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Ünkü vekiller toplantısında İ ispanya sularında ne tehlikeli sahneler 

il ükômetin 1 
~ 

. programı ~ 

Bir Fransız muhribi bir 
tahtelbahire ateş ·açtı 

f<at'i .şeklini .aldı 1 
~İlJet ~ra,. ~ (Telefonla) - Vekiller Heyeti bugün Büyük~ 
. 8u t eclıaınde bir \:oplantı yapmıtlardır. ~ 

Almanların ispanyaya çıkardıkları tüfek 
ve cephane müsadere edildi 

~~~ tet1til:;lantıda, hükfunetin ha zırlamıı olduğu program aon ~ 
~'t telcli e.n geçirilmittir. Bu su retle, hükiimetin programı g 

8', ~1 alınıt bulunmaktadır. ~ 
ölüm işaretli bir tayyare 

~- PrO:ekıl Celal Bayar, Meclisin Pazartesi günkü toplantısın-~ 
etli1 c[aıtıını okuyacaktır. Prog ramm bundan evvel Parti ~ 

~~unda bir defa gözden geçilmesi muhtemeldir. ğ -r uımııı11n11nmı1J11ıııııırıınurıırırııı M 11ıııırı111 uıııırıı111111ıııırı111ıırııırıı11ııııtııııı1 1111ıııııtııı1 11t1ınıı~ 

Bir gemiyi bornbardınıan etti 

tQl"kiyede 
C:flebiler 
~ı ~lllnuniye~e gö~e~ 
~ cunıhunyet reıınıı, 
llUrı .uzda huzur ve ıükU 
e~· eb 1Yİ yerleımesini temin 
\'e ~ulunuyor. Vatandatlar 
~ dda oturanlar, Cum 
it,, Yet kanUnlannm etil tut 
'ır~lbnda kendileri için ha 
'det ~ hürriyet refah ve sa 
ietif llrıkinlanndan i.zamiğ 

•de etnıektedirler.,, 
~ .. ATATORK 

)bb"; OtJu .L 
~ .. ıa 11~ çıkan fransızca "Be 
~~::esi Primi imzasiyle Ata 

~~ ede yukanya kaydettiği 

Madrit, 5 (A..~.) - Milli mu
dafaa nezareti tarafından bildiril 

Bcıllmrı lt11tantı }~rlüimTuırbiycTcrl .• 
l\~~e ik nutkuna tahsis ettiği 
··~ t f. 
~ 1'ıcale sır etmiştir. Zira karşı D f • • ti fa k d 1 t 
~~~~~~:ı,i~~le ~it"~: os ve mu e ı ev e 
Cıı~ ıı~ <>t~ran ve çalışan ecnebile k A. h 1 • 
~~~~leliğine dikkat etmiş, e r a n 1 a r p e r 1 
~~ h'"~!;~~~';,.~ıl:~ va~'b; •• • • • • "" • 
~tt, ~;1h1çın de ayni. derecede Dun şehrımıze geldıler, halkın gösterdıgı 
~ tt-,. ttıtıeai a Ve saadet ımka~ları OJ isa/irperveı likten nıütehass ·s bulunuyorlar 
~~bi lll n~cn dolayı-Beyoglun l 
' ti •ıt~ıtini alakalandıran bir Ankarada Balkan Antantı erkanı -------------
>ı,}~~tınr atıyle - bu husustaki harbiye toplantısına iştirak etmiş o ~'"'"'"'"'""""'"•rı111ımıı111111ırnııı1111ıııııı11111ııırııı11n111~ 
't~ft 'biı v;. düşüncelerini· yazma lan dost ve müttefik devlet erkanı \i=_= K a 1 k a c a k Eiii, 

ı. 'lbl.•,. rnı§tir. b h h = 
~ 'IQ,,ed harbiye heyetleri dün sa a ususi 
~~~ \'e ida Türklerle ecnebilerin bir trenle Ankaradan şehrimize gel ~ • ı ? 'S 
~c"~f te bakımın.lan müsavi mişlerdir. ~ vergı er . t 
~ ~Uah~fat!lanna tabi tutuluşu Dost heyetler, Haydarpaşa fotasyo ( Dünkü gazetelerHe bazı ver-J 
~~ · ""ll<Jan CSı ve sulhu ile başla nunda vali ve belediye reisi B. Mu ER'llerin hemen kaldırılmak üze-i 
~ -~ehi] evvel memleketimiz d" - d -
~"'leti~f~ er kapitü1asyon rejimin hittin Üstündağ, emniyet 1rektörü ~re• olduğu zannını uyan ırang 
~ '"\ 'ettP-J . B. Salih Kılıc Istanbul kumandan ve g bazı ne•riyat gördük. ~ 
,~t. ~,. enne ve asıl mem ~· T f - :l' -

\İi ~~ buı nısbetle imtiyazlı bir vekili tüm general Oşman u an, ~ Filvaki buhran ve müvaze-g 
~. -,.~ \lnd kla merkez kumandanı tuğ general lh ~ne vergileri adı üstünde, mali\ 
-~ ~ l' ~·ı·u rrna göre bugün san Ilgaz, ve konscloshaneler erkanı ~bir buhran/gidermek, bir yılınl 
fliıh..~ehiJ,~ ı ınde Türkiyede yaşa tarafından kar"ılanmıcı, motörle Top = b··t .. . . t . et -
~~l't ••n hallerinden memnun :ı -s b ğ u çe muvazenesını emın ·ıs 
~ " ~nn 1 b l I . hane nhtımına geçerek otomq iller ~ mek maksadile konulmuş ver-ğ 
~~lij~ '1iart._ -0 

una i ir. şte 'Be le Perapalas oteline gelmişler öğle __ $ gilerdir; fakat devletin \atbik~ 
;llllI,.1 t ~~ız makalesinde bu · · b d 
~ ~·1ıttjlld .. \'e ~chapta bulunanların den sonra da §ehirde bir gezıntı Yap '% edilmekte olan 1937 ütçesi eğ 

'" :Ya ]d ki mışlardır. __ ğ bu vergilerle müvazene buldu-!§_ 
A..ı"' 1ttır nı ı arım gösterme 

