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Sayısı heryerde 

100 para 

••• [ôı ... Telgraı adre!l: Kurun • tstanl>ul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (ldartJ) ts•r ANBUL - Ankara Caddeai 

Posta kutusu: 46 (lstaMtd) 

Sovyet . Rusya Italya Hariciyesine 
Mühim bir Protesto Notası verdi 

ltaıya ithamlar ve 
reddetti istekleri 

Akdeniz konferansı cuma 
......___ günü toplamyor 
~ •• R 6 (A.A.) - Fransız ve 
' h k y oma, 1 bu .. "<r - Unan · İngiliz maslahataüp.r arı, ıun 

-
··rk Ord su 

Balkan orduları arasında birinci 

1) Akdeniz konferan11ııa d.avet ?°la· 
0Sf fuğU aını Kont CianoY• tevdı etmııler· 

lh . . dir. b 
• • tı"l\n \ T 1 ·ı· 'I" r 1 Kont Cı'ano ltalya~ın. ce.va. ını ·•n h '" • •c e.;:ı ı m il\. H ii~tH ,\ ra· ~i.:.~1·~:~'.~1,C~·ı·.:::~ı ··ı~:~~r~\~u~:~ bil~~~'~:::<A~;ii~';7:~;·~ 1 n o·· n u.. ile T Ü r ki yeye ve r d i gw i ta k d i · 
~alıj· e.ıa t ı haktıııı:Hlan kıvıııctli ıe· !ahatguzarı bugun saat ~-.:';~· '"ile 'ormi,lio·, . ''"'' '~ deniz konferan11n• ~~vet h~kkın· 1 A k ordu ı' 1 e .. v •• e b ı· ı · r 
gpl\e:. 

1
•k ıııill tin Ba~rkili ek,elanı; daki Fransız - tnıi.ılz n:d:~'s'. re ayı og un 1 

~"aıı ~ Mt>:ak a m Tr, fik Hii .. ıü Baron Neuratha veka et l .. \ii-;ı··'ıl'l.•ıta ilr Atatiirk '<' f-ıııet ~in- Pruefere tevdi etnıittir. ngıhz ı,. u ıo~kı 
1 

b , ~ -· • b .... k I · · de ... ı 17,30 da B. Pariı 6 (A. A.) - Anadolu ajan 
ı İ l<'harüz ';.:.~ , .. e ;; . ~1ıııııııni hi~- p~fer~ çı:~ni mesele hakkında sının hususi muhsbiri bildiriyor: 

1 
to, b " 

11 
•• ••••• 1 m k mneı· T empa gazete!i bir Türkiye mektu 

tı.~rı ·fi iifl!l l"iiıı ll'•İncl<'n olıhı!!t~ ,.ihi görmüttür. b d k' ı · l~ olunan ıa." A •• • "ı ,... Stokholın. 6 (A.A.) - Dört ti· un a manevraları ta ıp ey ıyen sa• 
li hıı·· ı . • ''"~ınc.r 117.rrın<' m!!İin- l C t·h· tl" b' h · t' "ntı'balar nı L ·• 

1 
ıını ı ı ı· j k " mal devletı' hariciye nazır arı, e· a ıye ı ır §a sıye ın ı ı 

"r 'k: t ' ı um ııu ı·I" eri ·ar"' ında h h k neşrediyor: l'ıl\ıl,a' 1 de, lrt adamının l..rndi"' "'rala· nevrede tutacak!arı altı are e· kd t 
0 

k ·· b Türkiye. davetlilerini ta ire ve 

f•lıA,1 aııı hir fikir mııtalıakatini 
1111

•
1
•• ti kararlattırma uzere, yarın u· 

1 

'" e ki d hayrete düıürmeg" e tamamen muvaf 

•i~ıft .e .tınt>lcri cif' o sanıiıni clcı--tltık rada toplanaca ar ır. B 1 '"tı k ~ 
6 

(A A ) Ed c fak olmu•tur. Türk ordusunun a • 
ı.....k 111 m·vctlc ı· . l . a 1 Londra. . . - en, U· :ı "'"l il ' ıren yenı ur aıni d 1 kan orduları arasında birinci sayıla· 

h "lıııi~ tir. ma günü Cenevre civarın a topa· 1111~" k Akd · k f a bileceği apaçık görünüyor. ~Hikem • 
ili.._ • •.1t1 \i cliim a 'azivetı· o •ekle nacak olan enız on eransın l ~ı t k :r. • k k • t' mel bir kurmay heyeti ile, mes eğine 
\. ''•iııır i mıılıtclif ·rnf'nıl~ketleri bizzat i9tıra e ara~_ .... v_e_rm_ı.:..t ..... ır_. ____ ___ __________ _ 

'"•gıtı l<t.~l 11 
l• 

111
•il Jı· ıı ıJlµlonıınıar ç Mı ıı ı c ,... r a ·t il l • • t • ili~ l l 1 ''e ( o tluk kdimrleri em ıye .i" h~·~ik'. .., ••• nn kaıhctmiştir. ın 1 e er -

~ tıc c f'lıınelrr grrc;ckten hirhirle-

ı Ct)"r andan ha~h olnn <lo"t memle- d • 
e . ara ı 1 1 - t • • • t tı l'irıjtı ırıc a o ( ugu kadar hirhir aa e ıyor 
.:". "1l~anlarına Efüaun: gihi •Hrii· ıne murac 
rı l •le et lcr ara ınrla da a\ nı hara· 

llttı ı' .tekrar edilip "İtrnekt~dı'r 0-
o "•n I' ""' ' J ~tı ~Fk•' ıploma"i muhiti haricinde J b ı • ıt • 
''1•.,,h::nuuumhc ın~zokere m••.. aponyanın ceva 1 ngı ereyı 

-....... :'"ı1.,.ımtıA~::"~;·r· yeni tedbirlere sevkedecek 

l
~.......____ _ fforıu Sn. fi Sii .. r; ). Çin - Japon harbi bütün ıiddeti·ı çan Japon tayyareleri §~hre sekiz 

tlgi/iz mı·safz·r- le devam ediyor. Dün gece geç va~ bomba atmışlardır. . 
te kadar aldığımız muhtelif mentelı Şanghay - Hangtchcan demır Y_O 

l er .d . ajans haberlerini bütün teferruatile lunun bombalanmasına devam edil • Jll ıgor hülôsa ediyoruz: mektedir. (6 eylül eabohı). Japon . 
l)U Ş3nghayın ~imaline çıkarılmı§ o • lar Chapei ve Hangkian dt:ki Japon 

A l'h ,n 8 k ı:ı a m T u r k lan Japon ordusc 5 eyi ül ,.hah• ... mevzilerini topa tutmak ta oldukları 
""' aruza ~eçmiş ve Yin _ Chia -Cho zırhlı trenine ulaımak için çalıımak 
~e I' e f~ 8 lı l 8 r 8 f 1 Od 8 o mevVleri ni iıgal etmiştir. Dünkü ., tadırlar. Bir Japon muhribi Pan toun 

er l o e İı l r zl ya- yımızda Paoıham. ın Japonlar tara - gu bombardıman etmiıtir. 

l

. fet verJld t 1 fından işgal edildiğini bildirmiştik. (Srmll Sa. 6 Sü. j) 

'" '"'•nı Çi"lilerin bu zoyaı kabul etmekte v~ A dl• T ~ k ·ı • "''"•lin~1J~· bulunan lngiliz f~o· ~~ni ~.;~ .. mukabil tarruz• gecerek go ıge ye l ımiz 
)'.~'l>alast un gece Tarnbyada ...1ii· gus ııoguse harp etmekte oldukları • 

r 

!ıfolwııcmrti darbı mesel 

ihtirasla bağlı ve bütün Alman. Fran 
sız sskeri mecmualarını yutmuş bi • 
rinci sınıf mümtaz genç unsurlar mu 
vacehesindeyiz. Asker, hele piyade, 
darbımeşel olmuş mukavemeti. ha -
raret, zindelik, fevkslade disiplin ve 
terbiyelerile her ti.irlü hayranlığa la -
yıktır. Meriyette olan harp nazariye 

olmıı 7'iirl: ortlu u 
si, Almanlarınki gibi daima tecavüz
dür. Hiç bir eksik yok. Atatürk, kcn 
disinin lnönü ile Türkiyeye verdiği 
takdire layık ord · .... ünebilirler. 

Davetli ccn · ler bu 
kudretli ve · mek 

ten şevk 

, ""' • .• donanma ktımandanı nı bildirmektedirler. DUn sarnlln arasında 
~ı-.... mıra) ş ··k ·· Ok b. ·· J f ı· t' d k d ~ -.. ,;

1 
b u ru an ır suva<e apon tayyarelerinin aa ıye 1 

e- oturara 8 V8l8rJ 
tı~İtaJi vl u süvarede başta lngiliz ··---n etmektedir. Chapeiye gitmekte f l lll 1~ bıı t .? mak fi zere lngiliz ~emileri· olan mühim bir Çin müfrez.,i bom· f 8 k p •e C r 11 ;; ""'" c Tarih km• grc.-fo e T iirki y•· ·""""na i,ıi rafı rıl• '" ı c n ,.ıukla" 

su •• ~· subayları bulunmuştur. 1 bardıman edilerek mühim zayiata Rir ınüdıleıten· büriik ,,,, :.ıiika ı•c r..k1lir 11ıand•r<'" ,.,.,.fe-ör '""°"'
1 ıı N ,ı;;,. ""'arc ile 

~ ~h•i~ 5ok neşeli geçmiştir. J u~ra tılmıştır. . h.ri ı•hriınizdc hu· ıeİı ri .,,;,n dön m İİ!f ii r. • ~·•• erk!> kumandanları, yiiksek Kiangvandaki Çin baı.ryaları 11• honan Adli~·e Ve· Rn'·"n ,ıfrt. ıa .0....,ırn in1/iktrn mım 1'•".ill'ö"I' ıa "rcrunı; ahi· :•noy0~~~mız da süvarcye davetli Yan gtsepso •rasınd• top düelloou de 1 ki 1 imi• ~ii krii Ss· ha t;ök~rni n uç,.ılarını ıaki p nımckıc ı,,./,ma" • tını iirl. o ,,.,; mlrrini ar: 

lıı •aili, . · v,~ etmek•edir. raçoğlıı, •liôn h.ra· rımiııir. ~-~n 8"'1~firlerinbugfinlimanı· Japonorduıu•~~v~donanr• ~rind• hn•ui kr ~~~----~~~~~---~-~~~-------~ 
.,; kıeın/"lmaları mu'<arrerdir. Fi- ile biitün mmtakola<da Çınlıle~e kar lrm miidiirü oldu· vastopo o·· nu·· n de ••• 

•ny, , ~ Bulgaristan. kısmen Ro· sı müttehit bir harekele gecm" b,.. '" halde ii~leden 
u arına gidecektir. lunmaktadırlar. SwatoW üzerinden u ;;·ınra adliyeye gd· ka, ..,; 1"""· v n · Nı· · Ah ned 

-.._!!den iz mektupları: 9 Smn vekil "" a za • yazı l - -- - - - . ile ~ii'.mii meılml Türk matbuatında §İmdiye kadar temas edilmemiı olan bu tarihin en 

.. 1 1 1 .. ·•t U} d ııııın ara. ınc a o ıırnıt~ı; ar 'e goru en Dünyanın en büyiik milletlerinin bir imtihanı ır. 

R 1
• z e \ r. a~lıp• malıkeııır.lerını ı;t-zerek, ·- b"" •iik kara ve deniz harbi, bir çok meçhulleri de aydınlatacaktır. 

d" •'arı ılinl""'.'ler<lır. • Tü<k. lngiliz ve Fransız ordulan büı\in kuvvet ve kudretleri ile buro· 

1 

"" '"tı" edild" ği R :zc rle dilnyanm hiçbir tarahnda 

1
1\au gütme aaeıi }"tizünaen evlerin ormanlar arası-

....., h11 1unmıyan S!ilzcl manzRralar var 

(Yaıııı s inci sayfada) 

Şükrii Saraçoglu hundan •onra ıe- da eenelerce tahkim edilen kaleleri eel gibi in••• konı akıtarak zaplelli• 

ra re'slij;i oda~l'ıcla hir miiildet isti- I 
rahat rtmi~ler; 1 ıanhul miiıldciumu· er. V l b • k J•kk f f ıuM Hikmeı On•• ile ~iirii, .. rek mııh· .1 Q nzz zr nO faya l Q • 
trlıf ıneıır.lder lıakkm<la 17.ahat al· . · · d ' . ı ı Si V ASTOPOL ON ONDE tefr ika" kuru hır tanh >azısı dcgıl •r. 

mı~~;;l'.: · v •kilim iz hu ak•amki ekr Her """"'" batlı batma zevkle ~İtuna cak macero, he yer.an dolu bir roman 
pml• An kam·• har•k•t ,;'imiılerdir. dır, ki her aatm tarihi bir hakikati or toya koymaktadır. 
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--~~~~~~~~~~~~~~~~----} 

Esrar*~.~~! ~F ~~ rçeve 1 
lngilter e -Türkiye 

Çeviren: ibrahlm Hoyl 

i\liiteJıa.,~ı,.ın ne gratta lıir adam ol
du;unu anlamaya karar verdi .. Yazı-1" • 

1ıınwi'İnc ""lince. nınicı,·ı. kasa\'a b.i!id 
~ ~ . . 

]edikten ·onra. re:hl..ıeri ıu;arak müte -
lıa• .. r:,,ın İ:-ıııini araılr. Hclıhcnle hu be
ririn i~mine lıenzer lı!r iı"ıııt' ra~tlanıa
clr. 

l.ııııı!cy 'ay canrna. dt•di '" h:r r...
lık iiıtiirclii. Ortada lıir c;apano~ltı ol
<lıı~unu ~<':r.ıılf'ktı:ıı clo~aıı hir didir;;in
j ik 1ı i"""ıl iyord u. :ı<IC'lil.. 

Yazılı anf':-iıı i kn pad ı w do~ru zf'ıı
~i ıı \nH•rikalılarm inıl i~İ hir otr'C' 

Tef. No. s 

ğiın. r;u s11rct le kendin izi Jıerhangi 
bir zan altına alınınakt:ın kurtamıı§ 
ol urnrsuııuz. Bir dakika müsaadeni· 
:ıd , lilPye('eğiın .. 

Odıulan çıkan koıni.;t•r, birkaç da
kika ... onra vanıııcla. elinde bir tomar 
kfı~rt tntan h:1 ... \a hir tn<'mnr ile cWn
cl / \ ,. 1 ıır n 1 P,. • r: 

- ~iıt> poli~ ıııiifPtıi~i :\ihlok\ı 
tal,diııı ı·dı·r·nı. Vak'a ilt• k<'ndilrri 
ctalıa fo:da ııll\Mlarclıl'hıı-. Liitf en hir 
ı..,•rrı' ,ı H! ı a ıe'~rar <'der miı-iniz ·~. 

"iki devlet arasındaki münasebetler bugüne 
kadar olduğundan çok daha • 

eyı,, 

üzerinde hakimdir. Milletin askeri ve 
muhafazakar sınıfları Türkler i<, in 
tarihi bir sevgi beslerler. Onlara karşı 
eilah çekt:rken müteessir olmuşlar • 

·~ 
dır. Bugün de Büyük Britanya ;er 
Türkiye arasındaki münasebet.) 
şimdiye kadarkinden çok daha 

1 

bir sahfadadır. ,,___./ . 

) iik ı::ızdclcriuiıı 

p;itti. X"' yorkun ilni ~"lı·ulı•riııi µ;ii.;- r.__omi.,yoTl<'ll çarııarnr nHu.·nımm Tayyare ile ko-
terrn hir relılı(>ri i~t<'' en·!~. hu ,.f'f Pr yı•nilıcH:rn :rnlattı. (, .. iiylcıli~i yPnİ gc Eski Yunanlılar 

ıni~tir. 

Olimp yatların 
MUess si öldU 

ele Srıcyt·in i~mine hakır nıii~tni~irıin ı,.n miif t'l'İ'5. d(' lıt'W<'anmr me;,leki zamanımla ha~la - yun naklediliyor 
Yenli~i ad rc:">tc. bu isiıııdc h iri~ i otu ı- l('niihPsİ11 in H'nl i~ i tcnıkin ile ~i;,.; • J indson Çurçil mı~ olan ol iıı ı pİ) at Türkmen i-,ıaıı ,..,o net cunıJıurİ~~~ 
nıa) ordu. Hrod H) drki lİ('ar<•Lhancler lı>nıwını>~e ç"lı~tr. Sonunda da arka- oyunları HW ı ı,.c- tıİ\ il ıa, nıreril ik filosuna nıcı~~ { 
fütc-..inc haktı. Orada tla yoktu. (la~1 ~ilıi. o da T.umley'i tehr1k etti.. Vinston Churchill "Avrupa ve ac:-inıle Fran-,ız lıa abır lay}·~ rclcr. Sm·klıozlardan 1.ııe:ı 

Luııılev alnında hiriken terleri si- Ve elindeki kağıtlardan, zarflardan Berlin - Roma mihveri mevzuu etra 1 ror.ıı Kuhntt•n ta- L K iki ı na • 
• k 'ıı~ ııım t a""n.ot o · ıoz arı k•rl Jcrkrn ... a.-tmı ... clhe mırılclandr. \ "<.' birtakım resimler (:1karara ona uzat· fmda yazdığı bir yazıda İtalya ve A l rafından Hııiılı>n ctlılmektc olan 10.0JO koyunıı•. 

11
• 

i~ h:.ıştaı{b;;a lıile .. di.izen .. Hakikatte lr. manyanm vaziyetinden bahsederek canlıındırılım~tı. 1.•;M• cölii iizrrinclen ba' a tarikılr ,r. 
1 . \ "k 1 - [,ı"ı'tfc:·n "lınlara bir rröz "ezdirir- ı d" o k 1 ~. . ıar ne miitı>lıa ·:-:ı". ne< e zcn~ın merı a r ... ,., n ,<)ye ıyor: zamana · aı ar. ı-ıııı.• ~a lıa;;laııırşlanhr. Koy ıırı .ı 

Ol 11 h 1. h 111'1,"1111'~.? •••• cl"ı,·c ~oı·dıı. l d b l 1 J ' • ·ı ıı• \ar. ıa • c, n , oyun net ır yara - , " " " kisinin e vaziyetinde ir ben • nı orun anıı raıı - J
1
a, a ,

0
1

11 
ile nakli, kara yolu ı e 

11 biın ... <lrcli. LumleY. ~~rip hir hisl(', ilstünde zerlik var: Almanya, her ne kadar lanJrnlmasr iı;in }inde~ rlalıa nc·nza ,.c sa~lama ,·e ::,, 
O 1. 1 k l · ' it alela"d,. k·n, clın te crkf>k reııimleri bu- 1 1 l k ı v ı ,.ı• le ıu ~a onuna geçere nr h.O u- ' " Hitler için o sa da A manya o ara t;o"' u~ra~ını~ o an zaıııancla kolaya ~clnıektcJir ... j,11~ ğa göıniildii Ye dii~ünıneğe ko)uldu. lunan kartları alclr. YI' hirn birer hak kalmak ister; İtalya da her ne kadar Raron 1891 deki n'ııİ ilk oliıııpİ)al kar yolu il~ ırnldiyal uzun nn1:.

