . .. ngiliz heyetine riyaı;et eyliycn B. E- . . · .,, )ıs 
b'azan Franko ban<lırasım çekiyor reisi ve Ba•vekili Hitler ile konu- meclısının fevkalade toplantısını aç- den, Akdeniz konferansına bizzat iş- ıl<'r hcrnherımle Raş' ekıl ol<lugıı 
· ' .,. ... b t · · <l 1 · ı 1 · · 1 1 lk ıı ctı 

hazan Fransız bayrağı ile faali- şacağı havadi.si teeyyüt etmiş bu- tıgmı eyan e mıştir. .. ,. . tirak edecektir. Eğer İtalya <la bu kon· e oto•no 11 1 en ınrnı~ er~ la 
1 -ııd 

yette bulunuyor. lunuyor. Bir rivayete göre Muso- T oky~ ~ (A.A) - Hu~umet, ~r f'eransa Kont Cianoyu µ:C>nderir iı-e. kıın alkı~lan ara,;nıda ,·apura k 
Bu itibarla Akdenizde meçhul lini Al manyaya Eylülün yirmi be- yet ?1e~lısıne te~di e~e~ ~ze~~· Çın iki de'"· Jet atlam

1 
r arasmda bir ıı;ifrü~me } ürünıü~ler 'e orada kencfüinc ra,E 

denizaltı gemisi ile Sovyet, lngi- şinde gidecektir. Diğer bir riva- haclises.~nde~ mut~vellıt ~ç~ncu mun ve binnetice ngiliz İtalyan münase· larmı sunun 'ekili ere sayladars 
liz ve h.atta Fransız gemileri ara· yete göre h~nüz tarihi kat'i olarak zam butçeyı tasdık etmış'~ır. betlerinin doğnıclan doğruya müzakc- di~er zatlara iltifat ettikten sonra 
smda cereyan eden harp bir nevi tayin edilmemit ise de, seyahat Tokyo 4. ( A.A.) -. Pechadores resi f ın11atı doğmuş olacaktır. neral i ... nıet İ niinü' nün elini !ık•'~ 
''Cinler ve Periler muharebesi,, ne Eylülün ikinci haftasından sonra a~ala~~nda~ı Japon denı~ kuı:naı:dan· BATAN RUS VAPUR TAYFA kendi -ine İ) i yolculuk temenni etJll'• 
benzeyor. vukubulacaktır. lıgı dun bır Japon torpıto fılotıllasr LARI ATiNADA tir. . . 
'Akdeniz emniy~ti: .. l~gil~ere ile Fr~nıamn ~etebbü· nm Amoy limanına g~~~r~k isti~~~m Atina. 4 (Humsi) - Hüktimctin Ataliirk hundan sonra, sevi~Ç w; 

İspanya harbı sadece ispanya su uzerme Akdenıze aahıl olan lan bombardıman ~tt•.~.n~ v~ ~ühım matbuata 'erdiği resmi bir tebliğde de orta 1 rğr in le ten halkı selaJ111Bf 
toprakları hudutları arasında ce- devletler arasında bir konferans has_arlar husule getırdıgını bı!dirmek bir milli 1spanyol denizaltı geıni"i ta- rak olomohili ile rıhtımdan ayrılı/, 
reyan eden bir hareket oldukça toplan?ığı takdirde vaziyeti en zi- tedır. rafından Skiros adası civarrnda batırr tır. _/ 
bundan zarar görecek olanlar da yade dıkkate çarpan memleket hal Şan~hay 4 ~A.A) .. - Japon tay- lan Sovyel ticaret vapuru BJangoef a-
cfoğrudan doğruya İspanyollar ve ya olacak.tır. Zira İtalya Akdeniz yarelerı Amerı~an sıla.henda; tabu- daya on he~ mil uzakta Yunan kara Rüştü Aras 
üolayısile İspanyaya gönüllü gön- memleketı olmak bakımından böy r~ kumandanlıgımn hu~undugu mev su] arı dışında batırılmış olduğunu bil- .. . ·Jt 
deren memleketler idi. Halbuki le bir konfeı:ansın en tabii azasın- kıe 250 metre yakın Çın topraklan- dirmiştir. Batan vapurun Fransada (Ustymıı l ı11ı:far 
denizaltı gemilerinin faaliyetleriy- dan biridir; ancak ltalya Avrupa na 1 O ~mba atmışlardır. Setta'ya asfalt götürmekte olduğu an- Başvekil Metaksa..s akşa.Dl f~ 
le Akdenizde gezen ticaret gemi- işlerinde ve bilhassa lsp~~ya me- Amerı_!can tabur kumandanlığının laşılmıştır. Buradaki So"·yet elçiliği kiye Hariciye Vekilinin tere.~, 
Ieri batrrılmağa baılayınca, bu za- s~lesill;de .Almanya ile siyasetini bulu?du~u .~lo~k !.avs, şarapnel par- memurları dün Blagoef npunından Büyük ~ritany~ otelinde bir 

11ef 
rar Akdeniz ile uzaktan ve yakın- bırleştırmıt olduğundan konfe- c:a:Iarıle ortulmuştur. Yaralı yoktur. kurtulan 39 tayfayı alıp Atinaya getir fet vermıştir. Zıyafetten so~ .. ır 
aan alakası olan bütün memleket- ransa iştirak ettiği surette orada Bır Japon zabiti Block Havsı ziyaret miştir. fik Rüştü Aras ile hariciye Jllllf f 

fere şamil bir şekil aldı. zim~en Almanyayı da temsil ede- etmi~tir. DENiZLERiN SERBESTİSİNİ şarı Mavrudis ayni vapurla, veı 
Nitekim bir denizaltı ~emisinin cektır. Bır Japon tayyaresi Çin mitral- TEMİN ZAMANI GEiv; dik yoliyle Cenevreye hareket,~ 