~·~d. ~ · ·rsonrı Sa. 6 Sii. 5) ~ ğu için kaldırılacak vergiler~ 
~~~~tftı~ 1) • E bunlar dahi olsa tahakkukunu'§ 

1 ~ol' l<!k 'atih u llkusuataki m~1~ .-............................................ --; ~mail yıl sonunda beklemek da-~ 
q: ve anaat verıcı h · ğ ha doğru bir tahmin olur. Dev-~ ! Hayal ka ra- ~ ~ let gelirlerinin geçen yılki gibif : h : i fazla tahakkuk vermekte ol-~ 

İ manları ve a- ~ ı duğu yolundaki müjdeye ba-i 

ASIM US 

d 1 · E karak bunu daha erken kaldır-i ki kat üsta arı ı ~makta hatıra gelmez değildir.f 
Bu •erinin 1 inci kıamı olarak 
Amerikada ilk defa huauai 
poli• haliyeai teıkilatını ku
ran "Pinkertonun macerala
rı,, nı neırettik. 2 nci kısım 
olarak da: "Surete,, denilen 
F ranaız poli• hal iyesi teıkila
tının en namlı ıellerinin •eç
me maceraları .• 

Bu yeni kısmın 1€1-
rl kasına, yarından 
sonra başhyoruz! i --·-· .......... --········· ................ . 

i ~ununla beraber dünya hadi-~ 
! selerinin müdafaa vası'1.aları-~ 
( nın bir düziye takviyesini em-~ 
j retmekte. ~lduğu bir sırada yıli 
i geçmeksızın bu farklardan i 
1 vazgeçmek zayıf bir ihtimal~ 

J 
olarak kabul edilir ve şimdiden) 
bir buhranın zevaline sevin-l 

_ mekle beraber şahsi masraf] J bütçelerimizde açılmada acele~ 

1 
edilmezse yeridir. ~ 

Bize göre Ulu Önder'in tari-\ 
'! hi nutuklarında işaret buyur-.= 
! dukları direktifler üzerine ya-~ 
! = 
~ (Sonu: Sü 6 Sü 4) g 
= = n-1ıııııı,,,,,,,,,,ıı,1111ıııırıı11 111 1ıııııı11 11 11ıııııı111ıııııım1111ıı•mı11~ 

diğine göre, dün öğleden ıonra ıa· 
a\: 16 da Valencia ıahiJlerinin 25 
mil açığında f merethie poıta va
puruna refakat ebnekte olan 75 
numaralı Fran11z muhribi bir tah
telbahirin üstüne birkaç kere ateş 
etmit\ir. Mermilerin dütmeaiyle 
yükselen ıu sütunları sahilden ıe
rahatle görünmü,tür. 

F ranaanın Haberi Yok 
Pariı, 5 (A.A.) - Bahriye ne-

zar eti, Jmerethie vapuruna re'f a· 
kat etmekte.olan Fransız muhribi
nin bir taM:elbahire atef ettiğine 
dair Madritten verilen liaberler 
hakkında maliimatı olmadığını be 
yan ebnektedir. 

Akdenizdeki Alman Gemileri 
Ga~te, 5 (A.A.) - Biri kruva

zör ve dördü \orpido muhribi ol 
mak üzer~ A.lmany'-nın Akdeniz

'(Sonu Sa. ~ Sil '3) 

Erkek kıyafetinde 
dolaşan genç kız 

Bir erkekten daha şık olan bayan Me_lehzad 
muhaıririmize neler söyledi? 

Erkek elbi.ai 6İyen Mel~lızad 
İ•mimle bir kızın lzmirin Torbalı 
civarında Kezban İ•minde bir kız· 
la niıanlandığını, kızın evinden 
200 lira aldıktan •onra ıevif tiği 
gen~le lzmire ka~ığı, o~dde gen• 
cin evvelce lıtanbulda bir mualli· 
me Üe .eviıip nİ§anlanan Melek
zad, namıdiğeri Kenan olduğunun 
anlcqılarak keyfiyetin zabıtaya 
ak•ettiğini yazmqtık. 

Kenan yahut mıl i•mi ile Melek
zad I zmir zabıtannca •erbe•t bı
rakılmlf, dün Analarla vapuriyle 
ıehrimize gelmiıtir. 

Muharririmiz Bay Yekta Ragıp 
Ônen, dün aabah Melekzad ile gö
TÜfmü§tür. Sözü arkadtl§ımıza bı
rakıyoruz: . "' 

Anafarta vapunı limanın kesif 
~ 

(Sonu: Sa • .+ Sü. 2.) !tf clcl~zat 

Viyana mahkemele
rinde merakh bir 
dava görülüyor 

Romancı 

karısını 
Muhammed Esat Beyin 
Viganalı bir Donjuan 
nasıl kaçırdı? 

Kadın, kocasının kor
kunç hlkAyeler anla
tarak kendisini deb
Şet içinde bıraktığını 

sUylUyor 

Romaını mlUllhlaıır

ırnırnne geoınce 

l' a.:ısı dördüucüde 
..& 
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1
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k;~}Kra h ·Avru·~ lngilterenin silah masr~ 
payı niçin dolaşıyorlar? 'Birbuçuk sene 
Bulgar Krahnm Bulgaristam si- için~e ~~ '!1il-
18hlamak maksadile seyahat yon ıngdız hra- Maymunla çocuk Tabiatı sı.,·ioki gibi, oah"~ 

ettl.g_, i 50·· ylen 1· yor Si harcandı mim bankaları dolandır'° .iP.ıe J Rurı0aılaki o n,.;ı)ı;ız ayı lıikaycı-i bi- d,oı, ıo' 
ze huna henzer hadi el eri hntnlallı: · Rannant ismindeki hu., • ~jf 0 

Londra, 5 · (A.A.) - Müdafaa l karlıi!ı nıe,_·dana çıkmca te
1
(, ..... ıı~ııt 

ı k . d"" D 'd ·· .Mc~lıur rıg i liz romancı't Kipliııgin ·· b • .. ... Nazırı ns ıp un ar\Ven e soy· rnn~ ,·e rnuhakenıe!!ine a, -"'~ 
d b. t kt d · · k" hir eserinde, ayı tarnf md:ın heıılen - bU P'' le iği ır nu u a emıştır ı: flelr.ika milli bankası ... ,ıı 

d f 1 d b l ıııiş bir çocuk varılır. Fak~t hu roman· • "' ı•••· "' "Mü a aa nazır 1ğın a u un- tarafmdan clolandırıldıgt ,·aıı v· 
b. · b 'k · · d 28 <lnki lınyali rnk·anın hir Jınkiki.;;inı n ~ı duğum ır uçu .sene ıçm e kanın nıiiıliirü hulunan v• . -"illİ~Lt 
ı ·ı· ı· l k ·ı·h · · !>aşk rt yerde ı;örüyonız. h c;\P P' milyon ngı ız ıra ı sı a sıparış Jand hu lıaıli:;;c iizerine. 8:ı.d·s'ı bil 

· · A · dd f d Ha) an Ye hay Kclloı? 10 )'asm<laki k ıı ı _.... edilmıt'&:ır. ynı mü et zar ın a ., • iı::tif a~mr \'ermiş, f aknt e . •ıJ·ftirır 
ll'k · · 26 d · 17 oğhınD arkarhı ... "' olarak ,_·eli a\_· lık h ir 1 1 amira 1 IÇln , Or U içın 1 as· di!!e ile alakalı gösteren er 

k 1 · d 15 ına) mun y:l\,ru!'u veriyor. '' iki çocuk,, keri hava uvvet eri içın e Jr.r .. <liye tanif etmi§tir. .
0 

ot 
fabrika kurulmuştur. herabn yiyip heraher i ~ıı ı c~e. hcra • • Du rilıetten, multakemeOJ 

lıer ıı;nip toznıağn, hern!ıcr o,·nayıp ~ 
Londra 5 (A.A.) - Evvelki ge· 1 L ~ " merakla bcklennıektedır. 1 

ce Times civarında amiral Sir Ed- ıera f.T uyunıat;a ha~layorlar. • •& 
Bir nıiidclct sonra görülüyor ki, iki- lılP 

Vır Ballian Kralı: Krallloris, Kral Corc t'e Karol hu··cumların k mu"'dafaa ~ Y 
ward Evans'ın kumandasında tay· hi.nin _arasm<la, füan farkından ha'!ka lng·ıı·ız Baş••61' 

~ yare a arşı lııç hır fnrk kalmamıştır. Yalnız, bi-
d h l .f '· il f talimleri yapılmıştır. 'h" ı · · M ı · • to Son günler için e, mu t<? ı lira a- u ır e~ını ayıran ~ey bir ıle. arala - USO ınıye 

nn Londrayı ziyaret etmclcte olması Gümrük ve inhisar Masrafa Belediyeler lıtirak rındakı yaş fal'kıdır: Cua iımıimleki ku 
veya etmek üzere bulunman dolayın- memurlarının Etmiyor uıaymun~ d.okuz ay sonra, bir buçuk Ne yazdı? 1 tlt 
le Jngiliz gazetelerinden Daily Expres,, • Lonara, 5 (A.A.) _ Londranm yaşmdakı hır. çocuk şi~>i olmuştur· Sof • ~ '1ıı 
bir makale ne§retmi:tir: Ücretleri hava müdafaası masraflarına be- raya otur!ıp ınsan gıln çatalla bıçakla Londra, 5 - Baş\'ekit s. ft~ 

B 1
· l d 'mdı' Londrada bıı· k 1 · · d · · ak h k"' ı:·emek ''ıvor · sıı · l d -1 • • • . 1•ı ''j u matöa e e, :ı Gümrük ve inhisarlar ve a etın lediyenın e ıştır i için ü ume- J •• • " ' • yu >ar a. a ıçıyor · berlam A,·aın kamarasıııu d .,,,. 

lunarı Bulgar Kralı Boristen de bah· den alman bir emir üzerine lstanbul tin belediyeler arasinda yapılmak- kendı yaşmdnkı bir çocuk gihi yürü- Ba§''ekili B. Mussolini'ye y~z ~g~ 
ıcdilerek ezcümle deniyor ki: da çalışan inhisar memurlarının üc ta olan müzakerelerin akiın kal· yr,~ l tııp hakkında sorulan suale 

''Bulgar lira1mm, Londraya, Ver ay retleri tesbit edilerek bir liste halinde mı' olmasına büyük bir ehemmi- .... .:ı n~, ~a~~un yernekltrde et ye- Yererek demiştir ki: l~ 
ıpualicdesinin Bulgar ordınunu_ talı· hazırlanmıştır. ye't. verilmektedir. mefı;~ },ırl tufrlu ahşarnam·~tır. '"Bu mektupla, ~ahsi ola~~!'t 
CJid eden maddesini ıialdırtmllk için Bu liste bir kaç güne kadar veka Bütün gazeteler, belediyenin . şın tu ıa tarafr, maymun çocuktan yan Baş\'ekiline, İngiltere J •• 1 
geldiği söylenmektedir .. ,, lete gönderilecektir. lnhisarlarda çalı menfi vaziyetini tenkit etmekte ve msan huyları kaparken Ç'>c:ık da ar nrasıııdaki eski hislerin bııgı~~ 

Bundan sonra Yunan Kralı Yorgi· şan memurlar ücret olarak en fazla hava müdafaasının bu yüz~en ye- . kadaş~nd?n nıayımın huyları .~apmı~. cut olma<lığını, fakat hu_ eaıı~iııif 
nin Lonilra seyaTıaıinden balisedile • yedi yüz, en az da 20 lira almakta ni bir teahhura uğrayacagını e- mesela hır maymun kadar mutecessıs ]erin tekrar tesis olunahıtcre~ 1eıı' ı l • 1 1. 'J l ·1 • .. k d. olmu~tur.. f . l ·;kıt11 
ı·eı• §ll !Qtır ar ya.:ı malitarıır: • dırlar. Devlet merkezinde hazırlan sef e ı erı ıunne te ır. :.. <lnn ·ye huna ngıltere ıı 

"Yunan liralı memleJCetinaen uzak:- mı§ olan yeni esaslara göre; eynca /ıCJeç De HaCJa MüJalacuını Suçlu çocuklar hazır olclnğunu hildirdinı. c''r 
la~trnMığı zamanlarda, İngilterede 0 mesken bedeli de verilecektir. KurJvetlenJiriyor . Geçenlercle Fransadaki hir tayyare ''B· l\Tussolini'den derlı:ıl tıııı 
I<adar çolC ya~amıştır ki, adeta bizden Bundan' başka sicilli müsait görii lstokholm, 5 (A.A.) - Erkanı· kazasuula ölmüş olan Fransız kadın clıg~ için memnunum· kjlt·~j;ııİ ~ 
olmu~hır. Fak'at bugün '.Alidenizde va- len memurlann da maaşlarına bir harbiye reisi General Thamell hü- a\'ukatlarmdan l\Iireille l\lariger en vekılı hu mektubunda te 1 ı 111 

ziyet pek 0 ka.dar iyi 'değildir. Yuna· miktar zam ya ıl kt kum" ete bir tezkere yazarak önü- son yazdı0:;1 \'e bugün nec:rolunan hir etti~ini ve nıiizakere1erc lııı ., ' 
· d d • U .. 1 ... ü • p aca ır. ~ d " k .r 1 m stanm a enız 5" 0 0 maga m saıt 1 müzdeki bütçede askeri tahsiıatm makalesinde, çok dikkate değer bir tc igini snyleme teuır.,, ıfl 

çok mUk"cmmel yerleri var. Sfanbulun SU fesisafl · artırılmasını teklif etmi§\ir. fikir ortaya atmaktadır. Baı,·ekil, hu mcktup1a~ııııı_ııiçiıt 
~n ihtiyatlı _ve sevimli genç ~~al hemen tamamlanacak Erkanıharbiye reisi bilhassa ha- Kaclm lmkukcu, suçlu çocukların ı;ili1z - 1 fta;yan ·"ı~~nas~~::~:.· J 

1ngıltereye zevlC veya menfaat ıçın, va müdafaasının kuvvetlendiril- adi mahkemelerde erkek hakimler ta- yır 1 0 acaırmı 1 a\e c n · ~ 
Jıer ne sebeple gelirse gelsin Iiendisi T erkos şirketi satın. 8:1mdıktan ~n mesirti, bu itteki noksanların iza- rnfmdan değil, çocuk annesi olan ka- T r ve aslaJI 
1ngiltcrcye k'ar_şı §alise"'-ı dosttur. Ve ra su yollannm ısl~ı ıçın beş senelik l~ini. fkömür tarifelerinin milli clm hakimler tarafınılan muhakeme eno 
memleketini bizim aleyfiimize çe,•ir • bir program yapılmıştı: · müdafaa ihtiyaçlarına göre ta.di- edilmelf"ri l!izrmgcldiğini jleri siirü - Bir tenor, Amerikada .,\/. 
mekte lıiç hir liazancı yolrtiır .. ,, Belediye lstanbul cihetindeJ.;Kftlkıi > lini ve Gotl4ıııd .Uhkimatıaın tar.: )'or ve diyor ki= çıkmıştı . .Bir §ehirde verecc8'! 

Daily Expres gazetesi, brından $On· çeşme suyunu kesmesi üzerine Istan sinini istemektedirler. ''Acaha erkek hakimler ~ocukları lerin ~ansasyon teş!ôl e_t.ı:n~iilı l 
m /rıgilıere:,i resmen ziyaret edecek bttl cihetini alakalandıran müstak Svenska Dagebladed, 1iu liususta muhakeme etmekte dalıa mı az salahi- Amerıkalı1ara has bır onıına ~ 
olan Romanya l•ralı Karoru ele ala- bel faaliyetin daha az. bir zamnna aı yazdığı bir makalede bu teklifle- yet salıihiclirler? Şüphe iz ki dc~il. rilmesi düşünüldü ve tenoru~ ef'' 
rak şunu ya::ıyor: . kıştınlması kararlaşmış, bunun için rin çok yerinde olduğunu yazmak- Dillıassar kalb, zeka YC Yicdan salıihi kafesine girip orada tegannı 

"Kral Karol ciddi ve mu\'a(falC bir tali bir proje yapılmıştır. Kısa bir ta ve lsveç lialkının bunun derin olanlarda böyle hir şey akla gelmez. muvafık görüldü. 
sefir rolünii yapıyor· O k:ıclar muT"af • zamanda İstanbul tarafının su tesiısa manasını anlıyacağı ümidini izhar ''Fakat, hir çocıı~ıı kurtarmak için Tenora, şöyle dediler: .. te 
fak hir sefir ki, faaliyeti hazan tı tamamlanacaktır. eylemektedir. ~ fn veya hu ~ekilde ltart ket etmek ıa - - Hiç korkmaymız; sızıtl ı; 
profe&yonel diplomatları bile şa§ırtr zmıgcldi~ini gösterecek o miilıim his ber kafes içinde bulunacak şts~ 
yor. r!:: IJ __ : de mevznhalıis olduğu :r.aman şiiphc yok- ğırdrr! Kulağmm dibinde top s 

R'omanyanm '(daimi)" ~}l}j gorünen .,,Ü.ff~ff. peşin n: tur ki, kadın verilecek karnn daha ko- duymaz! 
Earicire nazırı Titülesk"oyu yerinden Jaylıkla lmlnr: ona hunu yaptıran a- Tenon şöyle söyledi: , 
ctıneğe muvaffak: <>lduktan sonra, liral s Q k akta S8 tış, y 8 p an d Ü k kan 1 ar nalık lıissiclir.,, - Sağır olacak yerde, ~ı1' 
Karol harici işlerden çog"unu liendisi Hedlydaen kıpırdayamaz derecede k/ötiirll 

· I ? smı tercih ederdim!. yapnırftır. .. Geç olsun da güç olmasın, C:lerler. Belediyemiz de geç de olsa, gUmrUk resmi a ınır mı İ 
Geçen yaz, liral Karol Riil(reıten güç te olsa, hamdolsun. şu köprünün ~arakoy tarafındaki izdi- hf/I 

ayrılarali Var~o,·aya gitmişti. Bazı ri- ham vaziyetini çivili yollar ve mania hatları ile bir derece kadar Hollanclada bir maç yapıp 'dönen Köylüler için i 
vayetlere göre orada Leli - Romen hafifletti. Artık bir kaldırım dan öbür kaldırıma geçmekte zor- Fran~ız futholcularmm ha~ma bir ma- Jı U rs /ar l ,J 
ittifalCnıı tedafüi bir ittifak h·alinden luk çekilmeyor . . 0 1&.omobiller, tramv.aylar, otobüsler, arabalar da c·era gelrni~tir: ' ıı ~;ı 
taarr • h b' b' ]'k' ]i" ı· tramvay durak yerinin deg"itlirı'lmesinden sonra daha serbest gi- Hollandalılar, maçın liatıra s ı olarak Muhtelif sahalarda çalışa Alc :'J 

uzıye enzer ır ır 1 a ıne F ) lerı"mı'zı·n bı"lgı"len·nı" artur.rtıı"'·.ı." 
k. d" l'yor · • ra.mız sporr.n arına hir fotb"ol topu )J' ·oymu§·• ıp ge ı • 1 k d h I f ,

1
...,jf 

B Yalnız lialledilecek bir mesele dalia var: Ziraat Bankası· 'crıyor1ar. Faknt Fransn:lar memleket mem e etimiz e mu te 
1 eri"··~ 

öyle hir şey sa<Jece R'usya aleylii- h f" I Jerı'ne cı··ne 1 ken 1 J d J · kurslan arılmasına karar "' ıAl1Jl,İ 1 d N ek' mn kapısı izasında kaldırım wtünde olduğu gibi ıranca a, tü- 0 r er • HH n < a gümriik :s ov:. 
ne 0 ur u. et ım, mezkilr ıayiayı . ..ıct.A 1 menıtırları hu toptın • Ah• 1 Bu cümleden olarak ilk .. 8 c: ' 
S' ı· · ı · · · tün vesaıre satmak için açılmı• bit,akna küçük dfiKAan arın önün· ' ''ergıye ta ı o up - r. J' .a ının gazete erı ıyi karıılamadı. "JI ol " J d raat vekaleti tarafından eğŞ,.ı. 

R. de alış veri§ eden müşteriler ... BU mütterilerin izdihamı... ımyn<'agı ımmmn a tcrf'drlütc düş- vıl~' 
omen - Leli münasehati ile ala· . • b I b' k l miialcrdir. a"ı, meyve, hayvancılık, ta yrıı'P' 

k. ı Bızım i diğimiz dükkan deyince bunun ır • apııı o ur. " :s 
·acar olan <liğ~r memleketler de Fran- I b ak"' d b S, inı<li tor> ı::iinıriikte k"aJroııı htt mc· "an, ancılık, sütcülük, pe J 'd ç Müşteri er u kapıdan içeriye girer. Halbuki Kar oy e ve una ., '" ~ v sa ı ;, iinkü Fransa. Lclıistanm )0 8 - b , __ b Eele \0~cr" le k t r . . . gibi kurslar açılacaktır. ,..J~t 'kl J benzer yerlerde içerisine satıcı smdan ve sahibinden aşKa ir tek ... ım · anunun e sırı ı~teni- j ıır ... 
tı a inin ba!lrCa znminidir. l d' kk ,_·or. Bundan başka Edirne.ae. "'] 

müşteri a masına imkan bulunmıya.n yapısız, bacasız ıi anlar ııı~ {', 
Şimdi nu vaziyet işleri mü"1'ül bir var ki bunların önünde alı§ veri, için duran kimseler zaten dar O• Belçika ta kursu da açılzmış bulun stl)Jl~ 

vaziyete soıiuyorchı. Çünkü ~Fransa, lan kaldırımları bir kat daha darlaştırıyorlar. Gelip geçenler de Bu ikursa üç vilayetten 13ııtı~/ 
aym zamanda Rusya i]e miittefikti bunlara çarp!17amak için bin '&:ürlü zorluk çekiyorlar. Acaba çar- Stavlskls. üçer köylü gönderilmiştir:. ~/ 
aym zama"'la Ronıanyamn silahlan ~ ~ı ve pazar yerlerinde her şey usul ve nizam koyan Belediyenin Fr:ıns::claki me~liur Sta\·jslti Pezale- rada bir müddet bilfiil rnııt~r"t 
masrnJa ba_şlıea rolii vardı. , "':z leri, bu dükkanların halini görmüyor mu? tini andıran bir hadise de Ilelçikada yanında çalıştıktan sonra zı 
. ~~un iç~~ kral Boris Pnrise giderf'k HASAN KUMÇAYI olmuştur: ehliyetnamesi alacaklardır. JJlf 