11 O zamana kadar ehemmiyet Yermedi- tı. Tuhaf bir şa~gmlıkla dönlüncü kar Musolini için olsa da ftalya olarak koınileı:inin rci~liğini yapnıı':tır. :ıltlıkt:ın ha, ka. lıa,, anları Kara \ı~ 
ği c:eyler, birer birer kaf ac:ında canla· ta bakakaldı. Karttaki tam boy re~im, kalmak ister. Bu memleketler halkı- Son S<'nell'rini Cmc' reıle ~eçirııırk da tlornrıııı;k , c 

111
.uhafaza ctıııl'k 1

1 nıyor, a~ık, eanlı bir surelle manala· nıii~t('risi Amerikalı milyoner Sneyt'i nm büyük bir kısmı dünyanın gidişi- te olan Baron Kuhcrtcn ~et;m ı:;iiıı, lıiiviik uıa~raflıın ic·ap ctmektr. 
1 ..1 1 ·kk .. . .l ] - 1 . ı ı~ 1 ~ıyonrn. 'Va-..ıl oldu da. < ı at etme - gostf'rıyoruu. ne uymaYJ arzu eder. Bir çok faşist- 74 yıı~ırnla olı ııµ;u ıalıle iilınii~lilr. fazla olarak ıla lıar' anların yo <. ,( 

lllİ~I İ. Jfli~terİ iJe kODUŞUrken, lıerif • ~ihl ok, f'I lt>rİn i ll~U~fUrarak 'e se- lere nazil er .. herkes İçin biraz iyi ha Şapkasını y· yen ad Cim ! lliı'.~ İ İlıt İlllH il ı•riıı İ lırrtaraf, {'IJt ~~,· 
!;İ o~lnnun ~ahsiyeti tavır ve hareketle 'inci nrlen kıs kıi! ı:riilerek: va,, temenni ederler. ııwkled ir. lJ ıı llııı ~ i. tayyarcirr· lr1 

· k 1· · 1 · t 1 r 1 ı·-· · · <lı' - o·· vle bir )'erde n""<;rmü" müvdü· A 1 l 1 · k 1 ~ 1 t • ı· 1rl n ·ene ı:-;ınc >ır u ıa ~P- < ıgmı şım ..- ı Bu, her iki diktatöre de endişe ve 'u~ıra ya< a ıır nıı>ınıır· <ır aı a;,; yunlarr. ıiç 1İr za) ıat 'f"r< ırıı et~ 
halırlayordu. Konu'iınası, jestleri bi· niiz hu ~atı ... dedi. lan ile lıir luıh ... c lııtu:.ınn~: Bir ıııcr- r\:kalıaılan Ta~aHIZ.1 !):)0 kiJoıı'. .ı 
"b· · · t t d S t kAl t'pı"k Sonra, o lıalde hemen ise ha--la)·a- rıyor. k ·ı · e 1 v il<' ı"ıı l k 1 .,ı,r rı ırını u ınayor u. ney a ı. ı . ~ Berlin _ Roma mihverinde her mu anın. arı crıo )oıOrc upı sua r j mc ... af c,·c ıla ıa ucuz Ye rnı•· .. 

llir Anıeri\alı gibi yayvan yayvan, a- lmı .. Kaybedecek vaktimiz yok, diye şey bahsedilmiştir. Büyük harbin ba§ ) ihdc cJol.;.t'an lw~iııe <'t>' ap 'rrehilc- olarak iki hııı;uk ila iit: saatte ~lı 
rada <:Trada Argo ile karıştırarak ko- söylendi.. langıcmda Italyanrn tuttuğu bitaraf re~üıi itlıl ia (>(rılİ~. 'Ncınezt"e ~apka- rii p hıraknuıkt aılır. (Ta.,). / 
nnsmm,ı, kah, kanr halis bir Londralı Arkndaşiyle de birkaç dakika giz· sm1 yi' '"'e:-t :ni ı;iideıııi" {-------------_.,./ 

~ lık siyaseti ve Jekiz ay sonra nasıl ı'" ,., . ' / ._. şin·siyle giirü~müştU. Lumley düşün- li ~izli konuştu. Y~ Lumley'e döne - Böyle bir halıı-e tnıu~acak kadar 
müttefik devletler tarafına geçtiği ha 'dükçe, şiiplıeei arttı Ye sonunda Sne,_- rek: a 1 im ol<lu~una inanan hu aclanwa~r 

tin lıakiki lıiiYiyetini >-akladrğı, haki- l\fe,·zuhalıs tablonun kasanızda ki- trrlatıhyor. . zm , ercli~i c'P.' aplar yüzde dok~an 
k A "k J I d - · · )"dl' ld - ·· l · tı'n· Lord Bı"taraf olarak ele alınırsa bu me y k ·atte tnt'tı a ı o ma ı~ı netıcesıne ı ı o ugnnu soy emış ız. he~ ni~hetinıle clo~nı çı ·manıı~. 
vardı. Artürün duvarından indirip te sar sele üzerinde bahsedilecek çok şey Hunun üzerin··. arkmb~lan nılaını 

I\fe~cleyi bir kerre cJalıa kafaşmda dığmız r;ihi dumyor deği] mi?.. vardır. Üçler itilafı ile ltalya Alman , aıı<lini hıtın.ı~:ı nırchnr ediyorlar: 
evirip ÇC\"irince aklrna şiiyle bir sual -Evf't. ya ve Avusturya tarafında harp etme Atlam hir lokantaya ~iıliyor; hrı~m 
geleli? .. Yoksa Sneyt. Luvr~a girerek - 'Hemen ~<lip alahm. LUtfen o- ği taahhüt ediyordu. Fakat. gizli bir dan tc'l.,1"1~.., 1 •:•!rnrırnr: Cerekeı , ·er-
bu tablonun aslını rn1 çalmak niye- •tomobiHc hiironuza gidip resmi ala· madde vardır ki, bunu yalnız yüksek ~in !'iapk:-ıl'ı lıa ır Panama ~apka imi~. 
tincl.e idi? ... Zaten Parisc uğrayacağın- lmı.. Alman ve Avusturya devlet adam Rir 'taba~r~ı icinc pan:a rarça rlo~nı-

··dan rla h:ılı :..etmemi~ miydi? ... Herifin :i\IüdiirHikten hir konıir;erle birlikte lan bilir, halya lngiltereye karşr açı yor. , ,.. µ:elİl'tti~i p:ılatr ... li rtle hcralwr 
planr, Lordılaki re,.ıni ortadan kaldı- cıbn Luınlev memurları odasına gö· lan bir muharebeye onlarla beraber bir güzclC'e yiyor' 

lrıp , Lnn müzesinut>n <;alaca~r tablo- türdü. P<'n<;:e~edeki pNdeleri imlinlik iştirak etmiyeceğini şart koymuştu. Sonradan söylcrl;~!PC' na··a rıın hu 
mm• Londradan satm alınrş oldnğunu tP.n "onrn. kaı;adan c:antayr çıkardr. lngilizler bu maddeyi bilmiyorlar garip yeme~i mükemııırlen ıle lıazm 
iddia mı elnıc!<.ti ? .. Hal hiiyle iseı he- Miifettişler '1c hl.'men i~e ha~layarak , dı, Ancak ltalyanm itilaf devletleri etmiş! 
rifçi oğlu. idclia~ım. lıiç te saklana· tahlovıı muayeneye koyuldular. ile beraber çarpışmağa başladığı za· Evlenenler 
m1yacak alım satını mt>tıelesi ile iste- - 'Viblok rt>smi dikkatle tekrar çan ınan haber aldılar. Qum gitti kce 
diği ~ihi k11vntlendirehilir. Yesika - taya kovclnktan -.onra : İtalya ile Almanya arasındaki mü 
landırmlı. Lurnley'in akh. bu netice- - Biz hunları ~iiliirdim. Yamı nasebat son aylar zarfında öyle pek 

ve do
azah~o~ 

) c lıcıııen yatTYerdi. Y Rln erince de. be~te tekrar hu1u;mmd dedi. zannedildiği kadar iyileşmiş değildir. 
)eni hir mii~kiil ha~~fü•terdi .. 1~ hu re- Ye. hu kapı nereye ilÇtlır'? ... diYc B. Musolini Habeşleri boyun duru 
reynm alrnca, kendisi de hurada suç sord11. ğu altına geçirdikten sonra lngiliz 1i 
orla~l olıııayor muydu? ... Yarabbim. - Oor;ya oda:'irna.. beral ve dindar mahafilini kızdırdı. 
i~i, dal:werayı na,,ıl anlnmalr, merakı- ( Arka.<ıı t'ar) ispanyayı müdafaa etmekle Ingiliz -
nı na .. ıl ycnmelinli?. lerin hem işçi, hem liberal taraf 

Polis ınüclüriyetine gidip hadi:;;eyi 1 Üt k f aı ih tarlarmı da tahrik etti. Nihayet tek 
anlatmaya. Ye onların taniyesİne göre hu/ umur. dall dostu olan muhafazakarları da ken 
hareket rtnı('µe karar 'ereli. O zaman disinin İslamın hamisi olduğunu ilan 
J?;elecek olan bütün mesuliyetlerclen Davetlilerden başka Kurultaya ve etmesile hiddetlendirdi. 
kurtulınu~ olurdu. sergiye gelecekler için evelce yapılan Bizim Jmparator kralımız dünya • 

Saatine bir ~öz attr. Ondu. Otelden tebliğe aid işlerde ( 4471 O) numara nm diğer taraflarında bulunan isla.m 
çrktı. Pofü müdüriyetine \' ardı: ya müracaat edilmesi rica olunur. lardan daha c;ok bir isla!ll kitlesinin 
~Komiseri göm1ek i~erdim .. di- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ycrek memuru aradı. 
Kiiçük bir odaya giitiiriilen Luır.

]ey. snkin tavırlı. uzun boylu komi
sere derdini açarak: 

- Ba~unrlan ~arip bir vak'a geç 
ti. dive ıoöze haşladı. Bununla beraber, 
i;:te hir ~apanoğhı. sakatlık olup ol
madıgmr iddia edemem. Lakin olan'bi 
tenler biraz tu11af H şüpheli geldi ba
na .. O~un için :;ize miiraraat ediyo
rum ... 

Komi,;('r Lumlı>y'i la~dik N]erek. 
hikayeyi iiğrcnmek İ:ıtedi. 

KomiE:yoncu ela ha~ınclım geçenle
ri. hiç lıir noktaFrnı ~aklnınnksızın an
latt!. Komiı;er. Lordun i~ıni geçinceye 
kadar. komisyo!lct!nun lıikaye~ini en
gin bir nezaketle \'f. lıattn umursama
varak dinlcmi~ti. Lordun ismi mev<la· . ~ , 

na ~ıkar çıkmaz da giizleri parlamış 
YC maC'eranın ı::onunu lwlli ' 'e keskin 
hir alaka ile dinlNııf'~e ko-rnlmu~lu. 
Ve Luınley l'iU~unı·aya kaclnr ela tek 
bir kelime söylemedi. 

Komi~er - Krsa bir ııüktittan ısoıı 
N. T .. umley'e ~öv le dedi: 

- Ilikiiy~vi bütün tef erruatiyle an 
lattınw.. Te~~kkiir eclcrim .. \yıu zamaıı 
<la :-ıcağmcağına bize mtira('aat etti
ğinizden dolayı da :sizi tebrik edece· 

--. '} 
j 

- Madam almıyacaktınız, neclen pazarlık ettiniz? 
- Pazarlık edip fiyat kırmak hoıuma gidiyor: Para 

g;bi oluyorum. 
kazanmı§ı 

Franıoada hu "enrnin jlk üı,: ayın· 

claki niifmı 'aziveli luıkkmda ne'ireıli 
)('n bir iııtati ~tiğe ıı;i>re. bn ıııiilldct 
zarf rn.J a eden meler azal 1111~- huna 
mukabil bo~anmalar c;<ı~alnw~tır. 

Aynı ~ekiltle. c:oı·ıık do~uınu da ~c
ı;en '('nekind<'n 5000 adet eksiktir. 

Ru seneki e' lı•nnıc ' e dn~um 'a
ziycti ıı:ec::cıı ı;enekine ni~hctl<' a~a~ı 
lmlnndu~u gibi, ~<'<;:en şeneki rfo <',
velk i 'le111~ l f'te nazaran a~a~ı hıılıın 
rnaktatl ır. 

Ru ela. Fram•atla uınıımi hrr niiftı .. 
aza lmasmm bulunduğunu giisterınck
ted!ı·. 

Joan Krav~ort 
dava ed.llyor ı 

\r<'~hur ~im•ma arti~t'erintlPn Con 
Kro,·ford .:\merikada bir genç kız la
raf rndan dava edilıni~tir. 

Dnrotln- Ro~er:~ i~nıi ndeki ::;r.n~ 
kız. artistin, ı::~ılıştı~ı ~inema şirkf'tiır 
dt'n kPndisinin ç1karılmasma schep 
oldu~m111 i<1dia etnıekte ,.c yüz hin 
lira kadar bir zarar ziyan iı:temektr.
clir. 

.Toan Cra' foı d hu lınn 
tlo~ru olnıacl ı~mı ~ü, lerniş 
tir ki: 

idc.I ia::nnn 
\ ' C tlcmi~-

- Kt>mlisini lanınm. Uir sinema 
~irket:nde katiptir. Sinemanın rek
lam i:lerinde c:alı~a ı:alr~a ~öhrct tc
nün etmenin yollarım ö~renmi~tir. 
Bn hareketi de kımni ... inr şöhrC't te
min etmekten ba~ka hiı:bir mak at 
trış rmamaktatlır. 

Ar ti etin hn Rtizl erinde lı akl1 ol<hı
~unu tA8dik etmek icap ediyor: Çi.iır 
kü. hakikaten. düne kadar ismini ta
nrdıklarmdan baı:ka kimsenin işitme 

rli~i hu ı::enç kız. 21 ,.aat zarfm<la ga
yet me~hnr bir sima olmuş ,·c re;.mi 
ile beraber ismi Aınerikanm en Lü-

Ingiliz 
liralı 

Ralıaı da hı alicl!' 1"f.r 
uti lı 

Beiçikaya gide<~eit r 
,ı 

Londra, 6 ( A.A.) - Bazı g lif 
teler, Kral ve Kraliçenin önii~~r 
deki ilkbaharda Belçikaya . gı~i~ 
ceklerini ve Kral ve Kra.hçef~\l 
harice rc.smen ilk çıkışlarını te ~f 
edecek bulunan bu seyahat fdı~~ 
sında Brükselde Kral Lcop0 

misafiri olacaklardır. ' rrl 
Roma, 6 (A.A.) - Re!lrJl15o" 

nabiden bildiri1diğine göre, ··ı~rı· 
yetlcr Birliği maslaha~g.ı.ı 50~ 
Kont Cianoya Akdeniz de 1~ 1 hi~'' 
yet gemisinin torpillenmesı 11( 

sesinden İtalyayı mesul tuta~· ıel 
minat ile beraber mesııllerirııf1 t'ı' 
ziyesini isteyen bir protesto 110 11ır 
tevdi etmistir. Kont ciano, btıetıe< 
laya verdi~i cevapt'a, So~Y e ı
Birliğinin bu ittihamlarını ~trı'jf 
leplcrini kaei surette redde 
lir. , 

• ,, I' 
E·mniye/ 111ü/eltiş lld 

ne tayin J,~ 
Ankara, 6 (Telefonla) -rtıiil~ 

darma ön yüzbaşılığından f ıı11ef 
lca.it Halit. mütekait yüzbaşı ·te~~ 
top~tı ön yüzLas.!ığmdrıo ;-11\ıerf it Nedı;n emniyet müfettiş ~ crf' 
ne tayin edllmi~lerdir. 1ı!21:tft'il' 
niyet müfettişi Haset terf ı 
lir. 

"';t Blr harı koc<J kavga5 • 

sonu ~11rı; 
Fatihte oluran Osman ''\:fısitl1 

Emine dün arnlarmdaki geçı ,,,8d~1~ 
d k . 1 ka' r ,·ı yüzün en avgn etmış er. . rıit1 e 

sonra Emine komşusu Nacı}"e ( 
ne giderek oturmuştur. b ~ıV 

p.ra pıf 
Buna çok kızan Osm.1n sııt 

1 ·ı N . . . . ''"orı ,e erı e acıyenın ev1nın u. "' . 
nı'" yer olduğunu bir kağıda yaı 1 

karakola vermiştir. ~ef'e 
Bu hareketi bir namus "},~eflıe>1 , 

meselesi sayan Naciye rn; ,
8 

etı11 ' 
müracaat ederek Osmanı 8 ' 

. or-
b~ ~~ ' 

Osman dün Sultanahme~; eav 
cezada üç gün hapse mahkll 
miştir. 

~ 

' l 

h 
~ 

tıı 

.. , 
~, 
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Beste~Ar ~ekip Memduhuo flklrlerh ŞEHiR HABERLERİ 
Es.kıyı ~n.ufmamak; /spekterlerin tef-Şehir tigatrosun-
~enıden ısfıfade etmek fiş mıntakaları da operet ltiğv 
~ d•td• 

14 saat den iz 
üstünde 

J , fil . Türk .. nm~.ik.isi -ı .. Aca ha hu güzel besteye giizel bir 17 mı n tak 8 oJ 8 r ak e l l 
ı · ııın hug~ın ı~rn.dc ku~tc lmlunanıaz mı? . t bit dildi , 

?u.ı~ınduı;u ~ekıı ılc . ~airlisim olmadığı 1ıatde h.enım ,, .... e~ .. ~~·· . F eı ıha 1 eo/ık eolene-ı 

Üç sporcu öiUm 
tehlfkesl af lath 

ı:;tıkhalıl<' alm·a~ı !life aklıma ~öyle iki mısra geldı: K.ultu~ dırektorlugu lstanbul ılk I k /ı • k ·ıı 
~c!dl etrafıııtf;ı ile· TiLr!~lii~·fo geldim ortn)"U I tedrısat ıspekterlerinin yeni ders yr' e . sa ıneden (;e I goı 

EHlki gt>«t' Kıııııkapı a~ıldannıla 
üç g"ııı.: trlılikrli hir ılrııiı l.azaı-ı aı
lııtnnı:i ar<f ır. ri siiriilen fikirler Azn.ımı ko~·dum ortaya lmda teftiş edeceği okulları tesbit Şehir tiyatrosuna lıağh operet lm-

giini.in miilıiın hir Buna ıuı~kahil güfte itibarile gayet ve kendilerine bildirmiştir. mı bir Sl'ne iı:in kaldırılnıı~tır. Çiiıı· Haıli:ıe ~Ü) le olııııı~tur: 

nıcnmı olarak llP.· kmTetli. beste itibarile çok zayıf Yapılan programa göre: kii opt"reliıı en bastal..i artistlerinden 
vanı e<liyor. İki p;ün olanlar ıla pek çoktur. . B. Muharrem Beyoğlu kazasının hayan Feriha Te, fjk ulmıda Jıir dol. 

Gf'4'" .-aat on l:ir sulannıla Kı-rııal, 
Feıhi. 'e Ji~er hir arkada~ları Kunr 
kapıda ~anıla la hinnıi~l('r 'r ıoalıilıle 
hiraz dolaşmak i~terııişlı>rılir. FaL.aı. 

lıaherleri olrııaılan K ıınıkaprn 111 alı ı 
yeJi mil açılı.larına kadar uzamr~lar: 

en-el hu bahiste Bunları l"arnıakla bitireıııeyız. Hu- Galata, Taksim ve Hasköy nahiyele lorla t>denrr·r~i iı;in · j,;tif a etnıi~tir. 
bestekar Salalıad - lasa Yapılarak iş. be~tede zay!f. güfte rinde; 8. Şinasi Eyup kazası okul - Bayan Mt'lı>k i:<~ lıastaJır. Baon Se· 

·Srl.·ir. !ı[ l dinin fikirlerini de kn\\etli olanlara güzel hır beste. lan, Alibey ve Küçük köylerde; B. milıa tla AHupaıla talı11ıil<le buİunuıak 
llllgij

11
' J <>ım ulıA ııciretrııi~tik. Hu güftesi zayıf. bestesi kunetli olanla- Hurrem Fatih merkez ve Fener nahi tadır. 