Bozcaada civarında bazı gemileri Onun için Muıolini ile Hitler a- yözleri tarafından düşü~lmüştür. Londra, 4 ( A. A.) - Atinadan hil- misi erdir. Bütün gazeteler Tür~Jı 
batırması ve 11,pnra Boğazlardan rasmda k~nutulacak en. m~h~m Şanghay 4 (A.A.) - '!'eni Ja- diriliyor: - Yunanistan devletleri ~raf~~~ı 
geçerek Marmaraya ve oradan Ka- meselelerı İspanya vazıyetı ıle pon kıtaları Hoangpou nehrı man- Batrrıldığı hildiriJcn Blagoev gemi- bütün meselelerde tam hır ı:, 
radenize geçtiği hakkında birta- ~kdeniz emniyet te1kil eyleyecek- s~~mdaki ~ang - Oma - Pang mev sinin şimdiye kaflar h-atrrrları Sovyet birliği bulunduğunu alkışl~D.1f. 
kım haberler duyulması üzerine hü tır. knne çıkarılmışla.rdır. Bu kıtaabrr gemil~rinjn ikinr.isi olduğu maliim ele- dırlar. ...1r~, 
kumet B.oğazların ve Marmaramn ASIM US mevcudu. malum değildir. ~ihuo ci- ğlldir. 2\foulakief adındaki S°'·yet ge- Taı ih huı ullagı hazt1 
ve kendı kara sularımızın emni- G · · ı · h k varmdakı Yue - Pou mevkııne karşı misi hakkmda verilen malumata hir j 
yetini muhafaza için tedbirler al- ece 1şç1 erı a - l7po~lar tarafından yapılan şiddetli yanlışlıkolcluğuveşimdiyekadarneş- /ık/arı çok ileıled ~ 
eh ve aldığı tedbirleri notalar ile kında b 

1
. f b~r hucu.m tar~edilmi~ ve iki taraf da redilen mütenakis lıaherlerin valmız ikinci Türk Tarih Kurulta>'1 ~· 

devletlere bildirdi. yen 1 agrr zayıata ugratnışıtr. bir tek So,yet gemisini istihdaf etti~i birlikte Dolmabahçe sarayında 8ç1~ 
Diğer taraftan bir iki gündür Şan~h~y 4 SA.A.) - Japon tay- anlaşılmaktadır. . cak Türk Tarih sergisinin baıırlı 

gelen haberler gösteriyor ki lngil- k Cl ra r yarelerı şımal ıstasyonu mıntakasma Pari11. 4 ( A. A.) - Petit Journal lan hayli ilerlemiştir. .. ( 
tere ile Fransa Akdeniz vaziyeti Ankara 4 (Telefonla) _ l!l:t ka- taarruza devam et~ekte ve gayet gazetesi yazıyor: Sergi, Kurultay sırasında J1l1~1 
U··zer'ınde 1 tt 1 1 ~ ~ıoıktan ucarak mıt 1 ·· 1 t t- .. D · J • ı · · ı.tı!• esas ı sure e meşgu o - .. .d l l ~ ra yoz e a eş e . c·mı erın ser leı;.hsıni temine uii- hassıslarm tetkikine arzedilece~ v 

... C d Mil nununa gore sanayı en sayı an iş er- kt d" ı D "k' ki ,. e,. mag. ~t enevre e i etler Cemi· d ·· d be ~e. e ır er. ün, 1 ı "şi ölmüş, elli ra~mak zamanı roktan ,.cJnıistir. Ciin- Kurultaya ..,.elen lise ve orta fl1 Jı'• 
- l e ote en ri gecc:leri çalışmakta k I F " " ~ · f'> ev Y.etı aza arının t:>planm<",mndan İs· b l I 7 18 k ışı yara anmışt.ır. . ransrz imtiyaz kü 27 Leııııuuzdnn heri Akdcnizde ta- tep tarih muallimleri icin tertiP J• 

f d d k u unan ve yaşlarındaki ız, k d b k f o' ~ı a e e ere Akdenize sahil olan erkek çocuklarla. h~r yaştaki kadın- mmta asm a ır ışi ölmüş 30 kişi arı-uza uğrayan g<'milerin saym 20 len kurslarda da sergiden isti~ rt 
d~vlet]er arasında bu meseleyi tet- ]arın şimdilik bir sene müddetle es- yara1a~mıştır. den ekııik cl<'ğildir." edilecektir. Haber aldığımıza S~ 
kı~ etm~ğb kİrb vermişlerdir. kisi gibi gece işlerinde calıstmlmala- N~n~ın 4 (A.A.) - Central Nevs J>opulair gazele:;ıi. 'azıyor: Kurultaydan sonra sergi uJll~J~C 

nca Öy e ir konferans top- Jk V k"l ~k · ,. 1• zu uybxı)V ajovZblGu dlu luuu "Franı:;a ile ln~iıt' '"renı"n 1\k(I"nı'z acılacak ve ziyaret şekli ayrıca 1 

1 d l k ı k 
rma tısat e a etnce arar ver.!•.:. · d " ' " · 

alm~z hndedve onuşu aca me- Müesseseler bunların ne gibi şartlar- a1aÇn~ın an: konferansı huzuruna miişterek teklif- edilecektir. /. 
ae enın u u unu gayet açık ola- l l ki k · l l ın müdafileri muannidane bı"r !erle rıkn1atarını t""Ilt"nnı· etmek 1·(·ap ııb 

k · k I A d B a ça ıştı arını, i ametgah ari e i<> k " '· ' H k d d k t ı "t fl1 
ra tayın etme. azı~. ır. u !ol- yerleri arasındaki mesafeyi çocukla~ ço ta~rruzhrda bulunarak Vooso- elm<>klP.rlir. Ilu nınnffakfretin ba;.Jr . a.v~r a ın a i. n~i iz toT?ı o ~fııt' 
da hareket edılmedıgı takdırde ung cıvarmdaki Japon kuvvetl .. rı·- ı İ · .. rıbının nasyonalıt hır gemı ta~. ı.~ 
'Akd 