h?rıcıyc mut:lıassıqJar:ıyla temasa gel- Öğretmenler lçlll of 
ıh· Anla~ıldıgma göre iı:ıleri oracla clii· ----- - sanatoryom yapı!ı1 J'' 
:zeltti. Zira, birkaç lıaf~a en·el. Ho - < Öğretmen ve talebelerin ; ~ 
ınan~·a askeri manenalarrııa i ştirak e- ~ 1 için kurulan Prevantoryo;:rıll ~ı1'' 
elen f'ran ız gcnerallerj kuriıı.mda. na'"bir de sanatoryom yapıtrııS 
kral ~arol, Fransa Ye Romanynnm rar verilmişti. . 

1
aP 

dostluırnndan daha ileri bir miinase· Sanatoryom binası evvel~ 
hetJ~ ~irihirine bağlı oldu~ımn i~aret bin liraya ihale edilmiştir. 
etnıı,.tır. 

Kral Karol hun<lan sonra. l n~ilte
r~ ~rah Altm?ı Jorjıı sönncğe gelnıi! 
hı!al~ara Bc1çıka kralını ziyaret et -
mıştır. 

Romanya kralı, ıliplomntik salı:ııla 
hakim hir me\'ki ealıihidiı·.,, 1 

/ngil,iz gazetesi, makalesini, l;ralla· , 
nn. lmgünkü diplomatih faaliyr.tt <' 
rolü b11luncluğrma İ§aret etmekle biti· ! 

l 
1 

2'> Te~rinTenel Cumliıp-iyct J):ıyrıınn ;;iinii Ku"artli:m llakır made niniıı i~letmeğc nçılclıgını 11aber "er • 
ııı i;. tik. ~J e ,·a., iıııc aid rce i üler dünkü r eı .:ıı ile ç: -'. ıııi~ h11lırnııı .'.tudır. Yukarıda umumi ıntı.fetti~ B. Tahsin Uzer~i 
açılı§ nutkunu &Ö)·lcrken 'e merasim~e !ıulm. :uı ıJinlc) icileri güriiyor unuz •. " 

Geçmiş h:ırunı11r:. 
•••• €__ ......................................... 6 'f.' 
.ıd(. 

M. M. V. Binası , ... ~) 
Ankara - Dün gece ~f: ç?, 

~lilliye bina:.mdaıı lıir yaoı;lii~'1 rüzgarın şiddetiyle derhal b , 
binayı eannıftır: . 

Geç vakit itfaiye yeti~ıııJi~l 
h. .. d"rtlı' ır gayretten sonra son ıı 

• 
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80zok'un Milli Mücadele lıalıraları 

ŞEHiR· HABERLERi ı -2-

~latürk'ün Milleti 
Urtardığı Yerde .. 

Yardımcı 
öğretmenler 

Yeni ticaret 
Anlaşmaları 
Yapıyoruz 

Leloanya anlaşmasını 
Estonga ve Litoanya 

takip edecek 

Dörtyol ve 
Pay asta 

8a 
~1 Se.Jih 
Cet l}a ın Bozok hatıralarını 
letiİ!~n ett~da.n ınuharebesinin 
~llı •taret ed Yerlere uzak'ı:an el
'oll >'a aelın· erek anlatırken Po
~ ~k.trenin ._1!, ~eçıniştik. Biraz 
~ ı tara~ıerınden geçtiği ray
llt .er dar \ n bıçak ile kesilmişe 
Lt ~ırdi. b 

0ı>rak boıluğu içerisi-
·"' Ilı d'Lı 0 uray 1. W •-uce.t d a ge ınce dostum 

~~ itte d ~ \1et etti: 
le. ettiilın e_;ı, biraz evvel sana 
~;e. llıuhar a.r~a burasıdır. Sa
ltıtk]o'~~rdu .. ebesı olurken Atatür
httı erınıiıF tre~ burada idi. Ye-
tli R•nııı Yedığimiz, geceleri 
ku~lereceğU:~ ~~rası idi. Şimdi 
tlti~~eYdan · Gundüzleri Atatür
•ııı31 tel>e d ınuharebesini idare 
li ldır,'• e bu Yarmanın arka· 

d~ t.kikat 
~ii)' Sılcın,.:n tren Yarma içerisin-
d aö "<l •ol•· f b. al ti.iri'· lara ta uzaktan ır 
~İt~ kö:fü~~rdu.: Güzel bir Ana
'i~ epe \'ard u koyün üstünde de 

et etti. r. Salih Bozok tekrar 
'il . 

tlti~· ak, At .. 
di, ~ \are,81 da.turkün harbi idare 

l) köyu u ınevkii de burası i-
ı...· enı 1_ n ark d k. " "il•' eıs: ~·il· asın a ı tepe ... 
~~il llılida; 1 Mücadele tarihi
bı;t~3ını hir~~ ~afhası ile taarruz· 
)~ıf· '· hu .. ırınden ayıran yer 
~lelltı .Yan,:';te~azı Anadolu kö· 

......_ ltıı? akı küçücük tepe, 
t~_ ~ek· 

-"'tı' 1 hu k .. 
,~~il ianıi n °lün adı nedir? Bu 
~l'et ~ iör .. } e ·. Haniya oralarda 

n · bıte,. ukebılccek küçük bir 
t ~,,. .rO ? '' lf.'" •tlllı h. . . 
~tt_~ ıu~}1denbire ağzımdan çı'~'httt ere cevap alamadım. 
~~~il ianı~~ bu köyün, ne de o 
~~~de. bnı hatırlayamadı. Et
)~~ lta

11 
ulunanlara sorduk. 

•o)ı () nda da bilen kimse 

'~'· "akit kendi kendime •o ...... 
\'e ~ ~afC!l'~ki Milli Mücadelenin 
dıı~~!,.de {?as~ h~rada başlamış 
deh' ~ıbi 1tınııtır. tzmirde ol-
di ,, ıı- ~ tu tarih· t . .. t•· · d lf er • '"b· ı epenın us un-

&;: tdittt ag ıdesi bulunmalı İ· 
ttr >t)ijk • 
ak t)trı Sak · · . 'lltd .. etli ... arya muharebesının 
'd'l'e ~~ .Ş1 Yerleri, Ata'~ürkün 
~i~ill ';İll Çıkar~ayı, muharebeyi 
ılı_ Çıı>ı'sıJc at lıg1 tepeyi, a&kerleri
~ d .. '1t "ad~' altında yürüdükle
$ıtı \ \jtll'te.tıl •leri, yine ate, altın· 
:al'd~~~a.nd kİn elinden almak i
.'tı ~ oqe11 1

1 arı tepeleri, gözle 
•le ~relerd onra ınilli mukaddera
'tıla.)' 'ttar1J~ \'e nasıl mücadeleler 
"' Scı~l'duın 1

! olduğunu daha iyi 
'11 L '«!'\ ' 
d llİI' do ıa 
\tı d' e Ata ~~nki harp vaziyeti-

~ld,llt.1lllenı k t~~kün kendi ağzın
"eıjtı Sa.k,e ıçın büyük nutku 
t~i .. :. dair ~a. ıneydan muhare· 

l .\•. 
1ttt. 0 an sayfaları gözden 

h~ ~l" 
"lltı·· "rku 
~il ~t~\lh~~ut~na göre ikinci 
\o f~ •• Uı\l esınden sonra Yu
~~ lcı~ 11l•an'i~ıni seferberlik yap 
a~~ d ltıikt~ uf ek, makine tüfek 
d ~ )' ~r~e f:!;a ordumuza mü
~~ı ~~1ttuıu1 ı. Yunan ordusu 
rijt\d ttt,t\ n~a taarruza baıla-
~, eteni ltıılli hükumetin ve 
'~ ~fe t n lek•-··ı~ h .. b. 
\o tt)~ ~Qerlik .~ıu atı e?uz ı-
~ tı'-ir ~•ller 1~.an etmemıze, bu 
l~ ~h~ı. b,;k hu~ün menabiini ve 
~ ' ; o}~k a hıç bir mülahaza
~ lıttdil. 01>Iarn 3!ıın, düıman kar
b ~\)tt ll doı,;&.a .ınüsait değildi. 
~,ij}'İllt' ~eıe.it 1 ikı ordu arasında 
iL~q111 ll~ıbt'cgi\'f· ferait itibariyle 
~ll • ·ilha z ık vardı. Fırkala
~ ~ .. :deıtıecİt~ n~kliye vesaitini 
~ dit-d eket k ı•.ınız için ordumu
t~""~ . ~ 'f u a. ıliyeti y·oktu. Bu 

''"..» lı~, na.n ınill t• • b··t·· rr ··~e. e l'a e ının u un 
,ı ~l'ni bi~i l>hğı bu taarruz kar-

'~.~· bti ınll· aıkeri.olan esas va
ı ı... ı rn·· 

Yazan: A~OM U~ Çahşma mtlddetlerl S 
mukavemet ile ve münasip hare- sene temdit edilecek 
kat ile karşılıyarak tutmak ve ye· 
ni Türk ordusunu vücuda getir· 
mek için zaman kazanmaktan iba
retti. 

Bu def aki düşman \aarruzu kar· 
şısında da bu esas vazifeyi gözden 
uzak tutmamak lazımdı. İşte bu 
mülahaza üzerine 18 Temmuz 338 
günü Atatürk İsmet İnönüne Es
kişehir cenubu garbisinde "Kara· 
hisar" da bulunan karargahına 
gitti. Vaziyeti yakından mütalea 
eUikten sonra garp cephesi ku
mandanına umumi olarak şu di· 
rektifi verdi: 

Kültür bakanlığı yardımcı öğret 
menler hakkında hazırlamtt ve mev 
kii tatbika koymuş olduğu kanunun 
birinci maddesine göre yardımcı öğ 
retmen kullanma müddetinin üç yıl 
daha uzatılması için ikinci bir kanun 
projesi hazırlamış ve kamutaya ver 
mi~tir . 

Bu kanuna göre, orta" tedrisat o 
kullarına devam eden talebenin sayı 
st her yıl bir kaç misli daha arttığın 
dan öğretmene ihtiyaç fazlalafmakta 
dır. 

Pakanlık bu intiyacı kaqılayabil 
mek ve münhalleri doldurabilmek· i 
çin yardımcı öğretmen kullanma işi 
ni i•ç yıl daha uzatmak zaruretinde 
kalmı§tır. 

"Orduyu Eski§ehir §imal ve ce
nubunda topladıktan sonra dü§
man ordusuyla araya büyük bir 
mesale koymak lazımdır ki ordu-

• • • • tımnıw..-. ............... ~ 
nun tanz.ım ve tensık ve takvıyesı 
mümkün olabilsin. Bunun için Sa·ı Galata yangını kasden 
~ar?'a §arkına kadar çekilmek ca· mi yapılmı-• 
ız.dır. Y 

Dü§man hiç durmaksızın takip Dü_n ağırcezada, Galatada vukubu 
ederse hareket üssünden uzakla· lan hır yangını kasten çıkarmaktan, 
l}acak, ve yeniden menzil hatları ve sigorta parasını almak hırsiyle ma. 
tesisine mecbur olacak her halde ğazasmı yakmaktan suçlu Jakın mu 
memul etmediği birçok zorluklar hakemesine ba§lanmıttır. 
ile karııla§acak. Buna mukabil bi· Jak mevkuf bulunmakta idi. Evve 
z.im ordumuz. toplu bulunacak ve la belediye elektrik mühendislerin 
daha müsait §eraite malik olacak- den Salim dinlendi. Salim yangın ye 
tır. Bu tar.z.claki hareketimiz.in erı rinde yaptığı ke§if ve tetkikatı sonun 
büyük mahzuru Eskişehir gibi mii· da aldığı neticeyi anlattı ve yangının 
him mevküerimiz.i ve çok araz.iyi kastan çıkarıldığında ıüphcsi olmadı 
dü§mana terketmekten dolayı el- ğı mütalcasında bulundu. 
karıum_.umiyecle hasıl olabilecek Mühendis Salimin bu ifadesine suç 
mane.vı. sars!n~ıdır. Fakat a:. ~- lu vekili itiraz etmiş, ifadenin fenni 
man ıçınde ıstıhıal edebılecegımız olmadığını söylemittir. 
muvallakıyetli neticeler ile bu I\" h k d'" ah'tl · " I h l h dT .. · d halk ·ıu a .eme ıger ı ı enn çagm 
mla zuktr ar Aenk' 11~~~ e'! b mı§ ması için başka bir güne bırakılml§ 
o aca ır. • er ıgın ıca ını te-

dd ··ı ·· l k b.k del' tır. re u suz o ara tat ı e ım. 

Diğer türlü mahzurlara mukave Ar,ıv ilelreal 

Dün Ankaradan şehrimiz iktisadi 
dairelerine gelen malumata göre ev 
velki gün şehrimizden geçerek Anka 
raya giden Letonya ticaret heyeti ile 
müzakerelere başlanmıştır. 

Bu suretle pek kısa bir zamanda 
iki memleket ticaretinin inkişafını 
hazırlayacak mühim bir mukavele 
aktedilecektir. 

Esasen son zamanlarda Baltık dev 
Jetlerinin bir kısmı hususi surette ha 
zı tüccarlarımızla temasa geçerek ol 
dukça e'hemmiyetli miktarda mal si 
pnri§ etmişlerdir. 

ispanyada devam eden karışıklık 
lar yüzünden orada iş yapan Baltık 
devletleri bu defa büsbütün alakalan 
nı kesmişler, memleketimizle esaslı 
bir tekilde ticaret yapmağa karar ver 
mitlerdir. Letonyadan sonra Eston 
ya, Lltvanya ve diğer Baltık devletle 
riyle de yeni ticaret mukaveleleri im 
zalamamız kuvvetli bir ihtimal dahi 
}indedir. 

iki yıldanberi bütün ihracat mad 
deleri üzerinde tatbik etmekte oldu 
ğumuz esaslı kontrol Türk mallarını 
hergün biraz daha yanbancı piyasalar 
da tanıtmaktadır. 

Bunu gözönünde tutan hükumeti 
miz diğer bütün müddelerimizi sırası 
ile hem standardize edecek hem 
memleket haricine çıkarken bir kon 
trola tabi tutacaktır. 

Yeni imzalanacak olan Letonya
Türkiye ticaret anlaşmasına iY.tisadi 
mahafilde büyük bir ehemmiyet atfe 
dilmektedir. • 

met ederiz." 
Atatürkün verdiği direktifler 

askerJik sahasında tatbik edilmif, 
fakat diğer taraftan 'La hm in olu
nan mahzurlar da derhal kendini 

Eski evrakm tasviyC8i için müzele ı h 
re bağlı olmak üzere, bir aqiv daire cra mu ase be-
si kurulacağını evvelce yazmııtık. • 

göstermistir. 
Birinci Büyük Millet Meclisinde 

muhalefet vaziyeti almış olanlar 
en §İddetli i'drazlara başlamıştır. 
Mecliste uzun münakaşalar ol
muş, nihayet Meclise ait salahiyet
ler ile birlikte başkumandanlığın 
Atatürke verilerek doğrudan doğ. 
ruya harbi idare etmesi istenilınis
\:ir. Bunun üzerine Atatürk 12 A.. 
ğustos 337 günü Erkanıharbiyei 
Umumiye Reisi General Fevzi ile 
birlikte Polatlıya giderek cephe 
karargahında fiilen başkumandan 
lığı eline almıştır. 

. Arşiv dairesi için Sultanahmette Slflde kolaylık 
hır medrese bulunmuıtur. Medrese • 
de kültür direktörlüğüne ait evrak Halk /_fl/ i i d h 
bulunduğundan derhal ka1dmlr.ut ve ~ er n a a ça-
binanın tamirine ba,lanmııtır. buk bitirebilecek 
Zeytlnya§lar1na nakadar: icra muhasebe dairesinde gerek 
susam yaaı karı,llrllacak memurların ve gerekse halbn daha 

Zeytin yağlarına yüzde yirm~ bet kolaylıkla işlerini görebilmeleri için 
k bazı tertibat alınmı•tır. 

nisbetinde susam ve pamu yagmm H Ik ,. 
kanştmlabileceğine evvelce. ~e?ir a eskiden dosyaların yanına 

1 frndan ,_ enlmıtti kadar sokuluyor ve memurların etra mec isi tara . ~arar v · f 
Alman bir çok nümunelerde bu mı sararak selametle İ§ görmelerine 

nisbetin yüzde eliyi geçtiği ~nlatı! ~ani oluyordu. Bu defa yapılan ter 
mı~. bu hususta yeni karar venlmcsı tıbatla halk memurlarla daha iyi te 

maa edebileceği gibi paralarım alıp 
lüzumu hisseclilmittir. .. k 

Mesele şehir meclisinde tekrar go verme te de seri imkanlar elde ede 

rüşülecektir. 

Yeni Portakal fidan
lıkları kurulacak 
Portakalcılığımızın ıslahı için zira 

at vekaleti esaslı bazı tetkikler yaptır 
mağa başlamıştır. 

Ziraat vekaleti mütehassıslarının 
Adana ve civarında yaptıkları bu 
tetkikler bitmiş, ve raporlar vekale 
te gönderilmiştir. 

Öğrenildiğine göre; mütehassıslar 
Dörtyol ve Payas mnıtakalarında ye 
ni ve büyük portakal fidanlıl:b.rmın 
kurulmasını teldif etmektedirler. Zi 
raat vekaleti de bu teklifi çok yerin 
de bulmuştur. 

Portakal ihracatımız bundan evvel 
de yazdığımız gibi memleketimize 
mühim bir gelir temin eden servet 
kaynaklarımızdan biridir. Portakalla 
rımız bilhassa nefaset itibariyle ra 
kip bir çok memleketler arasında dai 
ma en iyi dereceyi muhafaza etmek 
tedirler. 

ıımnnııımıı1111111U1Uııaınıııımııııımımıuuı• 

Ordu şilebi tahkikatı 
devam ediyor 

Geçenlerde limanımızda vuku?u 
lan kaza neticesinde batan Ordu şıle 
binin kaptanı Mahmut tevkif edilmiş 
ıti. Kaptanın 8orgusuna dördüncü ce 
zada devam edilmektedir. Mahmut 
kaptan dikkatsizlik ve tedbirsizlik yü 
zünden şilebi Hamidiyeye bindir 
mekten ve bu yüzden iki kişinin ölü 
müne sebeb olmaktan suçludur. 

1Ik tahkikatta ~ahitlerden bir çoğu 
dinlenmiş, hazırlanan keşifname tet 
kik edilmiş ve sigorta vaziyeti de 
incelenmiştir. 

Mahmut kaptanın, bu ilk tahkika 
tın bitirilmesi akabinde bir kaç güne 
kadar mahkemeye verilmesi tnuhte 
meldir . 

Üniversiteye a•recek 
fakir talebeler 

Üniversiteye devam edecek fakir 
talebeler kaydiye ücreti vennemek 
için kaza idare heyetlerinden fakru 
hal mazbatası almaktadır. 

Dahiliye vekaleti vilayete gönder 
diği bir tamimde, kaydiye ücretinin 
az miktarda olduğu, bu noktadan 
mazbata verilmeden evvel müracaat 
sahiplerinin vaziyetleri ciddi bir tet 
kikten geçirildikten sonra ellerine 
mazbata verilmesini bildirmiştir. 

cektir. 
Son yapılan yenilikler yüzünden 

eskisinden iki misli fazla randman a 
lmmaya ba~lanmıştır. 

O zaman düşman ordusunun 
cephemize temas ederek sol cena. 
hımızdan ihata edeceğine hükme. 
diliyordu. Bütün tedbirlerimiz ve 
\ertibatımız da bu noktadan alını
yordu. Yakalar bu tarz hareket
teki isabeti göstermiştir. Düpnan 
ordusu 23 Ağustos 38 de ciddi o
larak cephemize temas ve '&:aarru. 
%a başlamıştır. Birçok kanlı saf
halar olmuştur. Düşman ordusu
nun faik grupları müdafaa hattı
mızın birçok parçalarını kırmıı· 
tır. Bu suretle 'ilerliyen düşman 
lruvvetlerinin karsısına Türk or

Eski evlerdekl kafesler 
kaldırllacak lstanbul Belediyesinden: 

dusu yetiştirilmiştir. 

Yeni belediye zabıtası · talimatna 
mesine eski evlerdeki kafealer hak 
kmda bir madde konnıuttur. Kafesle 
rin içeriye günet girmesine mani ol 
duğu, bu yüzden evlerde oturanlann 
sıhhatleri bozulduğu ehemmiyetle na 
zarı dikate almmlf, yeni talimatna 
me tatbik mevkiine girer ginnez ka 
feslerin kaldmlrnasma karar veri]mi§ 
tir. 

Ortaokul vaziyeti gizden 
geçlrlllyor 

Meydan muharebesi 100 kilo
metrelik bir cephe üzerinde cere- 0rta okul ihtiyacını önümüzdeki 
yan ediyordu. Bizim sol cenahımız yıl ıda karşılamak için alınması gere 
Ankaranın 50 kilometrelik cenu- ken tedbirlerin tesbitine timdiden 
buna kadar çekilmitti. Ordumu- bnshmmıştır. 
zun cephesi esasen garba doğru i- f11tanbulun orta tedrisat vaziyeti 
ken cenuba dönmüttü ; arkası An- kül• ür bakanlığı orta tedrisat direk 
karaya verilmiş iken timale çevril- törl' tarafından incelenmektedir. 
mişti. Böylelikle cephe vaziyeti Diğer vilayetlerin durumunu da 
değiş'drilmiş bulunuyordu. Ata- gen~l ispekterler tarafından tesbit e 
türk bu tarzda, harekette hiç bir dilmesi işini göl'Üşmek üzere Bay 
beis görmedi. Müdafaa hatları- Avninin başkanlığı altında ispckter 
mız kısım kısım kırılıyordu. Fakat ler hir toplantı yapmıtlardır. 

1 - Fenni muaye~elerl neticesinde hl·ç 
bir suretle kullanılmağa elverişli ol-
madığı ve şehrin bayatı ve sıhbatı ba
kımında o Daimi b~r tehlike teşkil et
tiği anlaşılan Kırkçeşme sularının ar
tık tamamlyle kesllerek şehre sokul
mamasına karar verilmiştir. 
2 - Halkın sağlığını korumak için Vt

IAyet Hıfzıssıhha meclisince ittihazına 
