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Uzak Şarkta harp ! 
Çin ve Japon klfaları arasında 

büyük bir muharebe oldu 
Japonlar bir şehrini bombardıman ettiler 

Mlllt iş hacmini -

------ ZSonu: Sa. 6 Sii. '4) 

Çin topçu7an ate§ ediyor 

MUtareke mtızakerelerl netice vermeyince 

Harp tekrar başladı 
Muharebeye sebep ne ? 

ateşleri Pekinden saraliatle İ§itilmig· 
tir. 

Pekin, 8 (A.A.): - Pekinin 20 
mil garbında Çin ve Japon kıtal?n 
arasında bu sabah saat 4,30 da ııd· 
detli bir muharebe olmu§tur. Muha· 
rebe ıaat 9,30 a kadar devam et• 

miştir. l k'" .. .. • 
Japonlar Marco Po o oprusu cı· 

varında etrafı duvarla çevrilmiş bir 
kasabayı bombardıman etmişlerdir. 
Sivil ahaliden ve kasa0adaki garni· 
zon efradından birçok Çinli ölmüş
tür. Tüfek, mitralyöz ve topçu 

Müsademe, gece talimleri yapan 
Japon kıtalarile kasabadaki garnizon 
efradı arasında husule gelen temas 
neticesinde çıkmıştır. 

1apon sefaretinin mullafızlan. 
Japon müfrezelerini tak'viye etmeğe 
gitmişlerdir. 
MOT AREKE YAPAMADILAR 

Pekin, 8 (/\.'A.}1-Saat9,30 da 
Çin ve .~apon .~taI.aı: ar~da h!r 
mütareke akdedilmi§tir. Mutarelie 

·vali Vekili Basın 
Kurumunda 

'(Sonu: Sa. o Sü. 5) 

Sürpriz 
.kuponlarımızı 

toplagmız Gazetecilerle hasbihalde bulundu 

lstanbul Vali ve Belediye Reisi 
'Vekilliğine tayin edilmiş olan Milli 
Ernniyet Genel Direktörü B. Şükrü 
Sökrnensüer, dün öğleden sonra on 
dörtte İstanbul Basın Kurumunun 
Beyoğlundaki merkezini ziyaret et· 
miş, lstanbulda muhtelif diller· 
de çıkan gazetelerin sahibleri, baş· 
muharirleri, neşriyat direktörleri, 
yazı işleri direktörleri, istihbarat 
şefleri, fıkra muharrirleri, ressam-

Vı 1 ız bir gün 
y A OLO YA D1R1 romanımızda 
yalnız bir' satırda vakadaki tabular
dan birinin ismini diğer bir p.hııla 
kasden değiştireceğiz. Bu yanlıflığı 
bulup ikinci şayıfada netrettiğimiz 
ve o gün çıkan kuponla beraber ü • 
zerine adresini de yazarak bize gön-

deren bütün okuyucularmuza: 

, Vapur ve şimendifer
leıde bedava seyahat 
harneleri, muhtelif 
marka gramofonlar, 

alaturka ve alafranga 
plaklarla türlü hedi

yeler veriyoruz. 

Romanımızı 

dikkatle takip 
ediniz 

1'elgraf adres!~ Kunn • T!Wı.1fül 
~ Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare)" 

~yısı tieryerde 
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J Asya Misakı İ 
imzalanıyor j 

Afgan Hariciye Veziri de \ 
) dün Irana gitti \ 

Taliran, 8 '(A.A.) - :Afgan ha- masına doğru atılmıt ICat'i bir a
riciye nazırı Serdar Feyz Moham- dım telakki edilmektedir. 
med ve maiyeti dün öğleden son- -Me~leketimize Gelecek Kıymetli 
ra Methed tarikiyle Tahrana gel- Misalirler 
mit ve tehirden birkaç kilometre Bu sene Cumhuriyet bayramı-
mesafede İran hariciye nazırı Sam mızda Ankarada birçok büyük ve 
yi ve hariciye nezareti erkanı ta- dost misafirlerimiz toplanmış ola. 
rafından kartılanmıştır. caktır. 

Şah bugün saat 11 de Afgan ha- 29 Birinci teşrinde Necid Sulta-
riciye nazırını kabul etmit ve öğ- nı ve Hicaz Kralr Majeste lbniı
le yemeğine alıkoymuttur. suudla Irak Kralı Majeste Gazi ve 

Türkiye, İran, Irak ve Afganiı· Efganistan veliahtının Ankaraya 
tan arasındaki ademi tecavüz pak- gelecekleri haber verilmektedir. 
tı öğleden sonra Saadabad sara- Hükümdarlar muhteşem mera· 
yında imzalanacaktır. simle btikbal ve misafir edilecek· 

1RAN - IRıAK ANLAŞMASI lerdir. ' 
Bağdat, 8 (A.A.) - Irak ile 1- DAHtLIYE VEK1L1 

ran arasındaki liudut meseleleriy- PEŞTEDEN 
le Şattülarap ihtilafların iki mem. V1Y ANA YA GlTTI 
leket arasında Tahranda imza edi- Budapeşte, 8 (A.A.) - Mos· 
len bir muahede ile kat'i surette Kovaya gitmekte olan Dahiliye 
lialledilmesi Irakta büyü]( liir Vekili ve C. H. P. Genel Sekre-
memnuniyet uyandırmıştır. Bu teri B. Şükrü Kaya iki gün bu-
mualieCle Y ak'ın Şarli memlelietle- rada kaldıktan sonra Viyana ya 
rinin dalia geniş bir şekilde anlaş- liareket etmiştir. ı 

lktısat Vekilimlzin himmetlle 

Benzin ve petrol 
buhranı halledildi 
Şirketler Iktısat Vekaletinin buldu
ğu esasları tamamile kabul ettiler 

(Yazısı: 6 mcı sayıfa.mxzda) 

Dün Sultan Selimde 
bir yangın oldu 

Sev yandı 
:=::::::::::;;;,.,,...,., 

Dün saat 15 te Sultanselim"de 
Çukurl>ostanda 54 numarada otu
ran Salibin liarısı Ayfenin, evinde 
kiracı olari.K otiiran Feridin, o
cağı yakarken yaliımnda bulunan 
talaılar birdenbire tutuşmuş, der
h'al evin çatısına sirayet' etmi,, ah~ 
§&P olan evi bir anda ateşler için-
d~ J>ırak'niıştır. 1 

Ev lialkı güçlükle liayatını wr-
tarmıı, ev tamamen yanarax lCom
ıusu Halilin evine sirayet etıiıit, 

onu Cla pek kısa bir zamanda ta
mamiyle yakmıştır. Yangın bun• 
dan sonra sönmemiş, üçüncü va 
dördüncü evlerin de çatıları tutut
tuğu esnada yetişen itfaiye tara
fından söndürülmüştür. Be,iktat 
yangınından sonra hu yangın bü
tün bir mahalle halkını heyecan 
ve korku içinde bırakmışlir. 

Polis, ehemmiyetle hadiseye va• 
ziyet etmittir. Yangın çıkaran ev 
halkı müşahade altına alınmı,tır. 

2 !22% - -

\'"az ildvemizi isteyiniz 
Birçok güzel yazılar ve bol resln:ılerle 

beraber 16 b&~ ~~ıfe 
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San,at bahisleı i 
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San'atta yanhş 
inanışlarımız 

1 

F==!=======- Yazan:,=======-ıı 

1 O=laklkı SlYılha @h~~~Dınl '===:===---== 
Şiiri, yal'nız göuüI bahçelerinin deki ayni çiçekleri gözden geçiriniz, 

bir çiçeği sa:vanlar çoğaldıkça, dün- arada ne büyük. ayrılıklar görecek· 
yada şiir azaldı. Çünkü hu ina~. 
şiir için en btfyük tehlikedir.. Fu -
zuli, divanının ba§mda kendi sanat 
imanını anlatırken: •'llimsiz şiir, te· 
melsiz duvar gibtdir ... der. Şarkı:n, 
eski Yunanın, yıkılan .. Roma,, nm 
da bütün büyükleri, ayni sözleri tek
rarlamışlardır. 

Bizim divan edebiyatımızın da 
kendine göre bir ilim yanı vardı. Şa
irlerimiz taşıdıkları sıfata haJ,, ka
zanmak için o zamanki şfüin bilgisi
ni uzun ve sürekli emeklerle. top -
}arlardı. "Tasavvuf,, onlarda hazan 
<lerin bir gönül uğultusu, hazan bir 
süstü. İslam mitolojisi, tefsir, hadis, 
fckih, kadim kimya şiirin malzeme
lerinden sayılırdı. Bir kalem sahibi. 
nin şairler arasında y-er alabilmesi 
için, bütün bunları bilmesi, ustaca 
kullanması, kendiliğinden birşeyler 
katması gerekti. Sanatta şekil dava
sı, kıyafet meselesi bundan sonra 
gelirdi. 

Şair, cins bir zekadır. Ömrünü 
boş geçirmez. Hadiseler, ömrün a
kışı, onu düşündürür. Ve bilirsiniz 
ki sanatkar, hindi gibi yalnız düşün
mez. Onun düşünmesi, artezyen 
burgusu gibi, kaynaklara doğru 
inen bir hızdır. Daldığı yerden mut
laka temiz, parlak ve yeni birşey çı
karır. 

sınız. 

Şiir ve sanat da tıpkı böyle. llim
siz şür, dağ çiçekleri gibi renk ve 
kokuca öksüz, ömürsüz kalır. llham. 
edebiyatm dallarına yaşatıcı nüsğü 
veremez. Bütün sanat kollarında 
bu böyledir. Yalnız heves para et
mez. İstidadı uzun, yıprandırıcı 
çalışmalarla cilalayıp parlatmak ge- ! 
rek. Gençliğe herşeyden önce hu
nu öğretmeliyiz. Anlatmalıyız ki ı 
şiir yazmak için bir kurşunkalemle 1 
birparça kağıd yetmez. Sanatın ka· 
pısıru çalmak istiyenler, evvela ona 
saygı duymağı öğrenmelidirler. 

Bir cUrmU meşhut 
Aksarayda Cümhuriyet cadde

sinde tayyare bileti satan Ahmet, 
dükkanındaki telefonu Horhor 
cJ.d'1.:!:sine naklettirmek içb t :'~
fon idaresine müracaat etmiş, i
~areye ~2 lira yatı .. · • .ııştu. 

Abonman daires:nden kontu· 
rat memuru Tahsin evvefü• g::.n 
dükkana gelmiş, a)··ıca 15 lira i,. 
temiş, yapılan paza-'11 ~ neticesin
e~ beş liraya sulh olunmuştur. 

Tahsin dün saat i:.:Je dükkana 
gitmiş, parayı alırken tertibat alan 
zabıta memurları tarafından cür
mü me~hut halinde yakalanmış· 
br. .$ey)&ll IÖyılannda !ert, keskin 

akıntılara göğüs gererek, kendini 
suya atan bir inci avcısı, sanatkara Saman deresi tem'zlenlyor 
nisbetle, daha kolay, daha zahmet· 
siz bir işçidir. Gerçi aanatk.amı etra
fında ne köpek balığı, ne de ciğer
lerini çatlatacak gibi zorlayan hava
sızlık var. Fakat onun önünde du
ran bot bir kağJd tabakası. bunla
rın hepsinden daha korkunc bir teh
likedir. O beyaz, lekesiz kağıd üs
tiinde uçurumlar gizlidir. Sanatkar 
bu uçurumları doldurmak, o dipsiz 
çukurlara yükseklikler vermek zo -
rundadır. Bo~ kağrd, beyaz kağıd, 
bin kalemden ancak birinin ucunda 
bir zafer bayrağı gibi dalgalanmış, 
dokuz yüz doksan dokuzunun kefe
ni olmuştur. 

Ne yazık, ki bunu sezenler pek 
~z. Edebiyatı, şiiri kolay birşey sa
nıyorlar. 

- Nasıl olsa beceririz! 
Diyerek ortaya çıkıyorlar. San

a tın? karııdan güzel, ywnutak, tat-
!ı hır görünüşü vardır. Hani üatü 
ıpek yosunlarla örtülü kayalar olur. 
Karşıdan kUftÜyÜ dolu kadife ya • 
tak.lan andınr. Ba yumUfaklığm al
t~claki .ke~~ kıran laf katılığı, 
b~rd.:n~ıre gorülmez. Memlekette
kı şursız şair bol1uğu, sanrrmı ki bu 
yüzdendir. ' 

. ~n zamanlaıcla ilmi inkar eden 
h~r zumre de türedi. Bunlar, bilgİ· 
yı sanat şarabını bulandıran bir tor
t~. sa:myorJaı:. Şairin yalnız gönlü
n u dınlemesı gerekliğini ileri sürü • 
yorlar. 

Kendilerine "Gid,, i üstad tam
Y?n hu toy çocuklarda .. Gid,. den 
bır ~~~la bile yok. Gerçi batının 
bu buy~k adamı, bir aralık bir buh. 
ran geçırdi. Fakat Gid'in geçirdiği 
bu buhran, ilmin son sınırlarına 
varmaktan gelen bir iç ve zeka fu. 
tınasıydr. ~u hpstalığa ancak üstün 

Yalovadaki ~:.-:andereıı.:n son 
zamanlarda bı§ınası bir taraftan 
derenin ağzında yapılmakta olan 
seyre mani oluyor, diğer taraftan 
da bir bataklık olmak tehlikesi 
gösteriyordu. 

Bu defa, derenin temizlenmesi 
İJİ §ehrimiz liman idaresine veril
mİf, olduğundan dünden itibaren 
Yalova Samanderesinde liman i
daresi mürettebatı çah,mıya baş
lamıştır. iş için limanın iki büyük 
motörü tahsis edilmistir. Dere pek 
yakında temizlenecektir. 

• • • '~ .. ~· • • ' • ,._· "J.' •• ~,ı • ... "i ._,;·:.1-~ •• ~ " 

Birkaç güne kadar 
Senenin en maoalfak 

hibagesi 

Kendine ayı 

süsü veren 
adam 

YAZAN 

Sadri Ertem 

Yepyeni bir mevzuda 
yeril bir hlkAye 

lı\,., .: ~,.. ... , •• • -':"'... • ~.· •. f ·- • -~ 
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Gii.nünA/ii$leri 

ALMAM YILDIZI AMAZON ı buhrana bir çare olmak üzere ha-
OLUYOR riçten para çekmek düşüncesile açıl-

Alman kadın sinemacısı Leni Ri· mıştı. 
efenstahl'in Yahudi olduğu için Sergi için yapılan masrafları ten· 
Berlindeki brr ziyafetten koğulduğu kid edenlere cevab verenler, sergi -
hakkmdaki fayialar doğru çıkmam!.§ nin bu masrafları, hariçten gelecek 
ve Hitlerin iltifatını kazanmış olan seyyahların memlekette buakacaklan 
bu' Alman yıldızı. son günlerc:le, Pa- paralarla kat kat karşılayacağını ile· 
ris sergisindeki. Alman pavyonunda ri sürüyorlardı. . . 
bir sinema gösterisinde bulunmuş - Fransız gazetelennın yazdıklan-
tur. na göre, serginin geçen ilk bir ayı 

Bu gösteride, kendisinin eseri içinde pek o kadar memnun edici 
olan "Olimpiyad oyunları etrafında,, b!r netice al~!11amıştır. He:. gün 
ve ••Azmin zaferi,, isimli filmleri se· gıren paraya gere hesab edılınce, 
yircilere takdim etmiş olan Leni serginin ~çık huluna~ğı beş ay zar
Riefenstahl, yakında Berline döne- fmda ?arıçten 90? mıly~°: frank ge· 
ceğini ve henüz tamamlanmamış lecektir. Halbukı, sergınm masrafı 
olan .. Olimpiyad oyunları,, filmini 1 ~~00,~00 fran~br.. . Binaenaleyh 
bitireceğini söylemiştir. butç.~ınde oldugu ~ıhı, F ransanm 

Alman yıldızraın ilave ettiğine sergısınde de 400 mılyon açık var 1 
göre, bu film ancak kanunusaniye 
kadar bitecek, ondan sonra da 
.. Pantesilea., isminde bir fi]m çevi
recektir. 