· · 1 1 rın yaş gruplarını bu grupların n · L ,_ ca Eartıt ır. talya konferansı akamete da · ktl v enız emnıyeti mese esi span- • e nın otien mevkiindeki Jaoon ku _ .,, ~ n taarruza uğramadığr, çi.ırı · ı.. 
• 1 • k b"l" L d mahiyette işte çalıştıkları gece çalr<>- I .1 v ugratmak için lıer şeyi yapacaktır.. ~oı 

yad ış .erın.e.d harı1ıakı ır.ve .. onkra " ve. t e1rı e i
1
rtib<1t peyda ~tmelf'l'İne ma- torpto muhribinin birçok lspa~; .... · ma saatinin baş ve sonu bu yolda d Fakat Fransa ile İngiltere arasındaki 1 ,. .. •· 

a emı ~u a a e omıtesmı a a- çalışmanın teknik, ekonomik, sosyal nı o muş ar ır. Taoonlar, diin Çin p litika h. ]"""'· ara karşı takip etmiş olduğu cı 1( 
mete ugr~t~n se_b. e.p. ler bu .. konfe- h~.t1arırıı varmak ic:in birrok teşeb- ~ .. ır ıp tamam ohınca diğer medane hattı hareketten do. laY~ . .'tı~ 
J'an•ı d ıfl - ki b l sebeplerini iş dairesine bildirecf'kler- b 1 d b ] 1 butun fl~vletler onlara iltihak edecek- I htı" ...... a asa suru eye ı ır. d 16 us er e u unmuı? arsa da muvaf- lerdir.'' panyo nasyonalist partisinın ',~~ 
Ruıtu Ara• Cenevrede: ir. yaşından aşağıdaki işçilerin fak olamayar;-k rı.~rr zayiata 

1 
v tevecciihi.ine mazhar olduğu be) 

ıs d h 'l" h b' . ld ... her ne suretle olursa olsun gece ca- 1 • .. tgra- Madam r.e• · Tal · O . panya a ı ı ar ımn a ıgı mıs ..... r ve sahıl<! doO-ru ger· k"l · ., .ıeneYe Jouıs euvre edılmektedir "ı' 
ihtilatlı m b .. 1 d C lıştmlmalan mutlak surette yasak- 1 d. . 0 ı Çe ı mış- gazete~inde "'Öyle ' · · f111 anzara ugun er e e- er ır. · " yazıyor: Bolsevik İspanyolların adefl11 1 t 
nevre de toplanan Milletler Cemi- tır. · "Valansira lıükfüneti Akdeniz 1'on- d h ı · k ·t · · MiJ!et e 

t
. .. k 1 . /(a11makamla - f ... l a a e nmı esının veya ·fc ye ı muza ere erıne hususi bir e- KUçUk Ankara :1 ı aı asın- eransma çagn nnvacağmdan haber - . . . . . . 1 3rı 

hemmiyet veriyor O . . H f dar edilmi~Lir. ln2iltere Iıük· umA etı·, Va Cemıyetı konseyının ıçturıa. 1-f(fe' 
• nun lÇln a- haberlerJ aa ayinler " • d b 1 °) } h hıt CW 

riciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın Jansiynyı da,·et etti~i takdirde İtah·a· sın el eyne ml ı el avb?~1 ~e defa ,.ş'ı 
bu defa Cenevreye "d" . d fk" ~ ~ Bir heyetimiz yakında Yuna- Ankara 4 (Telefonla) _ Hasan 1 kk k d / ye ça rşmrş oma arı ırıncı 

gı ışı e e arı . "d k dd k 1 k nrn mu ıa a surette re ceYahı ile k" d v·ıd· , 
· d h k" k. d d h ıstana gı ere mü eti bitmek üze- a e aymakamltg~ına üçüncü umu- k l ... ı egı ır ı.8) umu:mye e er va ıt ın en a a - arşr aşacagmı takdir etmiştir. Fakat •v • • • Bisı' , 

fazla bir alaka uyandırıyor. • re olan ticaret anlaşması müzakere- mi müfettişlik evrak müdürü Mü- İtalya lıükiımeti bundan başka konfe- h __ Tk~blıg~e, naksyonalıstdlerırırıebi .,~( 
Türkiye Bovazlarda ve M lerine başlayacaktır. nip, Kadınhanına Eskic.at kaymaka- k u umetı evra ı arasın a ec. 1111 .. arma· ,~ A k f bol h ransa ;,tira şartı olarak Franko 'va l . · ·ı 1 ıı: e 

rada seyris~fer emniyetini muha- n ara ut mu teli ti Fuar mı Hayri, Geb7eVe Mihalcı"kten Na- 1 ·ı 1 .k 1 kk . pur arma taarruz ıçın verı rrı 'J·r. 
f kllp . . b 1 mu ınrı l ı - ıa - mm tanmnı"sını ı· -- 1 . b ld ki ·ıA d'l kte ı ' 
aza için tedbir <ilmakla beynelmı·- ası maçr ı r ın çarşam aya zmire . A) C b d N t ... en u u anı ave e ı me hri,.,·· 

ı haı·el~et edecektir. mı, /-' anyaya e ze en uri, Sima- leYen·ktir. ııgiltere hariciye nezareti v . t 4 (A A ) a~ /\.' 
el ticari münaka1atın serbestisine va .. Alanva~an Fa7.ıl Krrkag""aca c 0··y h"' ı h" t k e· k aşıngo n · · - d ]<İ r 

hizmet etmı"ştı·r. Nasıl kı" hu··ku·- • 16 eylfıl deniz yf\rr~.lan ı"cı·n bı'r k - oy e ır şar 1 
n ıyen abul elmiye- nezareti memurları Avrupa ~: ro( ., nu ten Salahaddin, Buldana Fethi- k · II ] 11 C d ~1 1 

met bu ciheti notalarla devletlere yüziiril ve atlayıcı grupu lzmiıe gi- l R d c·~ . tır. er rn < e enevre'de söylen- merikan filosunun Akdeniı e h8sı 
b