mecburiyet hasıl olan ve yilksek Sıh
hat VekAletlnce tasvip buyrulan bu ka
rar 15/12/987 gtlnti Kırkçeşme suları 
şehir dı,ıodan tamamiyle ve kat'iyen 
kesilmek suretiyle tatbik olunacak ve 
bundan sonra Kırkçeşme sularının Js
taobul Şehrine akmasına lmkAn kal
mıyacaktır. 

~i ... ,. ... n t .ucadelenin başın· 
>ı,,,~ tl~ h~kıp ettiğimiz vazife 

tıt), kald Yunan taarruz.ul 
ıkça, bu taarruzu 

derhal kırılan her kısım en yakın r oplantıda muhtelif vilayetlerin 
bir mesafede yeniden tesis olunu-! bugünkü ve önümiizdeki yıllarda va 
yordu. O vakit A' .. atürk müdafaa ziyeti tesbit e:iilerek bu vaziyetin sü 
hattına çok ümit bağlamak ve o-1 ratle bakanlığa bildirilmesine kara· 

'fSonu: Sn. 7 Sü. 1) 1 verilmiştir. 

S - Keyfiyet alAkadarlarca malllm 
olmak Ozere llAn olunur. "8.,, "7515,, 
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Viyana mahkemele
rinde merakh bir 
dava görülüyor 

, -,.,·==== 
11.,.&&&L&& Erkek kıyafetind 

Romancı Muhammed Esat Beyin. 
karısını Viganalı bir Donjuan 

nasıl kaçırdı? 

• öalmtlıldekl J'd J&pdacak olu 19 mayıs 
llt•lııal a • sıtf!r ~ prosrammı 
teeblt etmek Qzere dtlll beden 8ğretm&lerl 
Kıs U...S ..ıonuncla bir toplantı J'apvak gG. 

rUpıUflerdir. N tt• 
• tık okull&rd& JOkaul GOCUk1an korumak e 1 

için kurul&D ıwna,. 'la.,..c:lerlnln ca11fmal• 

dolaşan genç kt 
bir elbise ayni krvat gır 
laciverd şapka, gıcır rmdaD çok 1rt neticeler elde edllmJıttr. ku. 

ruman ~ .-ı merkGIDde J&Pılao 
toplantıda bil vulyet meumUD17eUe sör'.U. 
mu, w imla lefkDttmm ,.alfletDmeeble 

bllb'n• ebemmlyet verUmlftlr. ı 
gıcır iskarpinler ... 

Bir erkekten daha şık olan bayan !Jftli 
muhaı rirlmlz e neler alJgledl 'I 

A'vultaryada &ir kan koca bidiee 
1i herkeei menul ebnektedir; açılan 
dava. ••eanauyonel,, diye vuıflandı 
nlmek'8cbr. 

LJA~ • L_L ____ ı __ .J_ !1-:-• 
r.mMD1D IUllUIUIUlllUUI~ uu.ı 

ıomanadır ve meeele de adeta bir 
ıomaıa mevzuuclurl 

Cazetelere akeec:lite ıöre, dört 
ı;.. aene evvel Almanyaya ıelmit o 
lan Muhammed Eeat bey denilen bir 
muhaırir, kendisine ütibe arıyor. 

Bu talebe Erika iaminde bir genç 
m müracaat ediyor. 

F abt. romancı ütibeaini o kadar 
88Yiyor ki derbal onunla evleniyor. 

F abt Hitler iktidara ıelinco Eri 
ia Yahudi o1c:luğu için kocası ile be 
ra&er Viyanaya aitmeie mecbur olu 
yor. 1 

MuliaımneCI Eaat 1;eyln Röne Fi 
löpp Miller ilmiyle t.anmm• mqhur 
l>ir D\uharrİr olan arkadatı vardır. 
Bu adam romancmm evine daima ge 
Jip gitmektedir. 1 

Ber1in cemiyetlerlnd~ liadm avası 
oJaralc ve Viyana Don Juam imıiyle 
tanmmıf olan bu adam çok geçme 
.. arbdqmnı bnmıı da kendisi 
ne meclOp ediyor. 

Muhammed Esad bey hldiaeyi ha 
lier alınca arkaclatr ile kavga ediyor 
Ye onu \:ovuyor. Bunun &zerine, ka 
J1ll da e§yalarm1 topladJiı gıöi, Atıla 
ile beraber, Amenbya kaçıyor. 

Bundan eonra Enb kocaamdan 
a7ft)mak lstiror. F abt Mulwnmed 
Eeat bey 'kammdan ayrılmak niyetin 
C!e de§ilclir. Bunun üzerine Erlka ko 
can aleyhine Viyanada bof81ll'?Ul da 
vuı açarak, onun tarklı olduiu için, 
~endisini evde bir harem hayab ya 
ptmağa mecbur ettiğini, l>undan b8§ 
b, ona Claima eziyette bulunduğu 
nu, türlü i,kence1er ettiğini ileri ıürü 
yor. 

Bir rmıi ''leo,. olarali nydedilen 
Muhammed Eadm ve Millerin V'ıya 

du. Ve Mhiden Amerikaya hareket 
edeceğimi öirenince de, uydurma ta 
mamiyle aaıllµ: bir iddia 1ortaya atb, 
Ameribya ayak bumca bir ıuibat 
de bulunmayı tuarladıinn yolunda 
bir ianadla, Nevyorb aelitimde 
beni tevkif ettirdi. Amerikalı bir 
avukat tutarak, tekrar seibeat bırakıl 
mamm temini için bir hayli uiraf 
tını. 

Bu sözlere kartı. erkek de pne Vi 
yana avukatlanndan Dr. Emat Kona 
tantin uender vaaıtaaiyle, bnamm 
bu iddialanndan çoğunun isnad ma 
hiyetinde olduğunu ileri ıürerek, 
mesela, hiddet bulıranlarma kapıldı 
imm katiyen aslı, eaaaı olmadıimı. 
tehdidin de doğru olmaclıimı aöyli 
)'Or. Korku luKlyeleri anlatmak Wı 
line gelince, 'bu husuata fÖyle diyor: 

- Erib, benimle evlenmezden 
evvel, bir aene müddetle huauai Uti 
ban olarak yanımda çalqnllfb. O za 
man hazırladığım .. G. P. U. Km1 
Terrörün .. _....!L! • "mli '-"'it'" '-~-uuıru,. 111 &U ur - ım 

torik etüdümü dı'kte edip yazdırıyor 
dum. Bu da keneli iatejyle yap..x.. 
b. ;..: .... 
ır ay••· 
Benimle evlendikt.en IOllJ'a Erib 

lıuıuai katibe sılatiyle çaLpnuma de 
vamla, bu kitapta yaptJimı bazı tadil 
Jat mumda ~ yudum dokundu. 
Dolayiıiyle eserimi kendi amuu ile 
ona okumuı oluyorum. Karmun mu 
harrir Röne Fülöp Mı1lerle alakuma 
aöz yumduğum da, uy~. Si 
likia bu adama, hi_ç te nazı1cane ayıl 
mayacak bir tekilde kapıyı gÖlter 
dim. 

Karımdan 2S )'af &ü,Ü olan bu a 
damm bir daha evime ayak huma 
smı yasak editim, bnmm evi terket 
meaine sebep tqkil etti t 

Hukuk mahkemesi, davada mü 
him aayılan bir çok tahidin dinlenme 
ıi için, muhakemenin devanunı, bat 
kabir güne brralanl§br. 

• BtrkaO ıtm eneı Remzi lmıbıde blrhd 
111!' lra.p -unda, ımaaa BakJa admd& bl. 
ıta1 ,..nlamllbo Taralı t.man Bakla dUD 
UldlnJCllll :stf&l baetnbsn..mde aldJtı JU'& 
1arm ~ ~ mma,ttır. 

• ıı:vkattan Beledlye79 seçen mezarlık ve 
n1aı'lll t&pudakt ta,rtJan Beledfyedm leçl 
JeD blJ' la.,et tarafmdall çılranlıyordu. BU 
busuat.&ld çabfmalar llOD& ermifUr. 

• A,.nımaıi. lokanta, n .....U yerlerde 
.trata ÇlkaD dıımsnıvm dfler katt& oturan 
1&rla civar dOkklnlardaıdıert J?ob&bııs ettlti 
ıwıarr dikkate almnut. dumaıharm yükRk 
bir lrtffada etrafa Dlfr9dllmeal kararlqmrJ 
tD'. 

• !na bWctmeU De latııc6mettmbı anam 
dül aalspna1snn hu mWI mecJtıdnce tu 
dik edildlll ._ bun1arnı tatbik mevkllDe gtr 
dltl Dahlli:V- VeklJetlnden VDl.)'ete teblll 
edllJnffUr. 

• Nakil vuıta1armm n beyglrlerln .. bir 
lçlllde tecrG'be mabl,.uıtde olarak dol.,tml 
maJ&tl~. 

• tatanbulda Japdaeak p&1'8f11t lruteabdn 
J9rf benO. ~ ~. Ba lfln ltlr' 
atıe )'&pıJmul bramftıtmds.D bugQDlerde 
.,.1r.-~. 

• Yeril talırl1caıarmus mmaıtauı 18 
pl&natdell mWı1ın 111!' kmmr taınamlumuf, 
TtlrkJtUIU ftlo.una iltihak etmlftlr. 

• Surl)'t4ekl 'l'Orldere .,. Tllrklyedekl Bu. 
rtyeuıere alt emJ&k llaklmıdaJd anlqmalarm 
tatblJdndlıD ~ lbUWlarr balJetmek tızere 
BeJrUt& Jklen befet Aalraray& d&ulltlfttlr. 

• ı:.e mmt&Jrsl!Dda ttıtun p1,.... bara. 
ntıemnlftlr. labtlu klSytUııtın ybtlnQ ctU
cmrecek ~. ,,,.ı eıuo kurut L ,....,. .. 

• .AnbnMI& lıahman UmU mtldtırQ Raa.. 
f, denizbUkm t911sl etntmda teıJıu1er J&P 
m&Jıt&dJr, 

• Ka&rlf veklletbdD Defl'l)'&t& yardım 
~ atın almaJl lralııul •ttltt Jdt&plarm U.. 
tHI Wvtp edllmlftlr. 

• LCDebursu b&klm muavlDUllae Denll!I 
mQdcSelumuml m11&Y!nl Ane Kadriye, Anka. 
n b&JdJa muavlnttttu Jnıkuk mezuıılarmds.D 
Hikmet, Alyon aza muavlnlllfne hukuk me.. 
sunl&rm~ Mabmiıt taybı edllmtılerdlr. 

• Cumhurt:v-t bayramında lfçllerlDe tam 
ıtlDJGk "Nrllli19D lf ;yerleri t.blt edllmlf. 
tir. Bunlar, JIS.mmt takibat J&Pdmak tlsere 
... ,..,. wrDeceklerdlr. 

• ~ ufalt 70l lnpatma D1lamD 
on beflnde 1ıqlanaeaktır. 

• J'atlbde çarpınb& ea4deabıde Kovlcıde.. 
de .,..unm anumcla bir puk ballçelll JL 
pdm .. brutaftm1DU1t11. 

• Ruatblılae m04DrQ l'atlD llerlbıe llL 
Dllftlr. 

(Ü.ıyanı l ncide) 
ıiıleri arasından ıörününce Sirke
ci nbbmı üzerinde. bir harekettir 
batıöaterdi: 

Anasını, babasını, aevıiliaini ia
tikbal edecekler araıındaynn. Ben 
de iki aene evvel macerası, dille
re destan olan Melekzad isminde
ki ıenç kızı bekliyordum. Benim 
gibi okuyucular da hatırlarlar ki, 
Şitlide oturan bu ıenç kız küçük 
yapnberi erkek elbiaeti ıiydiii-1 ni ıöylemitti. Ko1Df111anndan bir 
kadınla aevi~if, atk maceralan 
ıeçirmit, niıanlanmıf, fakat ken· 
diainin kız olduiu anlqıbnca bu 
macera yanda kalmıtb. 

it mahkemeye akıetmif, ıün
lerce Melelaad yahut erkek kıya
fetine ıöre aldıiı iami ile Bay Ke
nan ile 18riifmek için peıinden 
koflllUf ve ıüç halle resmini alıp 
konupbilmit\ik. 

Ayni kızın lzmire kadar ıidip 
bir atk macerası daha ıeçirmeıi 
hakikaten çok enteresandı. Ken
diai belki otelde tanınmasa idi ev· 
lenip halayı ıeyahatine çıkacak
b? 

Vapur kıç taraf'(All Sirkeci nh
tmıına yanaıınca, bir sandalla va
pura ıeçtim. Tıklım bklım dolu 
vapurda Melekzadı arayordum. 
Yok, yok... , 

Artık ümidimi keamif, ilkele 
merdiveni bapada 'beklemeye ka· 
rar vermitlim. Foto Cemal' in beni 
çaiırdıiını itittim. Sesin ıeldiii 
taraf vapurun üst güver\etinde, 
arka tarafta. Oraya gidince ıiper 
'bir yerde evvelce tamttığım Me
lebadı ıiı.ımit buldum. Yavqça 
ıöyle dedi: 

- Rica ede~ Ortabiı tellfa 
vermeyiniz. Resminizi çekin. Sual 
ıorun. Cevap verecejim. 

Hayret! iki ıene evvel köte bu· 
na muhitinde tanmM!f iki romancı olJ .......... ._.__._ ... __ ..... .__..-ı_ .......... _ _.._ .... ________ _._ .... ...,_...-._ ... ___ I 
muı ve Erikanm 'kocam tarafmdan s,,.,gı ımt HtllrAW 1aayatfcl ~ Edebi Roman: aı Gitta, eu muka~lede bulundu: 
böyle wçlar itlencliğinden behsetme 'le biJ' MJ .,_. tnlfCh Wr O tJ&uoC. - Kahvaltmm getirilmestnı lstedi-
ei &layiaiyle 'bütün 'Avuaturya. me Z6t1i ~k, QUfatlııa ~At- SEV G ·• • fim zaman, çmgıralı çalarım! 
nk içindedir. M.bkemeniıı vereceii 11iis Mg apacsM'fh. Ofta, o tIMg- 1 Gitta, acı veren bir hJsle kıvrandı .• 
Uran Alnmzbkla beklemektedir. ,... .. .,._ ~ Gttta, uyan 1 n c a • • Hana Georg, kendiaiyle birlikte kah· 
l Mulıammed Eeab 'bir çok büyült a cfaltla• •fflftoelerW top""""'lt valtr etmek istemiyordu! Yatağmdan 
Clamlarm roman teklindeki hayatJan · dneıcK..... DQffltltlMYf tlaldl. Y•zan 1 Maks El fırladı, bir penıvara bUrUııdtı ve odanm, 
m yumakla methurclur ve 'bugün 11W '"il. imam 1&1· tmeftU9 etti. Kalbi, daha l&kin atmap ormanın göründtlitl pencerelerinden bl-
Mmolinlnin bir hayatmı hamlamak detrn en )'IUmet dareoelerbıe ucarmü koyuldu. Ruhuna, dJprdakl, mukaddes rinin perdelerini çekti. Karla &ttlltı 
IM!ır. ' iktldarmd&ya, leVlicle al4aDJr da in- tabiattaki bllyDk dkbdan bir nefha ağaç gövdeleri ve çalıbtlar, tekerle 
, Km -""ımede ne '5,or? anı~ izt.lraplarm tıı Jraranbk lirdi. Havayı cileJ'lerine derin derin kaplanmq gibi parıldıyordu; ve arada 

:viyana hukuk ırıahkenıeainde 'inu uçuramlanDa fırlata gerdtlr! Bana gekerek w apl •m•nda lggekieiyle, bir çam dalı yukarıya dofru gerlllp 
liakemeli '-tJayan bJ bc:lm tarafm Gecq, onu •YiJUr«u.- B&ttl fbad1 pencereyi tekrar kapadı ve yatak oda.. JeV1eY9ftk beyu )'Wdbıden Jmrtulu -
mn kocuı aleyhine açl)nuf batan tdle ..... Gttta. bunu iyice hlaaediyordu. ama. gttU. yordu. Eü1 BW' hendefinden yukarıya 
ma davumda, Loa Anjeleate hulu Demin o kadar hqyratca dawanmuı Hayretle. karyolanm ya.nmda duran dolru köDalmıt olan muazzam bir 
ban Erikayı Viyana avubtlanndan lrendlıinln muka.bll 1evgl ı~ · ufak bir muanm U.ttlndeld zarif bir çam atacı Ur.erinde, _pencerenin ta ya
Dr. F..d.ai'd F ripver, temlil etmekte abdn delikanlıya ne deıacede lltlnp vuoda, bir demet ,Ol HCJU. Bu çiçekle nmd& bir çift, kut. cmı cm1 ötnterek 
Clr. Kadm, bilvuıta davamu töyle verdiiine bir delildL Ve lreadllinl. ren- • .ı&mı, kendlltne kim '6ndermitti ?. ve apmı kabuklarmdakl her yarığın 
anlatıyor: cfde edflmJt h1-tmette de, dellbnh, Ba kimle, yabm HU8 Gecq olabilir· arumı pgaıarile a.rqtıra a.raetrra 

- Kocam lüddete kapıldı mı. müt her hal"-' hakbJdı. Lbıbet.e ~il dl! Gltta, telMQrUnden pime gnsyq. clmn.utlk yapıyorlardı! Bu. lfiUlen 
hiftirJ Bu yüzden 'bana bir hayli azap IÖZler, onda De kadar der1a JU&lu' aç- lan ~ perdeleyerek, vuodaki biricik f8Y, görillen biricik mahlt\ktu. 
çektirdi. Fakat bu yetİ§lniyormUf gi mıetr. kim bilir! Oftta, Jrend1 bndfainl gWlen dolnı lfildi. Ne gtllel kokuyor- . Gitta, ormanm bu minik sakinlerini gö 
Y. üatelik acaip Mr huyu da vardır. muvahue edJ1Q1", ilam ~ apa,. lardı; ne 8flD& w ne lçb&yıltıa! rUn.ce 11evincll! 
Bana lfkence v. a. mevzulu korku çık ve cto.dotra ıro,..-ımam daha Gitta, ;yavaş yavat soyundu ve yattı. Kahvaltıdan sonra dalın berine do-
hik&yeleri anlatmaktan deh,etli zevk yerinde oldufa neUceRne vanyordu. O Geaçlilı .,. J'Ol'IUDluk. ona çarçabuk muz etinden bir parça yerleetinll ve a.. 
duyar. Müballiah bir aurette anlatb mnaa ,._.. oı•ata mütubU J'D'ttı- blltUn kederini, biltilll lfinlll lztirabmı kıllı kufCUklarm bunu hemencecik ket 
iı 'bu hikayeleri dinlemem i~n beni ima pi1111udı. O mMt1l1llı ı&ıc1&r1ey. rUyuu: mipı Jllllıl bir uykuya dalıı - f edorek, iftahla didiklemelerinl tebes-
zorlar. lı hu kadarla da kalmadı. Git dl, eimdl her ikisi de bu IODlul eleme Ja, unutturdu! 11Umle 118YJ'9til! 
gide kat bt herbatlqtı. Beni ölüm uframayacaldardıl teap~ tıtırdablmUI, genç kadım Bu, Glttanm Vaytenek pt:Olundaki 
korkU8UDa airattr. Çünkü. geçirdiği Gitta. 1e11deliyerek hltıakbn ..,.. uf8!Mhrdl. Gltta, yut.ıklar tlrıerinde ilk u.bahıydı ! 
bir hiddet buhranı ırraamda, kaptığı. nıldu. Etra!mı tam bJr dktn ~- kalkındı. önce, nerede bulundufuııu Gtlnler, kemirici bir yeknesaklrlda, 
rovelYerle etrafa aaldırdı. FJinden ıi du. Koca bina lçerlllncle, a.nkt caıılı anhy&mach. L&khı, haldkatln ytUril, ay- biribtrlnl takip eUL Kan, koca, birf
Wu almak. çok zorlukla kabil olabil tek kimse yoktu. Oitta, 111tı .rıncıtırdU. nı hısla tekrar tızerinde afırlaştı. tçt birlerini Bade bqbca yemek vakltleri
di. Bu arada beni ölümle tehdit etti! lhUmal yan karanlıkta ıbüderi bira& menpneyte 11JaebnlmıfCUI!la bir duy ne görllyorlardı. Hau Georg, gllndttz.. 

Ben, muharrir Röne Fülöp Miller yabprdı. tık devreatndekt aym hlW gayla, lealtntU: leri çiftlik iflerll! metgnl oluyor ve ak-
le yalanda tanqtun. AraımzclalU ala tekli,.. Otomobille P~• de bulat- - Kim o! pm yemeklerinden sonra da, dalma 
kaya, kocam talwnmül etti. Fakat, lar araamdan bakan bfW, gÖldeıı Jdy. - Benlm, Mariye! dairesine çeklllyordu. 
bncliıini terkedince, benden inb"kam bolmak bere)'dı. Çam ormamuı ta - Girhüı! Bu bir teviye ve teeelllliz gUııterden 
~hevesine kapıijı. iğrenç bir da Uatttne inmiftl; onda dıavbn, Kıs, içeriye ılrdl: birinde, Gltta, kendi oturma odamda 
taun dedikodular yaptı, bunları etra aynlmakt& olan Jm.,,eıp, pencereden - Sahahlar hayn' oı.un, muht.erem oturuyordu. Sobadaki odunlar, hafif 
fa yaydı. Amerikndaki ebeveynime iğrt btr eetilcle içeriye c!tttUyordu. Madam! Kahvaltıyı getireyim mi? hant yanarken, çıtırdıyordu. Eğer men 
müWü olmak üzere ıeyahate çıkma Yıldlzlarm berrak a6rilndDll muJı. Muhterem aevclnlz, yalnız bqma kah- hus anlaşamamazlık kan, koca. araam
IDID öntıne ıecmek makaadiyle, Viya teoem pceydL Gitta, CllDI acarü. • valtı e~ek arzusunda bulundufunuzu da blr duvar Y,Uklleltmeseydl, timdi ne 
nadaki muhtelif kon10loalara bq vur tue, toprak kokan havayı, tepellkle, 116yled1! ( Arhaıı """) 

cak ıazeteeilerden ~ 
zad timdi ne kadar ftJ ~ --·--· 
nia\i. Arkaaında ne 
ayni renkte kravat v~_ ·~ 
Batında koyu il'"':. 
ppka... Ayağında ,ıctl i/I 
ııkarpinler ••• Ne kadar 
mis bir ıenç. .. ....-4 
Reıim çekildikten .,,,,,.~ 

ıiyle ıöyle knnuttuıll =.LI 

- Bayan! Bu ıefePJ 
zı anlatın bakalım? • flll. 

Taaccüple ıözleriJll 
verdi: 

- Ne macerası! Ben 
lan geçirmedim ••• 

- O halde lzmire tt8 
nn? 

- lzmir fuannı çok 
mittim. Atladım vapuı:9' 
nü lzmire vardım ... Dır 
de kaldıktan ıonra u. (d 
bam olan Kezbana mı .. 
karar verdim. Kemal 
ruyordu. Oraya ıittİlll• 811 
kadar da oturdum... I 

- Bu kızla ıevitiP 
\ılınız, otelde t~ 
tarafından hakkımzda 
pıldıiı yazıldı. Bunlar• 
niz? 

- Zabıta tarafmdan 
pıldı. Fakat bunun s~ 