Leni Rief enstahl bu filmde hem 
rol alacak) hem filmin rejisörlüğü
nü yapacaktır. 

.. Pantesi1ea,, eski devirlerdeki 
kadın suvariler (Amazonlar) mev .. 
zuunu taşıyan bir film olacaktır. Al
man yıldızı da bu filmde bir amazon 
ola,.,,k seyredilecektir. 

Resimde Hitlerle beraber samimi 
bir konu§ma esnasında görülüyor. 

PARlS SERGiSi DE AÇIK 
VERiYOR! 

Paris sergisi, F ransadaki mali 

BiR KEŞiF •.. 
Almanyada yapılan bir keşif tak

ma dişlerin tarih öncesi devirlerde 
bile kullanıldığım göstermiştir. 

Bulunan bronz kaplı yedi diştir. 
Bunların ikisi büyük: Erkek dişi ol
duğu belli. Diğerleri de küçük: 
Kadın diJi. 

Bu takma disler bir kase icinde 
bulunmll§tur. Bu vaziyet, onların, 
sonraki asırlarda yetişeceklere bir 
vesika olarak bırakıldığı zannını ve-
rıyor. 

DAKiKADA 76 BiN FRANK AÇIK 

Fransada Blum kabinesinin. istifa-

Günlerin peşinden: 

Istan bul kanalizasyonu 
İki İstanbullu arasında geçen bir konuşma; 
- Yedi, sekiz sencdenberi İstanbul belediyesi kanalizasyon 

işile meşguldür. Şimdiye kadar yedi, ıckiz milyon lira sarfedilc
rek şehrin üçte birinin lağımları fenni bir ıekilde yapılmııtır .. Aca· 
ba daha on beş, yirmi milyon lira sarfcdiliıe de bir kere §U lağım 
i~leri bitirilse olmaz mı? 

- Olur. Fakat gene maksad hasıl olmaz. 
-Niçin? 
- Çünkü şimdi şehrin üçte bir kısmında yaprlml§ olan kanali· 

za~yon yolları İ§e yaramak için her evin helalarını kulak denilen 
ikinci derecede küçük mecralarla umumi kanalizasyona bağlamak 
la7ımdır. Her bir ev elli, yahud yüz, yüz eli lira gibi bir mas
rafı göze alarak bu tertibatı yaptırmadığı için §İmdiki halde fenni 
~~kilde yapılan lağımlar da sade yağmur sulannı denize nakledi
yor. Helalann muhteviyatı gene eski lağımlara kalıyor. Bundan 
sonra on beş. yirmi milyon li~ .sarfederek şehrin her tarafındaki 
kanalizasyon işleri tamamlanmış olsa netice gene ayni olacaktır. 

- Niçin netice gene ayi olsun~ Mademki kanalizasynon yollan 
ne kadar çok yağmur yağarsa yağsın, sulan denize akıtacak.mış. 
Maazallah günün birinde tufan olacak olursa hiç olmazsa şehir 
halkı su içinde boğulmaktan kurtulur l. 

Hasan Kum çaya 

) sına seheh hükumetin, mali mescle
J lerdeki müşkülatı yenmek için hükü· 

metin geniş salahiyet istemesi, ayan 
meclisinin de hu müsaadeyi verme· 
mesi idi. 

Fransa, hakikaten, mii~kül Itır ma· 
li vaziyette bulunuyor. Paris - Soir 
gazetesinde hu meseleden hahscden 
B. Jetıne bir istatistik çıkarmış. Bu 
istatistikte Fransanm, senelik bütçe 
açığı 40 milyar frank olduğuna göre 

Günde 109.589.04lfrank; -
Saatte 4.566.210 frank; 
Dakikada 67.103 frank açık ver

diği gösterilmektedir. 

Çekoslovakya 
sefiri memlekeıine 

gitti 

) 

Birkaç gündenheri mezunen şeli'· 
rimizde bulunan Çekoslovakyanm 
Türkiye sefiri Halla, Çeko~lovakyaya 
dönmüştür. Çeko~Iovakya sefiri, mas
lahatgüzar lfob tarafından idare e
c1ilmektedir. 

Meliidu Şerif 
Kıraati 

Yakacıkta ölen kıymetli babam ayak. 
kabı ve lastik tüccarlarından. 

Hulôsi Net 
(Hafız Huliısi) 

• Ruhuna ittihat olunmak üzere 11 
Haziran 1937 tarihine müsadif Pazar 
günü öğle namazını müteakip Beyazıt 
camiişerüinde mevlüdu nebevi kıraat 
olunacağından gerek akraba ve dostla
rının ve gerek arzu eden ihvanı dinin 
teşriflerini rica ederim. 

Oğlu 

Hilmi Net 
Eşi 

Şiikriyc Net 

Kadınlar içf n 
---------------------~--' yaratılışlı cıns adamlar tutul E ur. 

vet .. Cid,, kitabianm clağıtmıs-
tı. Falcat artık onlarda ··- ~k 

Yazısız hikaye: Beyaz zemin üzerine şarap kırmı. 
zısı desenli mat krep kostümler, bu 
yaz Berlinde pek modadır. Bu elbi· 
senin omuz yerleri dört köşelidir. Ve 
omuz önlerinden biri, bir demet şa 

b. . k l n ogrenece 
ır!eyı a madıktan sonra... Fikir 

dag~ann~n tepesine çıkmadan ruh 
engınle:.ı ~?~~~emez. Ağır tunç ka
prlar!a ?r.tulu ıç dünyasının anahta. 
rı, bılgını~. eli?dedir. Birinde yük
ael~ed~n otekıne geçilemez. 

ı.abıate baksanız a, dağda, kır
da çıçek elbette var. Fakat bunla
rm kokusu yavan, rengi soluk, kat. 
merleri kısırdır. Bilginin aşıladığı, ı 
suladığı, emek verdiği bir bahçe • 

I 

rap k.mnızısı çiçekle süslüdür. 

- Bunu kesip saklayınız l 
H1-.JRUN'un sürprizi 

8 _(9 Temmuz 1937) 
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~ühim ve f agdalı bir tetkik 

Hahcıhğımız ne halde? ŞEHi~ HABERLERi 
a~ın bir mazide bu yüzden mem- öğretmenlere ı Plaj hırsızları 

eketimize beş milyon lira giriyordu!! açılan kurslar D 
Haı 12 7emmuzdadeıslere enize girenlerin para ve eşyalarını 

milli ıcılık memleketimizin en eski f güzel halıcılığımızı kurtarmak la -
aanatlarmdanbiriclir; bu küçük zımdır. başlıyor çalan . açıkgözler yakalandı 

İk sanatı ~ha bet on yıl önce mem- Yalnız bu i~. yenil~tirilmeğe, teş- Kültür Direktörlüiü öjretmen-
bk ~~ . hanç_t~n bet mily?n .. li~bk kilatlandmlmaya, disipline alm~a· ]erin meşleki bilgilerini çoğaltmak 

• 0~~ getınrken muhtelif amılle- ya layık ve zaman icabatı dolayısıle maksadiy)e tatil aylarında serbest 
~ teıı?Ie bugün tamamen sönmüt ferdin erişemiyeceği kadar geniş bir 1 kurslar açmıştır. Bu kurslara gir
h:k 'Vazıye.te. düımüttür. Halıcılık i§ olup her suretle devle~n Y~~~ mek istiyen öğretmenler direktör
lu tu1"': ~tisası olan B. Sıdkı Zor· ve himayesine müftakir bır endustrı- lüğe başv1.1rarak kaydolmaktadır. 