"ld' . . H . . V k 1 dec"'ktı·r. ver •n eşa tayin ve nakledilmiş- dil!ine rıO'füe Akdeniz konfer"'nsı eylu"- p'llem h d" l . t' sı'rıde •' ı ırmıştır. arıcıy~ e i j Tev. " ferdir. ~ .. ı e a ıse en ne 1ce k ~· ... 
fik Rüştü Arasın da Cerjvre mü· • Harhiye mezunlarmrn son kafi· lün ] 5 "~ 16 sında toplanacaktır. o~an gerginlik yüziinden uyan~tıt1j( 
zakerelerinden istifade ederek Tür lesi de bugün Ankaradan ayrıldı. Sarı - Laclverd Londra 4 (A.A.) - lngilterenin zıyette bulunduklarını beyan 

k . • B v l d M • A k l F enerbahçeli sporcuların ve bı·r Roma büyük elçisi Sir Eric Brum- 1 d. ,,,, ıyeyı ogaz ar a ve armarada n ·ara i k okulların kavrt d er ır. er'" 
· t" h f · db. 1 ı· 1 ] r.ok tanmm1s. spor yazıcrlarrnm hazır mon • dün Hariciye nezaretine gel- Hatırlat ld ~ ·· A

111 .ıt emnıye ] mu a aza içın te ır a - ım o an arın tavin yerlerini haznla- z l ıgına gore . r~ıı· 
mağa sevkeden sebepleri izah et- maktadır. ilk tedrisat umum mu··du"..- lamakta oldukları Sarı - Lacivert na- ~1i?tir. 1 -a

1 
nnedildiğine göre sefir in- hükumeti bu meselelerde <1 ?-.. rrt',f, 

h 
1 v • d k. h f l k gı ız - ta yan münasebetleri hakkın- b" f 1 kl b ı. ttı" ·ı t m~si .i tim ali vardır. iigüniin riyaseti cıltında ve sube mü- mm a ı a ta ı spor mecmuasının d k Ed I ve . ıtara ... o ma ~ era..,_~r:. 111gı ~ 

Turkıye ve Akdeniz konferansı: dürl.eri~in iştirakile c:al•..-an heyet yarmk~ pazartesi ı:{Ünü intişara baş- a te rar B. · ene görüşmüştür. vakı oldugu takdırde buturı ri~ıı·· 
Ajansİarın verdikleri n:aifunat faalıyetine bu~ünlerde 7i.ihayet vere- layacagrnı haber aldık. Muvaffakiyet B PDr;b 4 (TA.A.) - Hariciye nazırı torpito ve muhripleri gibi ,Aıl'le:ıı1ilt~ 

tahakkuk ederse önümüzdeki haf- cek ve pek yakında mezun gençlere ler dileriz. · e os ürkiyenin Paris büyük donanma&ına mensup büt~rı ge ~'1 
ta içinde Akdenize sathil olan tehli..,.at vap:\r:\khr. w - elçisi Suad Davazı kabul etmiştir. de ateş edeceklerdir. Amerık8~fe 'ı-

ce verilen hrar tr:l1ir edilmi"'tir. Salam k 4 (A A ) Sal l ıı ~ 
·devletler (ki lngi1tere ve Fra"•a- • Ankara ilk nknllarıl"dakı· kayıt "' an C\ • • - aman- eri mültecileri nakil için va 0J~, 

_u_,, Bu sene ilk e>l-nlh•ra alırııv·.ak tal- ka tb t b·· t f d d ki _ıı 
dan başka Türkiye·, İtalya Yuna· ve kabul 19 cylu"lde tedn"sata 1·se ' " ma ua urosu aram an ne.sı- ı an zamanlar müstesna ı·""'Y 

- ' ı benin dogu""' m yılı yalnız 1930 olan· d"l b" t bl""d b" k b f JI" 
nistan, Mısır, Yugoslavyadır). ya birinciteşrindc başlayacaktır. Evvel- e 1 en ır e ıg e 1 r 18

ml ecne i i.izere F ransrz ve sair bitara 
. lardır. J matbuatının İ§aaları hilafına olarak )arda bulunacaklardır. 



· '1- JCURUN 5 EYL'Ot 1937 • Har:ct Askeri Kıtaatı lllnları • 'rra b7.on ~ . . . 
:ltı ton un °:rnı~.:mu 'l~ın iki yüz elli tınalma komisyonunda görWebilfr 

Propaganda 
ilanları 

oııuını apa 1 zarfla eksiltmeye İsteklilerin bu gibi itleri yaptıkları- J.r 

ltız bin u~!u:. 7ah~in edilen bedel o. na dair Nafia meclillerinden muud· >" ):} 

Devlet Demırqolları ve Limanları işlrtme 
Umum idaresi ilanları 

~inatı J~i dı. y~z. y~rmi .. Iiradrr. İlk te. dak ehliyet vesikalariyle kanunun ta- Muh bed J" 9640 r 1 llı!tıııe 
16 

bın uç yilz dort liradır. Ek. . 31 - BULUNMA!, fl'IRSAT Şişli .. ~en e 1 ıra o an 8 kalem muhtelü c.UU, yağ 9. 9-937 per-
at lf) TrabEylüI 93i perşembe günü sa. yin ettiği diğer vesaiki ıetirmelerı ile Bomonti arasında çok itinalı yapıl- ee~be gunu saat 15 de Haydarpa.şada gar binası dahilindeki satınalma ko. 
d.a :va 1 zon Satınalma komisyonun mecburidir. (377) (15910) rnış sekiz odalı modern ve kübik kargir .mıayonu tarafından kapalı zarf usuıu ile satın alınacaktır. Bu işe girmek 
. • pı acaı t Ş • • • • ev satılıktır. 3ısteyenlerin kanunun tayin ettiği vesa ikJe ve resmI gar.etenin 7 - 5 - 937 T. 
ısteyenı { ır. artnamesini görmek - 297 veya 1 • 7 - 937 tarih 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş olan taıı·-
kur k e: :ıo kuruş mukabilinde mez. 7! ACELE SATILIK HANE tnam ı· 0nıısy0 d ~skişehir garniwnununda yaptırıla. - - ma. e dnir~ind<? alrnmı!J v~ika ve 723 liralık muvakkat temınntlarını muh. 
ller 1·h n an aldırabiJirler. İstek. a.--..ı ı· Aksa L Se t t klü ale .,... .. T' cak olan \'e bir adedinin keşif uıı:ue ı ray anga petçi caddesi 59 evı e lerini eksiltme günU saat 14 de kadar komisyona vermeleri Jiıım. 