kiğıdunm üzerimde o 
Sorıuya da birisinin i 
olduğu muhakJcaktır. N 
dmu ilterlerte lıtanbuld 
te'bileceiimi ıöyledim· 
bir hareketim, &ir ıuçUlll 
Serbest bırakıldım. 

- Kezbanın 200 liral 
ruz tekilde bir tayiadan 
yor. 

- Böyle bir teY yoktllt 
Hem benim ailem rıaru 
bir aile delildir ki... P 
yacım olsun. 

- Kezban nasıl bir .-dl. 
- Uzunca boylu, l&J"ar"" · 

yapılıdır. 
- Onunla maceramı 
- Kezban Konya JoS 

mektebinden mezundur• 
••yani ilk ıöz atrumı 
arkadqıdır ve ,ayni ..-• 
ten mezun olmuttur. Bit 
det lıtanbulcla bize ~ 
oturdu. Sık ıık kon 
Tabii uzaktan akraba cı. 
abbaplıjmuz daha u1o I" 

- Nip.n)andıimız • 
leniyor-

- Böyle bir ter de~ 
dır billahi? Nasıl olur 
ben •ize bir feY aöyli 
neden benimle ba bdat 
oluyonunm. la'canbalda 
mette ve Ortaköyde de 
aeai ile ıezen cenç ~ 
ru da onlan bulup .. 
ceralarnu Y&7JID da ftirll~ 

- Erkek luyafetindeJl 
rak hayle ıesc:liiinize 
iaminizden hotlamyor 

- Ben zaten Mel 
kullanmıyordum iri ••• 
kullanırım daima ... 

- Hiç kadm elbbeaİ 
mi? 

- Şimdiye kadar natil 
Bundan ıonra da aiymi 

- Peki, Bay Kenan 1 
ye niyetiniz yok ma 7 

- Bilmiyonnn. 
- Böyle 'bir ~e kari". 

niz kadım mı, erkeİi od 
decekıinizT • 

- Bilmiyorum. 
- Tutacafmız meslel' 

da bir kararınız var mı? 
- Yok henüs 1 Çünkii 
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Zehirligaz kursları 
mecburi 

1 ran esirleri 

PAHALAR 
• Sterllil 

•Dolar 
•Frank 
•Liret 
• Belçika Fr. 

t.2J.-
1~7-

t!3-
lH
b4-
2S-

Pezeta 
•Mark 
•zıou 
0 Peııgo 

29 :>() -

2~60-
<15,-

14 -
02 -

Devam etmeyenlerden para 
cezası alınacak 

• Ley 
• Draharl 

1
' ı~tılskız askerleri şehirde sar

ei.,,1, 2
1 Yapmağa başlamışlardı 

~e . :ıı~ tıı. O Yat ki • 

• lavtçre Fr. 
•Leva 
·Florin 
• .Kroı:ıf,;ek. 
• Şilln AVUb 

t.8u. -
~3 -
70.
M-
:l3-

• Dtııar 
Yen 

•Kron laveç 
• Altın 

• Banknot 

s~ -
l080 -
:l6S -

--- Ç ..:. K L E R ----• 

elb d0ı •ktar1 ... d a. 1 hır revir \'e lü-
gtıı • •• a ıl • le~ 1 

Q t. ıı1araı . aç Vardır. Buruı-
rıı~· anı id d' "'Ilı ·k are e ıyor. Has-,, "' ınıı~ as erle . . 

~•t,. rı .. 1 /IJerı ır" rırnıze yapılan ih-
"' • • ~ ıı ,.,ıı~te · ı- 1 1 ' k ta J;aı-r]j. rı ıyor. da re heye-

~- lltııah 1 } anlık eden dört bö.. a· •ı( an} 
~e i!aj 

1
• 

1 rı:ı1la h" arı hu binada otur-
t~· fttdı. ~:f 1

1
r de kü~ük Rum kj-

.ıY . •ırıl' • ır er ~ l' b . ,.w Q~ h· •~tirak e e ıp tuacla dıni 
lııııı11cl lrı kad derlı-r. Rus asker
''r. p a 1lrıla~ın akrıhr. Adanın ~imal 

ıık , a 'Pr} • • 1 'k t~ a.t h' le~tı~ıne ma 1 -
· tııeı . '" rıöh t • k 1 ·:ı." "rıtıt' " "• ordonu şe 1-
t l't'ı~ lllani ol d s·· .. t • rıl uyor u. oz u· 

~taır'tıı g~ h7.ahitlt>r ise adanın 
if.~ıe ıiı-d" 

1
e İlirler .. ... e - e\· 

tel "11eha
1
• ,erde yahud otellerde . eıı r.e.,. İd • 

lttıi~ f'lıl)hil ; are onlara la-
l t: rılrlu:; Yeyı Veriyor. Ve zabit· 

• uıodn °2.3 - • Viya.na <'1()2' kii biz de onları ölümden kurt.aran i" J 
• Nevyortı l•,-;;ıı:> • iıl.adrto ı.ı 6u 

bir ameliyat yaptığımız zaman üstadı- •Parti ııs 57:3.> • ~rUıı ı. us 
mız Ambrunaz Parenin dediği gibi: • M.na.oo tö 10:;2:; • v....,nı t.20 

- Ben tedavi ettim. A ilah iyi etti 

1 

• Brtlk.Sel -ı 70 • BurtapeJu 4.0064: 
• Atl.U ·7 ~ • BU.krfll 107 ö3.JJ ıieınez miyiz .• , , 
• c.-.neYn 3 ~ıs\ • Bet~ lS4 4:>S 

tstanbnlda bulunan Fransız asker-1 • aoıya ~4 t 25 • Yokotıam.1 ıı.7~30 
feri taşkmhkları çok ileri götürmüş- • Amı<tert11loı ı 442:> • Moakova ı!3 717.; 
(erdi. Kaclmlara tasallut ediyor. evler • Pra~ :?2.6~:.ı7 • Stokb1Jlm 3,0 82 

basıyor. meyhanrlerıle rezalet çıka - ı---- a::. S H A M 

rıvorlarılr. ış Ban.kası u EOI Şlr. H1tyny -

Ru hal. tahammül edilmez derece- Anad•>•0 :.~so • <,;ımen\O 1105 
yi bulunca şikayet t-dildi. Fransa hü- ReJI 1 GO Merkaz Rıı.nk us 2 

k "' . t b ld h l k stl:<razla ı - a.1vmer -lımetı stan u a u unan nman-
dana nygunsnz hare~ctleri ~iirülen as-1 
kerlerin şiddetle rezalandırılnıasını 
bilclirdi . 

• 1933 1 .,Hnr 1 

• • • 'ı 14 9.3 
• • • • u 14 

• • • m ıs.ıo 

• ErgenJ lsUk. 
s F;m.ırum 

• lsUk Dat•m 

10075 
l:'HıO 

ıtlell:trtk 

rrıuı:ı .. , 
Rtbtım 

• Ao.uıoıo t 
ıuıadoıu a 
"'nıu1olıı W 
MUmesmı A 

4.010 
.fO 10 
4006 
40 lO 

Kaymakamlar dün vilayette vali 
muavini Bay Hidayetin başkanlığın
da bir toplantı yaparak hll ayın orta· 
smda açılacak zehirli gaz kursları et
rafında görüşmüşlerdir. Her kazada 
müteaddit kurslar açılması buralarda 
beledıye ve hükumet doktorları ile 
zehirli gaz kursundan diplomalı lic:e 
mualJimlerinin öğretmenlik yapmala
n kararlaşınıştır. 

Her knrs bir ay sürecek, de,·am e
denlere mezuniyet vesikas1 verilecek
tir. Bundan sonra ikinci kurs açıla -
caktır. Yakında mahalle miimeı:ısiJle
ri ve hekçilcr her evi clola~arak vila
yetçe basılan beyannameleri aile reis
lerint~ imza ,.ttireceklerdir. Beyanna
meyi imza edenler kursa mecburi su
rette devam edecek·, her ders günü yok 
lama yapılacaktır. Kursa devam etmi

yenlerden 5 Jiradan 25 liraya kadar 
para cezası alınacaktır. 

Tedrisata 15 ikincite~rin pazartesi 

günü heryerde birden başlanacaktır. t t:tııı k ,u Ve,.lı 'f 
!~~ ~··" te~j ı e günd~ J ,5 ta· 
G(t \lnU\ 'larb .• 

1
Hiikümet bundan 

Divanıharbin hu ~ihi askerlerden 
ne kadarnu cezahmdırdı~ı hizre nıa· 
lum ıfoğildir· Yalnırr. ''C~ridei Hava
dis .• ~azete.,inffe "Ralnalive ita olu- ---------------1------------~-----------------
nan iumalin snretiitir.,, ctive hir <le- Zah;re Borsası Müze fotoğraf atelgesi ~ ~re 'k ıt f' 100 l k tQ1h ı i rtı• • re ~ram ı vr. 

l-,.llı "rle :ıııı/~h V«>trnektedir. Rü· 
. r:tk akıını h~t er <Hirt tanedir· fki

ı ate""' • •ri51• h' h b' .. t•;11 • 11 ka ın a~r vt- ırısı 
~d tııjl fllanrdır Kü ük" -a~llı 11.tarr 60 . r. za 
( v a tran dtr. Rus efradına 

t ~ erİlt>.• !1tlara . 'Jd ..... ih. 'I ıı ,d .. ·•ıışti 7 \ erı ıgı g ı 
.~Ilı 111"ord~· '\ enıek ha~ üzerine 

tsı" 1 rıatar ~lrkakat or.1 ımn bü.yiik 
1 tııaı kate almak ıcap 
t • ad 1ar arıı l 

L\l~ti 'tıır. h·:ırrnın midesi hol ha
~ı \il"~ .ıına ı 

"ti\ ı.) g ena eyh Fransız as-
tııı ~ bit ~·~arn ekmek Verilirken 
h.~ ~ tıır. ~ 1 0

• eknıek ' 'erilmesi i-
·••4 h· \(l, l t'h 
Ier L1:t\ l'iın h § 1 a~ınm hu icaha-
~1/ııQ~ ~;ııile a~tal1anelerde <le gör 

111 •
4 \·~ 1 ~t ~aleylı onhr hizim mi] 

r!or. ~ ~ \'a arından Fazla sa~lam 
u~ı ıı "tınek • • d k 1 1~. e"<:eg· ~İrJ . ıztırarrn a a r 

fa ce7a gören a"kerl<'rin l!s.tes>ni gör- k " 
d 5 • 11 • 93 7 As. en müze karşısında bulunan 
iim. Bu lİ<:t{'flt- Sarl aıhnda hir a!!ke- bulunan eski Fodula fırınları tamir 

rin Jı;f'f"P. ba:zı vcrlt>ri kırarak ~irkate Buğday yumuşak 6 5 6 12,, edilmektedir. Bu fırınların bir kısmı 
•• • Arpa Anadol ( 12 

rur et Ptti~inden aE-KerJikten tardedi- Bakla , 
7 

geçen yıl tamir edilmiş ve müzenin 
lerek yirmi sene pr:mgava konulduğu. Çavdar t 30 kimya laboratuvarı olarak kuUanıl 
Klod admda bir askP.rİn mevhane<le Mısır san , 3 4 17.rı maya başlanmıştı". 
sarlıo~ olduktan ı:onra parmı~r ver - Yulaf 327,5 Bu yıl tamir edilen ikinci kısım da 
meden ~anı tn~1 .. clan hP.~ seneye malı Keten tohumu 10 l5 fotoğraf ateölyesi olarak kullanıla 
k .. ı·ıJ b' Nohut 6 5 

11m euı uiği, Lüi Hanri aclmda tr caktır. 
Susam 16 20 16 35 

çavu~un silahlı arkada~ları ile ev ha- Peynir beyaz 3~ 15 36 5 
~arak soymak istediğinden askerlikten 

tarde<lilerek virmi sene pran~aya ko
nuldn~u. bunlardan hnlka Vandler 
adında bir neferin iki sene. Hipolid a
dınıh hir neferin hP~ ı:ıcneve: mahkum 
eclilcliği. Rrazan adm<la ıkinci ıımıf 
süvari neferinin ac:kerlikten tardedile-

GELEN G 1 DEN 
Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Fasulye 
Yula! 
.Mısır 

Z. yağ 
Un 
!ç ceviz 

359 
75 

Ton Arpa. 
., Nohut 

60 .. Bakla 
133,1/2 " tc; fındık 
160 .. Afyon 

715 .. 1ç ceviz 
24,l/2 " ,, badem 
44,1/2 
9,1/4 Tiftik 

832 Ton 
152,1/2 .. 
25 .. 
15 .. 

2,1/4 •• 
1,1/2 .. 
1,1/, .. 

S,1/4 ,. 

Opera okuluna alınacak 
talebeler 

Opera okuluna yurdun her yanın 
dan kız ve ei'k1ek: taleoe a mması için 
:kültür bakanlığı genel ispelüerlf<ri 
bir toplantı yaparak'. bu mevzu etra 
fmda görüşmüşlerdir . 

\ "6'J.11 ' I • • ' 

~ 

Gelecek ve gide-
cek vapurlar 

Bugiin limanrmrzdan 
vapurlar ~unJardır: 
Saat Vapurun ismi 
20 Bartın 

20 Bursa 

15 lZmir 
Bugiin 1imaıw.m_za 

vapurlar ~unlardır: 
10 Antalya 
6.30 Bursa 

.., 
gidecek olan 

Gittiği yol 
Mersin 
Bandırma 

İzmir 
gelecek ola 

,r."'· .· ,,· -. .... , . l: . . 'fS./· .. 

'1
1ttı i~· 1lıi t erı sakin adamlardır. 
d· ~•ıı Qastal d . 

''ıı. ~ f>IJla 1anem e tedavı et-
d eıj h· lıs ~ h~ biraz te~ebhu ede -

rek yirmi sene prangaya konulduğu, 
Gotye a:imda hir nefrrin heş • .Tan Ra
tiııı adlı Mr nt>f erin iki. F.rnecf Nikolı:ı 
admrla hir neferin beş. Jan J\T:ıri aff
h neferin be~ • .Tozet aıJlı hir neferin 
iki ve .leno adlı bir neferin askerlik
ten tardcdilerek heıı @eneye mahkt1nı 
edildiği yazılmaktadır. 

111111111111111 
btn.nbul BelediyesL 
şehir Tiyatroları 

Genel ispekterler teftiş edecekleri 
vilayetlerin lise ve orta okullannda 
bu işe girmek İ::;teycnleri kayit ve 
kabul için lazım gelen teşebbüslerde GUmrUk 
bulunacaklardır. 

mlifeltlşllkleTlnd 

• lf a. ıtl • 
·~~~~ti 11lı~il . erınin tal!!iJ ve ter-

' ~~ltıiş, ~I' hiJ~k~ ni!!hetlc yüksek ise 
~ıt l~t~ eıı ıı~ ~ ts <lünyanm en a::ı, iş-
"' fi ı~ t1tıı 11 ııh1~k· edeni ma1ıluklamlır. 

~~r. \·c}Je ~ale .
1
1 hi~~iyat pek azdır .. ( A rkmıı ı•ar) 

lllJ~'ı 
11111111~ 

saat 20,30 da 
(İspanyol tınııçelt"rindl.') 

3 perde. Yazan: Joze 
FeUngadtna. TUrltçesi: 

M. Feridun. 

P. T. T. da 
Ankara, 4 (Telefonla) - Açı 

bulunan Gümrük ve inhisarlar V 
Ankara, 4 (Telefonla) _ Mün- kaleti dördüncü sınıf müfettitli 

hal bulunan Tokat P. T. T. müdür- )erine müfel'Lİ! muavinlerinde 
lüğüne Seyhan P. T. T. müdür mu- Basri Bora, Reşat Girişmen, A 

~~ 111s 1 e k 1 'k ~~' \te d tl h· . Jle • a a a1arı yok-
OPEL.~ _. avinlerinden Sakıp naklen tayin met E,inkoras, Mithat lnceoğl 

Saat 20,30 da Ateşböccg-ı. 4 perde. Komedi edilmiştir. terfian tayin edilmi!lerdir. Teşek li il r 11- tıı~ tty<ttl:ırrı a$kerler az düşü-
~ ~i~. tahatıı l' \'e fiziki mezahime Kısa süren bir kalp hastn.Iığı ile çok 

~M:~~~~~:K~~.~ar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tj 
'.;tinlcrl saat 115,30 da. matine. 

"1it~ıJ1 kadıır rrıuı ederler· genç yaşta hayata gözler•ni kapıyan 
b •l' ~Us • • üb• • 

ÇOCUK TİYATROSU Göı üp düşündükçe: 
ı,~ lltı] 11 Yaptıtıı C$ırıne m ım a- Güzin Belger'in gerek cenazesinde bu. 

Cumartesi. Çarşamba saat H te Lafonterı 
Baba. Yazan: Ekrem Reşit. Müzik: Cemnl 

Reş!~. ~ 11ıı t'ltı ~o'" · lunma.k, gerek biz.zat, telgraf ve mek_ 
l~r~~l'ııı~tııı, \·e ~ l"ransız silahları ile tupla biz' ere teEelli \•ermek suretile 

ır. ş olııt-ak ranıuz elleri ile teda- acımıza iş~irak eden akraba ve dostla_ ERTUORUL SADt TEK 

Çağımızın Zaloğlu Rüstemleri 
~.f'f'ık. Yurtlanna dönecek· rımı:ın ve hastalığı sırasında yüksek ···ATn<>SU AKSAR.AYDA 

lrJ •ıık ih ted . . Kn.mm-
YAZAN: s. Gezgin 

• dıt ~re 1 ')'ad ed timam~arını esirgemiyerek avısı- Bu gece - T "F d 
rl' ~ · ~" ~llt~1 h·· en kimselerdir. A • ne gayret eden kıymetli d;>ktorlarıını- Pazartesi ak§amı Kadı aın ir evs1,, nin coşkun haya 

~'-' l\d•]' u, ... k köy-SUreyya slnema Ji r k b' da Z 
~ l~l~ ~ ı ~l'İne . u. hürmet]eri nr ?.a ayrı ayrı teşekkür borct'ınuzu ifaya amda.: -Erkelder K1r ne ayı ır asrr yaşıyoruz. a 

J'~' J'at t ahl'J,, 1Ytlik edenlere min- büyill" acımız ma"nı· oldugvurıdan bu hu.. loğlu Rüstem, onun sdllsuz deha şen 
J , •j~)· Otı-,.ı -.!', ·l'f • ~ kından Sonra Azarlar.. l'kl . l b d d ... 
• ...ı ~· gq ·ı ~an . ıce vak alar onlım susta sayın gazetenlzin ~avassutunu ı erıy e par par Yanan aşın a og 

ır. t 11 ~· 1 
e ·· el •mi · 1 b" dı'lerjz muştu. Kırk batmanlık ag"' ır gürzü, 

..et 1ı qı· ·lt~d 0Pttıi: l .ıçten ge en ır 
-;wıı: ~l'ı... .. ~ 'i§ e J Eşı· G u·· n ı u·· k kırk kolaçlık korkunç kılıcı, ke::ıkin u ir_'i ıtıı;'ııl!tı İtı.lti~ r ır. Ruslar da dini Babası ~ ~ 
.JlYı!oJ I~ ~ltırıı:" l'l.aı;i~;r . etmiştir. Beşeri Adana tütün fabrik/ı.sı Di.J Tabibi y o cu bulutlar içinde kaybolan uzun 
el'eıp~ ~r-~llt)t\lıır eih~ .. , roktur. DualarmJ Müdürü Halit Tuğlu Adli Belger ' R AD mızrağı ile tozu dumana katan bu 
f,t·~ ~n l~r, ~I'. Ali 

1 
hırtaknn selamlar- -...,.------------- I kahramanın babası odur. Pencesinde 

jj1 hııı~."'"drt-. ala karşı büyük ifr A llın nekadar üh se- Programı filler inler, ejderhaların be1leri bükü 
'. i ~ '."- b_ erşeyi ona bağlarlar Y Öğle neşriyatı: saa.t: 12,so Pıa.kla Türk )ür, timsahlar kıvranır. 

~•JY..ı liıı· ('·I\ A [ecek? musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Muhtelif pllk Bı·n yıldır, bu eseri, mübalagw anın 
"" !j 1ll b •ılI"h n 1 t s ~- f g~ ll ,.... .. 1lll iy• • H .. eşr ya r. H on. H J eli t N d w da e ~ \~r. n ··•da Al ıyım... er soz- Dün lstanbul para borsasında bi Akşam neşriyatı: saat 18,30 PIAkla. dans ima ayası. Y~ anmz. e ogu. • 
ti~ )~. "1tda laha şükür keJime· rinci tertip Türk borcu tahvilleri musiki.::ıl. 19 Osman Pehlivan taratından hallt ne batıda bır eşı daha yoktur. Omıru 
J~ }Qll}'j • Pek 11aklic1ırlar. Çün- ) 4.95 ten muamele görmüş, ikinci §arkzları. 19,30 Kon!erans: Doktor Selim sun "Olemps,. den indirdiği ilahlar bi 

,.. 1 Ilı.~.' ~ııı,...._ " bo h ·ı Ahnıet: ba.stalıklara dayanan ve dayanam'.l le, bunun yanında çocuk oyuncağı 
,. / Qll'. --..ıaf'h ve üçüncü tertip Türk rcu ta vı yan tnsanın.r ve ademi tahammUIUn sebepleri. k l l 

ı' ~l.ı tı., 1~ b .. ı 1 lise mezunu- lcrı' u'" zerı'ne hı'ç bı'r muamele olma 20 s di ta at d TU k a ır ar. 
11 ~ ı;. , .. a ... a · ve arka.do.şiarı r m an r mu l l l "T nun yaratttgı"' 

İf il? ~-:ı ~l cagun her halde... mıştır. siklsi ve halk oarkıları. 20 30 ömer Rna tn ta ya 1 asso., 
1 ~ '-~ teranrza ait dava ne Bir lngiliz lirasına dün Merkez ban ratmdan arapça 6öylev. 20,415 Semahat ve "kükremiş Rolan,, nın ise, bunların 

o1i ~.'İl~ ()111.c,L, kası tamfmdan 625 kuruş teshit edil arkacta,ıan tarafmdan TUrk musikisi ve halk arasında adını anmak bile günah o 
ey' ~rv, ...... Qil' ~ .. }tıs: • • Sukut E.'itİ. Artık şarkıları. (Saat ayarr). 21,15 Orkestra. 22,15 lur. 

~ ı ~.. l'" miştir. A · f ı_.:l.ıt t. ~ ~ •onnayın ! d b' I Jans ve borsa h11.bcr:erı ve crtest gUntın Evet alay ettiğimiz, çok çok ince 
·~11 Qll' b fllın Londra borsasında ise ün ır n p:-oıram1. 22,30 PIAkla sololar, opera ve ope bir ülümseme ile hatırladığmuz 
'1t

1 
a.tı İ) a.'ıllu h~tı İyice ... Elinde giliz lirası 148.31 frankta a:ılmış, ret parçaları. 23 Son. ~ . b l 

ll~a. ~ hlfif ~le olmıyan Bay 14 7.44 frankta kapanm!~tır. Dün bu geçmışte, ışte ancak un ar var. 
h'ı~IJ, ı .ı \>a," .... d Çtaeleyen yagmw ur l f k b 'k d h .. k • 13azr semtlerdeki bozuk ve tıkalı lft.ğrm. Hemen hepsi de tertemiz içli, mef 
'I Q .. ""• suret e ran ta ir mı tar a. a yu ı k , d t i t' • t an k ar OKU yaptığ"t için bele iyece emlzlC'ttir - 1 • l • • l d' 
~~~~ a.k,i ç.ı tım. selme kaydedilmiştir. ıecektlr. kure.eştıri mış tıp er ır. 
~~r ~tı h~l>k,~e ~tl~dı. İçeri girer Borsa hariciııde altın dün 1080 • YUk arabalarında yük varken, arabacı- Karanlığ:ı, zülme ,haksızlığa kılıç 
~ ıJ~t 'ı: flr 111 cıkarıp bir e.r:._ rle açılmış, 1051 de kapanmıştn. Bu mn binmesi yasak edilmiştir. Arabaların Ua- 1 sıyırırlar, güçsüzlere siper, zayıflara 