' . u nıillı sanatı devlet yardnnile dir. Kurslarda tedrisata 12 temmuzda 
feniden teıkilitlandmnanm ve can- Memleketimiz her sahada yeni- b:ıtlanacak, bir ay kadar aürecek-
~~~ mümkün olduğunu ile- )eşmeye var kuvvetile hamle ediyor. tir. Dersler haftada bir veya iki 
~~lltiiyor; bu maksadla uzun bir Geç kaldığımız zamanı telafiye mec- defa oh,cllktır. Kültür Direktör
e h raporu YUllUfhr. Bu rapo- buruz. Fakat bu mecburiyet elde- Iüğü, kurslara ait bir batlama 
d:ıae e~iye~i kısnnlarmı alaka • kinin karşılıksız fedas~ı t~~mun prograır.ı vücuda getirmittir. Proa 
n ':1 dikkatine arzetmek üzere etmez. Bütün mevcudiyetımızle te- ıama göre: 
eıre Yonız: menni ettiğimiz daha verimli, daha 1 - Tahrir kursu 12-7-937 de 

Ya Halı ve halıcılığımızm tarihçesini geniş bir iş hacn~ine. inti~l. da~a t~tanhul birinci okulda saat 9,30 . !kına~ .herkesin bildiğini tekrarla· yüksek hayat sevıyesıne e;ı~memı~- da. b ... gıbı birşey olacaktır. Bu ucu dir ki bizi bundan müstagnı kılabı- 2 - Müzik kursu ayni tarihte 
ucagı oln-. b ' J' e · k ld 14 t burad •11•Yan ir bahistir. Ben, ır. . . . . v aynı o u a saat e. 

lek a rneselcyi halıcılığımızı mem- Fakat henüz bunun ıçın vakıt 3-- Okuma kursu 14-7-937 tari-
ete tern·ın t ·v· "k eli f IA d hı"nd t 14 t b. · · kuld Ier bakı e tıgı ı tısa men aat- azım ır. • .. .. e saa e ırıncı o a. 

. rnından ın ·· t 1 d ... · (Hah ihracabmwn bugmıku 4 - Resim it kurau 14-7-937 ta-T" k h u a ea e ecegım. . d ki h. 
~ ur alıcılıg"ı b' l dii§kün vaziyete gelmesın e se - ri ınde saat 9 da Beyoğlu 13 ün-
uayanan b· • ın erce seneye bebler lll'D1ki sa muzda). cü okuIC:a. 
.1825 ek ..L ır ev ve el sanatıdır. Y Y 

. a""r ol kı ( · . ) 5 -- Tarih ve coğrafya bakı-
Ye gırıni§t' ı an smı antıquıte Çocuğunuzu hanQI okula mından lstRnbulun tetkiki kurau 
ci safhasn-.ır. 9 f 4 e kadar olan ikin- l 
lere ina~·ida rncrnlekete - tahmin- vereceksiniz? J3-7-93i tarihinde saat 9 da ıtan-
tın lir-ııkı ırsa senevi 5,600,000 al- bul 33 Ün<"Ü okulda faaliyete bat-
ı...__ .u - bol 1 lıyacaklardır. 
""U§lıca marn 1 bir para getiren ıÖgv f etmen OkU • A) Kaydini vaptıran öğretmen-
tarihe kadar u]ürnüz olmuştur. Bu lerin bu tarihlerde yukarıda adla-
hnakarak o an kısmı da bir tarafa 1 asıl 
gözden e!de mevcud istatistikleri ar 1 na n rı yazı' I GkuUara ba,vurmaları la-

Keç zımdır. · 
tnızdakj 1~ek suretile zamanı • • • ı • ? B) T 

19 .. ')
3 
Vazıy.et. ini tetkik edelim: g 1r1 1 r • arih ve coğrafya kursuna 
d bar ancak mahdut bir öğretmen züm-

ll'Uz art en ıtı en halı ihracatı - Ôg~retmen okulları, ilk tedrisat ' · t' k d b l k Y da 4 9 ntaya ~lamlf, 1926 - 6 flı reaı ıf ıra e e i ece tir. azılı o-
d<t 

5 
·
2

, .1927 de 4.0, t 928 _ 9 öğretmeni yetiştiren üç smı mü - )anların hepai ilk konferanata bu-
. rn I esseselerdir. Öğretmen okullarına lunarak vaziyetlerini öğrenecek-

) 930 ~ ~~n liraya baliğ olmuıtur. orta okul diploması alanlar kabul e• lerdir. 
nının n · ıtıbaren de dünya buhra· dilir. Bunlarda yatılı ve yatısız ta· C) Resim iş kursuna yazılanlar 
1.9, 19et3ıc2esiolarak3.3, 1931 de leL _ _ıenu··cretalınmaz. d , l . 
19 33 d o 8 1934 oecı a vazıyet erıni ilk derste öğrene-

35 de O 4- . e · • ve Bu okullara girmek için: ceklerdir. Bu kursa yazılanların 
\re 936 da· nııJyon liraya düımüı A - Tu"rk olmak, d k b. k Al ·ı 1 kl a anca ır ısmı devam edebile-nlQkav } · nıanya 1 e 0 an ering B -Ulusal duygusunun sağlam- kt. 

ti göster c esı tesirile anzi bir dirilme ce ır. 
selrnl·•ct.rek tekl'JJt 0.8 milyona yük- lığı, karakterinin düzgünlüğü, hi- · Ç) Okuma ve resim it kursları 

x ır, tirdiği orta okul öğretmenler kuru- kabul ettiği öğretmenleri iki par-
Diğ<' lunun vereceği kararla saptanmış tiye ayırarak tedrisat yapı:.caktır. 

tnr»r ı .. ·h rl taraftan umumi ihracatı • bulunmak. 
c..-.q a Herkes mensup olduğu ıubeyi ilk 

rnevk ·· ının son derece miihim bir C - Öğretmen okulları talimat· derste öğrenecektir. 
8 ı'ncı· ı ı '-'ardır. 1930 a lcadar daima · · d w wda b 1 D) M "k v 10 namesının saptan ıgı çag u un • uzı kursuna yazılan ar-
ç;:, rnüst:k u~cu pozisyonda olduk- mak, kadatlardan ancak yapılacak ted-
dan 8'.> ar bır yer tutmuıtur. Bun· D - Ruhi ve bedeni sağlamlığı risatı takip edehi!.ecekleri anlatı
h.ıtttı,1 ru~ Yavaı YBV8f aukuta yüz örneğe göre okul doktoru tarafın - Janlar Jn:rıa devam edeceklerdir. 
bctın ~ ıhrac::ıtnruzdalci rolünü kay dan verilecek raporla saptanmak. dJ 
hu~ teh~keeine maruz kalmıt ve E - Birinci smıflara orta okul- A iyenin taşına-
ll'ıt~Ltr. cndite verici bir mahiyet al• lann pek iyi, iyi mezunlaiı, ikinci 

licıLl ve üçüncü sınıflara lise ikinci ve ü- cağı doğru değİ) 
aelcsi trırnrzı yalııız bir rakam me. çüncü sınıflara bu derecede geçmi§ 
bugu·· ~.~rak değil, ayni zamanda bulunmak lazımdır. Şehid çocuk • Eıki gümrük binasının adliye o-

nl('.l --L • ı!!.l · eml k ı ·1 · ı ·· lacağı hakkında bazı refiklerimı·z-tiınizj ••&CUttne a emıne m e e- an e yetim er ustün tutulurlar. Ba· 
ceği ~ - timdilik - gönderebile- zı öğretmen okullarında orta okul de çıkan haberlerin uılaız olduiu 
bir g•~z:l ve sevimli yegane Mamul smıflan bulunmaktadır. anlaıılmıtbr. 
• Jrl~tıdi .olması bakımından ela her latanbul ilinde 2 öğretmen okulu Eıki gümrük binası, malUnı ol-
tind u ~chlikcden ıiyanet mecburiye. vardır. duju üzere liman iıletmeaine ait-

eyu: kanı:ıatindeyim. Hangi semtlerde hangi öğretmen tir. Liman idaresi, GalaL... ı ıhbm 
Piy Zir

1
a 1'ürk halısı BIIl'larca dünya okulu bulunduğu ve telefon numa· hanına nakli dolayısiyle gümr~!t-

tıın~a ... arı~da hususi bir kıymete, raları aşağıda gösterilmiştir: ten intikal eden bu büyük bina i-
tur. rnı hır rağbete mazhar olmuş • t.tanbul Kız Öğretmen Okulu le meıgul olmıya vakit bulamıı-
çi.ik fBu kıymet ve rağbetten - kü- Çapadadır. Tel. 23226 cus, yalnız Galata rıhtım l::ınınc!a 
imle" edakarlıklarla azami istifade Ltanbul Erkek Öğretme.:. Okulu ki tesisa!a ehemmiyet \"ermiıti. 
ri§a anhlar.ı varken bunu bugünkü pe- Çamlıcadadır. Tel. 60280 Bu defa Galata rıhtım h=.nında· 
bct§k a~ıne terketmek _ yerine bir ki tesisat ikmal edilmit oldufun-
\'e d~~· •kame edilmediği müddetçe Karısını kuyuya dan liman iıletme1i birkaç rüne 
dır ıger birçok emsali gibi _ acı- kadar eıki gümrükte bina :-:eaele-
di~ 

4
Halr, yakın bir mazide getir- atmak İstİyen adam siyle deme11ul olmıya bathyacak, 

iic . -:- 5 milyona kartı iki, hatta burada yeni antrepolar inta etti. 
btdınıalı bir para kaynağı olabilecek C~!.:.:darda Paz~rbqınc!a otu· recektir. 
cnd~r - iptidai de olsa - genit bir ran 20 yqmda Nefiıc zabıtaya Gümrük binasınnı adliyeye ve-

ustridir. müracaat etmif, kocaaı Halic!ln rilecefi hakkında çıkan haber, bu-
urn lia!i hazırda mevcud 13100 _ kendiıini dövdüjünü ve boğazını rada mevcut iken ıonradan lajve-

urnı 35000 . . . b I sıkarak kuyuya at:r.ıva teıebbi:ı dilen ihtisas mahkemelerinin ye-
birç k ı b - ışçısı u unan ve rine 5 inci ce:ı:a ır.ahke:nesı·nı·n 
• 

0 .ra rikaları tahrik ed b"l h' etti irini söylemittir. Halit yaka!:ın-
1§ ene ·· · e 1 en ır • ka•rn elmasından galatbr. 
1 r1ıs1 zanneden"m k' yaban tı Dllf, mahkemeye verilmiıtir. 
acak b · 1 a 8 

• E..aen bu bina adliye bina.ar ol-
büYiik ;:.ra~8!11 değildir. Bu kadar KUltur Bakanının mıya hiç bir ıuretle müaait deiil· 
tnizde h~r .~fÇı ~ütlcaini memleketi- dUnkU lelklklerl dir. Liman idaresi pek yakında fa. 
it hacın· bulkz. hır araya getirmiı bir Kültür Bakanı Bay Saffet An- ali yete geçerek Saray burnundan 

E . .1 e ı de yoktur. k h • d tk'kl • de lı§ınin rnak· li ld w an fe rımiz eki te ı erıne - Köprüye kadar tek katlı olmak Ü· 
20 inci asırda Y ın~:~ tes ~o ugu vam etmektedir. Bakan dün Dol- zere en son sistem antrepolar yap. 
En iler" 8fauıgımızı bıliyoruz. mabal.çe aarayına giderek açıla- tıracaktır. Antrepolann üzeri de 
hala rn

1
'ki en zengin milletlerde dahi cak olan Tarih sergisi hazırlıkla- çimento olacağından güzel bir pa· 

hirnayeİer:e~e ~eÇmemiı ve husu•i riyle meşgul olmuttur. Bugün de saj vazi:~:Jini ı; :: ... :ıilccektir. 
ıııuı bir tak.una~ lar olmakta hulun- Kültür Direktörlüğüne gelerek Ja- Kınah vapuru 
ınalümd 1f er bulunduğu da tanb-..1tun nkul derdi etrafmda tet-

binedeki adamın, ;oyunurken pa
ralarını ve kıymetli efyaıını nere
lere sakladığını iyice 1ıözetliyor • 
larmış .. Bitişik kabinedeki kimse 
çıkıp ta deniıe ıirince bu iki genç 
te kendi kabinelerinden çıkıyor 
ve bir fırsatım bulup yan kabine
ye girip paraları ve 91yalan çab
yorlannıf ... 

Bunlar sabıkasız olduğundan 
zabıta tarafından bir türlü yaka
lanamıyorlardı. Son on be, gün 
zarfında Badıköyde Söğütlü cad
dede bakkal lhaanm 10 lirası, Be
bekte oturan Kamilin 240 lirası, 
tüccar Sırrmın 10 liraaı ve saati, 
Kemal Ragıbın altın saat ve para-

Yaloal.aoon Fethi 11 ve fotofraf makinai bunlar ta-
Emniyet müdürlüğü ikinci tube rafından plajlardan çalınmı•tır. 

üçüncü kısım memurları tarafın- Zabıta memurları Fethiyi Flor-
dan iki hıraız yakalanmııtır. ya plajında yakalamıtlardır. Ü-

Bunlardan birinin adı Fethi, di- zerinde bir burgu ile birkaç anah
ğerinin adı Halittir. Fethi iyi bir tar çıkmıf, dün sabah emniyet mü
ailenin oğludur. Rumelihisarında dürlüğüne getirilmittir. 
oturmaktadır. Halit te Şehremi- Fethi, müdüriyet binuına ıirer
ninde fırıncı Ahmedin oğludur. ken memurun elinden kaçm111a da 
Bu iki genç ıehrin muhtelif yer- pefİne düşen ıivil memurlar tara
lerindeki pli.Hara giderek elJerin- fından Alemdar ıinema.aı önünde 
deki burgu ile tahta kabinelerin yakalanmıtbr. Arkadqı da aktam 
yan taraflarını deliyor, bititik ka- Üzeri tutulmuttur. 

111111tu-111t11111111ıt111"""'111111"''Rllltuııınuınnın11111uıı11mııı11hııııınııı ~lllt11Wff1119111M!f wıııı•ı w• 
Çimento ihtikarı 

kalkıyor 
Fabrikalarımız ihtiyacı 
karşılayacak vaziyette 

Bir müddet evvel memleketimizde çimento buhranı olduğu 
iddia edilmiş, bu yüzden piyasada dehtetli bir ihtikar bq göster
mişti. Memnuniyetle haber aldığımıza göre, lktıaad Vekaleti 
çimento işini kökünden halletmek için uzun bir müddettenberi 
yapmakta olduğu tetkikatı ikmal etmi§, çimento ihtikannı orta• 
dan kaldıracak esaslı tetbirlere tevessül etmiftir. 

Buna göre; çimento satışları madema memleketimizin her kö· 
şesinde en müsaid şartlar içinde satılacaktır. Yapılan tetkikler 
neticesinde memleketimizde bulunan çimento fabrikalarının ihtiyacı 
tamamen karşılayacak vaziyette olduğu tesbit edilmiştir. 

Malum olduğu üzere ihtikara yol açan en birinci amil, ihtiyaç 
nisbetinde maim bulunmamasıdır. Bu huıusta tesbit edilen fiatlar 
herkesi memnun edecek vaziyettedir. Bu fiatlar Almanyadaki 
çimento fiatlarmm bile dununda bulunmaktadır. 

"hlınm-•ıımf""""'""'"""""'"'-"""""'""'"''"""""'"'""'"'"" """'*'':ıımısw.,ıın ı ı uu ....... 
Bol Kumar kemeri geri 

almak istiyor 
Mülayim vermezse zabıtaya 

baş vuracak 

B~. akşam~i / 
gureş gerı 

kaldı 

ye kadar güreteceklerini yazıyor
du. 

Geç vakit aldığmuz habere gö
re, bu akf&mki güret yapılmıya• 
caktD'. Çün!cü Bolkomar, ıüret
ten evvel kemerin kendiıine ve
rilmesini, aksi takdirde güreımi
yeceğ:ni bildirmittir. 

Bu istek Mülayime ıöylenilmiı, 
Mülayim de kemeri vermiyecc:?ji ... i 
bildirmi~tir. Bolkomar, h:.kemin 
beraberlik karanna rağmen Mü· 
layimin kemeri Suyolcu Mehme
din elinden zorla aldıiında iarar 
etmektedir, 

Mülayim kemeri bu ıabah saat 
ona kadar geri vermezse Bolko
mar zabıtaya başvuracaktır. 

Deniz kazaları ba,ladı 
Gazi Osmanpaıa orta mektebi 

talebeıinden Mustafa, evvelki 
gün ı-·ın:ltkh sahillerinde denize 
girmif, yi:zerken fenalatmıf, ıabi
ı .. çıkarıiı!ığı zaman ölmüttür. 

İfinden h~.sb~~t ınakinelqmek el kikler yapacaktır. Akay idareainin kızafa çekil
dernelc değil; un rnüa!8ini kalmak Saffet Ankan ıehrinıizde bir m·İf olan Kınalı vapuru tamiratı 
BYn el ft' . ır. Makınelerin yeri lıafta karlar kalacak, bilhasaa O- bittiii cihetle birkaç güne kadar 
te bundan 1d1j Yeri gene ayndır, ı,. nlverıit~ He yakından ali.kadar o- denize indirilerek eskiıi ribi çabı-

0 a~ zevale ;rüz tutan Jacakt:t. mıya batbyacaktır. 

Haber refikimiz dün Amerikan 
Boğası ile Miiliyimin bu akşam 
ıaat yirmi ·birde tekrar ve yenesi-

~undan ba,ka dört küçük ço. 