~ıtJı butu ~unu ıcaret Odasından ka. 96 3 N 1 b k~ d nd ki 24151 lira 69 kuruatan cem'an 1 1 o. ı ane, argir bina 6 odalı, sarnıç, ır. 
Cdece'·Jn ... u arına dair Yesika ibraz :.. k'- k b h ·k· B · · " ... , d A lira 52 kuruştan ı'"'••et bu)unan se u. uyu, a çe, ı ı tarafı sokak, elektrik u ışe aıt oartnameler komisvon elan parurz olarak darntılmaktadır. 
rıuııun 3 ır. rtırma ve eksiltme ka il&'- ~ c· 

2 "3 ., - depo kapalı zarfla eksiltmeye konul- vardır, ( V. P. 1645) (5399) 
tıy~nın ' ·• · ..,4 m&ddelerindeki esasa 71 li t olar k · muştur. Muvakkat teminatı 14 ra Mürocaat ayni yer 

~lllbe nı~ı'k~.upları 16 F:ylül 1937 per. Ol kuruştur. Keşif plan ve şartname. 73 - BEYOGLU CiHETiNDE - Zonguldak Valili~inden: eklif a ıstcklilcrin verecekleri/ 

aJıııa k gı ~u saat 15 de Trabzon Satın. leri Eskişchirde levazım imirliği satın 60 • 70 bin lira arasında kontörlü satı· l5 
omısyonuna ,·eri im :ş olacaktır. alma komisyonundıı görUlebilir. Eksilt lık apartıman aranıyor. Z ld k me 20 Eylül 

937 
günü saat 16 da Es. kil ongu a vilayeti içinde Beycuma - Çaycuma yolunun o+ooo _ 13+732 

<:~51) (5739) . t lma ko 69 - SATILIK ARSA - Suadiye ometreleri araaında yapılacak 52296 lira 05 kuru" ketti! bedelli uııe in"laatı 1·" 1• •• k.şehir levazım amirliği sa ma • :r :r :r- :r ıı 
misyonunda yapılacaktır· Kapalı .urf. caddesi Şaşkınbakkal istasyonunda be: Kapalı zarf uıuliyle ekliltrneye konulmuş tur. 
lar saat l5 ·e kadar komısyon yüz m~tre. m· Eksiltmesi l 5 • 9 - 93 7 çarfanba günü saat 15 de Zonguldak vilayetı D.ıi. 
Başkanıwına ver:ımelidir. lateklile. 67 - SATILIK ARSA - Ayaspaşa· 1 Encümeninde yapılacaktır. 

• • • 
1G7 bi . 

darı ka a~ kılo una .talip çıkmadığın. 
'beye kp 1 zarf usulılc yeniden eksilt. 
tnit da:in.uıacaktır. Aynı C\'Saf ve şe. 
tı;qA k lındC' olup unun beher kilosu 

rin bu gioi işleri yaptıklarına dair Na. da denize hailsiz nezaretli arsalar u- Eksiltme şartnameıi ve buna müte ferri diğer evrak 262 kuruı mukabilinrle 
fJa Meclisinden almış oldukları 937 tılrktır. Zonguldak Nafıa Müdürlüfündt-n alınacaktır. 

, uru r· · 'btıvakk ş ıyat tahmin edilmiş \'e 

sene,,ine aid ehliyet ve Ticaret Odasın. - Muvakkat teminat 3923 Jir:ıdır. E!ctiltmeye girmek isteyenlerin resmi gaze. 
dan mı:.lf vaziyeti tevsik eden diğer bü. 78 - Bakırköy Osmaniye mahalle. tenin 3297 sayılı nüıhaaında çıkan tali nıatnameye tevfikan Nafıa Vekiletjnden 
tün vesaiki komisyona ibraza mecbur. sinde dördüncü ilkmektep karşısınd.ı alınmış müteahhitlik ehliyet veiil:asiyle Ticaret Odaaından 937 yılında alınmıt lit llıek at teminatı 1751 liradır. Tek. 

be ~rıut?ıarı 16 • 9 . 1037 perşem. 
~ollliııyo aa~ ~~. e kadar Safranbolu 

d 26 numaralı iki odalı hane acele satı. \ esika ve muvakkat teminatlariyle bir!:k te teklif mektuplarını yukarıdaki günde 
ur. {355) (5142> lıktır "V. P: 1690" "h 1 • . ı a e saatınden bir saat evveline ka<lar vilayet Daiıni Encümen Reisliğine ver. 

n reısiıgınc teslim cdilecekt" 
ır. 

(352) (5740) 

• • • 
Aı 

jL er~ond k' k Qtiya a 1 rtaat hayvanatının 
~acı olan 445 bin kilo arpa kapat 
deli l85~rna.caktrr. Tahmin edilen be~ 
1388 lira 5 lıradır. Muvakkat teminat 
9.17 t . 67 kuruştur. İhalesi 17 9 
•· a.tıhine t d"f • • ""at lf) d es~ u eden cuma günü 
~a koıni a Merz.ıfon garnizon satınal. 
1leı- syonunda yapılacaktır. Jstck 
il· Şartnam . . . • 
~OtebiI· es nı mezkur komisyonda 
lıııden 1~~cr. Jstcklilcrinin ihale saa_ 
~~rıa .. ır saat evvel 2490 sayılı ka 
tuıııh gorc tanzim "dilmiş teklif mek. 