.... tU mu amba ile örtüleceJ{tir.Bu karar llkkA urlar. Öldürürlerken bü 

gesi göze çarpar. Bütün yalçmlıkl 
ile beraber, bunlar, gönül1ere kol 
ca girerler. 

Fakat bugünkü kahramanlar, büf · 
bu eski destan harikalarını · fer 
fersah değil, iklim iklim geçiyorlar 

Hem göğüslerinde parlayan al 
zırhlar, ellerinde tunç mızraklar 
kergedan derisinden kalkanlar y 
ken geçiyorlar. 

Bir tek silah taşıyorlar: Laf: 
buna, isterseniz .. palavra., torpili 
diyebilirsiniz. Ne "Şehname .. 
ne .. llyada ,, da, ne "Nibelünge 
de, hülasa şarkın ve garbrn hiç 
destanında "saat,, , bir zaman ölcü 
olarak küllanılmamıştrr. Niye b~ 
rm hiç birisinde bir kalenin dört 

atte alındığı okunmamıştır. Bugün 
Zaloğlu Rüstemler, hayali mi.ib 
gayı, muhali de geçtiler. 

Sözle, benderler kuruyorlar, la 
.kişverler fethediyorlar. Sazan 
nutuk, bir imparatorluğun taposu 
rine hile geçiyor. Kim derdi, ki 
gün gelecek radyolar, ihtisaslı ru 
rm birer Gev aynası olacak!.. 
mamd· herkes güzel sesli olduğu 
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50 N HABERLER 
1 ISpanya suTarırlda 
ne tehlikeli sahneler 

e(l~·' - .. 

Brüksel Konferansında 

Japon Notasına 
cevap hazırlandı 

Yeni mebus 
namzetleri 
Parti tarafından 

ilan edildi 

_ '(Ostyanı birincide) li olduğunu, göste~~~~ 
de b'ulunan filosuna mensup beş nunla beraber lngıl !Jlı.O 
harp gemisi Gaeteye gelmi§•dr. Bu yadaki İtalyan ve A ııdi ~ ~ t' 
aktam batka Alman gemilerinin nu kırarak yerinde k~ .,. ,o Ilı ki 
de buraya gelmesi ,beklenmekte • · \esis etmek mi istedısı . L~k İçi 
dir. tadır. sı'-et1' ıf .k, b 

Almanların Çıkardıkları Lavoro Fascista ~ ~~~'İn 
Cephane Müsadere Edildi hususta şöyle yazıy.or· ~~ V tı fa 

Cebelüttarık, 5 (A.A.) - Ham- "Eğer lngilterenıll :di~ t IÖyJ 

Çinle Japonyayı uzlaştırmak için 

Ankara 5 (Agma) -Beyazıt sayla 
vı Übeydullah, Kütahya saylavı lb 
rahim Dalkıhcm ölümleri ve Zongul 
dak saylavı Dr. Mitat Altıokun isti 
fası üzerine boşalan Beyazıt saylavlı 
ğma Sıhhiye vekaleti müsteşarı Hü 
samettin Kural, Kütahya saylavlığı 
na başvekalet hususi kalem müdürü 
Vedid Uzgören ve Zonguldak say 
}avlığına eski Erzurum saylavı tarih 
coğrafya öğretmenlerinden Necati 
Güneri Parti genelbaşkurunca parti 
namzedi olarak onaylanmışlardır. 

burgtan Tancaya uğrayarak bu- sa, bu maksadın elde,, 1 "Ati; 
raya gelen Alman "Pasajef,, va- pek az ihtimal vardır· ~ 1Qt 

puru lspanyol asileri için tüfek ve 

. Almanya tavassut mu edecek? 
Paris. 5 (Husu~i) - Brükseldekil 

lliivük Okvanus konferansının bu . -
güı~kü cel .. ~imle konferans reisi Bel
çika hariciye. nazırı B. Spaak Japonya 
ya verilecek cevabın projesini oku -
mu§tur. Cevapta J aponyanm Çin ve 
Brüksel konferansı ile temasa geçmek 
imkanmı müsait bir şekilde karşıla-

14 de Honan . eyaletinin §İmalinde 
mühim bir sevkülcen noktası olan 
~angç şehrini i~gal etmi~lerdir. 