c.uJ. ta sandalla Betiktq açıkların• 
da gezerl~rken bunlaTdan 14 ya
~tl"da '.)!P.n Nuri denbe düterek 
b3ğu1'1l11Jtur... -
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Tefrika Numarası: s Yazan: Fallk• Bavman 

Şerifi qece vakti ziqarete qelenler I 
"B· ' ız nıe ~uruz.,, diyerek, 

Dillingerin, kendilerine 
banka baskınından mevkuf 

Con teslimini istiyorlardı •.• 
1924 senesi Temmuz ayın. 

da bunaltıcı derecede sıcak 
bir ak§am üstü, lndiyanacla 
berberden dönen müıtemle
lle malları taciri M organı 
karmanyola suçundan hapse 
mahkUm. olan ve 8 sene •on· 
ra alleclilen Con Dillinger, 
10Mayu1933 te hapishane
ilen çıkıyor. Ayni sencr:"'l 
'Haziran, Temmuz ve Ağaı
'tos aylarmda seri l1alincle 
bankaltıT baaılıyor. Miithİ§ 
ve henüz mechul bir çete 
faaliyettedir. 

Çete mensupları, Daslim yapbk· 
ları bankaların hiç bir ,eyden ha· 
berleri olmıyan memurlarını, yol
lan üstünde rastlar rastlamaz kur· 
§Unla delik de§ik ediyorlardı. Ci
varda bulunan herkes, baskına en
gel olmak isteain, istemesin, kur
§Un yiyordu. Çeteciler, insan gör
düler mi, onu mutlaka öldürmek 
lüzumuna kani davranıyorlardı. 
Hele polisler! Uğradıklan, geçir
Hele polisler! Uğradıkları geçtik. 
leri yerde rastgele bir polis görü
verdi mi, üzerine ateş açılıyordu. 

Yavaf yava§, yığınlar teıkil et· 
miye yüztutan bu banka bukınla
n dosyalanndaki ifade zabıtları
na, §U ve bu memurun ifadesine 
atfen bir ad kaydedilmekteydi. 
Tereddüt ve itham belirten istif
ham İpretlerinden evvel, şu ad: 
''n·ıı· ? ı ınger,,. 

- Dillinger mi? •. Dillinger mi 
aahiden? Dillinger, ha?. Deme
yin; Dillinger, öyle mi?. Dillin ger 
oldu~ndan emin misiniz? Yanıl
mıı olmayasınız ... Dillinger miy. 
'd'? 1 • 

En son baskına, Blafton banka
larından biri uğradı. Ve zabıta 
memurları, bir deneme araştırma
sı yaparak, kat'i bir delil elde ede
memekle beraber, Dillingeri yakt\· 
ladılar. 

. 22 Eylul 1933 te Con Dillinger 
Obaya hükumeti dahilinde Dey
ton ıehrinde ele geçirilerek kısa 
bir tahkfüatla Blaftondaki banka 
baskınının faili olduğu neticesiııe 
varıldı. Ele geçirildikten bir hafta 
sonra da, Limada - mahallin en 
yüksele zabıta frıniri manasına 2e
len - Şerife teslim olundu. Bu Şe
rifin ismi Je~si Sar!Jeı·di. Şerif, 
mevk1ıfu kendi kontrolü altındaki 
hapishaneye yerleştirdi. 

Jes:si Sarber, çok neşeli bir a
damdı. Saka yapmaktan, nükte 
savurmah:tan pek hosJanrrdı. Bu 
hususta rrevJrufları bahis harici 
ıayma2dı. Con Dillingere takıl
mak için de sebep buldu. 

Lima Serifi, Con Dillingere şöy
le söyledi: 

- Senin bütün yaptıklarını, ;!ı. 
tİm::l.) yalnız şeytan bilir. Fakat 
ben de seni biraz söyletecet:-1. 
Şöyle yuvarlak hesap mini-:"lna· 
cık bir itirafta bulunsan gü:reL~, 
l"~~ıl olur, Coni? Ha? .. He, he! 
Öğrenmek istediğim hankıı. bc:. • ~. 
nma ait def il, merak etme ! O cİ· 
~eti hakim huzurunda anla!.lb:!ir
ıin. Benim sana ıormak istediğim. 

şu yanında bulunup ta müsadere 
edilen kağıtlardaki çizgilerin ma
nası? .. Nedir o krokiler? Neye ya
rıyacaktı sanki bunlar .. aklın sı· 
ra? 

Dillinger, güldü. Şerif bir cevap 
koparamadı. Yakalandığı zaman 
Dillingerin ceplerinde filhakika, 
üzerine bir takım çizgiler çizilmi§, 
krokiye benzer resimli bazı kağıt 
parçalan ele geçmişti. Kendisi 
bunlara dair hiç bir izahat vermi· 
yordu. Kimse de bunlann neye de
! llet ettiğini keşfedemiyor:1u. Fa
kat, çok geçmeden, müthiı bir sür
priz olarak, mahiyetini açığa v _:
racaktı ! 

Yeni mev}{ufu hapishanesinde 
kilit altına aldıktan 14 gün sonra, 
Jessi Sarber, büroaunda oturuyor· 
du. Vakit hayliden bayiiye gecik· 
mİ§, ortalık hemen tamamiyle ka
rarmııtı. Şerif, saate baktı, dos
yalarını dolaba yerleştirmiye ko
yuldu. Dolabı kilitleyince, artık o 
akşam için bürodaki işi bitecekti. 
Ve yatıp kalktığı yere, üst katta
ki daireye çıkacak, orada karısı ve 
muaviniyle beraber akşam yeme
ğini yiyecekti. 

Aksiliğe hakın, ki tam bu . ıra~:ı 
bir ziyaret! 

K.ıpınm vurulduğunu işiten şe
rif, hoşnutsuzlukla sı:· :ıtn.ı astı; 
homur homur homurdanarak, :.::
teksiz bir "giriniz!,, Je, kapıya VU• 

ram içeriye davet etti. Büroyu 
l:ap:;.masma yar1D1 dakika kalnııı
ken rahatsız edilnt . ~n lı;ç, e~
ma hiç mi hic hoşlanmazdı! 

içeriye bir değil, i:ç kişi birden 
girdi. Kapıyı arkalaru:O::a.ı kapa
yıp, ıapkalarını say~ı ifadesiyle -:ı 
kardılar ve ileriye doğru adım a
tıp, selamladılar: 

- Gudbay, §erif ! 
dana tekrar koltuğuna oturarak. 

Jessi Sarbert homurdana homur 
sordu: 

- Hay aksi feytan ! Gecenin bu 

saatinde benden ne istiyonunuz? 
Bu suale kartı verilen cevabı, 

hayretle dinledi; içlerinden biri, 
şöyle diyordu: 

- Biz, f ndiyana devlet hapiı· 
hanesinden geliyoruz, Sarber l Si
zi bu saatte tedirgin ettiğimize 
müteessifiz. Fakat, acele bir emri 
yerine getirmek zorundayız. Con 
Dillingeri derhal geriye götürmek 
icap ediyor. Mühim bir mesele do
layısiyle, kendisinin ifadesi alına· 
cak. Delikanlıyı muhafaza için üç 
memur yeter her halde, değil mi? 

Mahallin en yüksek zabıta a
mirinin çehresi, derhal değişti. 
Evvela can sıkıntısı ile mühimse
mez bir tavır almış olan şerif, bu 
sözler üzerine, birdenbire teyak
Jru·za vararak, dikkat kesilmişti. 
İnsanları fiziyonomilerinden tanı
yacak kadar tecrübe edin.mit göz
leri, hemen daima kimlerin kar§I· 
smda bulunduğunu öğretir; kulak 
ları, sözlerden, söyliyenlerin ne 
kabil adamlar olduğunu kestirmi
ye yarardı. Karşısında duranla
rın, asla bir devlet hapishanesi 
memuru olmadıklarını bir bakışta 
anlıyan Jessi Sarber, ayni zaman
da bunların memur ıive ve tabir
leriyle konuşmadıklarını da far. 
ketti. Her halde, bu işin içinde bir 
it olsa gerekti ! 

Şerif, kirpiklerini bitiştirerek, 
kart.ısındakileri baştan aşağı süz. 
dü ve soğuk kanlı bir tavırla, ga
yet sakin bir halde, şu mukabele
de bulundu: 

- Her şeyin usulünde, nizamın 
da yapılmak gerek olduğunu, me· 
mur olmak haysiyetiyle, bilirsiniz, 
elbette, delikanlılar! Yanınızda 
hüviyetinizi iabata yarıyacak res
mi vesaik vardır tabii; hele bir 
gösterin vesikalarmızı, şöyle bir 
iyice gözden geçireyim det bu tet
kikten sonra herifi hücresinden 
çıkarıp size teslim edeyim! 

( A rl•ası var) 

Diayayı Dolaştım 
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Dans salonuna bir kadın girdi. üzerinde 
incili bir entari vardı, boynunda da 
kırmızı bir kolye. "Kadın değil bu, 

erkek,, dediler ••• 
Karaya çıktığımız zaman, günün 

en sıcak saati idi. Başımızda çiçek· 
ler, her tarafımızda çelenkler, kol
yeler. Hi~distan cevizi ağaçlarının 
altından gidiyoruz. 

Burada da rakseden kızlarla kar
şılaşıyoruz. Bunların hepsi altın sa. 
nsı elbiseler giymişler. En güzel 
"Oteha,. (rakıs) lan bunlar oynu· 
yor. 

Yemek yiyoruz. Etrafımızda 
rakseden kadın ve erkek yerliler ÇÖ· 
melip oturdular. Akordiyon çalan
lar da onlarla beraber oturdu. Ye
mek yediğimiz müddetçe, yerde o

turdukları halde vücudlerini ve elle· ı 
rini türlü hareketlerle o::>:natarak, 

şarkı söylüyorlar. 
Bu bizim gördüğümüz oyunları 

bundan ancak yıllarca ~vvel, bu ta· 
raflara ilk gelen gemiciler görmüş· 
ler. 

Gözlerim yan kapalı, kendimi 
sakin havanın rehavetine vermiş, ar
kama uzamyorum. Çalgı ara sıra 
çılgın bir hal alıyor, hazan yavaş
lıyor, hazan birdenbire şarkı söy
liyenlerin çığlıkları yükseliyor. 

Eğlenceler sabaha kadar devam 
etti. Gece yansından sonra dağla
rın arkasından, projöktör gibi, bir ay 
çıkmış, beyaz ışıklarile her tarafa 
daha esrarlı bir çehre vermi§tİ. 

Saat iki)~e doğru ben eğlence • 

"Eğer yer müsait 
olur'sa,,! 

tekrarlamaaını temin maluadiyle 
yapıyordu. 

~ .. 

Yazan: 

Tanıdıgmı bir varyete direktö· 
rü, A vrupanm en büyük tenorunu 
angaje edebilme~t arzusiyle yanıp 
tutu,uyordu. Ondan bir "pek ala,, 
koparabilmek için, bu meşhur a· 
damın yanına sokulmuı, saklaban
lık edip duruyordu. Kendisini ra· 
zı edebilmek ümidiyle, varyete ti· 
yatrosunun ruçhan sebeplerini sa· 
yıp döküyordu. 

Fakat, opera salınelerinde te· 
ganni etmiye alışık böyle tanınmış 
şahsiyetleri, her hangi bir varyete 
sahnesinin opera sahnesinden bir 
kaç basamak üstün olduğuna ikna 
etmek, çocuk oyuncağı kabilinden 
kolay bir iş değildir. Bu tenor da, 
ancak direktörün külliyetli bir pa
ra teklifinden sonra, varyetenin 

kendisine layık bir sahnesi olabi
leceğini kabule yanaştı! 

T enörün varyete sahnesinde te
ganni etmesi, tam 4 hafta sürdü. 
Bu haftalar, çağıltılı bir muvaffa. 
kıyet dalgasiydi. Muganni de mem 

nundu, direktör de .. Her ikisi de 
ba,arı sarhoşluğu içinde, neşelen· 
miıler. Ay tamam olup ayrılık za
manı gelip te, direktör hesabına 

İ§ değifinciye kadar, her ikisinin 
neeşsi, ayni dereceydi. Tatıp dö-
külüt halinde ....... 

Direktör, son aktamın tenörii 
bilhassa mahzuz bırakması arzu. 
siyle, elinden geleni esirgemiyor
du. Hazırlık, fevkaladeydi. Bu a· 
rııda harikulade bir sürpriz! 

Veda galesi ak,amına ulaştıra· 
cak günün sabahı, erkenden tenö
rü ziyarete giden direktör, kah
valtı etmekle meşgul tenorun ye. 

diği domuz sucuğuna hulus çak
mak kabilinden sözlerle mıüdaba
ne hardalı ekti ! 

Sonra, çiçekçiye uğrayıp defne 
dallarından bir çelenk ısmarladı. 
Kurdeleli bir çelenk! Kurdelenin 
üzerine de "Yine görüşmek üzere! 
~ütetekkir müdüriyet,, yazısını 
yazdırdı. 

Bütün bunları, muganniyi bu 
sükse yapan konserlerini yakında 

den ayrıldım. Vapura gi~tim, yat- ı 
tım. Çalgı ve şarkı seslen uzaktan 
hala geliyordu. 

Borabora'dan gözlerimizde ve 
ruhumuzda hatıralar saklayarak ay· 
rıldık. Bütün süratimizle Tehaa'ya 
doğru gidiyoruz. 

T ahaa, belki, şekil ve manzara 
itibarile Okyanusyanm en güzel a· 
dası. 

T ahaa'ya geldiğimizin akşamı, 
Patyo nahiye memurunun evinde 
yemek yedik. Aman 1 Buralara 
katoliklik ne kadar sinmiş 1 Avru· 
palıvari bir yemek; yemeğe ha§1a
madan evvel de yemek davası yapı· 
lıyor ... 

Yemekten sonra dans salonuna 
gidiyoruz. Burada yerli kızlar, F ran
sız kızları gibi giyinmişler. Erkek· 
ler de uzun pantalonlu; yalnız ya
kaları açık. Külhanbeyvari, fakat 
masum bir tavırlan var. Gidiyorlar, 
kızlan dansa kaldırıyorlar: Polka. 

Bir aralık ben de dansa kalktım. 
Ben o gemici kıyafeti ileyim. Bu 
Polinezyalı delikanlılar pantalonlu 
bir liadmla tabii ilk defa olarak elanı 

Bu güriiltü, patırdı araaında öğ• 
len vakti geldi. Direktör, yine Y~ 
mek yerken yanına girdiği san' 
atki.ra, ölçülü bir nezaketle ıor• 
du: 

- Emrinize hangi ayı tahsis ~ 
de bilirim acaba? 

- Eğer mutlaka lazımsa, şubat 
ayını; hiç değilse 28 gündür! 

Direktör, bu müsait cevap üze
rine, sevinçten hop hop hopladı· 
Adımları dolaşarak telefona kot: 
tu. Çelengi ısmarladığı çiçekçiyı 
çağırdı. Bu tekrar geliş vaadi, ku~· 
dele üzerinde barizlettirilmeliyd•· 
Hem de altın yaldızla yazılmı, o
larak ! T ereihan böyle! 

- Hallo ! Yazıda bir değiıikli1' 
yapmanızı istiyorum. "Yine görüş• 
mek üzere,, den sonra, eğer yet 
müsait olursa "şubatta,, ibaresini 
katınız! Anlaşıldı mı? Pek ala! 
Tet-ekkür! 

Yer müsaitti ve direktör, elleri• 
ni uğuftura uğuştura, telefonuıı 
yanından uzaklattı ! 

Nihayet gala müsameresinin ve• 
rildiği akşam... Tenör, sahneye 
çıktı, ön tarafa doğru gelerek, her 
akşamkinden daha iç bayıltıcı tat" 
lı bir sesle teganniye koyuldu. 

Söylediği parçanın son nağmesi 
akisler bırakmıştı, ki tiddetli ve 
sürekli alklşlar basladı. Tiyatro bi
nasını, adeta temelinden sarsarca
sına ıiddetJi ve sürekli bir heye
can tezahürü! Bu, adeta sıcak rüz
garlı bir fırtınaydı! 

DinJiyenler, son derece coşkun
lukla takdirlerini izhar ederken, 
kulis arasında ağzı kulaklarına. 
varan direk~riin bir işaretiyle, 
çocuk garsoruardan biri, defne dal 
tarından yapılmq çelengi, kurde
lesi uça uça, sahneye götürüp, 
tenörün ayaklan ucuna bıraktı ... 

Tenör, pefİn ezbere teşekkür• 
lerle beraber, göz ucuyla kurdele 
üzerindeki altın yaldızlı harflere 
baktı. Bir sanatkarı en ziyade mü .. 
tehusis eden tey, çelenkten ziya.
de, onun kurdelesindeki yazı oldu• 
ğu tecrübeyle sabittir! 

Fakat ....... 

Fakat, tenör, birdenbire irkildi. 
Kızkırmızı oldu. Suratı a.aıkla,tı. 

Çünkü ...... 
Çünkü, defne dallarından ya· 

pılmış çelenge bağh kurdelenin Ü• 

zerine, altın yaldızlı iri iri harf· 
lerle, 'u yadırgatıcı cümle yazıl • 