~ını k · • onıısyona \'ermeleri. 

(:l54) (5741) 

• • • 

• • • meleri ilan olunur. (5542) 

MUleferrlk Çorum garn=r.onundaki kıtaatm ih. 
tiyaçlan için 200000 kilo un kapalı 80 - Mübadele. Ankarada gün geç. Başvek41et fstatlstl k Genel DlrektllrlOğU 
qrf usuliJe ebiJtmeye konulmuıtur. tikçe kıymetlenen bir araziden mikta. Ek IJI lb J K 1 d 
Muhammen bedeli 33000 liradır. Şart. rı ki.fi vermek ve mukabilinde İstao. ..8 me V~ ~ e Om 8YODUn an: 
nameaini görmek tateyenler her ~n bulun havadar .emtlerinde münasip 1 ~ Kapalı zarf ~ulı~le e~sıJ~e ye çıkarılan iş 31 forma ta~min olunan 
öğleden sonra komiayond&D bedelsız bir ev almak isti rum. Yalı olması gen~! nüfus sayımı neticelerıne aıd koy nüshalarını gösteren cscrd:r. Baskı a-
alabilirler. lhalesi 30 EylW 937 per. milreccaht" yo dedı 2500 olaca~trr. 
~be gün il saat 15 de Çorum Ordu ır, 2 - Tahmm olunan bedel 16 sahi f elik beher fomwıı için 35 lira üzerin. 
gamlmrundadır • .)luvaldrat teminat 81. AKSARAYDA Taşkasap Kuyu· d~n 10~ lira~ır. Muvakkat teminat olarak 82 liralık banka mektubu veya tah. 
2475 liradır. Talipler p.rtııamen:zde. Ju sokak 5 NO.lı ahşap ~ oda l taflık vıl verılecektı~. 
ki ~raiti hais olmalıdırlar. İstekli. ] ııof 8 ı yf"mek odası kiiı;ük hir halıçe· 3 - Teklıf zarfları 1937 senesi Eylül ayının 28 inci Salı günü saat 15.30 
)erin teklif mektubu ile teminat mak. yi Jıa, i hane satılıktır. A~ nı ad re e da Genel Direktörlük. binas~nda toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 
buzunu ihaleden bir uat evvel komis. ınüraca 1 d·ı · 4 - Zarflar eksıltmcnın açılmasın dan bir saat evvel 1<omisyon reisliğine 

a e ı meeı. ·1 . ı· d B b k" •.. d . 
yona vermeleri h\r.:1 .... (356) (57,3) --.:...------------ erı mcsı uım ır. u apta ı şartna ıne komisyon katıbın en ıstenebilir. Nu· 

71 - UCUZ SATILIK YALI - Os- nune de dairede görillebilir. (3162) (58 69) . . .. 
Merzifondaki kıtaatın ihtiyacı olan 

150 bin kllo un kapalı zarfla almacak. 

küdar Pqa limanı rıhtım boyunda rıh· 
tımda banyo yeri, bilyük bahçe, yedi 
oda müceddet yalı. 

ı1 
•ııt~ · ~ · 1937 günü kapalı zarfJ • k 

trr. Tahmin edilen bedeli yirmi bin i. -------------

Jandarma Genel 
satıoalma 

Komutanlığı Ankara 
komisyonundan : 

Bir kilosuna doksan kuruş fiat tah min edilen dört binden altı bin kiloya 
kadar sade ile bir kilosu kırk kuru§ de ğerlenen binden bin iki yüz kiloya ka
dar beyaz peynire aid ilin edilen açık eksiltmede istekli çıkmadığından eksılt.. 
me müddeti on gQn uzatılarak alını ek sıltmcsi 16 • 9 - lll37 perşembe giinü 
saat onda yapılması kararlaştırılmıştır. 

2 "'rıesınin a e • 
i246 1• yapılacağı ilan edilen 

~"•· ~; ~ kuruş bedeli keşifli !Kil· 
llıetı-eı~ nızonu ve civarındaki 2649 
llıfıııd 1 Y~l inşası işine istekli çıkma. 
ti}- t aıı hır ay l • · lk Pazar ıga bırakrlmış 
~at 1&8.Zarl~ğı 7 • 9 - 1937 Salı günrl 
1 Sts lira dcdır. Muvakkat teminatı 
arı ~ki ~rn .kuruştur. Keşif ve şart. 

ki yüz elif lira olup muvakkd temina. 
tı 1519 liradır. fh3Jesi 17 Eyllll 1937 
tarihine tesadüf eden cuma günü saat 
15 de Mer.zif onda pnıimn aatmabnı 
komisyonunda yapılacaktır. İstekli. 
!er mezkur tartıuuneyi komisyonda 

Satın allyoruz 

7.f - SATILIK MAOAZA ARAN/. 
YOR - latanbul Sultanhamam Tahta· 
kale ve cfvannda sekiz bin Ura arasın
da satılık kirgir mağazas1 

görebilir. fıtekJUerin ihale saatin. ---------'------
75 - SATILIK PİYANO - Zim· 

Şartnamesi komisyondan panuuz alrnabilecek bu eksiltmeye girmek iste
yenlerin (441) liralık ilk teminat makbuzu veya banka mektuplan ıle belli 
gün ve saatte komisyona ba§vurmaJan. (3150) (5840) 

merman markalı çift bir Alman piya. ----------..----.,..--------------
Şehırde levazım imirJiği sa. 

den bir saat evvel 2490 sayılı kanuna 
göre tanzim edilmff teklif mektuplan. 
nı .kom.iayona vermeleri. (358) (57,3) 