~fe111 ) 1 e hf'slekar 'e muganni Sckjp ra ela jyj ·bir aüfte ,·ermek lıizmıdır. yeleri okullarında; B. Mehmet Ali Fran51r. ti.\·atrosnnda hu sene ope· Bu ı1ıraıla rerrrana kapıldıkları irin 
sandalı geriye !;C\ irmrk imkanını rlılr 
t"drıneınişlerdir. A!!ıl faf'ia Ja hu ıla
kikalarılan sonra ba~lanıış n~ diinıeıı-
11iz ı;andal. dalgaların i)nünıle iiç grn 
ci saatlerce ı;üriikleyip durmu~hır. 
Nilıayt"t dün (iğle üuri sanıla! Ha~·ır
ı;ızada i~tikaınclini takip ederek Bu.
gaza .c;,.fıni~, gençler buraıla ,.ileri kii· 
rı-k '=dunekten kauamı~. aç 'e. sır 
suz bir halde ·i~kele~ e c;ıknnşl arıl ır. 

'tJlıu .. 1 1·11 . , "' ''- Y' n ~0~ eı ll\ r.ruıi yazıyoruz; Şu halde hunun iı;in yalnız sanatkar- Fatih ve Samatya nahiye okulların • rı-t yerine rndviller oynanacaktır. 
l"eak 111 <' mı aııkt·L? Pek garip hu- !anınıza dei!il. şairlerimizin t1e hu da: B. Bedri Akalın Fatih Karagüm 
1 ~lllJz a .. 1 k •. 1 <: 

il ıtnı .. y ına. '°") cnıe ten kendimi rnlclaki himmetlerine ihtiyaı; rnr' ır. rük ve ..... ehremini nahiyeleri okul1a • J f • L k 
~vc1 -~)•H·a~ını. Malılnı ya llcn eski bir Selim Cat•id rında; B. Süleyman Edip Beşiktaş m inan Verece 
g y 111• . .ı\v u:rnı ·1 k" ı <l k k il d B R h. B y eceler tı ııua oy er e hirçok azası o u arm a; . u ı eyog- J f/ 
toz 

5 
•• kalrlım. Bazı uzaktan bir lıo- 1 1 lu merkez ve Kasrmpaşa nahiyelerin UOÇen er 

k•çı esı durar:-ımız. ııu sese cliucr hir MI marf şubes ne a ı- de: s. Sami Şile kazası okullarında; 
k l•zakıa y I"' k t 1 be E Talimat a """ e11 ı n uza;;a cernp Hrir. Drr- D8C8 a e B. Tevfik Bürel Silivri kazası, mi· D mtaye rae• 
•-ı,alı•oroz sc:-.leri o kadar çoğalır k.i no ... nü, K. umkapı ve Küçükpazar na- men imtihan vermek 
\ oldu .:anı ı:ı B k Gu··zel Sanatlar Akademisi mimar h 1 k il d B M K _, · r. rım:. u ons er va· ıye erı o u ann a; . ansur a 
··r' Yavas s(in ' Y h J · lık subesine bu sene girecek talebe • dk. J ·ı K 1 Jstemlyorlar erin • • nıcge aş ar, adeta hir • t oy merkez okul an ı e arta o -
biç kaV'' Iıusu~e gelir ki eksile eksile ]er arasında imtihanla seçilecek on kul1arında; B. CdSJal Yalova okulla 
lı~ i . lllaz; mlıavE't vine köy karan- talebeye okumalarını bitirinceye ka- n ile Kadıköy kazasının Kızıltoprak Üniversitenin kurulutunda Do -

çent ihtiyacını karıılamak için üni· 
versite kadrosuna doçent alınmış ve 
bunlar için hususi bir talimatname 
yapılarak üç yıl sonunda imtihan 
vermeğe mecbur tutulmuılardı. 

Kumkapıda ıandal gezintisi ~ ap
mak üzer,. dt>nize açılanlardan birço· 
ğu lıo~ulmuş oldukları i!:İn üç ~cnç 
mulıakkMk hir iilümden kurtulmıı~ 
lmlunmaktadırlar. 

t Çınde \ı•· ıııı ... J J - dar hususıA talı·matnamedeki •artlar E k h . k 11 d 
• 1 laga ( a ar. ~ ve ren öy na iyesı o u arın a; 

..: §le anketi l h dahilinde para yardımı yapılacaktır. B M E ·•ıtj h er lana u lıoroz ı;csle- ) b ) · uvaffak Uyanık minönü kaza 
a...ı atırlatır s· ı· k 1 İmtihanda muvaffak olan ta e e er Al d h · k il d B ;illet ·a ~ "ımc ıye . ac ar hirı;ok sı em ar na iyesı o u arın a; . 
lli11 ) pıldıgı lıalde lıu;hir netir:e· yardım gördükleri müddetin yarısı Sait Üsküdar kazasında; B. Şevki Ekmek /lalı indi 
ı.. Ortaya ··ık· ı1 l kadar mecburi hizmeti kabul etmeğe s·· '"k k k JL d B 1 lllt d 

1
. - " ıaıııış o ınası da buna uyu çe mece o u mnn a; . s-

~ e ı) d~~il midir? mecbur tutulacaklardır. mail Şevki Beykoz ve Üsküdarrn Doçentlere verilen üç yılJık çalıt • 
ma müddeti eylül nihayetinde bite • 

Belediye nark komiııyonu tlün top
lamıuf- ekmek fiyatından on para, 
francala fiyatından yirmi pura indi
rilmi,tir. 

O ,.,.ela ne . t .ı..... . • h"l Yardım miktarı peşin 25 liradır; B 1 be k il d B ltdan ıs euıgımızı ı meli,,· iz.. ey er yi nahiyesi o u arın a; . 
t 80 J bu para tatilde de verilecektir. s··1 cektir . 
.. Yız •• D .... ııra onu. temine kalkısnıa- u eyman Ahmet. Çatalca kazasın 
~ı oır ·• imtihan türkçe, kompozisyon, rİ· d B "ltak s·· r"r.usunu ısterscniz şİze a~ık h l a; . Şefik Sarıyer kazası okulların 

Üniversite Rektörlüğü doçentle • -''"d h'?Y1ıyorum. Son yazılan Yazr yaziye, umumi tari i e yabancı dil- da teftiş yapacaklardır. 
d an ır J • den ayın 27 sinde yapılacaktır. 
~il h' şey an amadım. Bu vazılar 

rin teşrinievvelde imtihana hazırlan-
maları icin kendilerine bir tamimle 
vaziyeti bildirmiftir. ı.• ır n ı· k . qı d ... c ıcc <·ı aca:1ma da a~la k ""il' ~ " " a· 

1, "' un. 
Motöıcüler bugünkü 
vazigetten şikayetçi 

ilk tedrleat kadrosu 
hazır 

Fakat Doçentler imtihan aeneaine 
itiraz etmitler ve Avrupa üniversite • Müzeler lıılüdürlUğU Topkapı arayı mu. "' <ıkat 1 "k' •• ·•ıış 1 ııusı rnıızın karanlık kal-

1,ı araflarını d .. ı 1 ... 
il( 8l a .ıyc ın atmaıra mut-

' trrtte ·1 · "" ·~ hiJ : 1 ıtıy~~ .'·ardır. Bu bir ilim 
4,i:ol' ınc~<'lcsıdır. Zannedildiği ~i
Oır. h~}'<'a yapılar.ak bir is de d "'jJ
'dıttı J r nııııetın ıııusıkisi ~mm aıın 
di• 1avmın t k. 1 ~} lıe,.e· 1 8 1P e< rr ,.c onun be-
ıf,"de ~anlarla teYakkııf ettiği mer 

'llrl"'li} ıeyeranrnı musiki na:rmeleri 
}·e k .. te teslıit Nlcr. Diin. artık mazi-
li'• " iSi) J lltı D " lJ~tır < ~ınektir. Fııkat dii-
~'tıaı~~noranıasmıJa kalmıı;; hir~ok 
• ft., )' ar!arı da nnutınamak lazım-
"3~· enı hir T·· k ... ltı 1H ·· ıır nııısıkhı Yaratmak 
"'•ıtı,ı01 11c koynıak, yeniden .nzak kal 
'''"" 'an·· k .. ·.;'· rnnı un olahilir sanıyo-

n ......._ 'r . ı,; . e h<"r "C'" J •. T k ~lıf · ' _. 1 en on<'e ii r nıu-
\>al",.ı n hi)v 1 J • • ·ı •ıtt 1· • <' lır ıstı ıaleye ilıtivacı 
ll) .ı · ' Tst t D J • · k e,ıen h · .... a et enııı saka 1 mı kt's-
ı '" t-ed· ag<laşmı hozdurmadan ona 
ıt._....._ ın~ot . .ı. • 

"''al ~ıyuırıneyı ve salona ı:r 
lluh r. Yapılacak i~ hundan iharet. 

1>1' ·•tın • . k 
;: O~r11 ..., 1 ı:ın c:o esaslı hir ı;alışma 
"'ed "1lna ·ı · " ehe . 1 ıtıya!i vardır. EevYelıi 
~o~ kh. tıde kal mı~ 'e nnutnlmu~ bir 
.. ,, ... -_.ıl1etli ı "k· 1 ·ı· ı " \·atd nnsı ı >ı ır elemanlarr 
h~tı. ~ ır. ~)n ları 1.!eydana çıkarma
~ it- lıey "5ela hunun için ilk adımda 
'f'~.t s .. t ~u~ııak lazım ~elir~e. arn
d llrJc0 ri ett~nı, \hdülkacliri. Naili. 
• ~i fh s 1dırekWrii Suphi Zivan. kar-
·~t· ra • . . , 
\> ırllrnl 111 nı. Hafız ·\hnu•<li. Ri~,a-
d ltıife h 'llr lllnzrka ~efi TTaı-an Feridi 
~:tı teı.:ı;~~~ da\'~t rtmel iyiz. Ruıılar
h.. '1Rel"\· uJ ı>ıfocck hir lıı>yt'l ya 
·•ıeı. artt'"a 1 \ k 
h 'leh; J rı a ' <',. ıı . ıı ura ınus iki 
Pt)11 Ilı,. to 1 L · ı · 1. JA ,.. <'<tft • - J> anam ır. W \ 'C a ,.3 _ 
~lftı I~ Jıir 1 • 
" ekte l: -:;a ı:ıma proµ:rmıır t<'.•hiı 

'

.e lııhi ·,' ır. Sanatkarları hir tasfiye-
1tıd IJ!ar k J ı · . · J} •ki a · lf'r.•e~ ın kPndı hrırn· 

h lıtııJ1111 "
5e>tler:ni trt1<ik rtınrliıl ir. 

lıl ""ıı r;ı f k "k • 'ıl 11tııııa • ıa ı ı rnnı-ik inıiıin 
"" k . rn ·ı ,ı ... 1 . 1 "<l ·tır ' ıı~rn ıır at mı atılmış 
fl·ı . 

lııj:.. ı ıııeııı . . . . . 
, · n.ızarı dıkkaınıızı ce~hrtti 

:ıırı . 
81 1tı ~ı v; !.· ,.,. ' 'O••r/ • Q11 • '"um tanırn 

~ıu; ., 
•Laı·ayn., 

s .• k 

Karakih·df! bulunan küçük tenez
ziih H" naklh·at motörlerinin bir kı~
nıı. ~ılılıat C'iizadm tHtişi dolayısilt. 
Jıel~din• ';. hirle~ik ~naf remiYelleri 
direktiirlil~iine ist~rla venui~le;. men 
sup oldukları ki!ı:ük naklive eımaf r 
cemiyetinden alınarak diğ~r bir es· 
naf te~ekkülüne bağlanmalarını iste· 
mişlerdir. 

"Şehrimiz ilk tedrisat kadroları ha 
zırlanmıştır. Yarın akşam tasdik edil 
mek üzere Ankaraya gönderilecek • 

1 d zeai bahçealnde eski Oemanlı devrine alt ta. 
erin e doktora verdiklerini; aynca rthl eııerler bulmak Uzere hafriyat yaptırma. 

imtihana tabi olamıyacaldarmı; bu t.a bqlamı§tır. Hafriyat uzun müddet devam 
feklin kendileri için izzeti nefis meıe euecektir. 

tir. lesi olduğunu ileri sürmütledir. • Eminönüııde ~f Bankurnm önü utaıt 

ZEHIRLf iLAÇ - Kuruçeşmede 
oturan kömür amelesinden Durmuş, 
yakalandığı bclsoğukluğun~an kur 
tulmak için, aşçı Mehmet Aliden ilaç 
alarak içmiştir. 

Bugün Onivereite kaflroeunda bu olarak yapılacaktır.'lturada aotuk utaıt teb 
rtlbe edilecek, iyi netice almıraa lıa,ka yer. 

Iunan doçentlerden T rp F akülteıinde ıer de utatt yapılacaktır. 
J 5, Edebiyat Fakülte.inde 3 olmak 
üzere 18 doçent imtihana ginnif ve 
geriye kalan 62 doçent henüz ginne 
mitlerdir. 

Acapkapı çöp fakeleııi ıenelerdenberl çöl<. 
mektedir. Belediye ıeklz bln Ura •arfederek 
bu ilkeleyt enalı blr ıurette tamire karar 
nrmlfUr. 

Motörrilerin iddiasına ~öre: kavık 
~ılar cemiyeti moWrrülerin ekmeğine 
ınan~ olmakta, gayet uruz şekilde 
nakJıyat yaparak motörcülere iş kal· 
mamaktadır. 

Jlacı içtikten bir müddet sonra ze
hirlenme alaimi gösteren Durmuş, 
hastahaneye kaldırılmış Mehmet Ali 
yakalanarak cürmü meşhud mahke
mesine verilmiştir. 

Rektör Bay Cemil BilseJ kendi.ile 
görü§Cn bir arkadafımıza bu mesele 
etrafında funları söylemiıtir: 

"- Doçentler hakkında mevcut 
talimatname ahkamı tatbik edilecek-

• ıtuha!aza tefkilltmm motorleıtirilmul 
etrafında verilen karann tatblkJ11e &'~il. 
mfftir. Cenup te,ldlltı Jotn otomobil. moto.. 
aıldet ,.. b!aldeUer 1'•lirilmJ1Ur. 

• Belpd ,.. Alemdalt ormaıılarmm mu. 
tatuur IOiD orman umum muhatua ku. 
mud&nbfma memup bir lwum kıtaat &'el. 

mı,tir. 

lstanbul Belediyesinden : 
1. -Daimi EncOmenln 10-8-987 tarlhll 

knrarfle Jstanbul Belediye sınırı için
de sırtta, omuzda ve baıta her nevi 
eşya ve gıda maddelerl taşınması ve 
satılmasının yasak edlldlğl evvelce 
gazetelerle tı4n edilmişti. 

2. - Bu yasak EmtnUnO, Fatih, Be
yoğlu ve Beşiktaş Heledlye şubeleri 
mıotakalarında t Hlrloclteşrln ve dl· 
ğer Belediye Şubeleri mıntakalarında 
1 lklnclteşrfn tarlhlerfoden itibaren 
tatbik edllecek tir. 
s. - Bu tarJbJerden sonra taşıma fş

lerl ve seyyar satıcılık mazbut ve mun
tazam el arabalarlJe veya mottirJU va-
sıtalarla veyahut elde taşınablleeek 
kUfUk kaplarla yapılacaktır. 

tir!., 

Dikkatsizlik 
vijziinden 
ti 

Bir amele dinamo ile 
vagon arasında 

yaralandı 
Şişe v~ cam fabrikasmda çalıtan 

Bulgaristanlı Mustafa dün fabrikada 
vagonla kömür ta§ıdığı bir sırada a
razinin meyilli olmasındr.n dolayı hız 
lanan vagonu gaza.zyan dairesi di -
binde bulunan dinamoya· çarpbrma
mak irin dekovile odun koymak iste 
mit' fakat dikkatsiz!i;i yüzünden di 
namo ile vagon arasında aıkı§8rak ya 

• Şehir opereUaln kaldınlmuı üzerine or. 
t~da yal:ıız Halk opereU kalDUfbr. Şehir 

bUtçemnden bu operete yardım edilmeli dU. 
f(lnWmelrtedir. 

• tatanbulda boru fabrikuı t..ı.i etralın. 
da yapdan tetkikat llerlemektedlr. 

• Dün MuaevOerin Ropf&n& bayram. 
ları ldl. Bu bayram lııluaevllerln Hne bafJdır. 
.KUMriler ak§&m il 97 nci senelerini bl. 
t!rmJ,ıerdlr • 

• Devlet Demtryolları umum mUdUrtl A.U 
Rıza tehrlmlze l'elmfıtır. 

• !JıUaat vekAJeU aiyuf müıtef&rl Ali Rısa 
lzmire •llmlfUr. 

• Geçen lıatta yatmur dolayıalle yapıJamı. 
yan Beylerbeyi tayyare cemiyeti mtıaamerul 
bu peqembe aıı,amı Beylerbeyi Uyatroeund& 
•HrileeekUr. 

• Satılığa çıkarılan Unkapanı köprillünUD 
demir auamma dahilden mU,tert çıkmamı,_ 
tır. Harlçteıı latıyenler vardır. Ancak harice 
ihracat için de hül;ünıtttco mll.saade almak 
JUlmSelmektedlr. ralanmı§tır .. 

Yaralı tedaviye alınarak tahkikata • Adapazarma tabi Akyazı nahiyealad• 
oturan llO yquıda Yuauf 20 y&fJDda Jıfebmet 

başlanmıftU. taratmdan öldUrWmU~tUr. Yuıulun otlu l3 
DÜŞEREK YARALANDI - Tak Y&fDlda tdrla de babuu.ın ınukaınını aımak 
simde T arlabafında oturan T akuhi t~ llehmedin babuı 60 yqında All)1 aflr 
hava almak için, tavuk kümesi üze- surette yaralamı,tır. 
rine çıkmıf, muvazenesini kayi?ede • • Suriye. Türkiye hudut lbUIAfınm muza. 
rek sekiz metre yükseklikten qağıya keresine bu ay aonunda bqlanacakUr. 
dü,müştür. • Şiklyetler üzerine belediye muhacir ara. 

balarmm tekerleklerine llıtlk takılmaaı me. 
Muhtelif yerlerinden ağır ıurette ıeleafnl tetkike bqlamııur. 

yaralanan Takuhi Beyoğlu hastanesi • tzmJrde bulunan Maarif \'ekili, köy mu. 

ne kaldırılmıştır. alliro mektebi yapılacak olan Amerikan kol. 
SARHOŞ OLDUKTAN SONRA leJ binasını gezmııttr. lzmlrde ortamektep 

\" . t ·~· 1 
8... • ıt•rkı•s t f I I ·ı · ıı. 'ılı-n 1 . ' ara mı an ıı ııırn 

·••ıı ı·r s I· ı .. "'ttı •tın İi;d·· .,ar \.Hır. nırnda ~~ııftr 
hı·· rırf 1 :; 1 1· 

11 'c tııanalı hiı·hir krliıııc 
l\·j•ı_ .... l<tftlı- 1 . ..... ıl\Jo:-; 1 .. 1 

ırsf,.sındı>ki kuılretin 
··ıht• , ı ıe~k 
•t .. .J ıt. nilr . . CSP krndini ıoc\'dİr 

•• ,,,_ ıa .;a <: 1 
r· nt"k f 1 porcu arımız ara· 
' .• ıız a .. 1 

ı. - Elde taşımak suretlle satı lan her 
nev'i pşya ve gıda maddelerlnf o bunla
rın nevi ve mahiyetlerine uygun kap
hır içinde bulundurulması IAzımdır. 
5. - Vukardaki bOkDmlerJn tatbikine 

ptak az zaman kaldığından alAkadarJar
ca bUJomek ve lcabeden vasıtalar şlm· 
diden hazırlanmak flzere keyfiyet tek-
rar IJAn olunur. ''B,, "5857,, 

- Cerrahpaşada oturan Ahmet pa • açılacaktır. · 
zar akşamı içerek sarhoş olduktan • bmıt mmtakumda 937 yılı tutun mail. 

da 
aultl 2 milyon kilo tahmin edllmfktedlr. 

sonra tramvay nara atmağa ba• • 
1 

Y • Samatya çocuk ellirgeme kurumu 18 •Y-
lamlf, yaka anarak cünnü mqhuda IGI cumartesi akpmı 160 çocuQ'u aunnet et-
verilmittir. Utecektir. 