mH bulum:yordu: "Yine görü§• 
mek üzere, eğer yer müsait olursa, 
~ubatta,, ! 

ediyorlar. 
Birdenbire salona bir kadın gir· 

di. Entarisi inci işlemeli. Ayakla· 
rında ipek çorap, yüksek ökçeli a· 
yakkabı var. Uzun saçlarını ense• 
sinde topuz şeklinde toplamış. Boy• 
nunda kırmızı taneli bir kolye var. 
parmaklarile asabi asabi oynuyor. 

Kavalyeme: 
- Bu kim~ 
Diye sordum. 
- Bu adam terzidir. Dedi. 
- "Adam,, mı~ 
- Evet, bir "mahır,,. 
"Mahır,. dedikleri şey. Okyanus

ya memleketlerinde, kadınlığa öze
nen erkeklerdir. Bu memleketlerde 
bir erkek, kadın hevesleri duyduğu 
zaman bu arzusunu gizlemez, bu 
arzu ile övünmez de. Saçlarını U• 

zatır, belindeki "parao,. yu entari 
şeklinde takar ve kadınlara mahsuıt 
olan bir meslek tutar: Şapka yapar 
veya çiçeklerden taç örer. 

T ahi tide kraliçenin hizmetinde 
bir mahır varmış, solCakia'rela kadın 
kıyafetile kmtrr gezermiş. Çenesin· 
de de'akçıl bir Mkal sallanırmış ... 

- '~>dKam var), 



s ,,. 

üz• 
dı. 

of' 

~ 
ydi. 
,, O" 

klik 
rüf' 
yet 

•sini 
alil 

ve
eye 
her 
tat-

mü• 
İy&• 
ldu-

ildi. 
tı. 

ya· 

sa, 

or. 

ua
öz~ 

erde 
uğu 

bu 
1 U• 

J 

~ # 

~ ' 

lt1E:Zt-tEP ''KA.VGALAılı 
ÜNNJLIK VE SlJLiK MÜCADELESİ 
Tefr.ka numarası: 7 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Yeniden Ehlibeyte hücum 
l Burada, kanlı bir mücadele baı
b':D1ıştı. Hatta halife, kaçmak için 
!r at bile hulamamıf h. Sarayın 

ıızli bir odasında, ıaklanmıya 
nıecbur kalmıştı. 

h Eğer asker yetişip te Abdulla
.1~ adamları kfımilen kılıçtan gef ~rhılm~ş olmasaydı; hiç şüphesiz 
~. alıf e Mansurun hayatı çok bü

Yükk bir tehlike karşısında kala . 
ca. h. 

Beı on adamiyle halifenin dai
rİıir.e kadar girır. iye muvdfak 
; •n Abdullah yakalanmı~tı. Sara
d ın t~P.ısı önüne cık?.rılarak ora-

a, I utun kemikleri biribirinden 
ayrı nı 1 ·ı k. 1 1 d p I 8 « §artı e, ı ıç :ır altın a 

arça anmıştı. 
:r. il'- .y. 

YENiDEN (EHLiBEYT) E 
HÜCUM 

birB_u hadise de, arkasında kanlı 
Fak~~ ~ır~karak böylece geçmişti. 
evh ~lıfo Mansuran, vesvese ve 
!Öytın ,ıle me~bu olan dimağında 

e hır tesir husule ttetirmişti: 
-B .. 

Yap Ulün hu kıyam ve isyanları 
lıla a~lar, Horasanlılar .. Horasan
r(Ş' r ıae, kam ilen (Ehlibeyt) in 
ı,,/~) (1) sidir ... Anlaşılıycr ki; 
tıJ,f ar, - tıpkı (Emeviler) e yap
baa~rı gibi - bizi de (yani, Ab
li'ı! oğullarını da) devirecekler ... 
in~·afet makamını, (Ehlibeyt) e 

•kal ettirecekler. Şu halde .... 

-~~ ~alde, yapılacak ,ey, gayet 
lılf t~. Zaten muhtelif casuılar ta
\'e ;n an büyük bir dikkatle takip 

lilo.~rassut ettirilmekte olan (Eh
• ~Yl) menıaplarmdan en fÜphe-
1 rlaniarı, kendilerinden :zarar 
::tttİYecek hale getirmekten iba-

1 ~bbasi halifesi, yanlı, dütünü
d?r u. Adeta, yangına körükle gi-
~~?rdu. Vakıa; - lran ahalisi 

~l ı - Horasan haİkı da kimilen 
b rnaını Ali) nin, ve bütün (Ehli· 
- eyt) İn (Şie) ıi idi. Abbasilere, 
e nc~k Eba Müslimin zonı ile biat 
nılınıılerdi. Batlıca arzuları, ima
nı 1 Alinin torunlarını hilafet maka 
J 1nda görmekti. Ancak 'u var ki; 
~aını Alinin hanedanına menıup 

0 anlar, siy~st mücadelelerden nef 
ret etmitler .. Hilifot makamına 
:;Çmekten ümitlerini keımitler .. 
m:ekke ve Medinede birer köşeye 
ÇekiJmiılerdi. 

Bunlardan; (imamı Hasan) ın 
llafitleri, esasen timdiye kadar ıi
Y~si davaların batında pek az gö
?ülmüşlerdi. (İmamı Hüıeyin) in 
torunları iıe; bütün mefguliyetle
rini, Mec!inede tesis ettikleri bü
r.ük medresede; ilmi, edebi, felse
d•. dersler vermiye l: ::areylemişler-

ı. 

Şunu da ilave etmek lazımdır ki 
terek Emeviler ve gerek Abbasi
ler; gözler kama,trran büyük bir 
lervet ve refah içinde yaşarlarken, 
<.~eıulü Ekrem) in hafitleri, her 
turlü maddi ihtirastan azade mü
t~':azı ve miitevekkil bir ömür şre
Çırıyorlar .. Pederleri (imamı Ali) 
~en İntikal eden birkaç hurmah
ıın ehemmiyetsiz varidatile. (Mı
ırr~ dan gönderilen bir miktar er
za ve zahire ile, adeta fakir ve 
zaru t • · 
k 

rbe ıçınde ~eçiniyorlardı ... Fa-
al u so" "k h . . d b'I 

d .' nu ayat ıçın e ı e 
arın f ·ı ' 

f a azı et ve Aer,,.fleriııi ,,.,"ha-
aza d' 1 b ' h~ ıyor ar .. Halktan da derin 

dır urrnet ve tekrim görüyorlar
ı. 

Hk_alkın bu teveccüh ve ihtiramı-
nı ın ve h 1 . .. 1 M aset e takıp eden Eme-
vı er ekk M . 1 ' e Jre edıneye kurduk-
brı c~ıuı şebekeleri vasrtaıiyle, 
d~ z;;t a~ı her an iz'aç etmeyi, ken 
k 

1 d ne '' güç edinmişlerdi... Ne 
h~r ıarip!ir ki; (J\liresül) ün 

ını c~ : .>etmek iddiasiyle E-

mevileri is kat ederek hilif et ve 
saltanat mevkiine ıe!en (Abbaıt
ler) de; şimdi, ayni izi takip et-
mektelerdi. • 

Abbasilerin birinci halifesi, aal· 
tanat makamına gelerek - o ta
rihte - dünyanın en zenıin bir 
imparatorluğuna malik oldu~u 
halde, (Eh!ibeyt) in ııkıntı ıle 
geçen hayatlarına biraz ref a~ ~·~
mayı bile dütünmemitti. Bıla~ı~ 
(Alevilik) ve (Abbasilik) gıbı 
mühim bir mesele ihdas ederek; 
(Hanedanı Resül) arasında lü • 
zumsllz bir, ikilik zuhuruna sebe · 
biyet vermitti. 

ikinci halife Mansur ise, yara
dılıtındaki müfrit evham v~ ve.s
vese dolayniy)e (İ;r.amı Alı) n!n 
torunlarınclan daima süphelenmtf, 
en zeki casuslarını. Mekke ve Me
dincye göndermişti. 

Bu casuslar; 1ıörünü,te. ticaret 
ve ıaire şribi işlerle met1ul ol~
yorlardı. Fakat hakikatte, (Ehlı
beyt) erkar.ını daima takip ve ta· 
rasaut1a iştigal ediyorlar .. Bunla.· 
rın, Abbasi saltanatı aleyhinde hır 
fikir ve te~ebbüıleri olup olmadı· 
ğını ö!lrenmiye calı!ıyorlar .. Ev • 
hamlı halifeye sık sık yalan yan • 
lış jurnaller gönderiyorlar .. (Ehli· 
lıeyt) hakkında her gün biraz da
ha artan takip ve tazyiklere sebep 
oluyorlardı. 

Halife Manıurun kalbinde, (l. 
mamı Ali) tonınlarına kar,ı bea· 
!ediği ıüphe ve endite, artık son 
hadde gelmişti. Horasanda, evve
la (Senfad) ve ıonra, (Abdullah 
Revend) tarafından yapılmıt olan 
İsyanları, (Ehlibeyt) erkanının 
tetviklerine atf etmitti. 

Halbuki; hemen hepsi de ilim 
ve irfan kudretleri, islim dininin 
hikmet ve f elsef eıine büyük bü -
yük hizmetleriyle töhret kazan • 
mıt olan (imamı Ali) torunları -
nın, böyle saçma sapan zihniyet • 
li adamlarla birletemiyeceklerini .. 
Haris ve rr.ecnnn Abdullah Senfad 
Mecusi Senfad, müntekim Abdul
ll'lh Revendin gülüne akide ve na· 
zariyelerine, en küçÜk bir iltifata 
bile tenezzül etmiyeceklerini dil· 
fÜnmek lazım gelirdi... Fakat ha· 
life Mansur, bu cihetleri dütün • 
miye lüzum bile görmeden, bu fi • 
kir ve kanaati dimağına yerlettir • 
mi9 .. Derhal (Ehlibeyt) aleyhinde 
harekete geçmitti. 

Hicaz valisine, tiddetli bir emir 
name göndermitti. Bu emirname· 
de, (Ehlibeyt) in yetitkin erkanı 
h&.kkında tatbik edilecek muame
lelere dair bir takım ıedit talimat 
verdikten ıonra; bilhassa (imamı 
Hüseyin) ailesinin reisi olan (Mu
hammed ibni Abdullah) ile bira· 
deri ( lbrahim) in hiç kimse ile ih· 
t ilit ettirilmemelerini .. ve kendile· 
rinden en küçük bir tüphe ha11l ol
duğu takdirde, derhal hilafet ~e~· 
kezine Riinderilmelerini istemıtt~. 

itte, halife Mansurun. ~u ~rı, 
çok büyük ve çok kanlı ık• hadııe 
i'e netİc.f'!lenmiş .. ve iılim unsuru· 
nu parçalıyan ilk darbey~ d.e, bu 
m•"'um emirname indirmıttı. 

Hall,uki Muhammed ibni Ab
dullah bircok fazilet ve meziyet
lcriyle,Mekke ve Medinede herke
sin çok r!P.rin hürmet ve muhabbe
tini celbetmişti. Onun için ken
d:ııine (Nefsüs Zekiyye) Jikabı ve 
r:lmişti ... Emevi saltanatı dev!ildi
ği zaman vuk•Jhnlan teklıflere 
T;\ğnıen elmamı Hüıeyin) in to
runu (İ~amı Cafer Sadık) ın hi
laf eti reddettiği gibi; bu zat ta bir 
çoklarının biat ~rzı • ··:na kar,ı, 
b!~arafhğını muhafaza ~t~itti. 
Hilafet için mücadeleye gı~ıt?'e
y;, aMından bile geçirmemıftı. 

(1) Doıt, taraftar demelttir. 
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Amelia Eaıhart Ç kk l d k. k h k . 
·ık k d t · ana a e e ı aza mu a emesı 
ı a ın ayyarecı d.. b l d 

Bugün, 'dünyayı dolaımağa ÇI• un aş a l 
kan ve seyahatinin yansına geldiği 

1 1 
• • b • d 

1 bir sırada, Okyanusta kaybolan spa yo gem S ev et 
Amelia Earhart, dünyanın ilk kadın n ) ) ) r 
tayyarecisidir. ~endisine "Kadın 

Lindberg., adı verilmiştir. Çünkü e •81• mı•dı•r oksa 
Lindbcrg, Ameri.kadan~ Av.r~paya g m] ' y ••• 
geçen ilk tayyarecı oldugu gıbı,Ear-
hart da bu seferi ilk yapan kadın 
tayyareci olmuştur. Bundan başka 
çehre itibarile de Lindberge çok 
benzer. 

Bu muvaffakiyeti 1928 de ka
zanan Amerikalı kadın tayyareci, 
ondan sonra, Büyük Okyanusu da 
geçerek, Havayi adalarından San 
F ransiskoya en uzun mesafe reko
runu kurmuştur. 

Amelia Earhart, yaptığı bu se · 
ferlerde daima tek başına uçmuştur. 
Fakat, evvelce tek başına uçtuğu bir 
deniz üzerinde bu sefer yanında tay
yareci arkadaşı Noonan olduğu hal
de ka7..aya uğramıştır. 

Bugünkü meşhur kadın tayyare
cilerden biri olan Maryse Hilzs, on
dan bahsederken şöyle diyor: 

"Biz hepimiz bir moda veya ter
zi atelyesinde, bir yazıhanede yazı 
makinesi başında çalışarak hayatımı. 
zı kazanmışızdır. Zahmete idmanı· 
mız var. Hastalığa, yorgunluğa, 
bıkkınlığa, cesaret kırılmasına kar
şı tahammülümüz vardır. Kalbimiz
de de daima bir gurur bulunur: Da· 
ha iyisini yapmak gururu. 

•• Amelia Earhart bu hususta gös
terilecek bir ~isaldir. Bütün hayatı 
sabır ve gayret sarfile geçmiştir. 
Gönlü bunların verdiği sevinçle do
ludur.,. 

MEMLEKETTE 

Trabzonda 
Belediye dükanlaı ın 
açılma saatini de 

tayin etti 
T rabzq.n belediye encümeni Şar· 

bay Cemal T urf anm baıkanfığı al • 
tmcla toplanmış, mağazaların akşam 
sabah muayyen saatlerde açılıp ka
panmasını karara almııtır. 

Mağazalar sabahları 7 de açıla -
cak, akşamları 6 buçukta kapana
caktır. 

Banka çeklerinde 
tahrif at gapmııl 
Adanada bir sahtekarlık hadise

si oldu. 
Büyük Dikili köyünden Veli oğ· 

lu Kemal Ekinci adında birisi ; elin
de mevcud birisi on, diğeri 1 5 lira
lık iki çekte yazılı para mikdannı 
fazlala9tırmak için 1 O ve 15 rakam
larının önüne birer sıfır ilavesile çe
kin birisini 100 ve diğerini de 1 50 
liraya çıkarmıı ve çekleri Ziraat 
Bankasına ibraz etmittir. 

Fakat bu sahtekarlık derhal mey· 
dana çıkmııtır. Çeklerin, para mik
dannı yazı ile gösteren kısmı değiı· 
tirilmemiı olduğundan banka, ilk 
nazarda ifİ anlayarak keyfiyetten 
zabıtayı haberdar etmiı ve Kemah 
tevkif ettirmiıtir. 

Bir kadın uçuruma 
yuvarlandı 

Adanada Sülemişli mahallesin • 
den (Feke) lbrahim kızı Safiye dağ
da hayvan otlatırken Karlık mevki
inde dar bir yoldan geçerken muva· 
zenesini kaybederek çok derin bir 
uçuruma yiıvarlanmııtır. Genç kızın 
cesedini parçalanmış bir surette bul
muılardır. 

T ahkik~t neticesi hadisede bir 
kasd olmadığı ve bir kaza eseri ol
duğu teeyyüd etmiştir. 

Dr. Hafız Cemal 

K P . · · ' 1 
• İ' ı apo ıno ısrn ...... e.tCı .a yan 

vapuru::1Un batmasiyle neticeleı 
Çanakkaledeki vapur kazasının 
ır.uhak::ı..e .. ine dün sabah ikinci 
t!caret ma!1kcme:.inde b-i!:ınmış
tır. 

Magallanes ismindeki lspanyc.l 
vapurunun vekilleri vapura konan 
haczin kaldırılmasını istemişler -
dir. Bunlar Magallanes vapuru -
nun İspanyol hük\ımetine ait ve 
bütün tayfaların seferber edilmiş 
olmasının buna bir delil olduğunu 
ileri s:.irmüşlerdir. Vekiller bey
nelmilel ahkam ve itil.::Iara gö:-e 
böyle bir vapura haciz konamıya
cağını ıerd ve iddia. etmişlerdir. 

İtalyan vapurunun vekilleri ise 
Magallanes vapurunun "Trar.sat
lantica,, tirketine ait olduğunu, İs
panyol hükfımetiyle bir aJ.:~.:ısı 
bulunmadığını, aksi kabul edilse 
bile Montrö mukavelesi mucibince 
Boğazlardan geçecek askeri gemi
lerin hareketinden 48 saat evvel 
Tiirkiye hükumetinin haberdar 
edilmesi lfızım geleceğini, halbu
ki böyle bir müracaat yapılmadı
ğını ileri sürmüşlerdir. 

Taraflar iddialarını isbat yo -
lunda mahkemeye layihalar ver -
mişlercli:-. Muhakeme gelecelc sa -
h ~ününe kalmıştır. 

Bundan sonra ltalyan vapuru • 
nun ikinci kaptanı ile ıerdümen • 

cisi ve bir tayfosı dinlenm:;~·r. • 
Bunlar ltalyaya gideceklerinden 
sorgul<ırı evvele alınmıttır. Birinci 
kaptan ile diğer alakadarların sor· 
guları cumartesi sabahı yapılacak· 
tır. 

ikinci kaptan F ranklen yemin 
ettikten sonra kazayı §Öyle anlat· 
mışlır: 

" iki senedenberi vapurda ikin
ci kaptanım. Haziranın yirmi be