Ta1yuan istikametinde tcnuba doğ
ru ilerleyen Japon yürüyüş kolu 4 
te~rinisani saat 10.30 da Tainıan'm 
40 kilometre şimalinde kain · Wan -
neng~en'i i~gal etmiştir. 

yacağı ümidi izhar edilmektedir· 1 
Konferanstan sonra a~ağıdaki tebliğ 

ne§rcdilmiştir: 
Konferans, Japon hükumetinin Bel 

çilianm davetine verdiği, notaya ce • 
vap vermek'. lüzumunu münaka§a et· 
ıniş ve cevap verilmesi prensip itiba
riyle Jiabul olunmuştur. Konferans 
(lelegeleri bn cevap metni üzerinde 
fikir teatisinde bulunmuşlardır. 
~MANYA TAVASSUT TEKLİFİN-

DE :Mt BULUNDU? 

Taıyuan - Şengting demiryolu u· 
zunluğunda faaJiyette bulunan diğer 
bir Japon yürüyüş kolu da aynı gün 
Taiyuan'm 30 kilometre ş:.ırkmda kain 
Taanşen şehrini i~ga] etmiştir. 

JAPON ASKERLERİNİN 
MİKTARI 

Şangliay, 5 '( A. A·) - Çin hüku
meti namına söz söylemeğe saliihiyet
t~r. bir zat Suçe!l nelırinin cenup sa· 
lıılınde dört hin Japon a~keri bulun· 
duğunu bugün itiraf etmiştir. 

. ~cnebi müşahitler. hu miktarm lia· 
kıkatten c;oJC aş~ğr olduğunu zannet • 
mektedirler. 

Brüksel, 5 '(A.. A.) - Büyük 01'
yanus konferansı cehesinin tatili es
nasmda Çin murahhası h"eyeti namr 
na söz söylerneğe salahiyettar bir zat -------------
Wellington Koonun '.Almanya tarafın 
Cfan yapıldığı söylenen bir tavassut 
teklifinden haberdar olmadıgmı he-

Cumhuriyet Bayramımız 
mtınasebetile 

Y.an etmiştir. 1 

'.ALl\fANYA!fEKZİPEDİYOR Atatu·· rk 
· Berlin, 5 '( A. '.A'. )' - Salahiyettar 

ile 

Devlet reisleri 
arasında 

Teati o lu nan 
te lgraflar 

~man maliafmeri Almanyanm Çin ile 
Japonya araınndabir a assut teşebbü
sünde bulunacab'I hakkında bazı ec
nebi gazeteleri tarafından verilen lia· 
ı>erlerin hiçbir esasa dayanmadığım 
b"eyan etmektedirler. Diğer cihetten 
Berlinin Japon mahf elleri ıiendi ka
naatlerine göre böyle bir müdahalenin 
h'emen lıemen imkansız olduğunu söy· 
Jeınektedirler. .q.. 

Japonya. kendisiyle münaseı>etleri A V U S T U R Y A 
ne kadar dostane olursa olsun lıi~bir 
(]evletin işlerine müdalialesini kabul 
etmive~ektir. 

• ÇtN· SULH İSTİYORMUŞ 
Nankin, 5 (A. A·)' - Japonlar, 

:<;inin sulh talep ettiğini ileri sürerek 
geni§ propaganda yapmakta ve bu su· 
retle diinya efkarıumumiyesini yanlı§ 
lığa sevkf':tmeye c;ah~maktadrr. 
İLANI HARPSiZ HARBİ NİÇİN 

1 TERCİH EDİYORLAR ? 
1 Tokyo, 5 (A. A.) - Hoşi gazetesi
ne göre hükfımet mahfellerinde Çin'e 
ilanr harp etmek temayülleri artmak· 
tadır. 

Bu filiri müdafaa eden hiUiassa 
hahriyedir. Fakat ordu bu fikire mu
arndır. Ordu Çine ilim harp etme
mekle ecnebi memleketlerle ticaret 
yapılmasına ,.e bilhassa bu memle • 
ketlerden harp malzemesi idhal etıne
ğe devam edilebileceğini ümid etmek
tedir. 

Ordu ilanrlıarp etmekle Japonyanm 
liarici münasebetlerinin bir kat daha 
güçle~mesinden endişe etmektedir. 
BİR ADAYI İŞGAL EITİLER 
Şanglıay, 5 (A. A.) - Japon bah· 

riyesi nıımma söz söylem~e salahiyet· 
li bir zat Japon bahriyelilerinin çe
kiang'm cenubunda kain Sençeu li • 
rnanına hakim bir mevkide bulunan 
Yuuan adasını işgal ettiklerini bildir
mektedir· 

JAPONLARI' HAREKATI 
Tokyo, 5 ( A. A.) - Japon kıtaatı 

Juetzes'i işgal ederek şiın:ıli Çin de
miryollarmı baştanha§a ele geçirmiş -
tir. 

Cumhuriyet ilft.nının yıldönümü mii
nasebetiyle, ekselanslarıncLm en sami
mi tebriklerimin ve şahsi saadetleriyle 
memleketlerinin refahı hakkındaki ha
raretli temennilerimin kabulilnü rica 
ederim. 

Ciimmurba§lwnı Milas 
Cumhuriyetin yıldönünıii münasebe

tiyle vaki tebriklerinden dolayı ekse • 
18.nslarma hararetli teşekkür eder ve 
kendilerinden, ea,hsi saadetleriyle A -
vusturyanm refahı hakkındaki samimi 
temennelerimin kabulünü rica. ederim. 

K.ATATVRK 
BELÇİKA 

Ekselanslarına Türk milletinin refah 
ve saadeti hakkındaki hararetli te _ 
mennilerimi an.ederim. 

LEOPOLD 
LUtii.fkar temennilerinden dolayıma

jestelerine samimi surette teşekkUr 
ederim. 

K.ATAXÜRK 
BULGARİSTAN 

Türk milli bayramı münasebetiyle 
ekselanslarına en samimi tebriklerimi 
ve şahsi saadetleriyle Türkiyenin refa
hı hakkındaki hararetli temennilerimi 
arz.ederek en iyi dostluk hissiyatımı te
yid eylerim. 

r"' 

BORIS 
Cumhuriyetin )',Id<JnümU münasebe

tiyle majesteleri tarafından vaki te • 
mennilerden dolayı pek mütehassis o
larak kendilerinden en iyi dostluk hissi 
yatımı teyld etmekle beraber, şahsi 
saadetleri ve Bulgaristanın refahı hak
kmdaki samimi temennilerimin kabu
lünü rica ederim. 

K.ATATÜRK Pekin - Hankov hattı iizerinde 
Chnııgthe"yi zaptetmişler Ye Tsinan - Ç l N 
fu'nun yakinlcrine vanm,lardır. Milli bayram müna.qebetiyle, ekse • 

Tokyo. 5 (A. A.) -Tehli~: lanslarma gerek kendi adnna ve gerek 
Şimali Çinde Pekin - Hankov de- . Çin milleti adına şahsi saadetleri ve 

rniryolu uzunluğunca faaliyette bulu· ı Türkiye cumhuriyetinin refahı hak -
nan Japon krt'alnn 4 tf!~t·1nic:ıni c:rnt krndaki samimt temennilerimi ru7.ede-

Sayın seçicilere bildirlr ve ilan ede 
rim. • 

C. H. P. Genel Başkan Vekili 
Celal Bayar 

Hariciye siyasi 
müsteşarı 

Pazartesi gUnU Hatay•a 
Gidiyor 

Ankara 5 (Telefonla) - Harici 
ye vekaleti aiyasi müsteŞan B. Nu 
man Menemencioğlu ve başkanlığın 
daki h~yet, Hataya gitmek üzere, 
şehrim1zden önümüzdeki pazartesi 
günü 'hareket edecektir. 

B. Menemencioğlunun bu ziyare 
ti Fransız Yüksek komiserinin geçen 
lerde Ankaraya yaptığı ziyaretin ia 
desi mahiyetinde olacaktır. 

Hariciye siyasi müsteşamnızrn 
Öa.şkanlrğı altmdaki bu heyete Cum 
hurresi Atatürkün yaverleri B. Cev 
det de dahil bulunmaktadır. 

Cim Londos 
Parls ve l:ondrailan son

ra Amerlkaya gidecek 
. Atina gazeteleri, Yunan güreş şam 

pıyonu Cim Londosun bir kaç maç 
yapmak üzere Londraya hareket et 
tiğini ve önümüzdeki pazar Londra 
da bir maç yaptıktan sonra perşembe 
günü de Pariste bir maç yapması 
muhtemel bulunduğunu yazıyorlar . 

Cim Londos bu eylülün yirmisin 
den sonra Amerikada bulunacak ve 
orada mühim ehemmiyetli maçlar ya 
pacaktrr. 

Mecl isin dilnkü 
toplantısı 

Ankara, 5 (Hususi) -Büyük Mil· 
let Meclisi bugün Tevfik Fikret Sıla -
ym ba~kanltğmda toplanmış. Diyarhe
kir -valiliğine tayin olunan Zonguldak 
mebusu Mitat A ltıok 'un istifaname -
siyle, Beyazıt mebusu Uheydullah'ın 
\'e Kiitahya mebusu İhralıim Da1kr
lıç'ın öHimlerine dair tezkereler 0 -

kunmn~ ve merlıum rnehuslarm hatı
rasına hiirmcten bir dakika susulmuş
tur. 

Bunlarclnn sonra, enr.ümenler inti· 
1ıahı neticesi bildirilmiştir. 

Mecfü pnzartesi giinü saat 14· de 
toplanacaktır. 

rim. 

mühimmat çıkamııı ve bu sevki- ru·· rk·ıyede 
yat hudut muhafızları tarafından 
~üsadere olunmu~·~ur. Polis tah- Ecneb·ııer i 
kikat yapmaktadır. ,.ci!. 

Ôlüm işaretli Tayyare .• • '(Üsıyafl! ~ ~ , 
Marsil~a, 5 ( A .A.) -. Baruelo- " imparatorluk de~ ~ 1ii 11 

nun 15 ımıl açıklarında hır tayyare deki ~cnebiler iki kıs~ de c,l>h 
tarafından hücuma uğrayan Gey- kapitülasyonlardan utıf• ~ 'ıııtıtı 
se vapuru, Marsilyaya gelmİ§tir. eli ki bunların Türkiyef~. IJll~ 

Geminin kaptanı, vapuru bom - rada yerl~ip çalı§Illak ~itJ.JJ. 0r, Çek 
bardıman eden tayyarenin 525 nu· dece bir taraftan imtİysı Q 1 

1•
11 

c 
mara taşıdığını ve üzerinde bir is- yük bir menfaat koparıJ! gı ~ ~il 
kele~ kafası ?le. iki. k~mik işare'ı:i di. Türkiyede öteden~~ c:bı,~ 
oldugunu bıldınnıştır. Vapurun lan ve namuskarane bıt t • 
bacasında ve güvertesinin muhte· caret üzerinde uğra~~=~ !~e 
lif yerlerinde makineli tüfek kur- kapitülasyon rejimi~~.. '1tce 
şunları i~~er} va~dır. • Kaptan, Is- lerle karşılatmak ve ııı~~ t hat 
panyol hukUmetıne aıt hır tayya- mak mecburiyetinde ~ 1 tl'ttı 
renin mütecaviz \ayfareyi kaçır- la olarak bu tarzda bir reJ~ ~ 
mıf olduğunu il~~e e~i~tir. mma imkan bulwımadığı ~ ~ ~~. 

. Nota Gonderildı yedeki vaziyetlerinden de "l'lı~ 
Londra, 5 (A.A.) - Dün ade- kit emin olamıyorlardı· SU~ 

mi müdahale komitesi taraf rndan kaptülasyonlann kallan"' 
kabul edilen kararlar mucibince, karane çalıpnak isteye~ je 
İngiltere hükfuneti Valensiyaya için olduğu kadar TürkiY'--1ı 
ve Salamankaya birer nota gön- ecnebiler için de çok haYJ'~ 
dererek kendilerine İngiliz planı- tur. Bundan dolayı bizZ't 
nı ve bu plan hakkında muhtelif de memnun bulunmaktadd"' 
h~~m~'ı:l~rin noktai nazarlarını Biz Türkiyede çıkan "e~ 
hıldırmıştır. ecnebi muhitini alakaland 

Fransa Da lngiltere Gibi meslektaşımız tarafmdan bıJ 
Yapmalı Mı? denin tesbit edilmiş olınasıtıl 

Paris, 5 (A.A.) - Gazeteler in- niyetle kaydederiz. Currıh~ıı 
gilterenin siyasetinde nasyonalist kumeti kanunlarrmızm tar ... 
İsp ... ~n.ya.!~hine olarak hasıl olan şartlar dahilinde rnemlek~~;,'. :: 
degışı~lıgı uzun uza~ıya mevzuu mi~ olan ve gene mem~et~ · 
bahsedıyorlar. • • rma ve nizamlarına taJ:>ı ol •kıa 

Ech.o .de Parıs, Fransanm İngıl- halinde çalışan ccnebıler., illet' 
tere gıbı hareket etmemesine te- mümkün olan her kolayhS1 bit lı~ 
essüf ederek diyor ki: trr ve bunu yapmaktan hiç S d 

"Fransa daha kolayca lngil'~ere- geri kalmayacaktır. ··~ la ~lı 
~in bu .. dü~~ndü.ğünü tatbik edebi- Netekim Atatürkün B~tl/. ı, 
lır. Çunku lngıltere konsolosları- Meclisini açarken söyiediS1J. 
nı hep geri almıştı. Halbuki Fran- nutkunun daha başlangıcırı-; 
s~n~n konsolo~luk teşkilatı olduğu ği açık ve kuvvetli sözler ~tleJ 
gıbı nasyonalıst ispanyada mev • kafi derecede tebarüz ettJf 
cut bulunmaktadır." mahiyettedir. 

Republique, yeni lngiliz siyase- ~911" 
tini \akdir etmekte ve bunun Ak- 1 t denizde İngiliz nüfuzunu ve dola- Dost de\I e 
yısiyle Fransanın mevkiini sağ 16 
ıamıa,tıracağını yazmaktadır. er kanıharP ~ 

Ordre ise, böyle fena bir anda ~..ı 
lngilterenin Franko ile münaseba- · (Üsıtarafı 1 111ıı 
ta giritmesini teessüfle karııla- Misafirler, Ankara~ i 
makta ve Almanya ile İtalyanın memleketimizin muhtelif JBde 
bu istismarda gecikmiyeceklerini yaptrklan gezilerden fe"Jcıı~ 
kaydeylemektedir. nun oldukları gibi, gerek ~ 

Romada Ne Söylüyorlar? kamların gerekse halkın ,ıtıl 
Roma, 5 (A.A.) - Havas ajan- misafirperverlikten de çak t . .i 

sının muhabiri bildiriyor: sisdirler. · ~i 
İ'(alya efkarıumumiyesi lngilte- Dost ve müttefik erk ·~il t'4 

renin İspanyaya kartı hattı hare- heyetlerinden general N~~ 
ketini değiştirdiğini zannetmekte tindeki Yugoslav heyeti cltJ~pıf 
ve bu yeniliği muhtelif hislerle ta· ki ekspresle Belgrada dön~e)JI 
kip etmektedir. Romen erkanrharbiye sı 
Londranın Franko nezdine 'i:i • bugün gidecektir. fi 

caret mümessilleri göndermek hu- Balkan .4n/Sfl,,,, 
susundaki kararı ltalya tarafın • l"t r 
dan takip edilen siyasetin isabet • Ankara toplal111 

MIN SEN -------------- Atina, 5 (Hususi) - J't~ıı I 
LütUfkar telgrafla.nnaan dolayı ek- kalkacak Anknrada toplanacak Bt1l~' '( 

selanslarma hararetle teşekkür ve ken- tr dev1etlcri ihraç bank~]~~~' 
dilerinden §ahsi saadetleriyle Çin'in ver · ı ransmda Yunani tan mılh d;lf 
refa.hr için olan samimi temennileri - g 1 er rektörü Çuderes'in temsil e 
min kabulünU rica. ederim. '( ı ı k d 

K.ATATVRK 
MI SIR 

Türkiye milli bayramı mesut vesile
sinden istifade ederek samimi tebrik
lerimi ve §ahsi saadetlerinizle Türk 
milletinin müstemir refahı hakkındaki 
hararetli temennilerimi arzcderim. 