Şark Malt Hulcisası 
işte ha 

lstanbul Belediyesi ilanları ~ 
1 

noau satılıktır. Taksim Tarlabaşı Yağ-
hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 

SAl'O 
A. Dode • H. Rif•t 

Sayf iyedc! okunacak ,aıeı 
bir roman 

•• arayanlar --

Levazım amirliği 
ilanları 

V AKIT Kitabevi • tOO kuruı İki No. lu Dikimevi için 64000 adet 

f( LJ R LJ N---. ..------------~~~~~ arka çantası fçln 115 X 5,5 perçin çivf

A. SUN E TARI FESi ai 9000 &det, 2,15 X 9 perçin çivisi, 
10000 adet çift dilli palaska tokası ı 1000 

o\ 611'11111'k~t Mt'mll'k~I ç 1p1ak18 r adet çıkrıklı dilaiz toka 11000 adet 
• J'tıı.. 1\·lnde dıtında 1 . · ' ıı 

100 
Kurut arka çantalan ıçın çen~ı s _ 9-

1 11 llı1t 11·' ıM K,.. 937 nr .. mba ıünü uat 14,30 da Top 
l' llı1c 21;0 4'!'\ Krş. ır- ır-

lllı1c 475 H:tO K" )\ Ç l ık l hanede aatmalma komiıyonunda pazar 

:"'ıı,3111 IHlO ı 1100 K" ~ lıkla alınacaktır. Tahmin beldeli ı 7 5 7 Ji 
lııı, rterı naık 50 Kurut 

1 au,010 an IJlrllıtı ıc;ın ay1111 nttı' rtıdır. tık teminatı 131 lira 78 kuruıtur. 
)ırıere t . Poata birliğine glrmlyf'D •"da Yaun: Şartname ve nilmuneleri komiıyon~- ,"'il 

.., Yetznıo bcıer kuru, wı 

ZAYİ 

Hüviyet varakamı kaybettim. Yeni·j Göz hekimi 
si~i çıka~~ğ~md:ın eskisinin hük. Dr.Muıal Rami Aydın 
mu olmadıgı ılan olunur. Muayenehanesini Taksim.Talimane 

Vahid (9594) Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nınıa 

ZAYİ DIPLIMA 
nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar ı Kadıköy 12 ci ilk okuldan almış ol. 

duğum 30 • 6 - 937 tarih ve 53/150 nu. 
--------------------~---~ maralı diplomamı mıyi ettim_: Yeni.s~ni 0-:::::::·~mıaaamı::n' 

alacağımdan hilkmil olmadıgınr ılan i! 61f UOktoru 
ederim. . ii Necati Pakşi 

ba kak 11 No da ıb Hastalarını bergün sabah 10 dan 
Kadıköy Rasım paşa mahallesı ,

1 
.. 

Ta§lı yır so . rL k .. 
him Kadri Tehsöz. (23027) • a pm 19 za kaJar. Karakoy .Tilncl 

meydanı Mahmudıye c:ıddtıı No. 

iLAN ı•f 112 de kabul eder. 
/
8
tanbul Yedinci icra Mcmıırluğun. i Salı ve cuma günleri saat 14 den 

d 
. fJ 18 ze kadar parasızdır. 

an. :um:::a:mm:m:::::ı::::::::::::::r:-.:::ıııu:: 
Bir borçtan dolayı m&b~uz olup sa· --------- -----

tılmasma karar verilen ev e§yası Kı

n&lıadada Fırm ıK>kak 32 N. da 7 • 9 • 
ZAYİ 

ıc.tmmectıtır. Refik Ahmed lrülebilir. isteklilerin belli autte lromiıyo 
~J'Pnın ı. .. , SEVENCfL na ıelmeleri (105) (5826) 1931 gününe gelen Salı saat 14den 15 e 

ll11Rl•Na ıw:ta nııork,.Elndr kadar mahallinde baZit" bulunacak me-
8"'''"' ,·ar.ılır .a. vrr 

~ ----- Dağıtma yeri V AAJ • kütupeneıi Sahibi Aaım Uı mur tarafından ili.n olunur. 

~=d~eff~ı~u,.rnı.;.e;._;;n;~.:u~2::3_;1cu~~ru~ı!!tu~r.;.J 1..-------------•Nqriyat genel direktörüR. A. s~vengil (V. P. 1756) 

Maaşda kullandığım rnUhüni zayı 
ettim, yenisini çıkardım, eskisi hü. 
kUmsUulür. 

Askeri Emcklı Subay Yusuf Gulen 
(2302 ) 



a - KURUN !S EYLQC 1981 
--~~--~~-=----~~ım:;;:::;:::;:::::;;:;;:;;;;;;;;:...--...,_,... ............ lliil .. 

Zonguldak Valiliğinden: • EEW 

Zonguldak vilayeti i~nde Ereğli - Devrek yolunun 1+000 - 27+000 ki. 
Jometreleri arasında yapılacak 23956 lira 48 kurut keıif bedelli ıiıe eaaalı umiri 

işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul muştur. 

Eksiltmesi 15 - 9 • 937 çarşanba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müte ferri diğer evrak 120 kuruı mukabilinde 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Ek ıiltmeye girmek isteyenlerin rumi ga. 
zetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan ta\imatnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret Odasndan 937 yılında alınmış ve. 
sika ve muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde 
ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet Daimi Encümrn Reisliğine ver
meleri ilan olunur. (5541) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci 
Büyük 

keşide 17 Eqlül 937 dedir. 
ikram ye: 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10. 000) liralık 

iki adet mükafat vardır • 

Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 jEylUl/937 günil ak§amma kadar biletini defiDtir::nı, 

bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uzerindekl hakkı sakıt olur •. 

Nafıa vekaletinden: 
Diyarbekir - Cizre - Irak hududu hattmm 65 nci kilometresiyle Irak 

hududu arasındaki kısmının etüdü ve&yru hattın Diyarbekir ile Irak hududu 
arasındaki kısmının aplikasyonu ve b11 hat üzerindeki bir iltisak noktası ile 
l'avtan arasındaki kısmın etüt ve apli kasyonu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmu§tur. 