şinci günü sabahı Nara burnu hi
zasından geçiyordum. Saat seki· 
zi on sıralarındaydı. 

Birinci kaptan vazifedardı. Ben 
de kaptan köprüsünün üzerindeki 
odada idim. iki buçuk mil ilerde 
İspanyol vapurunu gördük. Gelit
te sahilin sağını takip etmesi la
zımken soldan geliyordu. lıpan
yol vapuru iki düdük çaldı. Bi
zim kaptan da üç düdük çalaralC 
sağa dümen kırmuını bildirdi. 
Buna, sonra çalınan, yol keserelC 
geri gitmek işaretlerine İspanyol 
gemisi aldırıf etmedi. Aramızda
ki mesafe 500 metreye kadar İn· 
mi!Lİ. Bizden büyük olan lıpanyol 
vapuru sür'atle geldi. Bizim vapu• 
"a çarparak altı metre yükseklikte 
bir rahr.t açtı. Bu vaziyet kartı· 
sında kaptan gemiyi sahile götüre
rek karaya oturttu. Fakat sonra 
gemi tamamen battı. 

Bir Rum doktor 
Altın kaçırırken yakalandı 

Edirne, (Hususi) - Ayın ikin- gümrüğündeki ara§tırma heyetimi· ' 
ci günü lstanhı,ıldan Avrupaycı hare- zin dikatli incdemeai .neticesinde 
ket eden 6 sayılı Konvensiyonel tre- meydana çıkanlarak Uzunköprü mal 
ni yolcularır.dan ve Türk tebeasın· müdürlüğüne verilmiı, kaçakçı 
dan Dimitri Kiplaiditi isimli bir dok· doktor da Cumhuriyet müddeiumu• 
torun izinsiz ve gizli olarak kaçırmak miliğine teslim cdilmi§tir. 
istediği 200 Türk altını Uzunköprü t 6 •.iiiU••şa.ı, 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ı 

1 - Vasıf ve örneğine uygun kum aş, ABtan ve biltiln harç ve maarafı mO. 
teahhidine ait olmak şartiyle .. 40533,, takım "Caket, Pantalon, Kasket ve toz. 
Iuktan müteşekkil,, yazlık elbise kapalı zarf usuliyle 16-7-937 cuma gUnil 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise takımlarına 

192531 lira 75 kuruş kıymet biçilmi§ ilk teminatı 10876 lira 59 kuruttan i~ 
ret bulunmuştur. ı 

3 - Buna ait ı;artname 963 kuruş kar§ılığında yalnız komi8yondan alı •: 
na bilir. \ 

4 - Eksiltmesine girmek isteyeni erin şartnamede yazılı olduğu gibi illi 
teminata ilaveten bu gibi dikim işlerin den en az 60000 liralık t.aahbUdUnU htıa
nil ifa etmiş terzi ve yazıhane sahibi olduğuna dair vesikaları muhtevi teklif 
mektubunu Pksiltme vaktinden en az bi r saat evveline kadar komisyona ver • 
miş olmaları. (3708) • 

Kayseri tayyare fabrikası 
direktörlüğünden: 

1 - Kayseri tayyare fabrikası İ!iin teknisiycn memur ve tesviyeci, f'rerccl. 
kaportacı alınacaktır. 

2 - isteklilerin Temmuz 937 nihayetine kadar istida ile fabrika direktörlü· 
ğüne müracaatları. 

3 - Sanat mektebi mezunları tercih edilir. İşçi ve memurların Kayseriye fab
rikaya gelerek imti~an vermeleri ve beraberlerinde şahadetname, bonservis ve 
emniyet direktörlüğünden alınmış hüsn:ihal vesikasını 2etirmeleri lazınıdır. 

4 - Memurlara 75: 126 lira ücret, iş-çilere 400 kuruşa kadar yevmiye verilir, 
(4002) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
komisyonundan satına ima 

ı .. oKMAl'I REKIM 

Dahiliye Mütehauı .. 1 - Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun bin tane 
altı kütüklü balaska takımı 20/7/r37 sah günü saat onda kapalı zarf usulü ile 
~atın alınacaktır. 

Pazardan tıqka g1Jnlerde 31teden eonl'9 • 
8Ut , 2,rı tan e yal kadar t•tanbulda Dfvaıı 2 - Buna aıt şartname parasız ola r&k komisyondan alınabilir. tık teminat 
yolunıts 1104) numaralı buw.ı kablnNlndf (450) liradır. 
hutalannı kalıul eder. 8&11, cumartesi ıt11D 3 Ek .1 len •abllh "0.1\-12" saatleri bakl1d fukaraya - :;ı tmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika 
m&hwetur. Muayenehane •• .., teıetoo: minat makbuz ve mektuplu teklif mektubunu en geç belli gün saat 
2289&. KJlbk teı.toa: 11°"' evvel komis>:ona vermiı olmaları .. (1849), .(3843). 

ve ilk te
<lokuzdan 
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Doğrudan doğ- -
ruya sipariş 

tJşı tarafı l inci de 
daflllllZ, bü,&k zorluklardan bah
ıediJor. Ai'btlafmuzın bu lqfJh-

Uzak şarkta 
harp 

Büyük elektrik san
tralları kuruluyor 

1 
Benzin meselesi büs için ileriye sürcliiğü mahzur

lar, yahut zorluklar ıunlardır: 

Ose trırafı 1 inci de 
öğleye kadar devam edecekti. Fa • 
kat aat 11,40 da topçu atefi tekrar 
başlanu§tır. 

Japonlar bir ultimatom vererek 
Çin kıtalannm derhal geri çekilmesi• 
ni iatemiılerdir. Çinliler bunu ka· 
bul etmedikleri jçin ıuth müzake • 
releri yarıda kalnu§tır. KD/;-. ~1JIB l1e Zongaldahla kuıulacak olan 

bu saniıallaıtlan hava hatlarlle 
Ankara, 8 (T eler. -) - Mem-ı 

lekele bol ve ucuz elektrik temini 
için Zonpldak ve Kütabyada iki 
aantral k•·,.··1acaktır. Zonguldak 
santrali 45 bin takatta olacaktır. 
Kurulma masrafı S milyon 100 bin 
lira, ifletme ıeı·.:nayeıi 55 ili 116 
bin lh..t aruında tahmin edilme!.
tedir. 

Santral Ç:.talaizında o·:-~kJ;.;.r. 
manında kwıılacaktır. Fabr·· ı 
kömür ... rüatüıü yakacak, 100 
kadar i•ci kullanacak, bet, al:ı .> 
ne .oma cereyanm hava hatb üze
...:_..ı__ '-'-di' w• ,_. k'I .nJIUCD Jla&S ..... -.., . wır ·ı o\·;ıtı-

nua elli altmq paraya kadar aah
l•caiı, zamanla daha diifeceii ta· 
bit ıörülmektedir. 

Kiit..h1a santrali lstanbula ka· 
Clv cereyan verecc:.tir. ikinci l:e~ 
nnelik aanayi propamına ıire
cek fahrikalamı mühim bir ku
nnnın bu aantralclan cereyan ala
hilecek yerlerde kunalma:1 d" ·:. 
nülmektedir. Santralin takati 57 
bin, aeaelik enerji sarfiyab 345 bin 
kilovat .aut olacaiı lıesap!anmıı
tır. Santral 4 miJ:·~n CCO bin lira
ya malolacaktır. 

Kütahya - lzmit - İstanbul 
liava hatlarına 3 milyon 248 bin, 
Karaköy- Bursa hattına 477 bin, 
lzmit - Gölcük hattına 82 bin, 

Kütahyada kurulacak fabrikalara, 
ocaklara cereyan verecek olan ha
va hatlarına 140 bin, Kütahya-Ea
kitehir hattına 450 bin lira olmak 
üzere bütün hava hatlarına 4 mil
yon 397 bin lira harcanacaktır. 
Bütün tesisat masraftan yeldinu 
1 O buçuk milyona yaklapnakta
dır. 

Santralin yeri linyit havzasına 
yakın ve Poraukçayı kıyısındadır. 
Senede 640 bin ton linyit sarf ede
cek, kilovatımn aatıı fiyab san
tralda 30 para, Kütahya aanayiin
de 24 para, Karaköy - Buna hat
bnda 2 buçuk para, Kütahya -
lstanbul hattında 1 buçuk para, 
Eskişehirde 70 para, imik - Göl
cük hattında 1 buçuk kurut olarak 
ta.bit edilmiıtir. 

YAPILACAK Dl~ER 
SANTRALLAR 

Projeleri hazırlanmıt olan bu 
aantrallardan ba,ka Sakarya neh· 
ri, lznik gölü, Adana, Kayseri Ege 
suları, Fırat ve kollannda kurula
cak santralların kuvvet ve faali· 
yetleriyle sahaları teıbit edi1mit
tir. Bu suların kenarlanna kunıla
mu§ olan raıat istasyonlan tara
fından son tetkikler yapılmakta
dır. 

Franko İngiltere ile 
anlaşmak istiyor 

Halkmıızm en mübrem ihtiyaçla
rı arumda ye.r alan benzin meselesi 
nihayet i§bilir İktısad Vekilimiz Ce· 
lil Bayarın büyük himmetlerile hal
Jedilmi§ bulunuyor. 

Benzin ve petrolun gümrük ''e is
tihlak resimlerinde yapılmış olan ten· 
zili~ malftm olduju üzere, a§ikar bir 
ilıtikira meydan ,·ermiş, mulıtelif 
.semtlerde muhtelif firetlar üzerinde 
satı~lar yapılmış. bir kelime ile piya
sada keşmekeşlik alıp yürümüştü. 

İktısad Vekilimizin pek isabetli 
bir görii§ü ile günlerden beri yapıl· 
mış olan tetkikat ''c tahkikattan son
ra dün bizzat Vekilin riyaseti altm
da yapılan bir toplantı ile benzin me
selesi tamamen lıalledilmittir. 

Ve.kil, aabah saat 10.30 da Ticaret 
Oduma gelmiı. kendisine lmsusi su
rette tahsis edilen büroda mesaisine 
de,·am etmiıtir. Bir müddet sonra Ve
kilin bulunduğu odaya Sanayi umum 
müdürü Repd• belediye iktııuwl mü
dürü Aaım Süreyya. Ticaret Odası u
mumi kitibi Cend izami ,.e dört 
benzin kumpanyasnun salıJ müdürle
ri ge~ 12 ye kadar devam eden bir 
toplantı yapılJDJ§tır. 

Y apdan konugmalar sonunda hü
kumetle kumpanyalar arasmda tam 
bir mutabakat hasıl olmu~lur. Şirket· 
ler İkt.ıaad Vekiletinin bulduğu esas
ları tamamile kabul ebni§lerdir. 

Benzin şirketleri Vekilin hulmuı 
olduğu formülü c;ok makul görmüş
ler l'e memnuniyetlerini aynca izlıar 
etmişlerdir. 

Anla~madan sonra VekTI Ticaret 
Odasından ayrdmıf, diğer zevat he
saplarla meşgul olmuştur. 

• • • 
Ajansın dün aktam huJıuamta ,·er 

miş olduğu resmi tebliği aynen atair 
ya yazıyoruz 

lıtanbul, 8 ( A.A.) - lktısad Ve
kôleıinderı: 

ld>ndra, 8 (AA) - Havaa A- c!alanna hareket etmiıtir. 1 -BeMn ve petroldan alınmak 
jansının mu&abiri bildiriyor: Valancia, 8 (A.A.) _ Birkaç ta olan muhtelif vergi ı·e rcsimlerin 

Portekizin Londra sefiri Montei- ltalyan harp gemiıi 28 haziranda indirilmesi hakkında Büyük Milleı 
ro, General Frankonun Londraya sahilin 10 mil açı~ı. J:ı bir deniz Meclüi. tarafından 14.6.917 ıarilıin
,.:rilmek üzere Salazar'a tevdi et- nümayiti yapmııtır. de kabul edilip 25.6.1937 ıarihinde 
tiği bir muhtırayı Eden'e vermif- İtalyan gemileri Hamola iıtih- tatbik mcvkiine geçen 3264 numaralı 
tir. kamının önünden aaffı harp niza. kanunun bu maddelerin fiyatlan ü-

Öğrcnildiğine göre, bu muhtı- mmda p,ec...,; .. •~·.:U-. :erine ıam olarak inikmını ıemiıı için 
ruında Gen-ral t rank.>, lıpanyc- z; l · Türkiyetle İf gören petrol tıe benzin 
mn ihyası için Büyük Brita:.yanın c I istin in ayrılmasını ıirkeıleri, kanun rıe§rind"n bir giin 
iktıaadi ve mali müzaheretini te- istem/gen evııelki fiyatlan esM tutarak, vergi 

mi!l et::nek üzere Londra ile biri· Vahudz•ter ve rwum tenzilatını Türkiye dahilin· 
tilif aktetmek istedijini bildir- .l ~ de mezkur /iyaılar üzerinden ıama-
mektedir. men tatbik etmeği kabul ı:e taalılıüd 

lngilterenin bu muhtırayı almıt ağlıyor eımiılerdir. 
olduğ~:lu bildirmekle iktifa ~ · J 2 - Birinci maddede :ilcredüerı 
eeii zannedilmektedir. Bu muhb- la/gan 1 adgosunun fiyatlar 9.7.1937 tarihinden itibaren 
ranm husule getirdiği müsait tesi- neşı igatı ve lngilteı e iiç ha/ın miid<lctl<> mrr'i olncukıır. 
rin Salamanca'mn notaaiyle kıı- V c lırr yerde ihtiyaç nisbetinde berı· 
men zail olduju kaydedilmekte • Kudüs, 8 (AA.) - Reuter ajansı- ::in rn peırol lmlıındıınılacakıır. 
dir. Salamanca tarafından verilen nın muhabiri bildiriyor: 3 - }/;inci mnddede zikredilen 
notada hük\lmetin muharip olarak Filistin tahkik komisyonunun ra· müddet zarfında hiikumeı tara/mdan 
tanınması istenilmekte ve bu hak- poru hakkmda Yahudiler taraf mclan tayin edilecek bir hr\'etlc firlmtler 
kı vermek istemeyen hükUınetlere ekseriyetle "Büyük hir rüyanın sonu m~ıerPlc bewıelmilPl ııivaMJ ~ait 
kartı iktisadi mukabel~bilma:;de geldiği, büyük bir tecrübenin akame"" ve cSMlan dnhilinde 1111Jiyet unsur
bt !unulacaih kaydedilmekte oJ.:.ı- te uğradığı,, kanaati izhar edilmek- lan iürrindm tatbikatta bulunacok-
iu hatırlardadır. tedir. lnrdır. Bu ımretle va.sıl olunacak neti· 

Bazı siyaıi n:ütahitler, nikbin Raporun okunma mı radyoda din- ce a,·rıca ilan edilecektir. 
davranmakta ve yakında ispanya· liyen Yahudilerden birçoğu bir alay ------------
daki gönüllülerin geri alınacağını, teşkil ederek ağlama dm·arma gitmiş- Havf ayı, Saf adı ,.e Tiberiayı herhan
hundan sonra da vaziyette mühim ler Ye Fitistin:n inkısama uğramama- gi hir para mukabilinde arzumuzla 
bir salah ?ır..sd olacağını beyan et- sı için dua etmi§Jerdir. terketnıiyeceğ·z.,, 
m~ktedirler. Raporun Araplar üzerinde hasıl BiR lTALY AN RADYOSUNUN 

Yeni ltalj'an Ve Alman Aıkeri ettiği tesir yüksek Arap komitesi ki- NEŞR}YATI 
Gönclerilmif !'hi Fu~d ~ha'?~" bu kısa beyanatı Londra. 8 (A.A.) - Filistin ko· 

Valencia, 8 (A.A.) - Havas A· ıJe te11118 edılebıhr. ınitivonu raporunun neırinden evvel 
janıının husuıi muhabirinden: "'Ra">or büyük bir sukutuhayal B. Eden B. Grandiyi du-et ederek 

Franko kıtalarına mensup bir . te\'Hd edece' t;r. Filistin radyosunun Bari radvosunun Y ahudilcrle Arap
nefer fr~r ec!"rt"'· ; ,.· ar 1- 1a. h.içhir zamnn hu kııdar -;ok d'nleyici- lar arasındaki münatıebatı zehirliye
ra teslim olmu'"tur. r'efer Cadix'te Si olma·m~tı. Yüz hinlerce (tinleyici cek mahivette her türlü tefsirattan ll:ı-
24 haziranda 8 O~O ltalyan ve Al- arP.~m,fa havatlarmc a ilk defa olarak kınacağr ümidinde olduğunu bildir
ma~.~ ~: :.n ~aray~ r. • Ttldığı- ~aclvo rlinl~v~n ~rall köylüleri de bu- mi.-tir. Bari raclvoıunun ekseriya ln-
DI ~or~uiunu soylemııtır. nnma~'ta ıd1. gihere aleyhinde şiddet1i bir propa· 

~arıs, 8 (A.A.) - ~e.u~re gaze- ŞEREF MESEl~ESI.. .• , ganda vaptığı maHlmdur. 
tesınde Mie. Tabouıı, ıkı ltalyan Kudüs. 8 ( A.A.) - Reuter bildi- B. Grandi, B. Mussolininin, lngil-