FARUK 
Çok lütüfkar tebriklerinden dolayı 

majestelerine hararetle teşckkUr eder 
ve kendilerinden şahsi S3.adctleriyle 
Mısır milletinin refahı hal:kındaki çok 
samimi temennilerimin kabulünü rica 
ederim. 

t. ATATÜRK 

7 inci sayfadan devam)' aşı ma ta ır. 

pılacak vergi tadilleri 1938 ~ 
bü1~çesine mat!1f olduğu takdir- ı===· . . oıo 
de bunun tekıl ve mahiyetini Oper ator. Ur 1 
ve der~e v~ !1isbetini ancak J D o ktor ~ 
1938 butçesının müzakere za- :ı Süreyya At8 
manr olan gelecek Nisan ve i _ . . l' ~ 
Mayıs içinde ··.. ... . d :ı Beyoglu tstıklfil caddesı 

ogrenecegız e- !! .. 21 
mektir. :: Tramvay duragı No. l .J 

:E J' 
Her halde Celal Bayar kabi- ~i kattaki ~f 

nesinin pazartesi gu··nu·· K _ g Muayene hanesinde basts1' V amu .• .. • .... d• 
tayda ok ... b ii gun saat l 6-20 ara::oı .. 

uyacagı eyanname :: 
bize d h k t'A 1 b 1 :: eder. a a a ı §ey er i dire- :: 
cektir. ========u••==:::::.::: .. :: .. :: ... :: .. ::=ıım:::=P' 



~ atürk'ün Milletf 
lJrtardığı Yerde .. 

Yazan: ASIM US 
retinden mahrum bir hale ıetir
mit\ir. 

Atatürk muharebe vaziyetinin 
bu safhaya girdiğini görür ıör
mez derhal bilhassa ıağ cenahı
mı~ ile Sakarya nehiri farkında 
düımanın orduıunun ıol cenahına 
ve bunu müteakıp cephenin mü, 
hinı kııımlarında mukabil taarruz 
emrini vermi9tir. Bu taarruz ne
ticesindedir ki Salih Bozok'un u
zaktan gösterdiği Düa'ı:epe, Kar
taltepe ve Karadağ geri alınmıf, 
dütman kuvvetleri Sakaryanın ö
bür ta.-afrna atılmııtır. 13 Eylül 
38 günü Sakarya nehrinin ıarkın
Ja dütman ordusundan eser kal· 
mamııtır. Hülua 23 Ağustos gü
nünden 13 Eylül gününe kadar 
bugünler de dahil olmak üzere . , 
yınni iki gün ve yirmi iki gece fa-
sılasız de,·am eden Büyük Sakar-
ya Meydan Muharebeıi yeni Türle 
devle•.:inin tarihine cihlln tarihin
de ender olan büyük bir m~ydan 
muharebesi miaali kaydetmiıtir. 

Bu kadar mühim bir meydan 
muharebeıinin cereyan ettiği y~r
lerde Polatlıdaki küçücük ıehitler 
iğbideainden batka bir eser bu· 
lunmamuı, ıeçmite olduju kadar 
ıelecek nesillere ka111 bir noksan 
değil midir? 

Yeni adllge tayinleri 
Ankara, 4 (Telefonla) -Tem· 

yiz muhakemesi azalığına adliye 
bqmüfettiıi Kasım Enıür; Afd?· 
ra ağırceza reisi Oıman Talit iz. 
nik; Ankara ajırceza reiıliiine 
Balıkesir müddeiumumisi Arif 
Güngören; Lüleburgaz hikim mu
avinliiine Denizli müddeiumumi 
muavini Ayte Kadriye; Ankara 
hikim muavinlijine hukuk mezun 
lanndan Hikmet, Afyon &za mu· 
aVinliiine hukuk mezunlarından 
Mahmut Göçgirmez tayin edilmit
lerdir. 

•ıhhlye mUfl•t•rlllı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Sıh

ha\ ve içtimai Muavenet V ekileti 
idari Müsteıarhiına Sıhhat U
mum Müdürü B. Aaım'ın ıetirile
ceği söylenmektedir. 

DOKTOR 
Naceellln Ata .. ıun 
Her ıUn ubablan ıekiJ buçuta 

akıamlan 17 den 20 ye kadar Llle 
1i tayyare ıpartmanlan ikinci dalrt 

17 numanda baatalannı kabul eder. 
Cumartesi ıünleri 14 den 20 ye ka 
dar hastılınm parasız, Kurun, Ha 

. ber okuyuculanru dakupon mulm

bilinde muayene eder. Tele!: 23953 

ms:a:=:::a:m:::ı::::r.mmw ma==-ıı 

......... _._.;.;....:,ı Diş Doktoru 1 

Dbeyt tJlçer 
Yalnu CUMARTESİ GUNLERt 

YALOVADA, uı. günler Kara
güm:-ük tramvay durağınd3ki mu
ayenehane•=.nde hastalarını kabul 

1 eder. ••••I =:::::::ımamamsnnss:===-= 
1 

ıs 

Kurumu 
Piy a ngosu 

.--·----- ı Levazım Amiıllğj 
llAnları 

7 - KURUN 6 1KINC1TEŞR1N .W7. 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-.. 

1 - Ş~ Tiitiftl-t~enrd"\e apartrmanmnı lıarid badanası ~· 
Dikimevlerl için 798814 metre,beyaz ve kqifnamesine göre eksiltmeye konmuıtur. •. j 

ve ıiyah Stil ipi 666 kilo pasa ipliği II - Kegif bedeli 2248.48 lira ve muvakkat teminatı 168.64 liradır. 
11-11-937 pertembe günü aut ıs de III - Eksiltme 22-XI-937 tarihine rastlayan pazartesi günü aaat 16 a 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği Kabatagda Levazım ve mübayaat Şubesindeki ahın Komisyonunda yapılacalc • 
Satınalma Komiıyonunda kapalı zarfla tır. 
eksiltmesi yapda'.:aktır. Tahmin bedeli IV - Şartnameler 6 kuruı mukabilinde hergün lnhiaarlar lnıaat Şubeıin• 
11415 lira 20 kuruıtur. tik teminatı den alınabilir. 
856 lira 14 kuruıtur. Şar-.name ve nü- V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen &'in ve saatte % 7,5 güvenme 
rnuneleri Komisyonda garülebilir. İs • paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (7445). 
teklilerin kanuni belgeleriyle teklif 
mektuplanm ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

(220) (7321) 

SaQlık 
Servisimiz 

-.. .. - ... -.. .. -
J"tanbul B~lediyesi ilanları 

-·· - --- - ... 

İstanbul Vilayet ve Belediye Reialiiinden: Eminönü Halkevinin tevsii iç.in 
istimllkine 1295 tarihli istimlik kararnamesine tevfikan Villyet idare Heye· 
tince umumi menfaatler namına karar verilen Mahmutpap mahallelinin Şeref 
Efendi sokağında S kadastro panel ve 10 kapı numaralı eve, mahsus heyeti ta· 

rafından 4200 lira kıymet takdir ediJmig ve bu kıymete razı olımyan alikaldarm 
bu değere sekiz gün zarfında itiraza kanuni haklan bulunmuı olduğundan ka .. 
ramamenin S inci maddesine tevfikan keyfiyet ilan olunur • 

Ruaua dolctorumua l'uartal ,aDJert 
la&t OD beJ butuktu 7frml79 lca 1 u s .. 
•temıs ld&re11u..moe. eumarlaıı l\lDJert 
de aaat H teD ll a le.adar L&Jell TaJ11U9 
8P&rtmwaJ&n UdDcl daire DQ Damarada 
dalma olnıyueulanmm )'9dl llupcıa muJia, (B.) (7511) 

bUIDde kabul eder. 
A.YD1 llldlc11 dit dolrtorlarmUI c1a okuo Pendik Belediyesinden: 

ncuıanımam emfrlerlllt "8Slr tıuhmmalr. Belediyemiz sının içinde sahipleri tarafından atılaı..:ak ve Belediye vesaitiyle 
=..:!P~°ı!uı:~cs!~27 °!: çöplüğe atılacak kemik, boynuz ve paçavraların 14-11-937 gününden 13-11-938 
l'ada puuta1 IGDJerl .. t H Ut 20 .,.. günü akşamına kadar bir sene m:.iddetle ve açık arttırma uıuliyle satılacaktır . . 
llDda bulunctuıa llbl doJrtOr Necati Pak> Muhammen kıymeti 240 iki yüz kırk liradır. 20-10-937 tarihinden 10-11-937 
11 de KarakOJ lılabmudlıe caddlll ı-ı tarihine kadar 21 Ciln llrilddetle açık arttırmaya konmuıtur. Arttırmaya girmek 
Dumarada ..ıı ft cama ıtıalert 97111 .. t. isteyenler % 7,5 teminatı muvakkata makbuzu göıtermeğe mecburdurlar. Had 
::..~.o::=::. ':r:.=ca.., di,lay.ık göı~ü~ takdirde 10- 11-937 çarp.mba günü saat 15 de ihale edi-

A1Dl l&lllaDda 8efDltaf tramft • _. lecektır. İhaleyı ~Jt~akip bedel tamamen Encümen huzurynda vezneye tediye e
dtll ll:rlp aputımamnda .cbmetQI 1 Dnlll dilecektir. ltteldiler ihale gilnll uat 15 de Pendik Belediye Dairesinde müteıek
ndaa lllallt-o ~ oocaır kil Daimi Ed.:ümenine ve futa izahat almak isteyenler hercUn Belediye Reiali· 
lannı IQJmet edectJrttr, ğine müracaat etmeleri ilin olunur. (7493) 

Aynca Abara7 Ptrtn l:cıaDMI ,.. 
IDIDda 162 numarada 91bmttcl 09 mbbat 
memuru Nuı1 ICpla KURUN doktorunun 
~tt tnjeluılJODl&n btbtrbd )'edl -
P<>D mukabilinde " aboatlertmlae en n. 
•er. teralUe cocuktannm 9'1Jmtt :Lmello 
'91•rtnl )'allaO&ktıT. 
tamıerta1 ~ dolltor, dlfl:I " .aıt 
DetçUere mllracaat tdtrken KURUN"ull 
lıbmet lruponunde yedi tan• rf>tOrmelr 
'lztmıtt?, 

Devlet Demırgolları ve Limanları işlebne 
Umum idaresi ilanları 

ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı muhtelif 
cins amyant kllngrit ile çelik tel ve ha !atlar 2 • 12 • 1937 perşembe günü ıaat 
15 den itibaren ayrı ayrı kapalı 7.8.l'f usu lU ile Ankarada İdare binasında ısatm 

~-- K U R U N --... ıdlmacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hialarmda yazılı muvakkat teminat ile kanu. 

HlzmeJ kuponu nun tayin ettiği veaikalan ve Nafıa Mtltea)ıhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
Bu •upunu ıuete tdarellDt ıettrecıer. gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliği ne vermeleri lizımdır. 
ı - Koçnıc lllDlarau puuat baatmrlar. Şartnameler parasız olarak Ankara da Mabeme Dairesinden, Haydarpaşada 
ı - Kurunu IMldmltrlDt parum Teselltlm ve Sevk Şetlifinden dağıtılmaktadır. (7400) 
lrrlar. ismi Muhammen bedel 
ı - Rulrulr " mall mnea.trıertne Mı Amyant ve Klingrit 13227,'50 

uırıo kaawa JOl1anm ,...... 90fUP e:ı-sr. Çelik tel ve halatlar 12000 , 

Muvakkat teminat 
992,06 
90Q 

.. 
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Mektepunoeıre0 <ecoHc~n:t ve~DBeırn
ne, OkuO DDır<ek'lteö>ırD<eırlırne: 
Mektep kitaplarınızı atmadan ••• • bir kere eıki tanıdığınız 

" V AKIT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, liıe, Yükıek ve Meılek ... Her okulun, her 
ıınılı için, her dilden, her türlü maaril neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilirıini:z. 

Rastgele yerden almanın ıonunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. 

lhtiıaıa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtiıaı ka:zanmışhr. 

Kitap üzerine gelecek her ıorguya kar§ılık verilir. 
ADRES: lstanbul. Vo.kıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt ·İstanbul. Posta kutusu: 46. 

[mMRim'dtum 
Kiralık Aparlıman Dairesi 

'l'akslm Ayas paşa: Acıçeşme sokak18/ 20 numaralı apartımanın 3- neli da i-
resi. 

a 

-
Yukarda yazılı apartıman dairesi 31-&-938 günü sonuna kd.dar kiray 

verilmek üzere açık arttırmaya konul muştur. lsteklilerin 16- İkinci teşrin 
937 salı günU saat 14,30- da Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü Akarat kalemin e 
gelmeleri. (7 496) 

Mukamuıen kıymeti • 
L. K. 
~84 60 Hasköyde Piri paşa ma.ha1lesinin dere so'Kağmila 43 No. 1 u 

Bostanın nısıf hissesi. 
Yukarıda yazılı gayrı menkulün mülkiyeti peşin para ile • 

aetıe pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. lba lesi 26--11-937 günü sa ~ 
misyonda yapılacaktır. Taliplerinin yüz de yedi buçuk pey paralarilc 

"iin müa 
beşte Ko
mahlul8. 

-
t 

kalemine gelmeleri. (7497) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satıoalma Komisyonundan: 

ı - Bir tanesine (1050) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun se 
raz yilz hayvan velensesi kapalı zarf usulile g_.;11-937 pazartesi günü saa 

. 
t 

on be~ satın alınacaktır. 
2 - Buna aid ı;ıartname parasız olarak Komisyondan alınabilir. Eksilt 

mesine gireceklerin (630) liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile 

prtna:mede yazılı belgeleri muhtevi tek lif mektuplarını belli gün saat on dört 
ten evvel Komisyona vermla olmalan (3962) (7207) 

-

-

lstanbul Defterdarlığından: 
L. K. 

Tahtakalede : Rlistempaşa. mahallesinde Cambazhane caddesinde 

eski 43 yeni 4 sayılı dük kanın 3/ 4 payı... 720 00 

Kandillide : Kuyu sokağında eski 42 yeni 14 sayılı evin 12/ 48 
payı.... 50 00 

Kandillide : Ayazma arkası sokağında eski 15 yeni 17 sayılı 

ve 65,50 metre murabbaı arsnnm 1/ 4 payı... 12 29 

Boyacıköyünde : Eski Kanaki yeni Cür gü sokağında eski 7 yeni 5 
sayılı evin kendi arsası içine çökmüş enkazile bera-

ber maa bahçe arsanın tamamı.... 43 50 
Boyacıköyünde : Eski Kanaki yeni Cür ğü sokağında eski 9 yeni 7 sa 

yılı ahşap evin yarı payı •. , 140 00 

Yukarıda yazılı mallar 12-11-937 cuma günü satılacaktır. Satış bedeline 
:ü:.tikrazı dahili ve% 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

Taliplerin o/o 7.5 pey akçelerin! mu ayycn vaktinden evvel yatırarak mez -
Jrur günde defterdarlık Milli emlak Müdürlilğünde müte§ekkil satış Komisyonu 
lla müracaatları. (F) • (7352) 

\ 

BANKAYA 
YAT l~ILAN DAQA ~Yi 

tKiLMi~ TOWUM Gi9i V~ .QiMLiDiQ .. 

UOlANTSl DAN~ ONi :: 
kARAKe>Y PALAS ALAL~MCi HAN 

• 

Sahihi: ASTl\I US Ne~rirnı dirclaifrii: Refik A. Se\·engil 

,.. 
1 

~ 

1 

\ 

~ 
1 

" 

1 

HABER 
ilan tarif esi 
nan sayfalarında santimi 40 Kr. 
Resmi ilanlar 30 ,, 

DördUncü sayfada 

Üç ve ikinci sayfalarda 

Birinci sayfada 
Baslık ilanlar 

100 " 
200 " 

400 " 
500 .. 

Ticari mahiyeti haiz olruıyan 

küçük ilarJar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu-

kavelesi olan müet~rilerimizin 

mukaveleleri !Illiddetince fark a. 
lınmaz. Uzun mUddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. 118.n ver. 
mek hususunda yalnız ve münha.. 

sıran VAKiT YURDU altındaki 

Kemalettin tren ilan bürosuna 
müracaat edilmelidir. 

Telefon: İstanbul • 24370 

Cilt- Frengi .,. cı•ıı•• ZOhrevJ 
hastalıklar bır1nCI sınıf mutahassısı 

1üııI1 c-'. YUIJll - lltrlsl T IJJlrt CliılJlll Uqııı. u 
.-eıeton ı 2194a 

C>aıeoen e~ome ııaaer ~steıorıoı~ıı.- -
So~ OOnl .... OOle<Je" SOfYe D0rOSIZOP

0 

fılıhfu 1111IJıllı ıısıl lc!•I ılı11r .. 

-Birinci sınıf Operatör 
( >r.CAFER TA YYAH 

Umumt cerrahi ve sin!r1 dimağ 

~rrahisi mütehassısı 

Pariı T rp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
stetik - .. Yüz, meme, ka.rm bu

ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

e 

mütehassısı i 

8 
Muayene: Sabahlan Meccanen 

den 10 a kadar 
öğleden sonra Ucretlidlr 

'Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 1 
- No. l Telefon: 44086 

lstaobul Komutanlığından: lı 
Bakırköyde Barut fabrikası birinci sınıf memnu mıntakadan. ""!~ 

ra ~udutlar~ .t~l ö_rgüler ve müteaddit girilmez levhalarile, de.nıı Si-~ 
fabrıka sah ılı ımtıdadm•.:a atılrruş şamandıralarla tahdit edilmiştır. (1 

ve merakibi bahriyenin bu mmtakaya gir memeleri ilan olunur. 