BIÇAKLA TEHDİT - Taksim- ----------
dit edilert"k yaralanmıfhT. de oturan Melahat, pazar akfamı 

Cumhuriyet caddesinden geçerken 
garson Zeki tarafından bıçakla teh • 

Ganon Zeki yakalımarnk tahkika 
ta ba,lanmııtır. 

h -·Unf·o h sı"· . cnir. 
eeıe h' J ı1 111r.-.ı-al·ıı·a k .. 1 1. 

ll ' ' ~O "'UZC lir 
ıııırnıı -t h :: ur. 

• 
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.A.kla ka~ayı seçen; başını 
dik tutarken? 

TefrJka numarası : 57 Yazan: Fellks Bavman 

Homerin metresi Meri 
konf ortinin ihtiyatsızlığı 

Ba 1 kan gii reşleri 
progranıı 

hazırlandı 
Balkan güreş müsabakalarının bu 

sene lzmirde yapılacağını evveke 
Con Dillirıg<'rin en yakın) 

dostlarından biri olan Ilomer 
Van il!<'tf'r, f;ele reisi öldiiriil
tliikt<'u sonra, metresi Meri Kon 
f<ırrı'. ile Şikngodan kaçıyor. Bir 
1.-cır: doM kapısı yiiziine lwpaııı
yor. , <'rıt l'odd<>n 82.'i Jdlomeı
,.,,fif.· bir mr~nf eyi rekor liırar 
ca~m a sii rat le geçr.rl.:. giizel Li yç 
gölii11iirı hNwnna erişiyor. ıllet· 
rc.~i ymıuzda llomer, orada 
Fmnh K<'rrin ı· r. Vilyem Grer 
le arada sımda temasa geli:ror: 

'Arada sırada göl civar;na . gele
rek vaziyet hakkında izahat veri
yorlar, kendisini her yeni safha et
rafında tenvir ediyorlardı. 

Homer van Meter, her şeyden 
evvel, Dillinger çetesinin en mü· 
him diğer iki uzvunu teşkil eden 
Lester Gillisle Con Çeysin şimdi 
nerede bulunduk!arım tesbite ça
lışıyordu. Onlar da, iz bırakmalr 
sızın ortadan kaybolmuşlardı. 
Halbuki van Meter, arkadaşa ih
tiyaç duyuyordu. Tek başına si
nirleniyor, rahatı kaçarak telaşla
nıyor, sükuneti elden giderek sa· 
hırsızlanıyor ve kararsızlığa uğra. 
yordu. 

Sinirlenmesi son haddine varın· 
ca, bütün o hav~liyi terketmek, o 
muhitten uzaklaşmak ve Kalifor
niyaya yollanmak karannı verip, 
gene metresiyle beı+aher güzel göl 
kenarından ayrıldı. 

Çinft, önce Minneapolise gitti. 
Homer van Meler, orada dostu 

Frank Kervine mülaki olarak, 
kendisini bir hususta iknaa uğ" 
raştı. Bu husus, kendisiyle bera
ber 1ndiyannya gidip, orada bir 
yere gizlice depo edilmiş olan pa· 
raları almaktı. Arkadaşı, tehlike
li bulduğu i,i bir türlü göze aldıra
mıyordu. Fakat, Homer van Me
tel·, cesaret verici sözler söyliye· 
rek, teklifinde o kadar israrla dur
du, ki Frank Kervin, dayanamadı, 
şöyle dedi: 

- Peki! Bu teşebbüsü bir tec
rübe edelim! 

Homer van Meter, metresi Meri 
Konf ortiye: 

- Sen, dedi, ben dönünciye 
kadar Minneapoliste kal; sakın 
başka bir yere gideyim, deme! 
Zabıta memurlarının gözüne gö
rünecek yerlerde dolaşma! Müm
kün olduğu kadar evde otur, dışa· 
rıya çıkma! Htilasa, beni bekle, 
benden habersiz hiç bir harekette 
bulunma ve hele hiç bir ciymenin 
gözüne görünme! 

Genç kadın cilveli bir tavırla, 
gülümsedi: 

- Çocuk muyum ben? Polisi 
kolay kolay izimiL üzerine düşürt
mem ! Benim kim olduğumu daha 
öğrenmedinse bu sefer öğrenirsin! 
Acaba benden açık~öz gangster 
'metresi var mıdn· ki?! 

Homer, tekru tenbih etti: 
- Ot.ur oturduğun yerde; hele 

Minneap!>listen dıctarıya adım at
mak, aklına esmesin, sakın, JVfe. 
ri! 

-- Boşuna merak e~me, Homer ! 
ilana güv~neblirsin ! 

Van Metcr, sıkı sıkı lenbihten 
'IOnrn, Fra;,1.ı: Kcrvinle birlifçte, o-

d ' ' "d c· • l • l :.a :ı..nı '? .ı ! ı~,, yı e.c geçırme t 

1

. 
v.zere, lndiyanayn yollandı. 

#1eri Konfortinin, y;:ılmz lı:alın- 1 

c.a canı sıkıldı ve sözünde durma
dı: 

- Giymenlerden ne diye çeki-

nece km işim sanki! O ahmaklar, 
beni görseler de tanımazlar, Van 
Meterin metresi olduğumu, çak
mazlar! Hem görseler, tanısalar 
bile, tekrar izimi kaybetmekten 
başka ne netice elde edebilirler? 
Ben de İp ucu verecek göz yok! 
Homer, benim maharetime itimat 
etmiyor, ama ...• Edecek! Gelip de 
cür'etkarlığımla beraber kurnaz • 
lığımı da öğrenip şaşacak! 

Kendi kendine, bu düşünceye 
saplandı ve bir gün kalktı, gayet 
neseli bir halde yola çıktı. Minea
polisten. Bu ŞPhrin cenubundaki 
Sent Povle ! "İkiz kızkardeşler,, 
denilen bir ~birden öbürüne! 

Ve gittiği yerde, başına kendi
'inin ummadığı, fakat dostunun 
kestirdiği şey geldi! 

Genç, güze) ve şık kadın, o eğ· 
lence yeri senin, bu eğlence yeri 
benim, gezip tozuyordu. Bu sı.•ret
le uğradığı can sıkıntısını giderir
ken, bir aralık ciymenlerden biri- · 
nin gözüne ilitti. 

- Aman .. bu kadın! 
Ciyme11, dikkatle baktı. Bu ka

dını gözleri ıurıyordu. Derken, 
tanıdı ve Homeri~, bu kadının bu
lunduğu yerden pek te uzak yerde 
olamıyacağını diişüneı-ek, şimdi a· 
ranan iz üzerine düştüğiine kana
at getirdi. Fakat, kadının yakası
na yapıJmadı. . Çaktırmadı:tn o
mın peşisıra yürümeği tercih etti. 

Memur, gördüğü dakikadan i· 
tibaren artık kadının peşini bırak 
matlı. Kendisini yapayalnız gezip 
to-ıuyor sanan Meri1 hakikatte yal
nız değildi. Bir erkek peşine düş
müştü; ancak, z&nparalık etmek 
için değil, onun ve gangster dos
tunun faaliyetlerine sed çekmek 
maksadile! 

yazmıştık. 

Bu hususta ~azrrlanan program a
lakadarlara bildirilmiştir .. 

Türk, Bulgar, Yugoslav, Romen 
güreş~ileri on beş eylül gecesi saat 
21 de İzmirde bulunacaklardır. Ban 
~rma trenile gidecek olan gÜreşçi1er 
Izmirde istasyonda h:.mır belediye 
reısı, İzmir güreşçileri ve spodcuları 
tarafından karşılanacaklardır. 

Misafirlere birer büket verilecek • 
tir. 
Her takım şerefine İzmirli sporcu • 

lar sağ ol diye bağıracaklar, bundan 
sonra milli marşlar çalınacaktır. Mi
safirler Ankarapales oteline götürü -
leceklerdir. 

Yunan giireşçileri Pireden vapur 
la lzmire gideceklerdir. 

16 eylül gi.inü lzmirde gezintiler 
yapılacak, ayni gün akşamı saatd on 
da Halkevinde Beşinci Balkan gü • 
reş kongresi toplanacaktır. 

1 İ eylül günü güreş müsabakala
rına başlanacaktır. flk gün programı 
şudur: 

Bütün takımlar soyunmuş hald~ 
sahaya çıkacaklar ve hususi surette 
ihzar edilen ringte yerlerini alacal.. • 
lardrr. (.ıkış sırası Bulgaristan, Yu -
goslavya, Romanya, Yunanistan ve 
Türkiyedir. • 

Her takımın önünde bir idmancı 
mil11 bayrağrnr t&şryacak. idareci • 
ler ve sporcular bunu tukip edecek
tir. Ring üzerinde tamam1andıktan 
sonra İstiklal marşı çalınacak, bunu 
takiben İzmir valisi, spor bölge b~~
kanr sıfatile bir nutuk irad ederek Be 
şinci Balkan oyunlanm açacaktrr. 

Bu nutuktan sonra Balkan marsı 
çalınacak, Türk Spor Kurumu G~
nel merkez as başkanı Vf.! Aydın me 
busu B. Adnan Kurum adına sporcu 
larr selamlayacaktır. 

• . Güreş Federasyonu bnşkanı bu 
Merı Konfortt, Sent Povlden nutuklara mukabele tt.kt M. r d.. d..... .. e ı en sonra 
mndeapo ıse onl udgu zakmand! ~~ Balkan Federasyonları başkanları ve 

mur a ta oraya ta ar en ısını oyuncuları halk takd. d'l k . 
tak. t • · K d · d'V' a ım e ıece tır. 
. tp ~ mış~ı.. a ının gır ıgı Y~· Her takdim edilen takımın milli 

rı tesbıt cttıkten sonra, ora emnı- marşı cal kt T kd' 
t '"d'" 1·· v.. k . t .. maca rr. a ım esnasın • 

ye mu ur ugune oştu, vazıye ela her m ·n t' b " ·1 T"' k b 
hakkında malumat verdi. Bunun v • dı e. ın ayragı 1 e ur ay 
·· · d k d d ~ ragı mın erın ortasında c.:ıpra:stlana-
uzkerıkne t e l altın ve lotudr ugu yer, cak ve marsın sonu bekle~ecektir Bu 
sı ı on ro a ına a ın ı. ·' · · 

merasımden sonra takımlar istirahat 

23 Ağustos 1932. Meri Konfor· 
tinin telefonu çaldı. · Metrest he
men telefon başına geçti: 

- Hallo! 
- Kimsin? 
- Meri! 
- Meri, sen misin? 
- Benim, Ho .. . 
- Hişt! Ondan bahsetme! Ben, 

Vilyem! 
- Vilyem Grey ! Sen misin? 
- Evet! 

H " b' . - o ... şey, o,, na ır şey mı 

oldu? 
- Yok, yok! ~ey... sapi'\~ ... ~

lam! lndiyanadaki is yolunda r.it
t1. Şimdi Sent Povldedir ve feni ı 
bugün ö~lenden sonra, saat 4 bıt
çnkta SibJi soka~md~ Smit parhı 
önünde hckliyecek ! 

-Tenk yu! 
Meri Konforti, telefonu kapat

tı ve zaten elasta vaziyette oldu· 
ğ:1ndan, hemen Sent Povl yolunu 
tuttu. 

Eu kQnu~mrı.yr, p::>lis, <liı:ı 1 e!"'ti'}
ti. T defonun kontrc1 altında bu
lunduğunu bilmiyen ve bu ihtima
li hatırına getirmiyen kadın, bil
dirilen :vere yakla§hğ1 sırada, pa;·~c 
r .. ivarı sivil mcmuı·~arla doluydu. 

ı ,1 rhasr var) 

yerine çekileceklerdir. 
Bunu güreşler takip edecek ve iiç 

gün devam edecektir. • 

Yeni açılan hayvan 
serg~sı 

Du ayın on <lokuzunda Edirnekapı 
l ı aricindkei temiz] ik alırr1arrnda bir 
ha}' an sergisi açrlacaktrr. SC'q;i ü~ 
gün ı:ürecC'I.:, huraoa te~lıir edilecek 
iııek. krıqı'' 'e tay1 :ırıl ;ın 1ı·r: n,.i ı:·•
JP:ı 'e:-r 17;)0 lira ıdl\iifut 'erile<-e:,. 
Lir. 

Pc:ra bor!iacı~da 
İı•t :mlm 1 paroı hon;a~ ıı•da /!İlll 'rı

dcnb<'rİ <'c\:'111 r · lı>•1 ıhır~m,!n'• ılitn 
a~·nr. 'az i~cti rYJıılınf;o za elıni-:t = r. Bi-ı 
rııwı trrtı;) Tiirk lıorrıı ta'n illc··i 
l 1..75 den ~atılııır.;, ikinr.i H': ii<·üncü 
tr-:·tin Türk horn; tal\\ !lr.lri it;criıı(' 
lıiç~lir muamele olnıanw~lrr. Bundan 
ha"'"a \nndolıı <leıniryolu taln illeri 
111 .20 ılcn. ı\rı:<1 an ~irne,.,to t~ln· illeri 
10.20 nr-n ı:.atılnu~. bir tn~ifo: lira~ı
na 6 ~O kuruı: lE"~hit E"clilnıiştir. 

CökUlen paçavralar . 
Sokaklara dö!<ülen paçavraların 

tnplanması şimdiye kadar bir müte
ahhide on bin liraya ihale edilirdi. Be 
ledive bundan vaz geçmiştir. 

Çiinkü çingenelerin paçavraları a 
ramak iiı: crc çöp yrğmlarmı claima 
dnğrttıkhm görülmüştür. 

14"~ ... '. • ı,.. . • . . . • • "4 

Yazan: 

Peteı Fon Fabı ilsiyus 
.. ;.. :... . . . . . . . 

Cimmi, müthiş surette cam sıkıl • 
mış haldeydi. Şu yeryüzünde ne ah
laksız kimseler vardr ! Saatlerce uğ -
raşmış, kan ,ter içinde çalışmış, Lor 
ringtonlarm ağır demir kasasını kı • 
nncaya kadar akla karayı seçmişti .. 
Ve bu kadar külfete katlandıktan 
sonra, kasanın içinde bula bula ne 
bulsun? Ne mücevher, ne para, ne 
kıymetli evrak. böyle hiç bir şeyf Bul 
duğu şey, sadece 10,000 dolar üzeri 
ne yapılmış bir sigorta muamelesinin 
poliçesiydi; kasa hırsızlığına karşı si 
gorta muamelesine ait poliçe 1 Ve ka 
sa hırsızı, zengin Lorringtona on 
bin dolar kazandırmıştı! Bu adam, 
bu işte tek parmağım bile kıpırdat -
maksızm bu kadar para eline geçire 
cekti. Buna mukabil, Cimmi, iyi, us 
talıklr çahşmasnun, o kadar gayret 
sarfetmesinin mukabilini göremiye • 
cek, bir sent bile cebine indiremiye -
cektil 

Kendisi, gerçi büsbütün de parasız 
değildi. Evvelceki bir el çabukluğu 
oyununda, eline 50 dolarlık bir ka -
ğıt para geçmiş bulunuyordu, ama 
böyle bir tanecik 150 dolar, neye ya
rardı? Cimmi gibi yiiksek planlar ha 
zırlayıp uçuran bir adam için! Netice 
hnkikaten eziciydi, onun hesabına 1 

Cimmi, dostu Tomminin boyııu ' 
na heyecanla atıldı. 

Akşama doğru , birlikte sokaklarl 
kola~an ediyorlardı. 

T om mi, bir aralık: 
1 

- Bu yer, bu işe gayetle uyguıı 
dedi, ne fazla kalabalık, ne de Pe!' 

1 
. . bl' 

tenha ! Buradan geçenler, iş erını ~ 
tirio evlerine dönen kimselerdir. Pe. 
övle acele etmezler. Polisten M 
kimse de yok yakında! Şu halde .. • 

Şu halde, Cimmi bir kenarda d~. ' 
rup havaya bakmağa başladı. Büttıll 
dikkatini teksif etmiş, fevkalade etı' 

d }-lal• teresan olmu§ bir tavrr takın ı. ~ 
ta, arada bir de, daha iyi görebiI~t 
içinmişçesine, elini dürbin biçirıı 111e 
getirip, gözleri üzerine siperlyor~ıl; 

Gelip, geçenler ona hayretle göz]erı~ 
çeviriyor,. ... Fakat, durmadan yo1, 
rma devam ediyorlardı. Cimmi, o~ 8 

n biran olsun durdurabilmek içııı· • ·e 
başmr o kadar al.ryodu, ki gerıY 
doğru, yakalık düğmesi etine batı.' 
yor, gerilen boynunu acıtıyordu. J3ıf 
vazife kurbanı idi zavallı ! Ve gerıe 
de hiç kimse durmuyor, bütün ga.1' 
reti boşa gidiyordu. Cimmi her ~e}'~ 
rağmen ısrarla, gökyüzüne o kab 
devamlı baktı, ki havaya, gözleri 11 

narcasma kamastı. Ve derken, etıf 
sini istirahat haline getirerek. bir e 
facık da şövle bir etrafına dikkatll'' 
gö~ gezdirdi. Hi: bir ahmak çıkJJ' ~ 
gafıl avlanmarnıştı . Kendisi yapa) . 
mzdt. Hatta dost meslektaşı 1oıı1 
mi de ortadan kaybolmuştu 1 

Ve üstelik, meslektaş dostu Ciıf.' 
minin cebindeki 50 dolan da .. Çatr' 
mıştı!.. .;, Bereket versin, ki yer yüzünde ah 

laklı insanlar da mevcuddu. Mesela! 
T ommi o, k::isa hrrsrzlrğmrn yorucu 
luğundan yaka silker ve buna rağ
men de mük~mm~I yaşardı. 

~~-~--~~-~---=--,.....,,.,. 

Hak·mrerln rerfl nokta''~ 
da gözet lecek bir no14t1 

Tommi. basit kolay iş yapardı. 
Yankesicilik 1 

T ommi, Cimmiye şöyle dedi: 
- Yerinme Cim! Benim yeni ve 

güzel bir fikrim var. Bu fikri tatbil< 
için de, herhalde bir yardımcıya muh 
tacım. Sen, bu yardımcılık işini üze 
rine alabilir misin! 

Cim mi, sordu: 
- Yapacağım şey nedir? 
- Sana dedim ya; yerinme l 

~aşını dik tut, yeter!. Başka bir şey 
ıstemez. 