f~r~aı!fU~ ıpany~ya hareket etti- riyor: terenin maruz katabileceği zorlukları liB. ~ıldırm~ktedı~: . . . Yü'·sek Arah komitesinin niifuzlu artırabilecek her tilrlil tefsirattan sa-

-
1 
ırı Nap~lıde,. dıgerı Cıvı ta V ec iza~ınclan Ami Bey Abdü1hacli, Reu- kmdması için bütün tedbirlerin alm

bıa da tahtıd edılen bu fırkalt.-ın ter ajansına eu bevanatta bulunmur dı~mı temin eden ıahıi bir tel~af'mı 
h~zırlıfl haz.İran içinde ikmal edil tur: B. Eden'e vermiş ve bunun üzerine 
mı,tlP. Filistinin taksimi planının tatbikine! B. Eden, Filistinde nizam ''e sUkunun 

. ~ırkalardan biri Malaga ve Ca- imkan yoktur. Ta ki İngiltere kuvve-, muhafazuı için vaki bu hizmetten 
tlıx de karaya ~ı~ılmıf, 8,000 le müracaat etsin. Mesele ekonomik J dolayı kabine namına İtalya hiiküme
•evcutlu olan dıierı. de Balea:- a- bir mesele değil, §eref meselesidir. tine te§ekkür etmiıtir. 

1 - Bizim memlekette nakliye 
sistemi yavqtır ve pahalıdır. 

2 - Belediyelerimiz ve ticaret 
odalarımız mütterek mahalli men
faatleri miifterek bir dava halinde 
korumaya ve inkitaf ettirmeye a
hımamıılardır. Böyle bir hare~et 
için icap eden teeı bbüa ve tetlrila
tı bunlann çoğundan hekleyeme
yiz. 

3 - Bizde ambalaj usulleri ipti
daidir. 

4 - Bir de kaliteye emniyet me
seleei vardır. 

S - Uzaktan uzağa ilin ile a
meli neticeler alınamaz. 
Arkadqmıız, dötündüğü mah

z11rlan ve zorluklan böyle umu
mi surette saydıktan soma bir de 
misal ıösteriyor ve diyor ki: "Ri
zede pek iyi keten perde ve örtü
ler yapılıyor. Her gören ıüzelliği
ne ve ucuzluğuna bayılıyor. Bu it 
Rize sibi ıeçiame imkinları az o
lan bir yer için çok faydalı bir fa
aliyet sahası olabilir. Fakat çok 
canlanmak istidadı gösteren bu 
san' at, bugün '-J!Ütterisizlik yüzün
den aCSnmek üzeredir. 1stanbulda 
oturan bir müstehlik, yalnız bir 
gazetede bir ilin okuyarak bu ke
ten mamulatı nasıl tedarik edebi
lir? Malın nümuneıini görmeye, 
fiyatmı anlamaya ihtiyacı vardır. 
Rizede tanımadığı bir tüccara na
sıl para gönderecek? Bunun için 
bir vasıta lazımdır. 
~i~im anladığımıza göre, Tür

kofııın gazetelere gönderditi teb
liğde bütün bu mülihaulann ce
Tabı vardır: Karadeniz sahilinde 
mühim bir iskele olan Rizeye 11-
tanbuldan haftada birkaç defa 
J?eniz Yollan postaları gidip ıe
lıyor. Bu nntalara pahah n ya
T&f denilebilir mi! Keten perde 
Ye örtüler çürüyecek, bozulacak 
bir madde midir ki, ambalaj me
ı~lesi bu İf de bir mahzur diye ile
rıye aürülebilıin? Kalite meselesi 
de ancak taitİf edilebilir madde
ler İçin mühim değil midir? ı.. 
b:nbulda bulunan bir müıterinin 
Rızede tanıma dıiı bir tüccara na
ıd para Röndereceği meaeleıine 
~elınce, Türkofisin belediJeler ile 
tıcaret odalarına bu iti orıanize 
etmeye davet editi dütünülecek o
lursa, bu itirazın da yeri olmadıiı 
anlatılır. 

Vaziyet tudur: latanbul ile Ri
ze aran birkaç aünlük deniz yolu
dur. Bu yolda idaresi devlete ait 
olan en emin posta Yasıtalan itle· 
aıekt.edir. Fazla ola.u latan!r·•lda 
ve Rızede de milli banka ıubeleri 
vardır. Hal böyle iken, bir lstan
bullunun Ritede yapılan örtüleri 
ve ~erdcleri doiruda: • .:ojruya si· 
parıı edip ıetirtmeaine hizmet e· 
decek te;kilit yapılmuı büyük bir 
r..1aele mic:'r? 

Bir kere İstanbul ile Rize ara
sında örtü ve perde mevzuu üze. 
rin~e .~oğru.d~ ~oiruya siparif U• 
ıuJunu tatbık ıçın bir tetkilat vü
cuda getirilir ise ayni tetkilit bü· 
tiln Karadeniz aalıillerindeki ma· 
halli ibtiau mahsullerinin miiba
dela.ine tatbik olunabilir. Yin3 
ayni usu) dairesinde lstanbul ile 
İzmir ve Mersin aibi limanlar ara
sında doin!dan cloiruya mübade
le usulle~i _kurulabilir. Nihayet 
:nemleketımızde artık timendifer 
vuıt~ları da her türlü ihtiyaçları 
ta~ın edecek der --ede inki~af et· 
mıı olduğuna ıöre, bu vaııtalar· 
dan da ayni maksat için iatifade 
olunabilir. 

MUHAREBE NEDEN ÇIKTI? 
Pekin, 8 (A.A) ~ 11,40 da 

yeniden başlayan muharebe ancak 
birkaç dakika ıürmii§tür. Müzake • 
reler devam etmektedir. KargataJık 
dün ÜfBD1 Japon askerleri manev· 
ra yaparken Çin kıtalan tarafından 
atıldığı zannedilen ıilih sesleri iti· 
tilmesi üzerine çıkmqtır. 

Japon aakeri makamlan, Japon 
kıtalannm mücrimleri aramak üzere 
Vangpinge girmelerine müsaade e
dilmesini istemitlerdir. Fakat bu 
müracaat reddedilmiıtir. 

JAPON SEVKIYATI 
DURDURULDU 

Nankin, 8 (A.A.) - Resmen 
bildin1diğine göre Çin kıtalan Marco 
Polo köprüsüne Japon askeri tap • 
makta olan bir ~ni tevkif etmiıler• 
dir. 

ÇINLD..ER TFSL1M 
OLDULAR 

Tokyo, 8 {AA.) - Çin krtala· 
rmm beyaz bayrak çektikten sonra 
teslim olduldan hariciye nezaretin .. 
den bildirilmektedir. 

Japon kıtalan bunlann silahlan• 
m almaia bqlamJflardır. 

Hariciye nezareti namına aöz 
söylemeğe selahiyettar bir zat, Pe
kinin garbinde Çin ve Japon müf. 

rezeleri arasında vukubulan çarp11m1 

mn mahalli bir hidiee mahiyetinde 
olduğunu, görünüte söre. biç bir 
vahim netice tevlid ~i, 
fakat bunun Çinlilerin tmzı hareke. 
tine bağlı olduiunu söylemi§ ve 
§Wllan iliva etmiftir: 

Çin ~ kıtalvı hak
kında ~ tedbirler almmaamı il
tiyeceğimiz tabiidir.,, 

11'.LF.FAT... •• 
Pekin, 8 (AA) - Öğrenildi. 

ğine göre vukubulan müsademede 
Çinlilerden 200 kiti ölmiif ve yara
lanmıı ve JaponJarılan ikisi zabit ol
mak üzere 1 O kiti öbnüıtür. 

ÇINULER ÇEK1LMIYOR 
Londra, 8 (A.A.) -Japon as· 

kerlerini hamil 14 kamyonun Tien
tainden Faııgtay'a hareket ettiğini 
gazeteler yazmakta ve JapoQ aıkeri 
makamlarmm 29 uncu Çin ordusu
nun T angting nehri tabiilerinden 

kamilen çekilmcaini istediklerini ila· 
ve etmektedirler. Çinliler bu teklifi 
reddetmiflerdir. 

MUHAREBE TEKRAR 
BAŞLADI 

Pekin, 8 (A.A.) - Çin - Ja• 
pon müsademesi üzerine, Japon]ar 
Çin kıtaatmm Fingtai bölgesinde üç 
köyü bopltmalarmı iatemiılerdir. 
Çin makamatı bu teklifi reddettikle
ri için muharebe saat 19 da tekrar 
bqlaım9tır. 

Japonlar, pıühim nu1ttarda piya
de, tank ve topçu takviyesi almış
lardır. Japonlar, Pekinin jçinde ih
tiyat tedbirleri almaktadırlar. 

Pekinde örfi idare ilin edilmft· 
tir. Endite verici vaziyete rağmen 
iki taraf da iti muelihane hal arzu
larını teyid etmektedirler. 

Çinli müphidler, fimdiki hadi
senin T agko mütarekesindenberi 
şimal Çininde vukubulan hadisele
rin en mühimi olduğunu kaydediyor
lar. 

ŞiMALDE SOKONET ... 
Londra. 8 (AA) - Şenghay. 

dan Reuter ajanama bildiriliyor: 
Gece saat 23 te Japon ukeri maka· 
mlan şimal cephesinde tam ıukWıet 
hüküm sürdüğünü bildinnitlerdir •• 
Tientainde örfi idare ilin edilmiftir. 

Fikrimizce bu itele zorl~ ilk a· Bu ıehirden f engtaiye tekrar asker 
Jımlar ve tecrübelerdir. Tecrübe- dolu 20 kamyon hareket etmittir 
nin muvaffak olması için en mü- O.. bakam yann Kulingten tay· 
'im Yazife de memleketin umumi yare ile Nankine gidecektir. 
aldiy~ vaaıtalarını idare edenle--------------

w.,, yani t' ·.,. Yolları ile '>evlet len dikten sonra kolaylıkla ve. sür'. 
Demiryollan idarelerine dütecelc- at ile bu usul memleketin her ta
tir.Mahclut merkezler arasında bir rafına ve bircok maddeler üzerine 
ik; '""dde ı;z~rinde yapılacak tec- tetmil olunabilir. 
rübeler muvaffakıyet ile netice- ASIM ua 



Edifne iskan Müdürlüğünden: 
1 -.Edi~:' UzuıiköprU, Meriç, ve İpsala kazala.rmda. iski.n komisyonu= ~nsıp ettı~ yerlerde 390 adedi tek ve 112 adedi çift olmak ii7.ere yapılar 
goçmen evı 1.D§a.atı kapalı zarf usu liyle ek8iltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak evlerin 50 adedi şehir tipİt diğerleri ise köy tipi olacaktır. 

'f-ımRUN 8 TEMMUZ 1937· 

Gümrük muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan 

Istanbul 

.Efyanın cinsi Tamılanan 

Tutan 
İlk teminatı Eklliltmenin tarihi 

3 - Bir adet tek ıthir tipi göçmen evi muhammen bedeli 211 lira 56 ku· 

:• b~ .ad:t köy tipi göçmen evi muhammen bedeli 179 lira 74 kuruı, bir çift Çamaıır 7306 takım 5991 L. 450 L. 
Y tıpı goçmen evi muhammen bedeli ise 322 lira 16 kuruıtur. Çizme 1256 çilt 8165 ,, 613 L. 

21/7/937 
22/71937 

çarp.mba 1 S de 
per§embe 11 ,. 

..a.· 4 - İhale 16 Temmuz 937 cama günn saat on be-:te Edime tsktn MU.. 1 - GümrülC muhaiua eratr için yukanda yazılı cşyan1n kapalr ~arfta eksiltmeleri yapılacaktır. 
'\lÜrl"W•• d !j: 

ugun e İskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 2 - Şartname ve cvsaflan komisyonldadır. 
5 - İ§bu inşaat toptan bir müteahhide ihale edileceği gibi icabı hale göre 3 - İsteklilerin ilk teminat makbudan veya Banka mektuplarım kanuni vesikalariyle birlikte teklif 

2•3 ve nire müteahhide de ayn ayn ihale edilebilir. o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galatada eski gümrük binasmdaki komutanhk Satmalına 
mektuplannı 

Kcmıiayoııu" 
~ ş t ._._ na vermeleri. (3869) 

k' - u~~e~~~k~ti~~~nAnb~ ~~b~ n~lı~ s~----------------------------------ildiirlUkJerine müracaat etmeleri lhmı dır. 
7 - 2490 uyılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iıtirak edeceklerin 

Yll~arrda }'azth saatten bir saat önce yüzde yedi buçuk temin.atlariyle birlikte 
Edırne İsktn Müdürlüğündeki Komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

(3874) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1. - Bir tanca:ine yedi yllz elli .kurut fiyat tahmin edilen (1500) çelik saç
tan tnamut tulga 15-7-1937 pC!'fC'ltlbe günü u.at onda kapalı zarf eksiltme • 
tatın alınacaktır. 

2• - Buna ait tartname puaım olarak komisyondan alınabilir. Ve komis. • 
:.onda Ye İstanbul Denlirbp.ıa Jandarma yoklama kurulundaki örneği görülebı
ır. 

3• - Eksiltmesine girmek isteyenlerin şartnamede yazılı vesika ve (843) li
ra (7 5) kuruıJuk ilk teminat makbuz veya banka mektuplannt muhtevi teklif 
~Pla.nnı belli gün aat dokuza bdarkomiıyona vcrmi§ olmaları. (3710) 

Pazarlıkla Eksiltme flAnı 

istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 
ve ihale Komisyonundan: 

18.6.937 tarihinde kapalı ıı:arfla eksilmeye çıkanlmIJ olan 35-38 fonnad.ın 

l>aret Beleniyeler istatistiği Ue 5-7 forma tahmin olunan hususi idareler istatistiği 
için teklif edilen fiat haddi liyıkında görülmediğinden bunlar pazarlıkla eksiltme· 

)'e ~ıtır. 
l - Her iki eaetin 16 sahifahk bMcr formuı için 40 lira bedel tahmin olun

lllUftur. 

t1 2 - Pazarhkla ebiltme ve ihale 12 Tenmıus 937 Pazartesi günü aaat 14,5 :!a 
tnunı Müdürlük binasında toplanac'llc o1an komiayonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ~ edeceklerin 1800 lira üzerinden % 7,5 nisbetinde 
tcnı· 
~ vesikuı venneleri li.mndır. (1695) (3592) 

Yüksek Deniz 
Müdürlüğünden: 

Ticaret Mektebi 
• 

G 1 - Mektep lise ve Yüksek olmak üz.ere altı yıl.lrktır. Yatılı ve parasızdır. 
l:Jrcsi ticaret gemilerine kaptan ve mak Jnlst yetiıtinnektir. 

l
. Mektebe gıi~n sonra yiyim, giyim ve saire mektep tarafından temin edi-
l~ • 

b· 2 - Mektebin yalnız liıe birinci 6llllfına talebe alınır. Bunlardan orta mekte-
1 bitirmi§ ve ya§lan on be§ttn küçük ve on dokuzdan büyük olmamaları şart

bt. 

lstanbul Belediyesi ilanları : 

Mükellefin ismi Tahrir M.a.hallesi Sokağı Kapı Cin.si Konulan Vergi Vergi 
No. No. kıymeti n.isbeti nıilrtarr 

lbrahim Hüseyin 22 Küçük bakkal Karaman yolu 1/22 Tarla 27.60 %10 28 
Makinist Hüseyin 30 ,, ,, Ağıl yolu 3/ 30 " 27.60 ,. 28 
Ömer Mustafa. 35 ,, ,, Ayşe Ha.tun çeşmesi3 / 35 ,, 18.50 ,, 19 
Mehmet Adem 62 ., ,, Köy civan Derekenarı6 / 62 " 18.50 ,, 19 
Ramazan Arif 76 ,, ., Kozyatağı yolu 138j76 ,, 28.00 •• 28 
Arif Bekir 91 ,, ,, Merdivenköy yolu 6 / 91 " 48.00 ,, 48 
Mehmet Ali 101 ,, " Kayı.şda.ğr yolu 3j101 ,, 38.00 ,, 38 

Sahiplerinin nerede oturduklarmm bilinememesine binaen doğrudan doğruya tebliğ edilememiş olan Küçük Bak
kal köyilnden 7 parça araziye aid ihbarnamelerin muhteviyatları aynen yukarıya. çıkarılmıştır. AIB.kadarla.nn ilanı 
takib eden günden itibaren bir ay içinde Kadıköy bina ve arazi memurluğu vasıtasiyle kaza. ldare heyeti neY.dinde 
itirazda bulunabilecekleri Hukuk Usul muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucibince ili.nen tebliğ oluııur. 

1Jsküdar Birinci Buıh Huku'k Ma'h
kemesi,nden,: 

Kadıköyünde :Millıürdarda orta so
kakta. saatçı Karabet apartmıanmda 
bir numarada. Nazire ve Şehimeye: 

Ata tarafından aleyhinire ikame e