1- Eksiltme 17 '/ 9 '/ 937 tarihinde saat on beşte Vekiletimiz demiryol. 
lar inşaat dairesinde eksiltme komisyonu odasmda yapılacaktır. 

2 - Bu etüt ve aplikasyon işinin muhammen bedeli iki yüz altmış bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 14150 liradır. 
• 1 

4 - Bu işe aid mukavele projesi, eksiltme ~ameei baymdırhk işle

ri genel şartnamesi, İstasyon mevkileri hesabatma. aid 210 numaralı tip ile 
diğer müteferri evraktan müteşekkil bir takım mtina.kasa evrakı on Uç lira mu
kabilinde demiryolle.rı inşaat dairesin den tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2 490 numata.Iı arttırma. eksiltme ve iha
le kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla Vekaleti. 
mizden verilmiş 937 senesi içinde muteber etüt müteahhidliği vesikasını havi 
teklif zarflarını mezkur kanunun ta.rüa tı dairesinde hazırlayarak 17 / 9 / 937 
tarihinde saat on dörde kadar demiryollan inşaat dairesindeki komisyona 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları lı\znndır. (5779) (3093) 

• 

KASADA 
~AKLADl~INIZ 

DAD-A 

(~ŞM[ 
VAZİY [TiNDEDİQ 

• ONU rAIZL.~ 
OANk'AYA·VERiNJZ 

J..IUSUSİ SAQTLARIMlil 
SORUNUZ 

Zongu}dak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde Zonguldak-Devrek yolunun 6+000 - 4~ + 000 

kilometreleri arasınd:ı yapılacak 22673 lira 96 kuruş keşif bedelli şose esadı ta· 
miri işi kapalı zarf usuliyle ek~iltmeye konulmuştur. Eksiltmesi ıs - 9. 937 çar. 
~anba günü saat 15 de Zonguldak vilaye t: Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna ır.üteforri diğer evrak 114 kuruş mukabilinde 
Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alına c.aktır. Muvakkat teminat 1701 ı:ra:iı~. 
Eksiltmeye girmek =steyenlerin resmi ~a 2etenin 3297 sayılı nüshasnda çıkan tali. 
matnameye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınını~ müteahhitlik ehliyet veaikasiyle 
T :caret Odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikt~ 1 

teklif mektuplarınr yukarıdaki gllrde ih'i le saatinden bir saat evveline kad.ır vil~-ı 
yet Daimi Encümen Reisliğine vermeleri ilin olunur. (5540) 

Yatı il oG ZÇ LiSELERı Yatısız 

Kız ve erkekler için ayn bölüklerde: Ana - ille - Orta - Li.. untfl.vı talebe kaydı için 

mektebe müracaat ediıebilir. lıtiyenlere tarifname gönderilir. 
her gün f. -

Arnavutköy tramvay caddesi: Çilteaaraylar. Telefon - 36.210. 

istiklal Lısesi Direktörlüfünden: 
1 - tık, Orta ve Lise kısımlarına gündUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmı§tır. ) 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alın'l.cağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirlet· 

3 - Eski talebe eyliilün onuncu g!jnüne kadar gerek mektupla, gerek me\dcbe başvurarak kaydını yenilt 
melidir. Eski talebenin eylülün onund:ın sonra yapacaktan müracaat kabul ed\Jmiyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci smıfl.ırm bütünleme ve engel sınavları eylüfün birinde, diğer sınıfların eyıUliJJı 
yedisinde başhyacaktll' • 

5 - isteyenlere mektebin kJyıt eartlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakotuarkası. Telefon: 22534. 

Beşiktaş: Yıldız - Eski ŞemsUlmekAtlp 
aunduılll •• • 

J LAR GUNEŞI 
KIZ-ERkEI\ 

Gece il 

Yuva - ilk - Orta kısımlan havidir. Almanca • lngllizce - Fransızca 

TaOebe lkaycllna başlanmıştır. Aceoe ednnıa 
Kayıt muamelesi her gUn yap.Iır. Telefon: •2282 ~ 

Birinci sınır Operatör- Zonguldak Valiliğinden: 
Or.CAFERTAVVARI .f'~ 

Umum! cerrahi v~ sinir, dimağ Zonguldak vilayeti içinde Bartın - Safranbolu yolunun o+ooo-18
, 

CP.rrahisi mütehassısı kilometreleri arasında yopılacak 42799 Ji ra 08 kuruı ke§if bddelli ıose etaııll7 r/' 
Pariı Tıp Fakültesi S. ASistanı ri i1i kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmesi 15 • 9 .. 

93 

Erkek kadın ameliyatları, dimağ ıanba günü saat 1 S de Zonguldak viliy~ ti Daimi Enc:imeninde yapıtaca~tıiJiıY 
estetik - "Yilz, meme, kann bu- Eksiltme ıartnamesi ve buna müte ferri diğer evrak 214 kurut ıııtJll 
nışukluklan,, Nisaiye ve doğum de Zonguldak Nafıa MüdlidJğünden alı nacaktır. tfPİ "; 

mütehassısı' Muvakkat teminat 3210 liradır. Eıe:ailtmeye girmek isteyenlerin re e~4' 
Muayene: Sabahlan M e c c !I nen zetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan taıimatnameye tevfikan Nafıa Ve]cJl~ 
8 den 10 a kadar U alınm11 müteahhitlik ehliyet vesil:asiyle Ticaret Odasından 937 yıtınd~ ~t' 

öğleden sonra Ucretlidir vesika ve muvakkat teminatları H~ birlikte teklif mektuplarını yukar_'d~ldiıl' " 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ra.n ihale saatinden bir saat evveline kadar vilayet Daimi Encümen Reıslii 

- No. 1 Telefon: 44086 - meleri ilin o!unur. (5539). 