- Anlamıyorum! 
Tommi, çıkıştı: 
- Zaten öted~nberi geç anlarsın, 

süratiintikal denilen şey, sende yok • 
tur! Bununla beraber, bu sefer bu 
n'">kı:ı:an, ehemmiyeti haiz spyılamaz. 
Yapacae?m şey sokakta durmak ve 
başmı dik tutmak! Bundan ibaret! 
Üst yanını ben başarırım! 

Cimmi, daha hala pek öyle anla
rn1ş görünmüyordu. Bunun üzerine 
T ommi, dçıha fazla izahat vermek lü 
zumunu hissetti: 

- Bu, bir pisikoloii meselesidir. 
Sen, sokakta durur ve başını havaya 
k<.1klrrrrsın. ister bir dama, ister bir 
""'""-:ere ye. ister bir ışıklı reklama 
bakarsın. Sen bu vaziyette durdun 
mu bu kere sokakta, gelip geçenler 
-.rtı1~ ?.d·m ı:\tamazlar, onlar da olduk 
].., ... •·c .. dt> durup gözlerini yukarrya 
• ·1 ' T b'" b. < ·· :crıcr. a 11 ır şey görmezler. 

' 'ne vc-.r?,, diye birbirlerine sorup, 
n~ oldt 1ğ\•nu araştırrrlar ve olup bite
ni ne kadı:ır az öğrenirlerse, .... daha 
doc rusu öğrenemedikleri nisbette de 
tecessüsleri artar. Ahali böyledir iş
te ... Bu, eski ve bdlenmiş bir haki
kattir! 

- Peki, ama bu duruştan maksat 
ne? 

- Ah, sen ne ı:ıaf bir meleksin, 
yahu! Ahali durupta havaya bakar -
ken, artık para cüzdanlarına dikkat 
etmezler. Bu aralık da tecrübeli bir 
adam, şöyle benim gibi! Adeta bir 
asağı bir yukan gezinti yaparcasma 
dolaşmakla. kolayca bir kaç vi.iz do • 
lar knzanabilir 1 

' Ankara (Husust ınuhabırıı•'~. 
den) - Mevcut bir kanunun h~ r 
kümlerine göre, hakimlerimizin t~ ı 
fi1erinde, Temyiz mahkemesince ~ 
kik edilen kararların tasdik veYB 
zulma~ı amil olmaktadır . ~ .j111 

Vazıyet bu merkezde iken hak b, 
lere atfolunamayacak kanuni sebe ~' 
!erle Temyiz Mahkemesi bir çok j 
rar1arı bozmaktadır. Netekim ye:~ 
nrman kanununda bir sene olarak1 ti 
bul edilen müruru zaman müd~~ e 
eski niZ_?rnname hükümlerine gotıı 
b~ş sene olarak kabul edilcliğifld~I 
bır çok kararlar sıf bu yüzden bot 
maktadır. h~ 

Temyiz T\1ahkemesi bu suretle pB 
kimlerin terfiine mani bir vaziyet ~ıı· 
dis olmaması icin hakimlere atfık , 
bil olmayan sebeblerle bozulan AÔ' 
rarlar icin fiş doldurmadığını 
liye vekaletine bildirmiştir. __-/ 

IV'eydanlara çtvl konnuY~" 
cağı haberJ doğru de0 

E . .. .. K k .. G 1 tas~rııi 
mınonu ara oy, ~ a. ·terle 

meydanlarında ge~it yerlerı cıvı Jııfl 
isaret edilecekti. Bir gazete bufl bet 
vazgeçildii?ini yazmrstrr Bu h3l , 
d v d V•ld' M d~ 1 ccıJıll ogru egı ır. ey an ara . . tif• 
cak çicilerin yerleri tesbit ediln11ş 

Hapanan lıamaoı1B1 
wı 

.1\~tblo~un 2;) şinJe yap1h11ı~ 0 ,e' 
lı.amamcılar intilrnhı Oda idare ':;~ıı' 
tı tRrafmdan ta~d ik ed i lmiş ,·e a 
clarlara trbli~ cclilmiı:<tir. •rf 

' p · · ı I · ' . k 'l ccJefl' ... .ı enı ıc are ıcyetını te~ - ı ,ıı 

K k ı k 1 ıııı!if • , rr ~eşme t- 11 .armm - apatı 1 
1111

11• 
ziindcn mii~kiilata u~rayan ]ı~ iif.e' 
ctlarm ,·aziyr-tl erini le:->hit euı1 ~. erif1' 
re içtima eclerrk haz ı eı-a~ 1 ar ı.ııtıııi( 
ele hir takını kararlar ittiJıaı e 
tir. 11e 

• cJaıl d'' E,,a~cn K rrkçe c;ıne c;ulartrı ~el 1 

.~nrctle i--ıifade ediJme-i Ja7tı~1 1'İ~ıet 
ği hakkında heletlh·c bazı te~1o ~ıı: 
vapına;a ha .. Jaını" oldui!ıındaJ'I 'ır ~r, • "' • '.: • 1 ~ıı ~~ 
dar h :mıanırn kanannıasile ttl .9~(11 , 

lPn mii~kiit \ aziyPt :n P"k ) 01ıı~13 
hallc ılilcrr~i anla~ ılınr§ bulııf1 
flrr. 
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l<aıad ı -..... • en z mektupları: 9 
Haftada 48 

saat iş 
Rusgadan Çine gönüllü 

Sovyetler Çine ne şe· 
kilde yardım edecek? 

3-1 ~~,_,~,_,, - -

Rize Bir iki güne kadar 

1 ':~~!~~.!.~~~.~:~~~u-·-
a e ı yUzUnden evlerin ormanlar araıı· Kan glilme • d t" 

na inşa edildiği Rizede dünyanın hiçbir tarafında 
bulunmayan güzel manzaralar var 

lunan fktı:ıat Vekaleti iş dairesi rci~i 
Enit1 Behiç Kor~ iirek lıuı.ciin ak!;am 
ekspreı1ile Ankara) a lıarckf't eılccek-

Higatlan 2 C) liıl lıtrilıi ile (T.ı)· 

,_ 

h l\arac] · w l§la, cnız hogazmılan itibaren ı 
oıır~ a~ alı itin yalçın kaval ardır. 

la~ala;. er .. ~ ~r .. orman 'c yeşillik mm· 
1 

Cırt- il ~orıılur: hu yc:;:illik Ordu \e 

ı~h· n ıınntn' · · ı " ıll . -.aı<.m a arlar: Trahzon 
erı h"' .• le "el· 0 ) •Ct'C tlc' aın eder: ( H i7.(") 

k " •nı·e ı ·ıı · ır nı ~a ıı crın ınanzaraı-ı ilahi 
} k arızara 1 R. 1 a aıl :ı ır: ızeı en (Hopa) 

F'a•- ar lıf'r taraf h<h·le•lir. 
d ~ ıı:at lı"ı·· 1 a~·ak u un m ı;alıillcri \e ~alıil 
'"t' •nı hii,Jn ·· ı· · ' '"el . ,-f'e ım "l"n ın~ıın knv 
luıro rn, zı, :·ıle !alı:a•tır: tahi:ıtın hu 
) o ııı 1 w 1 1 1 harlar 111 , •• , ıa ı" ıııihonlar ınil-
ll kıı_. arf<'ılilıııiı;; oha ln; toprakları 

,.. oar .. 1 l . ••• ,._ · ç;ııu ur 'e ... illikle ·· ı 
il[ •ttık • ' .. us e-

tet~"' ı· an ıztlır. fn,.an RizP ile onu 
tı' f' ı l\'(' J wl h~ lahii 1 . n ı a~ atı l!İiriinrf" kemli,.j-
rı't arı lir ıı~anzara k:ır~ısmtla ıle~il. 
1111 at lıarık ;:: k 1 d tada\· • a. 1 ar::ı ınt a ı-anıvor. 
~il ı \C•ıl ıJ.,;";la k" w 1 ,... · ,... r an ı aı•at· ""r-

r .; otl ı rı ·" lİllıliittr arı an tlf'~il tle ı:;crçf'kten 

1 
al .

11 
n yapılmı~tır. 

~.. ıı <'r J w 
) 0Y1er , e ~ '" 1 a;.ı;la"a . eqıilıni~ olan 

d~ 8" l a~ahalartlakı e' ler i!!e he-
a: a arı k · · ı· ,_-ıı; 'e I . · ıreınıt ı <lamları ile hu 

"I' ~a ııl ·· ·· 1 :ı ıf "' k 7.umrut eri iizerinP mıılı-
''' n lf" • a.. ,,e rın .. te kJYm<'tli ta;o:lar 

'l"ff' • 1 • ~ Ark a ı~ rnıııi~tir. \ d: .. ;nda dalc:a dal;:a. katmer kat
~i ~ arı kapla\"an hafif i lcr df" 

~
~\a, tı levl anm. hıı hii~·iik ııanat 

lllın •• •W• o 

J, ıı:ı'-1 ~nzell ·~ın ı kı>m nazarlar-
111~ • "'aınak • ,. . ·ı·ı. 

~ J).. ıı- "en ı a ıı perdeler· 
Unya l . h" ~ ç~ · nın ııç ır taraf mda. ne 

l~.Lu ."· ."~ .Alnlarcla hn güzellikte 
...... 'ec:ıllıkı h" •I d w.

1 
e ır manzara hıılmak 

l' el!ı <lir. 
'-lı -ıtat 
l
al ilJ,r J ne kadar ya7.ık ki hu güze] 
~· 'e oh l K lr • ıran ar aradf"nizin f"n 

ın~anla _ı lJ • ~ ~ rmır. ınumı harpten 
lir.al:mla'-ı" 1 I'- w \~ "' ta 11.ın ~A>gu Ruı;y• 

~kara:ran J 

tir. 
'Eni;; Hehiç hu miina-cbet le le dai· 

) a gider, orada çaheır. kazanır, ka- re!!i İ:stanhul hiil~esi imirli~ine ~el· 
zançlarım memleketlerine getirir~ bu mi., hiil~c amiri Haliık \f~ Vali mu· 
)"C1lil "ah illeri yeni binalar ile eü ler a' ini Hüdainin i::tirakile bir toplan· 
ler imi~. tı yapılmı~tır. 

Buratarıla görülen binaların mü· Öğrendiğ " mize ~öre· lııı tlairt.si re· 

YAZAN: Asım u s 

him bir kı ını 
0 

suretle 'ücuda gel- i~i hütiin i~ dairelni 'htiİgelrini ayrı 
mi~ c~Prler imiş. ayrı tetkik etmek fü:erf" hü' ük bir tet 

Şiınıli .,ıık Rutv• kapanmıııır. kik .-yahalin< ('kacakıır. · 
Onun iı:in c\"\ eke Rtı ya,·a ır;iılenler Eni Behiç ~c\"alıatine Karadeniz 
rnemlf'kf'tin ıli~er kö,elerinde- i, arr df!n ha~layarak yeni te~ekkül etmi§ 
\"orlıır. Riu ,·e ha,·aliııi di~er 'iliyet· olan Zonımlılak i~ daireır.ini. Sanı un 
ine niifu.- ilıra«: eılen ,·erlerılir. Bu- 'e Trabzon ie daircı-i böl,:e anıirlik· 
mania hcralıf"r hu ı;alıiller bugün dalıi lf'rini tf!fti~ edecek, bun~an sonra 
niifuı:; krı;af eti itibarile birinci. dere- fzmire oradan cenup mıntıka mı ge· 
ceclc Jl;elir. çerek oradaki iş dairelerini de tetkik 

İki sene e'"'·el (Çoruh) ,·iliyetinin edttektir. mf"rkf'zİ \ rh·ine 11akledilmi~ nı: ( Ho- Enis Belıic bütün höl~elere yapa-
pa) ~ 1Za•ı •İnr bu rayı .e.-i 1 miı ol• <a~ı teık ik ,;, ahalinin her birinde 
maıırna ra:Yrı;en buır;ün Rizt>nin mül- ;\nkaraya u~rayacaktır. 
lıakatı ;ı/ hf'raht>r (220.000) niifmu Diğer taraftan haftada 48 ııaat .;a· 
\'ardır. Kilometf"f' haEına iııabct eden hşma müddetini teııbit -eden l numa· 
niifnıı ni:-beti Ordntla vüzde 4!?· Trab ralı p;f"nel emir fkt15al Vekaleti iş 
zon•la ) iizde 63. Gir..,unda yüzde 39. daimi rci<li~inec bu hafta zarfında 
Samcıunda yüzde 40, Rizede yüzde reıımi tebliğ ~eklinde n~ir , .e ilan 
80 <lir. edile<"ektir. ~ 

Fakat •·apur içinde JCÇ•• yolcular Bu genci emirde İl kanunu mud· 
u•akıan bakınca buradaki nüluı kc· binrc sana"idcn ,..,lan işlerin ckse
•aletine inanam .. lır: zira (Rize) riy.ıi •ikredilmiı. bulunmaktadn. 
morkn. kaz .. ınm on hcı bin nüfu•u Yalnız oıcllor. lokantacılar, 'kalwc· 
hulun1u~u halde binıların ~"'': JÖ- haneler ve halkla dıha vıkm alik.,ı 
rünen mikıarı kd• merkczındcn bulunan umumi i lcr b;dclo zikrcdil 
lark•>Zd>r- miı·.crkıir. Bunlar hakkında halıa· 

Zira "'ler çok dı~ın,k •·e ormınlar lık çahıma miiddctlerini tanzim eden 
amında•lır. Otuz .,. ı; ~örün.- bir bir pro~am ı .. biı edildikıcn ıonra 
köy hakikatte üç yüz e• lidir. Öıeden p•yderpey yeni ı:cııel emirler neıı-
heri hu havalide kan ~ütme adeti hu- · ohınH~cadktır. 
lunma" , .• her arazi •ahibinin kendi ıç unnadan vinni dörl '811 iıle-mahsıılünü muhafaza için tarlısmm tilen iı v.rlerind~ 8 , .. tlik i~i por 
haşmcfa beklf'mf'~I°: lüzum ~önnesi talarr tf'~'kil ecfil~ccktir. 
e' lerin hu tarzda da~ılmaııma sebep 

nJan imiJlerdendir. 

SUnnel dlltOnOnde 

Çiftetelli oynıyan 
sarhoş 

mi .. ) J:a:r.f'lf'"İne ) a:r.ıll\or: 
l zak Şarktıtki k•7.tl or<lu ııı:lflf'\ ra· 

!arının it·ra ctlilıııeklc olılıı~tı . o\\ rt 

lıiixıimf'tİ tarafrnılan rı· .. ıııı•ıı tı·hl::-; .., 

edilmi.ti. Elde rılildıileıı ıııaliııl'ala 
hak1lır.ııa a-ıl m:ınr' ralar:ı hizır.t lıo 
kıımantl an marf"~a 1 B hı lıı>r ri·ra et ,.,: 

mektf' olup mare~alın crkanılıarhi c· 

ııi ( lf ul•:ı"o\ k) C'İ\ arın<l:ıdır. 
Bu manc' ralarıla nıııtaılın lıiliirına 

hir ~e · 'oktur. Şu kadar ki nıanP.' ra· 
larrn mikyası geçen senelere ni hetle 
<laha büyüktür. Çin - Japon ilıtilafııı
ılan 'e hir ılf! \.in - Hll!' aılcnıi tcı'R' ii:r. 
misakmdan dolayı mane' r:ılar y,,,.-

kO\·ada mutattan fazla alaka "' uıı-dırmı~tır. . J ~fon~§a/ Blııher 
Rus - f.in anla~masmın Japonya) a 

kar~ı ~ll ya. •.arafından Çine ntU8\ e- Esnaf 
net edılnır.cını tazammun e,frn hazı 

cemiyet
vaziyeti gizli hiikü~leri ihth a ettiğine dair l er ı· n ı· n 

olan nar.arı~ e 1\f osko,·a<la rcdtlecl il

mekte olup ~urım hemen hemt:n mu-hakkaktır ki hali hazırda R'ıı ya Çi- Perşembe günü ya-
ne açıktan açığa yardım etnıİ\'<'cektir. b . 
Sihiryada lrkuç ıehrinden Ru• tay- pı lacak ır toplan• 
yarelerİ <:Ok da mü~kü)ita uğramak- tıda tesbit edilecek 
sızm Çine belki de uçaraktır. Fakat 
tayyare haririnde silah 'e miihiınma· 
tın Çine nakli denizden H) ahnt ınii~ 
kül bir yol olan fogoli«tan 'e Tür 
ki11tan Çini istikametinden se,·kedit
mek icap edecektir. İşte hu ııehepten 
dolayıdır ki tayyareden başka ilah 
,.e mühimmatın Ru11yadan Çine gön
dt:ritmesi o kadar güçtür ki Çine ge· 
~i~ mikyasta fiili yardmı kahil olma-

yacaktır. 
Ta~'}'areclen hatk"a Rm,·anm liızıl 

ordu gafları içinde ldilliyetii mİ1ttar 
da Koralı n Mogol as erı 'ardır. 

Öniimiizılf'ki pc-rşemhe günii şeli• 
rimiz Tiı·artl oılli ı umumi katibi Ce· 
'at izaminin hn,knnhğında olmalC 
üzere bütün e naf cemiyetleri reis 'e 
uınumi katipleri Oda meclisi salonun 
da ittima } apacaklarclır. 

Ru i~tiınada esnaf cemi) etlerinin 
'azi~· etleri anı a) rı görü,ülecek 'e 
esaı:h kararlar alınacaktır. 

Devlet mahallesine 

Bunlar zabit ,·eya nefer olarak 
yetiştirilmi~ olup So,·yet Hükumeti· 
nin bitaraflığı zahiren bozulmadan 
Çin ordularında hizmet edebilirler. 

Moskonda cari olan fikir ,·e mü
taleaya göre ıı;erek bu Koralı ,.e 1\fo-

Dün akıam Feriköıünde oturan gol zabit " ncferl.r •• ge.-k kuıl 
Eıcm i•minde birisi oğluna •ünnet orduya •·c Ru• taıyare kıınetlerinc 
y•P''""'I bu müna•ebetle evinde ta· mtnoup muallim •e pilollar gönüllü nıdıklan ammda bir toplantı tertip olarak Çine bizm•t arzcderek Çône cımiııir. .riımek için kolaylıkla u11ıa bulabi· 

DUn S ay hapse 
mabk tlm oldu 

F.~naf ccınİ) ('t1erinin } ardıın an
dığı hu 'ıl esnafA.uıühiın içtimai 'nr 
dunlarda lıulunmu • hillııı a ıjfo Hl 
gını sıralarnala nıuhtaç 'azi) ete dü
ff'n e naf a hir ha) li ·ardımlar ) ap· 
mıştır. Bu itibarla ) ardım andığının 
takviye edilmesi için bazı yeni 'ari· 
dat menıhaları (fü~üniiJecf'ktir. 

Bundan başka per§f"nthe ~iinü ) a· 
pıJacak ittimada f' naf a kredi temin 
cdilıneııi hu u unda hir miiddettenbt
ri } apılan teklifler ılc g(izd<'n ı;eçiri• 
lecek bunun da çare~ine lıakılacaktır. 

A Yapılacak binalar 
~erı >"~a (Hu • h b" . . plandan biri Büyük Millet Meclisi i· 

cin kabul edilecektir. Diğer bina pl8n 
lannm yapılması da planı kabul edi • 

fanaf ceınİ) et1eri hn ir.tiınaa hü· 
~ ük d1emmh et 'ermektedir. 