dilen alacak davasından dolayı ilA.nen 
vaki tebliğa.ta. binaen mahkemeye gel
mediğiniz.den gıyaben icra kıJman mu
hakemede müddei üç kıta senet ibraz 
ederek istikta.p yaptırılmasmı taleb et
miş ve muhakeme 16.9.937 peI1leDlbe 
gilnü sa.at 10 talik kılmDU3 olduğundan 
tarihi ilanden itibaren beş gUn zarfın. 
da itiraz etmediğiniz ve mah~emeye 
gelmediğiniz ta.k<lirde istiktapta.n kaç
nuş ve vakıayı kabul ve ikrar etmiş 

addoluııaeağmlz muameleli gıyap ka,. 
ra.rı makamına. kaim olmak üzere il!
nen tebliğ olunur. 

(V. No. 22509) 

ZAYİ 
16 numaralı sandal ehliyetnamemi 

zayi ettim. Yerusini alacağnndan eski
sinin hükmü yoktur. 

Kadıköy: &ıtıdalcı 1371!0il o§lu 
Jsmaü 

lstanbul Feslivili 
1-!JO Ağustos 19!1'1 

,(4045) .. . 

~nadoludan gelecekler için: FESTİVAL biletlerinde %40, OTELLERDE o/o50 
tenzilat vardır. 

Tren tenzilatmdan istifade etmek il zere bir a.y müddetli geliş - gidiş ve 
8.§&ğıda X işaretli uzak yerlerden de 15 günlük halk ticaret bileti almmalıdn-. 

ı n m 
An1iara. - Haydarpaşa 26,04 18,93 12,14: 
:Afyon - Haydarpaşa 23.26 16.74 10.74 
Adana.- ,, "X" 35.00 25.00 17.50 
Malatya - " T' 35.00 25.00 17.50 
EIAziz- ,, "X'' 35.00 25.00 17.50 
Sivas - ,, " ''X'• 35.00 25.00 17.50 
Kayseri - ,, "X" 35.oo 25.00 17.50 
Mersin - 11 ''X" 35.00 25.00 11.so 
F.Bkişelıir - " 18.25 13.28 8.55 
Kütahya - " 20.49 14.91 9.58 
Uşak- " 27.05 19.66 12.60 
Konya. - ,, 37.12 22.61 14.47 
Çankırı- ,. 31.21 22.67 14.51 
Fazla. tafsilat almalt ve tenzilattan istifa.de etmelt için 1stanoul belediyesi 

Turizm Şubesine, Ankarada Yataklıvagonlar acenteliğine, Elizizde tüccardan 
Ahmet Kule ve Oğullan Ticaret evine, Konya.da M. Hilmi Kulluk Manif otra 
müessesesine, Akşehirde de tüccardan Hacı Mustafa. Oğullan Mehmet ve Hay-
dar müessesesine ltfen müracaat etmel idir. (B.) "404 7,, 

. 3 - Yazılma iti için puartesi, ~mba, cuma günleri mektebe müracaat c-Jjiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ 
'lidir. Gözffeklml 

İstanbul Belediyesi hududu dahilinde 9 Temmuz 937 tarihinden itibaren 30 
Temmuz 937 tarihine kadar benzinin litresi 16,50 '.kuruş, Galonun 82,50 kuruş 

[i%erinden ve 17 litrelik tenekesi 312,50 kuruş üzerinden satılacaktır. 

"l - İsteklilerin mektep müdüriyetine 1carşt yanulı:ları istid'anarnelcrine: 
A.- Hüviyet cüzdanlannr • · Dr. Şükrü Ertan 
B - Ap kağıtlarını Cağaloğlu Nuruosmaniye cacl No 3( 
C - Mektep diploma astl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamelerini (Cafaloğlu Eczanesi yuunda) 
D - Polisçe musadd.ak eyi hal kiittlannı ı Telefon. 22566 
:E - Velilerinin izahlı adres ve tatblk imzalannı -
:F - 6X9 e'b'adrn.da altı adet karton suz fotoğraflarım 
l'aptetmeleri lazımdır. 

İşbu fiatlar bayilerin müşterilerine satacakları perakende fiatlardır. Petrolun 
t:optan kilosu 12 !kuruştan toptan büyük tenekesi 201 kuruştan ve küçiilı: teneke
ıi 63 kuruştan satılacaktır. Şehir dahilinde perakendeciler petrolun perakende 
litres.itü 12 kuruşa !büyük tenekesini 212 kuruşa ve küçük tenekesini 70 kuruıa 

satacaklardır. 
Yukanda ya:zı:lı fiatlardan yüksek satış yapan toptancı ve perakendeciler hak· 

fanda Jcanuni tatbikat yapılacaktır. (B.) (4048) 

5 - Yazılma işi 30. Ağustos 1937 pcuarte&i günilne kadardır. İstekliler mua
renei sıhhiye için o gün saat sekiıde bizzat mektepte bulunmalıdırlar. 

Jandarma genel 
komisyonundan: 

komutanlığı Ankara satınalma 
he 6 - Fazla tafsilit almak istiyenlcre aynca matbu bilgiden gönderilir. M uha· 

ratta posta pulu irsali lizıındır. (3619) 

Devlet Demlryolları ve Limanları 
işletme Genel OlrektUrlUğOoden: 

Aşağıda cins ve nıiktarx yazılı eşya. ve malzeme hizalarmda gösterilen tarihlerde eksiltme ile sa.tın alınacaktır. Bun
lara aid şartnameler Komisyondan parasız almabilir. Eksiltmeye ginn.ek istiyenlerin teminat makbuz veya banka 
mektupları ile vesikalarını vaktinde komisyona vermiş olmaları. (3585) 

Cinsi Mikta.n Beherinin nk teminatı alım §ekli Şartname bedeli ihale tarihi 

Devlet Demiryollan Ticaret ve Hası at dairesine en az lise tahsilini bi~ A. _ Ekmek torbası 

Yem torbası 
Sünger 

fi&tı 

3787 tano 115 Kr. 
104 77 ta.ne 60 " 

2808 tane 40 ., 

326.63 Lira Açık eksiltme 
471.47 ,, Kapalı zarf 
84.24 ,, Aç>k' eksiltme 

00 
00 
00 

bir kaç memur alınacaktır. Ticard Mektebi mezunları ile Almanca veya Fransız
ca bilenler tercih olunacaktır. Ankara mesken zanuru hariç olmak üzere Lise ve 
'1ltıaclili mektep mezunlarına 74, liıan bilenlere 83, yüksek mektep mezunlarına 
113 bunlardan lisan bilenlere 130 liraya kadar Ucret verilecektir. B. - Perçin çivisi 4000 Kilo 120.000 Kr. Tutarı ( 

Müracaatlann 20 Temmuz 937 tarihine kadar Ankarada Dev~t Demiryolları M.onta çivisi 600 ,, 24:.000 
~rııumt Müdürlüğü~ ve İıtanbulda D. Demiryoltan 9 ncu taıetme Miildilrlil· :Mnnta çivisi 400 ,, 16.000 
gijne yapılması lazmıdll'. (1961) (4033) Ağaç çivisi 800 kanğal 56.00o 

1 500 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

Heınleket 

ı,tnde 

915 

Memleket 
dışmda 

Ağaç çivi 100 " 7.000 
Kabara. çivisi 2000 Kilo 72.000 
üç katlı keten ipliği 150 " 82.500 
Dokuz katlI keten ipliği 100 ,, 51.000 
On katır keten ipliği 100 ,, 50.000 
Sustalı kapsül 50000 çift 70.000 
Nalça 20000 ., 8.000 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 

5 00 lira F ord markalı spor bir 
otomobil ace]e satılıktrr. Talip o
lanların arabayı görmek üzere 
~ 14 numaralı posta kutusuna 

Aylık 

a aylık 
1 aylık 
rdbk 

280 
'75 
900 

Uti K.rf. 
425 Krş. 
820 Krt· 5565 Lira 

F'ORD" işaretivle bir kart yaz 
malan kafidir. · 

HOO Kq. 

,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
., 
,, 
,, 

417.38 Lira 

Kapalı zarf 
W5uliyle 

10. 7.37 cumarteai Sa. 10 
14.7.37 çarşamba. Sa. 10 
14.7.37 çarşamba. Sa. 15 

12.7.937 Pa.za.rlesi Sa. ıo 

~ ................ .. 
T&rifeslııden Balkan birliği fçln ayda otuz 
kUrUI dU,WUr. Posta birliğine gtrmfyen 

yerlere ayda yetmfı be§er kunıf 
zammedilir. 

KıRUN doktoru 
Necaetln Atasagun 

TOrk Hava 
Komisyonundan: 

Kurumu Satın alma 

ilkbahar selleri 
~ Türgenyef. Samizade S. 

u tllzel romanı mutlaka okuyunuz 
....., lr.A:Krr Kitabevi. 75 kuru§ 

"-

l'tırld7eo!a ller poeta merfıednd• 
liURUNa abone yasılır. 

Adreı deti§Unne tıcreU 211 kunı§tur. . 

Her giln 16,30 dan 20 ye kacw 

Ulelide Tayyare apartmıanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarım kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye bdaı 

muayene ~uııdır. 

24. cü tertip piyangosu için 130 bin el plinr, 10 bin afiş bastmlacak ve tebyi.z
lik; müsveddelik kağıt ve bir milyon zarf almacakıttr. Açık eksiltme ile 12.7.937 

saat 1 S te münakasa yapılacağından istekli olanlarm prtnamesini görmek üzere 
Piyan~ direktörlüğü muhasebesine müracaattan. .{ 4000). 



Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak Vilayeti içinde Ereğli - Devrek Yolunun 1 + 616 - 27 ':f 000 

kilometreleri arasında yapılacak yirmi il~ bin dokuz yüz elli altı: lira lark sekiz 
kuru§ kC§if bedelli şose esaslı tamiratı i§i kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 

mu§tur. Eksiltmesi 14-7-937 ça.rıamba günü saat on beşte Zonguldak Vilaye
ti daimi encümeninde ya • .lacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer 
evrak yüz yirmi kuru§ mukabilinde Zonguldak Nafia Müdürlüğünden alınacak
tır. Muvakkat teminat bin yedi yüz doksan yedi liradır. Eksiltmeye girmek iste

yenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan Na 
fia Vekaletinden alınmış milteahhitlikvesikası ile Ticaret odasından 937 yılın
da alınmış vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektuplarını yukan
öa yazılı günde ihale saatinden bir saat evveline kadar Daimi Encümen reisli • 
ğine vermeleri ilan olunur. (3730) 

1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü alqanuna kadar biletini de· 
Ri!tirmit bulunmahda. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur •.• 

.1 
Beyoğlu VakıflarDirektörlüğü ilanları · 

·Pangaltı Elmadağ caddesinde 51 No.ıu ev 
Yukarda yazılı akarın açık artırma. ve uzatmasında istekli çııkmadığından bir 

ay müddetle pazarlığa btra.kılmıştır. 
İstiyenlerin her gün Beyoğlu Vakıila.r Müdürlüğü Mülhaka. kalemine mUra

caatları. 

-

ur 
Çil ve lekeler için \ ~ ş • k vaınız ll ır 

Fazı 
n d • 

1 
çıı ilacı 

__ na itibar et ---• 

~ Birinci sınıf Operatör -
ıor.CAFER TAYYAR 

Umumt cerralıt v~ sinir, dimağ 
cerrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karm bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı ı 

Muayene: Sabahları M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlid.ir 
Beyoğlu, Pannakkapı, Rumeli Han ı 

- No. 1 Telefon: 44086 -

ZAYİ 

Türkiye Ziraat bankasından aldığım 
3494 numaralı kumbara cüzdannm za
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmU yoktur. 

Ye8ir kızı Hafize 
(V. No. 22514) 

ZAY! 
Fatih malmüdürlüğUnden. aldığım 

23416 nmaralı cüzdanımı maaş tatbik 
mührümü ve beratımı zayi ettim. Ye
nisini alacağrmda.n eskisinin hükmti 
yoktu;. 

KocamustafaP4§a AU Faki ma
hallesi No. 45 Bedriye ÔMrgut 

.(V. No. 22513) 

j 1 

Cumar i · nıer 
tatil saatlerinden 
sonra fevkalade 
tenezzüh seferi 

Lüks tenezzüh seferlerine talisis edilen 71 numara. 
Önümüzdeki cumartesinden baıhyarak yazm her cumartesi lioparlör 
tertibab, elektrik tenviratiyle hazırlanan 71 numaralı vapur, Köp· 
rüden 14,15 te hareketle (Üsküdar), (Bebek), (Anadoluhiaar)', 
(Emirgin), (Yeniköy), (Beykoz), '(Büyükdere), ,(Saı:ırer)e uğ
nyacak, Sanyerde yeni açılan • Boğaziçi Canlıbahk lokantası .. ni 
görmek ve orada ilk defa görülen yeni Macar orkestrasını dinlemek 
iatiyenlere müsait bir tevakkuf tan sonra Altmkuma gidecektir. 
Altmkumda bir saat kalacak, sonra Boğazın müntehumda birce
velin yaparak Sanyere gelecek ve 19,30 da ayni iskelelere Jiramali 
suretiyle 21,15 te Köprüye dönecektir. 

hta da vd 

Vapurda sekiz san'atki.rdan mürekkeb orkestra taJOnn iiifüi. 
tehap eserler çalacak ve hoparlörlerle bütün Bogaziçi musiki nağ
meleriyle çmhyacaktır. 

Vapurda dans ebnek istiyenler için liuauai yer aynbmfbr. 
(San'atmdaki ihtisaaiyle me§hur lokantacı Bay Pandeli tarafın. 

dan çok mutedil fiatla mükemmel bir büfe hazır1&11JDif olduğunu 
merak:Wara sureti mahsusada bildiririz). 

Mevki farkı yoktur. Gidiş ve dönüş 
bilet: ücreti 75 kuruştur. 

Pasolar muteber değildir. 
~ .......................... _, 
A·skeri Lise ve Ortamek
teplere ücretle Öğretmen . 

aranıyor 
t. - İstanbulda Askeri Liselere: Fizik, riyaziye 

Bursa Askeri lisesine : Edebiyat, riyaziye, Almanca 
Kırıkkale Askeri Sanat liaesi: Edebiyat, coğrafi ya, riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, mu110cl 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Tarih gurubu 

Ankara Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Türkçe, riyaziye, Almanca öğretmeni alı· 
rıacaktrr. 

2. - İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olma.lan şarttır• 

Ehliyet; Üniversite mezunu olmak, Üıtlvenıitede imtihan vererek ehliyet almak, 
Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3. - İstanbul, Bursa, San'at liselerinr birinci maddede yazılı dersler için 108, 

126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücret 
verileiektir. 

4. - İstekli olanlar; dilekçelerine a~ağıda sıra ile yazılmış evrakı bağlıyarakı 

Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler m'.ifettişliğine göndermelidirlerı 

1. - Tasdikli ve fotoğraflı f~ 

2. - Yüksek tahsil phadetname, tasdikname benzeri veya ehlietname 
tasdikli benzeri. 

3. - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 

4. - Askerlik durumu hakkında vesika, 
5. - Hüsnühal varakası. 

S. - 4. Maddede yazılı evnkla müfettişliğe müracaat edip 'durumu uygun oları 
lardan bilahara ıu vesikalar istenecektir. 

1. - Tam teşkilli askeri hastahanelerden alınacak aağlık raporu. 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müfetti§li1'• 

ten verilceektir. 
~. - İsteklilerden yazılı p.rtlan haiz olanlar 15 Ağuatos 1937, gUnüne liaoaf 

mJ.racaat etmelidirler. 

7. - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. '(3940)' 

Sahibi: .Asını Us Netrirat l>irektörü; lt 'A. Sevengil 

.. 