'?! ......._ susı mu a ırımız -
l'ı~~ bı.ıı Ankarada vekalet binaları -
~ı\11ll"ıU~~~~uğu .~ev!~t ma~allesi ö -
~ ~a~kt 1 yıl ıçın uç yenı bina ka-
ka~l'~k M~İı Bunlar •.• Cumhurteisliği. 

etı b' et Meclısı ve Hariciye Ve 

İ.ic Bi.i;-~kala~ıdır. . 
k bbuçuk Mı~1et Meclısi bunun için 
~: ll} et .ınılyon liralık bir tahsisat 

te de~ bış ve işi netice1endirmek Ü 
13-· ır k · titı \ı}'iik M· omısyofl kurulmustu. 

lii·derı B. T ılle~ Meclisi reis vekille
!ı;'. alt1rıd evfık Fikret Silayın reis
\ .. tıçterı b~ meclisi idare amirlerile 
"t't\' ır k 

' 1~on, .. a~. zah~ huhınd~~ ~u 
~~ tçirı 'tyuk Mıllet Meclısı bı -
-.~da ~-a ncı ve Tiirk mimarları 
~ağa k proje ve _pl~n müsabaka 

~·ı illat arar vennı§tır. 
ı el oata . "b . rn ·· n ıh aren açılan beyne) 
-~t'tıarla~~h:akaya girecek yabancı 
··~t tah/çın bütün elciliklerimize 
. tctler· ırat Yazılarak bevnelmilel 
ııı ın ın .. . -ıl Cdi1rn · . usabakaya ıştirakleri te 
~ı İçi~tT ... Pr?je ve planların va 

tıc1 rn. urkıyeye ~elecek bu 
bu h ımarlarla iiç Türk mimarı-

q~t f Usuat "h · k a t a ı tıyar edecekleri 
\J" amaın"I .. d . e ~tend·... 1 e o enecektır. 
tı,.... ıgıın .. f1 " . ek İ.ic . e gore, masra arı ö • 
~ fı Ve A ı:n 1m~rımız Se,Jad Hakkı. 
tti:}'rıea r:~ ~ikmettir. Miisab3ka
ı.. qk ed 11 ılarak 1 7 mimarımız 
"Gltıd ecekJ d" k" a. Ank er ır. Bıt mimarl~r a· 

. ı, Ed· aradan Behret Zeki 
td· ıp v A " • , 1.ttı •n, R .. k e Han, lstanbuldan 
"' 1_ lt nedd" ı1 aıctadr 1 ın ve Samih bu-1' i: r ar 
"~ab · '-'e ~ akava .. il 1 iirk . ıstırak edecek yaban 

~..: mımarl"' ··d_ı · ı~ ·' aU •. ...r mu c-~tın az1ığı 
l\trl 1'tnus1f!r v b" }-f lllaıtırı • e en r.z ı rseneye 
~L.n ' ıstc-mişlerdir. 
tetkik :~.planlar bir jiiri tarafın 

ılecek ve sçileecek üç 

-----------~------------------------~----~--------~----Gece yarısı saat iki raddelerinde lirler. 
Arap Feyzi ismimle birisi çakır keyif - G •• •• d •• •• J ••k 
bir halde c•·c ~elmiı. Eıem •ıağıyı OTUp UŞUn U Çe 
inerek kendini bahçeye ıılmıt; kaln·e ' ,,. 

Ankara. (Hususi muhabirimiz • ikram etmi,t" d v 1 h • b 
den - Adliye vekaleti tetkiJ.ibns Biraz otur;:ıktan 11onra içtiği u- 11 a• ç e g 1 z e 1 r u ' gönderdiği bir emirle, duru,_lar sı kının tc•irilt Arap Feyzi çilıc ıelli • 

len mimara veri1ecektir. 

Mahkem eterde g'yJlecek 
elb'se 

rasmda hakim, müddeiumumi "le ZI' upoz ap a.\p;}~! a' •!1ua1s! "(Bıuwu.<o 
bıt katiplerinin mutlak surette resmi girme~e kalkmıştır. cl~'•e ~ymelerini bildirmiıôr- Arap f•yzinin hu bılini gi;rrn ka· Viyanalı mı, Amerikalı'"' olduğu Bazı zabıt kôtip)e.-inin yapbkları <lınlar lery•at euniıler: hu ç•ğlıklar na pek dikkat etmediğim bir bilgin, 
gibi. dbise ısmarladıklan veya ıncv· ü•orİoe dr.rh·• •"''" bekçi , e pol ;.- yeni bir ilaç bulmllf· Gazeteler bun• 
cut clbioelerinin eskiliğini ileri ııiire- ı_. e'< vtli"rtlc rap F .. ·ziı i kara· iliıç diyorlar ama, bence •chırdcn ka 
rck kanunun emrini ye.-in• gcôrm~ kolı •iiliimork ı.ıcmi•l•rdir. lır yeri yok- Çünkü ili\c adı verilen 
yenler hakkında adliye •nci•mcnlcn Z•l•n ıarh•ı olon Fevzi poli& ve bu terkip, adem oğlunun herhangi bir 
daha ~:1-kaıli davranacaklardır- bekçilerin d.,rıine lıiddcılenmiı •e beladan kurıaracak bir t•Y değildir. 

Bankalarca tetll'9 üz.rlerin• ı iirüv•rek di;, müı, bekçi· Bununla yeryüzünde yüz burupna· 
lid'lmeyen paral•r nin aya~mı kırmak. humlın •onra oı, ihtiyarlık çizgileri kalkacakmıı. 

• tf'krar çifte telli oynamıştır. Poliff Okudum ve sonunda: 

AnkarB (Hususi rnuhabirimız • hakar<'t '*' trt·a,üı:clen hakkında zr F t•k 
1 

den) - Malive veka·Jeti bankalar J,e b ı k ·· ·· l l k - e a et ıt tutu an runnu meıı mı a 11e\ - . ·· "h • saplarını tetkik sırasında talep vaki edilen Arap Feyzi diln dördün•Ü .-- Dedim. E veı. fclôkcl. __ çun: ı hıiıç· 
olmadığı için verilmeyen ba,ı para zaıla nmhakrm< edilmi~. e>e 1,..,ü- y~rlık da olm?.~· !u dunY(; l'k kavrtların tesadüf ctnıi•ıir. Bu P8 • zil .. bil ~örilln-.n'i"' poli•• hal .arel k,mac rahat yuzu ~rc~de_z. 8 enç 

1

v' 
ralar milli mücadele sıral,,,.,,,da veya '° dı;,mrktrn 3 8,. 21 •ün h•p,. 41 yaf&Yllm fırhn• ~unlen ır. u 

08 

• 

sonradan tcıekkiil eden ve bilahara lira para '"'"'"" mahki\m oı:Uuıtıır. ruk ruzgôr sağna~l~rmdal !' soknra d~· lôğvolunan mülki ve askeri ban mü kaklara abalara ,hııyar ıırın an °· es••~clere oit bulunmaktadır- Muh • pılmıttır. küfön~. hayat durulur. Daracık bir 
telif vcrlerdc kurulan iokin muha • yedi gözlu olan köprü Türk mü • köı•· gcniı iklimler kadar yorucu o
sipJ;kt,.; ile a•keri kııalar bunlar ara hcndi•liğinin güzel bir baıanoıdır. lur. Bir övün yemek. bir kac cubuksın~aclır. Bofradan verilen maliim•la gör.: luk duman onlara yeter. Yaf&nan Bozı bankalar bu paralan idarclc.-i Bolra belediye mcdiıi son fcvkolô • gcçmİ! en ~ii%cl ve bedava bir sine • namına mahsup kavdcımiılcr, bazı. de toplanbsmda ittifakla verdiği bir modır- Bu !ilimler, kih daiilann dal
Jo,., da acık bırakmıslardır- kararla köprüye (.\li Çeıinkaya) a- galanan çimenlerine. kBh durgun de· Moliv~ vckôlch defterdarlıklara bu dmı k, 'fDUfl"ı. nizlcrin göi?oünc dalan gözler önün· 

parala,.;n tahsilini emretnıiftir. Buna mus••-le edilmesi de al1ık.ılı den geçer durur. 
Alt Çetlnkaya lrllprtltıO makama arzedilmiıtir. ihtiras denilen kör dilenci, ihtiyar 
Ankara (Husu•İ muhabi.-imiz • Köprü eylül oonlonnda büyük bir hğm kapısından kovulmuııur. Göv -

den) - Balrada Kızılırmak üzerin· törenle açdacaktır. Bafralılar .. yın denin ,ahlanı,ı. gerginliiiini kaybel • 
deki 6j0 metrelik köhnl"! ahşap köp- Nafia vekilımizn bu törene ~eref \·~-, miş, ruh artık ikide birdf"- kllıc gibi 
rü kolclırılmq ve ye.-in• 2_51 ?.'e":e u rcrek köprüyü bizzat a,malarını rica .. vrılan oıak bir varlık olmaktan cık zunluğunda betonaıme bır kopru ya etmiılerdir. '. ,,;ıııır. • 

Yazan: 5. Gezgltn 
Bu gevşeyişi ortadan kaldırmak. 

insanı, bitmez tiikenmez işkencelere 
mahkum etmekten başka bir netice 
vemleZ. Kanserle ve buna benzer bin 
lerce devasız hastalıklarla uğraşmak 
dururkt.n, tutup böyle işin lüks tara 
fını eşelemek, bana hekimliğin, fen • 
nin züppeliği gibi görünüyor. 

Sonra, bu ilaçtan nefret etmek için 
başka sebebler de var. Ben çizgisiz 
yüzleri boş kfı.ğıtlara benzetirim. Çeh 
renin turasına, burasına zaman samı 
nın serpiştirdiği ince kırışıklık]ar, ba
zı yüzlerd• bir güzellik şiirinin mıs· 
ıa1armı andırır. Hele gülüslere on1a· 
tın kattıP.ı ayrı bir tad olur. 

Diimdiiz, geruin bir yiizün ner" -
sinde dinlenece!;siniz} Göz neres'ı e 
konsa kaynr. Ruh ondı okuyacak hi 
bir şey bulamaz, gönul. bu kayn~. n 
yerde, cam üstunde çırpınan sine~e 
döner. Sonra çizgisiz yüz, bir bak m 
dan ela ham meyveye benzer. Ne 
rf"-ngi tamamile belirmiş, ne şekline 
olgunluğun tadı sinmistir. Ben, in • 
sanda son baharı severim. 

Ömür yazının bütün güneşlerini 
~merek ballan!ln hazan meyvelerine 
b:ıkımz. Turfandalardaki kekremsi 
burukluk onlarda 'ar mı} Şu kim • 
vanerlcri tutup tımı:.' :ıneye atsak 

yeridir. 
' 



Uzak Şarkta 
\'eni bir lngiliz harp 

ihdas edilecek 
filosu 

İngiltere hükumeti Japon -Çin har kanatince Japonynnm Çin Üzerinde 
binin arzettiği son safhaya göre U - yaptığı son hareketler İngilterenin U 
zakprkta Singapur deniz üssüne is- zakşark denizindeki hu~iinkü harp 
tinad etmek üzere yeni bir harp filo- emilerinin zayıf bulunmasından ileri 
su ihdası için tetkikat yapmaktadır .. gelmiştir. 
Büyi1k okyanus denizinde viicuda gt Japon-Çin harbi hakkındaki malumat· 
tirilecek olan bu yeni harp tan alman intıbaa göre harp hareket 
filosu her biri Queen Elizabcth sını - leri üç sahada inkişaf etmektedir: 
f ından beş sınıf harp gemisinden le 1 - Şanghay cephesi, 
§ekkül edecektir. Queen F.lizabcth 2 - Pekin • Tiyençin cephesi, 
zırhlı~ı halihazırda yenilC§tirilmekle 3 - Çahar cephesi ki Nankeou -
olup bu ameliye nihayet bu1duğu tak dan Kalgana gider. 
dirde Büyük Okyanus filosuna illi- Çinlilerin takip ettikleri askeri tak 
hak edecektir. tik §Udur: 

Yapılan hesapla1a göre Uzak§ark Ayn zamanda Japonları muhtelif 
filosunun tamamlanmas: için üç se- cephelerde harbe mecbur ederek Ja
ne lazım gelmektedir. Uzak~ark fi - ponyadan fazla miktarda asker getirt 
losunun teşekküli.i lngilterenin Ak - mek, Çinde işgal ettikleri yeni mev -
deniz harp filosunun muayyen kad. kileri muhafaza için kuvvetler sevki 
rosumı eksiltmeyecektir. İngilizlerin ni zaruri kılmak. 

Cenubi Amerikada bir 
suikast teşebbüsü 

Bu~noı: \yrcs 6 (A.A.) - Poli~ 
idaresi, Rci-irııınlıur Justoyu. nazır
lurı ' 'e dnlıa lıirkaç yiik:.-ck ~alı iyeli 
öldiirmeyi 'e kı~lalar He poli~ dairc
Jcrini hücum il~ ele gc~irnıcyi i tilı· 
daf eden lıir su ika t le chhü,,iiniin 

mc)dana ı;ık:ırılım~ lıulunrluğunu hil 
tlirıncktr.tlir. Şimdilik clört ki~i te,
kif olunnm~ 'e hirçok hoınha clr. g~
çirilmi~tir. Tahkikata de' anı olun· 
maktadır. 

Almanyada bir kaza 
Tren yoldan çıktı 14 UIU 18 yaralı var 

Dıı,"'cl<lorf 6 ( ;\. \.) - Nemcı ci· 
,•ann<laki Holzlıciın i ta )onu yanm· 
da lıir yolm treııi <liin yoldan çıkmış 
YC 14 ki~inin iiliimiinc 'c 13 i ,·alı im 

olmak fü:ere birçok kimseuin yaralan 
ma ıııa @ebep olmu~tur. Kaza ııebcp· 
)eri hak.kında tahkikat yapılmakta· 
dır. 

ıdr lngilter.a 
)5pa il yol asilerini şiddetle protesto etti 

l.ondrn 6 ( .A..ı\.) - İngiltere 
lıiikfııncti, llurlington gemisinin mü
:,,aderc-ini Salamanka makamları nez 
dinde ~id<lttli urette protesto etmek 
üzere Hendnye<leki İngiliz hiiyük el· 

Hitler 
Tayyare ile lvurem

berg' e gitti 
uremhcrg 6 ( .A.) - B. Hitler 

lrngün (iğlcılcn sonra tayyare ile bura 
}'n gelmİ§ ve hnlkm alkı·Jarı aral!lnda 
bayraklarla donatılmış olan ~ehrin 
sokaklar.uıdan otomobi1Je geçerek 
kongre nıüddetiııce oturacağı otele 
gitmi~tir. 

Bastianininin rİ) a-etindeki f tal yan 
lıe:yeti de gelnıİ§ 'e iş cephesi şefi 
Dr. Ley ile daha birçok yüksek zevat 
tarafından karşılannu~tır. 

Festival heyeti 
Trakgada 

Edirne 6 (Hususi )- Festival he 
yetinden Karadeniz gurubu ile lstan 
bul zeybekleri ve milli amatörlerden 
bir gurup Edirnelilerin daveti üzeri • 
ne diin otobüslerle Edirneye gelmiş -
''e çok candan karşılanmışlardır. Gu 
nıp kadınlı erkekli 30 kişidir. 

ilk oyunlarını Sarayiçinde vermiş· 
lerdir. 

Oyunları filme nlmmış ve gelect-k 
sene bir Trakya festivali yapılması
na karar verilerek bir komite seçilmiş 
tir. 

Tuz fiatları · esblt ed'ldl 

ti~ine talimat g(;0<Ienniotir. 
Not: 
Burlin~tonun bir İ,;panyol ui 

harp gr.misi tarafmdan Palma daima 
jorguieya ~ötiirüldiiği.i bildirilmi~ti. 

lktisad vekili 
Zonguldakta 

Zonguldak 6 (Hususi) - Zon -
guldak bir haftadanbcri emsalsiz ne
şeli günler ya~maktadır. Zafer ve 
uçak bayramlarından sonra havacı -
lık haftası çok zengin bir programla 
devam etmektedir. 

Dün, Zonguldak Halkevinde (köy 
lü günü) tesbit edilmiş bulunuyor • 
du. A! t :ım üstü Ekonomi bakanının 
Devrekten yola çıktığı haber alınınca 
Çam ormanına dağılan kalabalık he
men toplanıp yol \isti.ine yığıldı. Ve 
kil. Zon~uldağın ne~eli bir ııüni.1nde 
biiyük bir halk ve köylü kütlesi tara
fından pek samimi bir hava içinde 
kı:u~ılandı. 

Kolord:.1 :.:r~:;n::an 7 o 
çocuk sUnnei ed ld• 

Tekirdağ 6 ( Hmıuııi) - Kolordu 
tarafından diin ftk~nm as!:eri mah • 
filde 71 çnruk !IÜnnet edilmiı-tir. Hu 
fakir çocuklara belediye de birer knt 
elbise dağıtmr~tı:-. 

Halk şaı hılaı ı 
Eı:zurum 6 (Hususi) - Riyc-~eti 

Cumhur orkestrası ışeflerinden Ha -
san F er;tle h•stekar Necil Ki.l.zım ''e 
arkada:\ları Erzurum ve civ~r halkı -
nın sarkı ve se<ı)erini te~hit etmek u 
zere b•ırayn gdmi~lerdir 

Adliyede gaz ladıli 
bitli 

Bağcıhğın himaye, inkişafı içi~ 
Komisyon dün Ankarada Zırat Veklllnld 

relsllği altında toplandı 

Dağa kaldırılan 

Rahibeler 
Haydutlar he
nüz ele geç~ 

medi 

Ankara. 6 (TelPfonla) - Orta 
Ana<lohula ba~cılarm lıiın:ıycı:ıİ "~ 
flok<ı~ranm (inlenme•İ teılhirlcrini 

gi)rüşmek ÜzP.r<! hugiin aat 1 :> de 
Ziraat V t•kili ., akir Ke8ehirin lıa~kan 
lı~t:ula hir toplantı yapıldı. Hıı top
lantıya ııırhu,.Jartlan R. Haııııli (Kon 
ya). R Hamıli (fzmir). R. Te,fik 
( .\dana). R. Yaşar (ı\lanisa). H. Sii· 
reyya (Tokat). Burnn\'a lın';:ırat j,.-

taıı~ onu miidiirii Nilı:ıt. \ıık:ıra ıııii· 

.. 1 · ·· B C 1 ı· -t"'ıılıııl ıiraıl nuu iıru . ·"' < C'I, • .. 
• 1 . 1 ı~ :\.. . 11ıı& rnı.,,tc ıı ıııüı iirii •. : 'ec:ıtı. . ti 

hal!l'tlık ıınıallinıi n. !'ir\ ki. ıı~ .. . 1 ~r 
uııııırn nıiidür '<'!~ili B. "'·1it11. JScı f 
lık -.uhcsi ıııiiıliiri.i B. lliknı<'l· ha~ 
rat ;uiicnılelc ~ıılw ~<'fi B. Rrı·cP· " 
ki ziraat urııuiıı ıııiiıliirlrrinılrıı 
·e .. i;J ı~e i-:tirak f'ln_ıişlerclir:. ,J 

J\01111-voııtın le lııt ı-d••c't'l!;I r.•8 . .l 
lıiliılıare \ <'!.~ılC'lt;C' kanıııı prcıjc'i r· 
liııclf' mrı·fi._,. nrzrdilrı•ı-ktir. )f 

Tıı-•I nt·ıh lı " llı:ı ... <1a orta \nııd0 
1 1 ., • ., . ı ·· " 1 . ~ ,,( 

ı .ı •·r :ıı "fl n ı tı f •ınıırıı ),Jr 

rıı:ı',l:ı ııı:il rll f tı·t ılııın~ı no~ıf 
ii:-f'- 0

111lr ıl ırıılııuı .. tur. 

'
' . · ı . ( ı · ~. 1 ~ (' ·' onı·n-1 <:ı 1 lrl'll (' . ( 

ıııi''"mt iı:tir:ı1< <'ll<'nlrr<' lıir r.•'' 

Pekin 6 (A. A.) - Cuvette Pa • radele f'n titiiQü miiıliirii prnfı·-iir iL 
pas mektebine taarruz etmi, olan Ga~nı-r. fw1ir h2~rılık ı·n-ıitii~ii ıııii · 
haydudlar dört rehineyi serbest bı - cliirii R Haliıl. miitrlıa··•:- it ~f'ııı•rt· 
rakmışlardır. Bunlar, kendilerine iyi tin. ı\fnni•a 7.İraat rniiıliirii • B. \li. 
muamele edilmi~ olduğunu söyle • ha~<·rlrk miiıliirii it l~<'-:ııl. İ~ ıırılıııl 
nıişlercir. fidanlık 111iirliirü B nurlınrı. \nk:ırıt 
I·kn~h~dudkrın dindeb~u-_z_.i_n_a_t_n_ı_ii_ıl_ü_r_ii_H_._ı_ı._,,_,._.1_;. __ ri_ıl_rı_n_ı,_k __ ,_,..,_ .• _,,_i-_ıi_r_. _______ ~~ 

nan altı rehinenin de yakında ser -
best bırakılacakları ümid edilmekte • Orman memur~arı arasında 
dir. 

Çin Milletler ce
m ~yetine müra

caat ediyor 

/ değişiklikler 
--------------------_.-./ 

(Übtrnnı 1 ncirle). 
Han$Zkongun haricinde bulunan 

Çinlilere ait bir telsiz istasyonile bir 
rasadhane Japon muhriplerinin kara 
ya çıkarını~ oldukları Japon kıtaları 
tarafından işgal edilmiıtir. 

Hirotanın bcyanah: 
Diyet mecliair d:: B. Hirota Çin -

Japon ihtilafının bir tarihçesini yapa 
rak demiştir ki: 

13 ağustosta lngiltere, Amerika ve 
F ransanm Şanghaydaki general kon· 
8olosları ihtilafı hal icin müşterek 
bir plan vermişlerdi. Fakat 14 ağus· 
tosta Çin tayyareleri yalmz kuvvet· 
}erimizin umumi karargahını değil 
ayni zamanda harp gemilerimizi ve 
general konsolosluk binamızı ve 
bütün imtiyazlı mıntakaları bombar· 
dıman etmiılerdir. Biz de otuz bin 
tebeayı himaye için mücadeleye giri§ 
mek mecburiyetinde kaldık. 
İngiliz notuma ne cevap verildi 

lngiliz sefirinin yaralanması üzeri 
ne lngiltereni~ Japonyaya verdiği 
notanın cevabı gizli tutulmaktadır. 

Daily Herald gazetesine göre Ja -
ponya tatmin edici bir cevap vermez 
se lngiliz kabine~i yeni bir takım ted 
birleri nazarı itibara alacaktır. Tok· 
yadaki İngiliz elç"sinin bir çok defa
lar Japon hariciye nezaretine gitme· 
si bu cevabın biran evvel verilmesi· 
le alakadar görülmektedir. 

Japonyanın İngiliz büyük elçisine 
verdiği cevap Lonrdaya gelmif, fa· 
kat ne gibi tedbir alınacağı hakkın • 
da henüz bir malumat yoktur. 

Tokyodan gelen bir habere göre; 
İngiliz notasına Japon cevabının 
menfiolacağı sanılmaktadır. Çünkü 
Japon hariciye nazırı D:vetteki be • 
beyanatında şöyle demiştir: 

Şanghrt) 6 ( \. \.) - HoytNİn iii
ren<l'~··1e ~iirr. Çin '1illt:t'er remiye
tine n·iirıt<'a:ıt r.ılerc·k .lapoıwan te· 
r.&\ İi1: ile İ't=lıa·ıı ~\lem eyi ·ı.;rarlaş· 
tırııır. tır. 

Japonya - 1?3456 
''İn}!iltere sefirinin buh•nduğu 

otomobilin Japon ll"vyerelerinin 
taarruna u~ramış olduğu iıpal 
edilrnedikçe hariciye nezareti Ja
ponların kasten v,a,:ri mı:hariple· 
re taarrıız etmiı olcluklarına inan. 
maktan kat'i ıurette imtina ede
cek' ir. 

Di~er taraftan bahriye nazırı, 
şu-·• il av~ dmi~tir: 

''lmp:ıratorhık donanma11 erki.· 
nımn ne gibi "'hval ve •erait dehi. 
linde oh·r~rı ol .. ··n gayri insani bir 
harek:tte bplımrr••ll ol.,.,al"rtnı 
tr ~~yvur e!me!• J;abil def ildir.,, 

Son ela· / ··n ______ _, 

~uldt' t li 
\ 

1111 1 l ı<ı r·<' l>t' )pr 

;\nkara. G (T t> 1donla) - Orın:rn 
uımrnı ıııiiıliirl~i~iindc 'ı•ni it--~' ili'ıt 
kanunu ıathiki dolın hİlı- ıı ılı-..,~·~ii,· " . . 
liklcr )apıldı: Kos koınİ•l"rİ Tc,-
fik ~nhl" miiıliirlii~iinr. ~ulı<' miiıliirii 
Nejad lhır:"" a. \la,..ddirı Fuaıl Ça· 
nakkalcvc. Kıwacliıle:n Ccıııal Di, :ıı
hekire . . Kiitahyaılan ~li Eılirn~n·. 
E<lirnl"dcn Yakııp fük: ,clıirt>, IÇcI
den Fcp:i hıanhula. !'inoptan Ş"' · 
ket fı:de. Diyarhekirdt>n Hııliı-i lıı· 
parla\ n• Kaııt:ııııonidcn Nazmı Kar:-a. 
J:ııki._elıirılPn O,.man Kocal'lhe, 1 • 
tanlı;ıldan Emin Ko"' a\ a. f z;nircl.-ıı 
Sami Mara~a. Konyaıİaı; \li Mıı~la· 
ya. Kar,.tıın Hr7.a f :r.mirr, hpartaılan 
Aımıı Sivaı;a, Çanakkal.-tlcn KPmal 
T rahT.Ona. <;at arık koıni~<'rİ il nkkı 
Zonguldn~a, ha~ miilıendi,., ııkı Hala 
orman mekt<'hi miidiirlii~iine. Remzi 
munllimli~in~· Şakir Rur,n ıııektclıi 
mnnlJinıli~ine. Bur,.aılan Ziilıtü Ça· 
tacık lıaş miilıcnt.lis ınua\ inliğine. ko
miser f.evclet Sinop mii<lürlii~iine. 

Rucak fen nırmuru Vc<'ıli Kı7.ılaluna 
Balıkt'@İrdrn Eıııin Küprüc;aya, Küp
rüc;a\'ılan Faik Mo?.va<li muavin l i~i
ne. SiYa~tan C.cnıaleddin Kiitaln a) a. 
İııtanbulclan mühf'ncli~ 'erip Ka~ıa
nıoni müıliirlii~iine. Mara-;tan Nuri 
Kog kemi~crliğine. Kı:r.ılalandan Tc, 
fik Çerke~e: tavin ı·<lilııı!~IPnlir. 

Askcrhk knnıplnrı 
d eg iş t i r i 1 P c ek · 

Ankara, 6 {Telefonla) - Maa
rif Vekaleti askerlik kamplarına 
daha esaslı bir düzen vermeği ka· 
rarlaıtırdr. Alakadar daireler bu 
makaatl" talebelerin maddi, ma
nevi, ııhhi durumlarını gözönün
de tutarak bu devre kamplarından 
alınan umümi neticelere göre ye. 
ni tedbirler alacaktır. . 

Kampların daha iyi ve fay dalı 
olmasını temin etmek isteyen ba. 
kanlık. teşkilatına bir emir gönde
rerek ke.ınp masraflarını kamplar
da r~ıtlanan güçlükleri, kamp yer. 
leri ıle mekteplerde olan mesafe
l erini, tezhicat, çadır, silah vazi
yetlerini, İ•tirak eden talebenin 
ıay11ını teıbit ettirmektedir. 

Biı tayin 
Ankara, 6 (Telefonla) - Va

kıflar Umum Müdürlüiü inşaat 
müdürlüğüne Mimar Nihat tayin 
edilmittir. 

Mahacir evleı i için 
kereste 

Ankara 6 (Telefonla) - Devlet 
demiryolları idaresi, muhacir evleri 
in§aatında kullanılacak keresterin is 
kan dairelerinin tasdiki ile yüzde 50 
tenzilatla nakledilmesini kabul etmi§ 
tir. 

Bir tay:n 

Ankara, 6 (Telefonla) - Mos • 
kova elçilik başkatibi Hilmi Kabil 
başkatipliğine nakledilmiştir. 

Şankhay, 6 (A.A.) - Ccntral ------------
Ne" s ajansının bildirdiğine göre, mekt'!dir. Japonların teknik vası. 
Jap.,n!a.rın 4 eylülde ansızm hü- taları U.tündür. İki tarafta da a 
C\.lmlarır.o. ıığravan Tientisin - ğır zayiat vardır. 

~lanrıf \ (. k ti i il 111 

l) ev a ·11 atı 

Biı 11lilgo11 llöyliJ I~ 
Jete için 12 biıı öl' 

ı etnıen lazım 

1wıir (ı ( llıı-ıı,i ıırnlıahiriııı.İ'~ 
\<'lef onla) - h:ınird<' lıuhınaıt} tıil 
rif \ e1riliıııiz ... ı1cll'cilerc w·r<lı~'ı .ı. 

~ .,~ 

lır' annt a. 1 ü, lı•rimizde lıir 11~ 
tal.ebe hnlıındn~•Jnu. hunlara ~ 
ııH·ıı H~·~·tirıne'. için me' cnt f.f 
ıııcıı o!,ııll"rındnn ha l.a 17.ınirılt ;1Pp 
pullu 'c E ki~c!ıir ile Jlora ar• 1 
~ ı•ııi lıirn kiiy i.iğr~tıncıı okulları 
Jaca~ıııı ii, lf'ıni tir. ıtl' 

Hıı ;;~rctmen okullarında ıltrf 
hn 'ılılan itiharf'n ha ]anacak~~~ 

\ ' ,.kil, a rıra lıircr kü · tF1 

kııNı tı•·ılıwağrnı. Türkiyenin İ~~ 
ret men ilıti~ acmrn mr.' cut iiğ~ 
lerd<'n lıa~kn. daha on iki bin 
mene ilıti aç ~ii"terrliğini , k'. 
hir mih on talehcnin mekt<'P 

(~~~n~~ı·~~:~~af çekellll'. 

Ankara 6 (Telefonla) - 1~' 
)erde telgraf çekmek isteyenler ,-r 
graflarım katar baş memurlarıf111) 
recekler. Memur telgrafı ilk ist3~ra1 
memuruna tevdi edecek ve te.

1 
makbuzu yolcuya yetiştirilecekti ' 

lzmlr Borsasınd• 
muameleler rt' 

İzmir (Telefonla) - fzmir ~il' 
smda bir haftadcınberi 16B 5°''~11 
ziim ve 2 7 bin 98 çuval incır 
miştır. __.-/ 

Türk - Yunaf1 
dostluğu . iJ' 

(iJsı;rarıı JırıC ~ 
1. Jlt:lt 

ra ı t•traf mda _ii) len en bu ke 11 1,rııı' 
ne ılercr<'l<'rd~ hakiki mı•fhufl' • ..,/ 

k'k ev·· • 
uygıın olup olınadıE;mr tel ı ıt 
f.İzin <'İılrli lıir kıyııu•t 'ermekte 
re<ldiit gÜ>•termektedir. . rf~ 

Hiç .,;iiplıc yok efkarnın1ur11 1Y1' e'' 
hn tiirlii tercddlit lcri kaldıra~ıı ~0,ıt 
ağızdan çıkan ullı 'e cJo .. tl~~ ıe.r il' 
rinin fiili hareketlere lıadı:ıd r· W 
uygun olclıığunun anl:ı~ıtınast 1

111d~ 
Tiirki ·c ile Yıınani tan ara~cf~t 
nıiinaschctler hu noktadatl. rf1''' 
milel j, i nıiinn ellctlcre hır 
olarak gii,.,lerilehilir. .., 1'•'"1t 

Zira Tiirk - ) unan c1o"tlı•F11 bİJ'l 
duktan sonr:ı Yıınanistaııcla fa~'ı 
_ ira·İ ıleği"iklikln olnnı~tur: ıfllt~', 
hn dr~i~iklikler lıer iki n~t~115c11~ 
ara,mtlaki ullı 'c do .. thık ~;;ıd~ 'j11 
7.anflatmak .:;,iivlc clıır un, bı ·1c1ıı" 1 

• ., 1111 • ·ıt 
tırını tır. Tiirki ·e ile 11111 r.1111' 
i~tir:ık etlikleri hütiin hc) 1111171ılj~ 
knnfcr,ın"lıtrın miizakr.rc ·"et dt 
hıı iıldiamı7.m en km etli bır ( 

lidir. or'"'lı" 

Ankara 6 (Telefonla)- Tuz sa
tışı icin sahillerde mıntf\klar ayrıl
mıştır. Karadeniz:. rrııma'itasında tu -
zun kilo11u 3.63, Adalardenizinde lz 
mir ve Foça hariç 3,60. lstanbul ve 
Marmarada 3,43 kuruştur. Torba 
tuzlam\m fiyatları deği§tirilmemi§ -
tir. 

Adliyenin ya? tadili rliin 
bütün mahkemeler faaliyete 
mı§lardır. 

hitmi~. 

ba~la -l 
Puk<-u demiryolu bovımca şiddet- Londra 6 (Hususi) - Gelen ha 
li muharebeler ~lmaktadır. ıberlere göre Çin Milletler Cemiyetine 

Çinliler ıiddetli mukavemet et· müracaat etmeğe karar vermi~tir. 

itckinı ·akın zamanda l dl ~
rak olan \k:ıleniz konfera~~it ,e.E 
ıJ..liller arao.ma en kıymetlı I 
rlalıa ili\C edecektir. "' " A•' 



---~----..........:::: ---
. ~~~?.uı Mü[tü!üğünden: ,:...., •• , w ;;,.,- * > ~=ı / Yeni -eaerler 
IJltida un Yedincı sc;.Jz günü Receblrı ti • 
ak§an:ı:1 oınıakıa önümüzdeki perşenbel u b v Yeılı mallar postası 
Oldu~ .<,cuma gecesi) Leylei Regaib flQ er - nurun Yerli mallar pazan reklim :ıerviai 

tıU ılan olunur. 1 

-=-=~;;::;:;;_;;:,_~-·:...:.:;·~;;;;,;:;;::;;:;::=:;;::m::ı:m:;;;;::.:;.ıı;;.---~~~~~~~--~~--~~~----

r••-·"'iııııııııi- -ii-i-'iıiii-iiii'"iillı' --· Haıiyeli 

Ceza muhakemeleri usulü kanunu 
VE TA TBJKA Ti 

1 

licin tarifesi tarafından Yerli mallar postası adı 
. lstanb .z A .y ! ile bir mecmua çıkarılmıştır. Bunda 

tıllden a ul Ünıver:sıt.esi Fen Fakülte- han sayfalarında santimi 40 Kr. kuma§lardan ve modadan bahsedH 
rf kaybett· lrnış olduğum kayıt suretinq Resimli ilanlar 30 ,, mektedir. Okuyucularımıza bu güzel 

Umumf ve Huııusi kanun ve nizamlardaki ceza hükümleri, CUM
HURİYET KANUNLARI fihristi ve h:ı..şiyeli Türk Ceza Kanunu gibi 
eserleri 

·I ını. Hükmü yoktur. (960l) Dördüncü sayfada 100 ,, basılmış mecmuayı tavsiye ederız. 
~ '-----. Cavide Alpar Uç ve ikinci sayfalarda 200 ,, ÜLKÜ CJHAN KİT APHA NESİ tarafından baıtınlan 

İstanbul Cümhurjyet Müddeiumumiliği muavinlerinden ve kıymet. 
li Adliyecilerimizd-?n Yuauf Cemal Köseoğlu tarafından bu kere hazır. 
la nan 

F l' Z A Y ! Birinci sayfada 400 " Kl)·metli aliıniıniz Fuad Köpriilü'J 
ı .. l!.tbik ""u"h·· ·· .. Başlık ·ı· ı 500 " "'lll'ısc~·e b... urumu kaybctt~~- Hiç 1 an ar niiu idaresi alımda, hiiyük bir intizam 

ı ~araca- orcum ~o~ttur. Yenısmi çı- ve olgun lukla çıkmakta olan bu değer- HAŞfYELl CEZA MUHA KEMELERi USULÜ KANUNU 
i grıır il~glllldan eskısınin hükmü olma_ Ticari mahiyeti haiz olmıyan 1i mecmuanın 55 inci sapı;;r. 6 forma 

n eder· küçük ila" nlar ?.O kelimelik beş de-
ve TATBİKATI 

adJı eserde adı ge~en kitaphane tarafından temiz ve muntazam bir 
şekilde bastırrlmıştır. Esere, kanunun esbabı mu::!ibf>, layiha ve mazba. 
talan, en son tadilitile birlikte kanunun metni, her maddeye ait tem. 
yiz mahkemesinin yerleşmiş el!lki ve yeni içtihad \·e kararları. Adliye 
Vekaletinin mühim mütalea ve tamimleri, ce7.a usulüne ait hususi hü
kümleri ihtJva eden 3005 sayılı Meşhud Suçlar Kanunu ile esbabı 
mucibe layiha ve mazbatası ve talimatnaml'si, Tunceli vilayetinin 
daresi hakkındaki kanun alınmış, tatbikatta faydalı olacak bazı ya
.ular maddelere not edilmiş ve tatbJ katı kolaylaştıracak Genel ,.e 
Alfebetik fihristler de kitaba eklenmiş tir. Kitabın ciltlisi posta ücreti 
hariç olmak üzere 125 ve ciltsizi 100 kuruşa satılmaktadır. 

l< ım. - - olarak intişar etmi~tir. Mrrnmanm 
l ocanıustaf c fası 120 kuruştur. Eskiden mu-('Si y . apaı:;a anbaziye mahal- b undanböyle lıep altı forma olarak! 
o:-. edıı::eJıitl 1 - ka,·elesı· olan miiaterHer imizin Qtihe,,1• ~ er so rngı 8 numaralı j _. çıkacağım lıaher Yermesi muhakkak 
~Yıa. mukaveleleri müddetince fark a_ 

---:___ ki büyük bir meınnunhetle karşı f ana-
1 Z A y 1 f lmmaz. Uzun müddet devamlı caktrr. . 
· 1 C ~ f ilanlar tenzilata tabidir. nan ver. u" r Kt"ı• 

( 21). ,ı. • ı,födürlüğünün 41830 No. "nl , ·niin son savısrmla şu yazr 
"H> "' 9"7 t . 1 mek hususunda yalnız ve mu la- !arı "'Örmekte,·ı'z ·. . 
"''J lir • '-' arıhli beyannamesine ait sıran VAKIT YURDU altındaki ,, / 
h.. a 93 kuruşluk 481r.:;.5·1 No ı d b" 1"alih Rıfkı Atav: Tarilı kone:resı. ""ll'lak · v • u e- Kemalettin /rc11 ilan urosuna ., 
kaı-~c., _buzunu zayi ettim. Yenisini ,.1_ 'd' \Talıid Sırn :;\hdÜihak Hamid~in ti-

.. "g " müracaat edilmelı ır. dı· 1nıdan eskı'sı'n· h"k ·· 2 370 yatro eserleri. Prof. Raııl': Alılak 'e gın1 i . ın u mu olma. Telefon: fstanbul • 4 
lan ederim. (23034-) ruhiyat ( çevirf'n Ziyaeddin Fahri)' 

Galata Perşembepazar No. 19 llllJ111111111ııııı111ııı11111111illllllll1111111ıırRMINııtttılfllffflH1tıı111111J1lll Prof. A. Mez: Orta zaman Türk- fs-
Yc.ni Dulfi lam dünyasında kara yo1larr. Dr. Ali 

Ceza hukuku ile alakalı hukukçuiarımıza. Ad!iyecilerimiı.e, Avu. 
katlara ve Hukuk Fakülteleri talebelerine bu mühim eserden birer tane 
edinmelerini tavsiye ederiz. Satış yeri İstanbul Ankara caddeei 64 No. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Nihad Tarlan: f ran edebiyatında Ro· 
ma. :Muzaffer Şerif: RoosYelt Amcrı· I••••••••• CİHAN KITAPHANESI 
kasında terbiyede fcrdçiliğin yıkılışı, 
Saffet Engin: İbnisinanm felsefesı 'c 

Avrupa kültürüne tesirleri. Dr. İng. 
İbrahim Okav Giimrük ehemmiyeti, 
te~ekkülii. Nt~rnllah Ardı<;: Anadolu 

prcJıistoryasına toplu bir bakış. Ke-

mal Ünal: 1937 büdcesi, Cemal Köp· 
rülü - Dr. Slıaeder : faki şark "e şi~ 
mal milletleri. Abdülkadir İnan: De· 
ele Korkud kitabındaki bazı motifler 
kelimeler aid notlar~ Relıcet Kemal: 

Nafıa Vekaletinden: 
~ 

1- Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslihat ameliyatı ııah·umda 
yapılacak Belevi, Cellit ve Sağlık kav!.! şutları inşaatı. 

Keşif bedeli: "130444'' lira "44'' kW"Uftur. 
2 - Eksiltme 20 Eylül 937 tarihi ne rasthyan pazartesi günil saat 15 de 

Nafıa Vekaletinde Sular Umum M~dÜ!" lüğü Su Eksiltme Komisyonu odumd:ı 
kapalr zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme §8,rtnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık itleri 
genel şa.rtnamesit fenııf p.rtname ve projeyi .. 6" lira "53" kuruı bedel mu
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

Halkevlerinde 4'.;alışmalar H beliren 
değerler. 

Ülkü\·ü tav&iyc cderız. 4 - Eksiltmeye girebilmek için is teklilertn "7772" lira "23'' kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 50 bin li ralık Nafıa Su itlerini taahhüt edil)l 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil ıu itlerini ba§llrmakta fenni kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa Veklletinden alın mıt müteahhitlik veaikumı ibraz et
meleri. 

ORI\İTOLOJI 
Tahüye ö;;retmenlerinden Celaled

din İzmirli L~rafmdan yazılan ornito
loji acllr dokuz fasikülden ibaret kuş
lar hakkındaki eser basılmış ve satı
şa çıkarılmıştır. Kuşların tasnif, hayat 
,.e e,·saf r hakkında mahiınat aJmak ıs-
tcyenlcrin menıJeketiınizdeki kuşlar -
rm cinslerini Ye fayclalr ,.e zararlı o
Janlarmı öğrenmek heYesinde bulu
nanlara tavsiye ederiz. 

l , 

YE fİ EDEBİYAT GAZETESi 

İsteklilerin teklif mektuplarmı ikin ci maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar Sular Umum MüdUrlüğün., mskbus mukabilinde vermeleri Jlzrm. 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edil mez. (2S2:S} (~) 
--~~~~~~~~~~--~~~ 

Oskfldar Bölge Tabsll Dlrekt6r1flğUnden : 
Haz.inei maliyeye aid olup bedeli sekiz taluıitte ödenmek üzere İstanbul 

Mebusu Ali Rız.anm eşi Medih&ya 107to lira bedel mukabilinde ihale edilen 
Kadıköyünde Caferağa iM!lal1'ııd!ftl "i fa l!IOkağındrklin 13 sayılı bina 6423,24 
Hra müterakim borç için tahl!lili emval kanununa tevfikan müzayedeye vaze
dilmiştir. 

?--=-~~~~~~~~~~~-
tı l :,~lsa_r~ar ls tanbul BaşmUdUrJUğlln_d_e_n_: -
~ dtıkıa 1um ıspırlo bayilerinin İnhisar Iar İdaresinden ruhsat a1mağa mecbur 
t~~ b111~1 ka~unda yuzılı ve muayyen fiatla fazlasına satış yapmaları da ya
r ~ i~k·tıdugu ve 1 - 6 - 937 tarihinden itibaren Başmtidürlilğümüzden ispir
~~ ~t 1 beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satmak için de ayni tezkere ile 
tı~~eıı ~er ilmekte oldu~ halde münha ~ıran ispirt~ satan diğer eşhasın idare· 

''Yeni Edebiyat" gazetesinin 11 in
ci sayısı çıkmıştır. Bu ı;ayıda ''Andre 
Gide'in son iki eseri'', Dansöz Nijıns 
ki, Güzel Sanatlar Aliademisinin ser
gilerL "ı\nupa gazerelerindeki men
faat çarpışmaları ve bizdeki neşriyat" 
hakkın~a yazılar, ayrıca birçok diğer 
makale Ye şiirler Yardır~ gazete 1936 
beynelmilel roman mükif atmr kaza

tha.lei evveliyesi 20 - 9 - 937 puar teai günü saat 14 de Kadıköy kazası 
1dare Heyetinde icra kılınacağından talip olanların r:;. 7,5 pey ak\elerile birlik. 
tC' mezkfır kaza kaymakamlığına müra ı'aatlarr. (5687) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

lctr-1 .~~sat tezkeresı almadıkları ve muayyen fıattan fazlasına il!lpirto sat. 
~ ~ ~0ruımcktedir. 

1

llcla :ıe tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasına ispirto satanlar hak-

nan eserin tefrikaıu ve '' en çok tanı- Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen ~atın alınması gerek on Ç<'şit yiyecek 
dığmu muharrir'' anketi de,·am et . ıt1im. miktar ve tahmin bedelleri &§Ağı ya yazılmıştır. Buna aid pazarlık 23 - 9 
mektedir. • 937 perşenbe günü saat onda komUıyorda yapılacaktır. Şartnamesi parHJZ 

komisyondan alınabilecek bu ekeiltme ye girmek isteyenlerin 492 lira 45 ku
ruşluk ilk teminatlariyle birlikte vaktinde komisyona başvurmaları. arıUn ahkamının tatbik olunacağı ilan olunur. (5936J 

Levazım amirllğt 

i/Anları 
Cinsi Miktarı 

KHo 

(3206) (5940l 

Tahmin bedeli 
Kuruş 

lstanbul Sıbhf Müesseseler Arttirma 
~k. ve Eks iltme Komisyonundan: 

sııtıneye konulan iş Heybeliada Sanator,)'omwıun Ara Pav. 
Pirinç 3000 den 6000 Kadar 18 

l\eş·f yonu inşaatı. 
~t,, 1 

bedeli • 81.913 lira 81 kur"" 
ı4~ak . -· 

8000 " 12 000 
" 

16 
700 " 1 000 •• 15 

1500 2 000 15 ~k . liel'betat garanti : 6.143 lira 54 kuruş. 
·~1ltrnc ıada Sanatoryomuna yaptrrı !acak olan Ara Pavyonu kapalı zarfla 

t l _Ye konulmuştur. 
hı~l Sıhh ~ksiltnıe 13 - 9 - 937 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda tstan

<ı~alttıat ve İçtimai Muavenet Müdürliiğü binasında kurulu komisyonda ya. 
') r. 

Bostancıda altı adet askeri bina Kuru fasulya 
yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt- Tarhana 
mesi 23 - 9 - 937 perşembe günü saat Mercimek 
.15,30 da Tophanede İstanbul Le\•azım Nohut 
amirliği Satınalma komisyonunda ya_ Kuru soğan 
pılacaktır. Keşif bedeli 13379 lira 76 Çay 

" 1500 " 
2500 ., 

.. 
3000 " 

15 
5000 " 

5 
40 60 " 

360 ., 
400 500 " 

50 
" 7000 12000 ,, 10 .. ~er .. - M k · ı:0· 1: huı. u a.vele, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartları. pr~J~ ve 

ll'ıısy0ı:ı~sası ıle buna mütefcrri diğer €·vrak ( 410) kuruş bedel mukabılınde 
~ 3 _ tan alınabilir. 

kuruştur. tık teminatı 1003 lira 48 Kırmızı biber 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis- Bulgur 
yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 Kuru üzüm 2000 3000 ,. 25 
s~ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddcl~ ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rinde yazııı bclgeıer1e beraber tekıu Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
mektuplarını ihale saatinden bir saat Satınalma Komisyonundan: J1~'1)0o lir stekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle bu işe ben~r 

ıt \-esp. a~ık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu ınütcahbıt-
ıı~ı ~ası ı · b. likt l~t-· c ::ıaat· Y e mu,·akkat garanti makbuz veya banka mektubu ıle rr e 1 

ı. (5s4.3~dcn bir saat evvel teklifleri r.i havj mektuplarını komisyona verme. 

~v\•cl komisyona vermeleri. 

(114) (5951) ı _ Bir metresine altmış kuru§ fi at biçilen boz renkte dört bin metre yaz. 

dand----~~~~--
arma Genel Komutsnhğı Ankora 

~11 . lliı- t ~alına) m o Komisyonundan: ... 
~q~ltı kap~ncsınc rnso) kurıış kıymet b:\ilcn vasıf ve örneğine uygun ıkı b·n 
ııı~ tıı-. S 1 zarf usulile 23 - 9 - 907 per şemb;! günü saat on beşte satın ah~a
ııı~te gir·~~namesi parasız olarak ko rnisyondan alınabilecek olan bu ek~ılt~ 
~~ b!Q~ _e.c isteyenlerin şartnamede ·:az;lı belge ve (525) liralık ilk temına 

>.q 'eya b 1 • ıı· gün saat do-tl.tı cvv 
1 

an •a mektubunu muh tevi tekl'f zarflarını be ı 
c komisyvna vermiş olmaları. (3205) (53':9) 

.............___________ ••: .. :•:··-·-:::::::::::::::: 
J :::::1:::::1:::::::::: .... ' ..... 1 

$ A F O ii Meccani muayene 
~ayr· 1\. Dode · H. R ifat !f l'crşembe günleri saat 2 den 6 • kadar 

1
''Pr!p cık unaf'a k !!iizrl i

1
: Orta.köy Taşbasamak PalangGa~a 25 

b ,.. • - M'" taı ursoy \r..\J. ır rııınan Es num::ırada Doktor um 
{l't Rıtabevi ıoo k ji! fakirleri parasız muayene eder. 

- uruş fı 1 msmıtıımnsn ___ •• :111111111111mr.nın.w: .... --

Irk elbiselik bez açık eksiltme usulile ~3 - 9 - 937 perşembe günü aaat onda 

Be.~iktaş icra Menmrlu.ğundan: s:ıtın alınacaktır. 
. 2 _ Şartnamesi parasız alınabilen bu eksiltmeye girmek isteyenlerin şart-

Bır borçtan dolayı paraya çevrilme- mede yuılı vesika ve yilz seksen lira l;k ilk teminat makbuz \'eya banka mek. 
· k il k' k .rıa Pıne arar ver en es ı onsol, beyaz t b .1- belli gün saat ona kadar komisyona baş\'urmuş olmaları. 

k 1 . hdl .. uu ı e aryo a, sıya o ap, ustü camlı bir ı :·>:.?04) (5938) 
masa. sarı snnclalya, ütü takımları, el-

Istanbul Belediyesi ilanlar~ 
biselik dolapları. vesair eşyanın açık 
arttrrına suretiyle bilmüzayede Beşik
taş Akaretler Şair Nedim caddesinde 1 

26 numaralı boyahanede satılacağm
d.w dcllaliye ve rüsumiye alıcıya ait Keşif bedeli 101817 lira olan Cer rahpa.~a hastanesine yaptırıl.a~·.ak m~~ 
ı:ılmak U7.ere ve satış için de 20 Eylül bah ve çamaşırlık binası kapalı uırna tksiltmcye konulmı~ş ise b~llı .'h~le ~u-
937 pazart~si günü saat ondan on bi- nünde kapalı z:arf vererek giren bulunnıadığından pazarlıga çcYrılmıştı~ .. ~e. 
re kadar satılacağmdan del!8Jiye ve §if e\Takı ve şartnamesini isteyenler 510 kuruş mukabilinde. Levazım Mudilr. 
rüsumiye alrcıya ait olmak üzere talip. ıağünden alabilirler. 1stekliJer 2490 No. lu kanunda yazılı ,·csıkadan başka fen 
forin yevınü m{'zkür ve saatta mahal- i§leri müdürlilğünden alacakları fen ehliyet vcsikasiyle 6340 lira 8_5 ~u:.uşluk 
Iinde hazır bulundurulacak memuruna ilk teminat makbuz veya mektubiyle teraber 13 - P - !137 pazartcsı gilnu saat 
müracaatları ilin olunur. (.23038) 114 de Daimf Encümende bulunmalıdırlar. (59~6) 
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• 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
imtihanla Mubakemat Amir 

ve memuru alınacaktır 

A- Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri amir ve 
memurluklan için imtihanla memur alınıcağından aşağıdaki evsaf ve ~eraite haiz 
ol:ınlann evrakı m:isbitclerile ve üç adet fotoğrafları ile birlikte 16 - 9 - 1937 
tarihine kadar idaremiz memurin şubesine müracaat etmeleri: 

1 - Laaka~ orta mektep tahsilini bitirmiş olmak 
2 - Yirmi beş yaşından aşağı olmamak. 

mak. 
3 - Askerliğini (Fili veya kısa hizmetli) bitirmiş olmak veya müeccel bulun 

4 - Siyasi haklara s::hip ve hüsnü ahlak eshabından olmak. haysiyeti muhil 
bir cürüm ve alelitlak ağır hapis veya o derecede cezai müstelzim bir fiille mah 
kfım bulunmam:ık. 

5 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklarave bedeni ve akli arızalara müptela olma 
mak. 

6 - Hukuk mezunu olup hakimlik stajı ve bilfiil hakimlik yapanlarla 
adliye meslek mekteplerinden mezun olanıar ve i:ra memurluğu, müstantiklik veya 
zabıta katipliği gibi vazifelerde tatbikat \:!Örmüş bulunanlar. 

7 - Adliye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci maldede gösteri 
len tahsili yapmış olmakla adliyenin muht'Clif hizmetlerine. müddeiumumilik kalem 
!erinde, zabıta kat:pliğinde ve icra işlerinde tatbikat görenler. 

B. - Hukuk fakültesinden mezun olup da, b:lfiil hakimlik yapnuş olanlar 
imtihana tabi tutulmayarak bu gibile::in müracaatleri ayrıca tetkik edilecektir. 

C - ! mtiha:ı 17 - 9 - 193 7 cuma günü saat ı 3 te Sirkecide inhisarlar me 
murin kursu binasında yaprlacaktır. 

D - İmfhanda l:azc:ınanlar ehliyet ve muvaffakıyet derecelerine göre sırasile 
muhakemat a:nir ve rnemurluklanna tayin edilerek keyfiyet adreslerine tebliğ olu 
nacaktır. 

E - 1mt'han mevzuu ~unlardır: 
1 - Kara ve deniz ticareti kanunlarının nakliyat, avarya ve hasarat ve ~icaret 

Istiklô.l Lisesi Direktörlüqünden: 
1 - nk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına ~lanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe ahn:ıcağmdan mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuucu 5~nüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak k.ıydmı yenile-
melidir. Eski talebenin eylülün .1ounda.n sonra yapacakları müracaat kabul edtlmiyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci sınrD.ırın bütünleme ve engel sınavları evlülfJn birinde, diğer sınıfJarm cyJüiür 
yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin K.!yıt sartlarını bildiren tarifname parasız {;Öndcrilir, 

Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22531. 

t. " -. ••• "t .. .... h' ... ·- ~ .,. ·.~ ... :--.:.;r. -ı ı: •. ; 

Beşiktaş: Yıldız - Fskl Şemsü l mekallp . ; •.•. · .. -:: '.... ~ •. "'! i GUndUzlU., 
. 

Gecel j OK ULLAR GUNEŞ 
KI Z- ERK E K 

Yuva - llk - Orta kısımları havidir. Almanca - lııgilizce - Fransızca 

ıra n ebe lkay<dl o ırua lb>aşOaırıı m oş'\to ıra ~ceoe e<dl nını nz 
Kayıt muamelesi her giin yap.Jı r. Telefon: 42282 :mm ..... 

Birinci. sı nıf Operatör ~ 

0~~S~c~!h~v:1:~ir~d~~ Rı 
cP.rrahisi mütehassısı 

Paris T cp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik . "Yüz. meme, karm bu
ruşuklukları ,. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e c c a n e n 
8 den 10 a kadar 

öğleden sonra Ucretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. l Telefon: 44086 -

~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı 
1 

i 

(' 

Eskişehir Vo1 Atelyesi Ele ktrik 
Şubesinin Eksiltmesi 

1J e•~ 
Eskişehir D. D. Yolları yol atelyesi elektrik şebekesinin yapılması kap• 

usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1- Bu işin muhammen bedeli 29097 ,14 liradır. ~' 
1-rı 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, pJAn vesair evrakı D. D. Yollarının 

ra, Eski§ehir ve Sirkeci veznelerinden 15 O kuruş mukabilinde alabilirler. p. )'.J. 
3 - Eksiltme 20 - 9-- 93 7 tarihinde Pazartesi g(inü saat 15 te Ankara 

Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birin:i komisyonunca yapılacal--1lr· 
5
,,;.i 

4 -Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ;;,. 
ayni gün saat 14 ide kadar komisyon re!sl iğine teslim etmiş olmaları Jaııt11 

9 
Jir' 

A - 2490 sayılı kanununun 16 ıncı ve 17 inci maddelerine uygun ıısz.Z 
hk muvakkat teminat. 

taahhütleri. 1 Göz Hekimi 
2 - Borçlar l::ı:wm:nun umumi hükümleri (i:ar teminat ve hizmet akitleri). 
3 - Ceza krnununurı cs"s1 -ırı: Devlet aleyhine suçlar. Dı • Şükrü Ertan 
4 - Memurin muhal:e111"t ve tahdli emval ~e icra ve iflas kanunları. (5823) 

1 

Cağaloğlu Nuı-ut'Smaniye cad. tfo 3! 
(Cağaloğlu Eczanesi yanmda) 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesika tar. 
C - Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 

mukabilİl'de 
5 - Tek1if mektupları ihale günü sa at 14 de kadar makbuz: 

JcO 

misyon reisliğine verilecektir. jJı•>'ı 
Posta ile gönderilecek ~:klif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve ıı 

::ıu saate kadar komisyona gelmi§ bulunması lazımdır. il Telefon. 22566 
Sahibi Asım Us Ne§riyat genel direktörüR. A. S-;vcngiJ İİl•••••••r••••l!ll•• .. 6 - Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Devlet DcmiryoUaf1 

Dairesine müracaat etmeleri. (3138) (5806) 


