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Mütareke i~nzalandı 
Hudut bol}unda her iki taraf dün 

~ öğf elJİn ateşi kesti 
Hududun yeniden tahdidi için 

komisyon seçilecek 
Mos'kova, 11 (A.A.) - -Tu aJanaı 

bildiriyor: 

izahı be:<tenen 
bir haji;e 

l-lariciye Vekaletimiz Japonyanın 
Ankara Büyük elsiliğine bir nota ver. 
di. Hükumet bu nota ile bir takım 
diplomatik Japon ricalinin htanbulda 

}anarak müzakerelerde bulunduk. 
~ ve bu rnüz.akel'elerin Sovyet Ruı. 

• · ~ cyhine siyasi bir maksadı veya 
,..& ~, ~ 'şına iktısadi bir gayeyi iıtih
~ a ..ftiği yolunc?.aki nep-iyata temas 

• n sonra bu türlü haberlere inan. 
~<la beraber her ihtimale kar§ı 

di dü}Üncelerini bildirmek mecbu. 

iyctini duymuştur. 
- • :}faüiııcnin ehe~yeji meydanda-

- dw. <Jnun için li'dllumetçe yapılAa te. 

'\ §ehbüıü kendi anlayıtmuza göre biraz 
~ah ec!elim: Japonyanın Yalan Şark 

~ ve Balkan merkezlerinde bulunan lelip. 
• 1 • • ]omatlan son günlerde biti>iri ardı sı. 
T lstanbula gelmiılerdi. Gazeteciler 
ı ... ~~ ziyaretlerle alakadar oldular. Fa. 

. ı ' kat htanbula gelen Japon diplomatla. 
l ,., 
'- . .. '-' nndan bu lstanbul toplantısının mak. 
1\1' . ... Ht ve mahiyeti hakkında pek açık ma. 

lumat alamadılar. Bu arada bir takım 
dedikodular ibaıgöıterdi. 

Acaba Japon diplomatluı neden 
.dolayı böyle Istanbulda toplanıyorlar? 
Bir rivayete göre, Japon diplomattan 
htanbulda Sovyet Rusya aleyhinde 
bazı siyasi tewirlcr konuşacaklamuş, 
diğer bir rivayete gcı:e, sadece iktrsa. 
di bir maksat için fikir teatisinde bu. 

lunacaklamu§, deniliyordu. 
Şüphe yok ki Japonyanın bir taraf. 

tan Çin<le li.iyük bir harple 1t1eıgul ol. 
duğu, diğer taraftan Sibirya cihetin. 
de Sovyet Rusya ile çatı~m.'.\k vaziye. 
tinde bulunduğu ıu sırada bir takım 
Japon elçilerinin lstar.ıbulda toplanmış 
buhm:nalan aldiide bir turist hareke. 
ti ile tefair olunamaz. Çinde bir sene. 

ASl:\f US 

(Sonu: Sa. 5, Sü. 4) 

-----------
Bir katil 
Cınayetinden bir kaç 

saat sonra 

18 sene hapse 
mahkum oldu 
lzmir, 11 (TcJefonla) - Tepecikte 

tiitıı nmclcsinden Kamber bir müddet 
evvel 17 yaşında Bursalı Emine is. 
mindrı bir kızla ni:;:anlanmıştır. Diın 
gc.ce Kamber, ayni c\·de yatan Emi. 
nenin odasına girmiş, Emine ile be· 
raber yatmnk teklifinde bulunmuş • 
tur. l{Jz bunu kabul etmeyince Kam. 
b r kamasını çekmiş, niş'.l.nhsını se
kiz yerinden vurarak öldürmüştür. 

Katil. bugUn ağır cezaya sevkedil. 
mfş, cereyan eden muhakeme sonun. 
da 18 sene hanse mahkum edilmiştir. 
Kamber akşam iızeri hapse konmuş-

tur. 

Sovr~t . .Jl.arJclyc Komiseri 
Ltn~not 

Diln, 10 ağuııo. 1938 de Japon bL 
yük elçisi Şigeminu yeniden Sowyet
ler Birliği hariciye halk komiseri Ut. 
vinofu .ziyaret etmiıtir. 

Yapılan fikir teatisinden ıoııra, bL 
riciye halk komiseri, Sovyet hilkilmeti 
namına aıağıdaki teklifte bulunmuı .. 
tur: 

1 - Japon ve Sovyet latalan, 11 a. 
ğustosta mahalli aatla saat ıı de 
her tUrlil askeri barekita nihayet n. 
rirler. Sovyetler birliği •e Japonya 
hükOmetleri, bu hususta dedıal emir • 
ter ita cdecekletdir. 

2 - Sovyet ve Japon krtalan 10 a.. 
ğustosta mahalli sa.atla gece yansı 

i§gal etmekte .o14uklan hatlar llzerine 
dmartiil'. 

' - Hududun mllnuaaJı mmtaJra.. 
sının yeniden tahdidi için iki Scwyet 
mUmessilinden, iki Japon • Mançu mil 
mcssilinden ve iki tarafın anlaımau 

:(Sonu Sa: ~. Sü: S) 

lnönü kampında 
Planörle düz hat üzerınde dünya 

dördüncülüğü temin edildi 

(Yazısı 5 inci sayfamızda) 

Çin kuvvetleri 
ilerliyor 

Japonların tuğyandan 
tankları harap oldu 
Hankeu, 11 (A.A.) - Röyter A· sinden 600 den fazla 1 nsanın telef 

jansından: olmuş olduğu rivayet edllmektedl 
Jnpon tayyarelerinin Uşang ve Tok .. ·o 11 (A A ) F b r. 

T , • ., • • • - rnnsa UyUk 
Na3 ang şehirleri nzcrınde vasi mik- elcisi, Japon tayyareleri tarafından 
yasta yapmış oldukları hava sefer· Kantonda Fransız misyonunun bom-
lerl netlceıdnde bu lkl şehir ahali- (So . nu Sa: 5, Sil: 2}. 

llavemizle beraber 

iki yeni romana başhyoruz 
-1--

1 

-2-

1ngiliz zabıta romancılığının en gü zcl ve hcyecan1ı Smekled olan bu 

iki romanı da açık ve hareketli bir lisanla 

Tercllme eden : 

Hikmet Münir 

l 
-tc 
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- Şimdi burada durı:myalmı. Bir 
defa bunların cezalan verilsin de on 
'1an sonra Alkadını bulmasını da bili 
riz .. dedi. 

Danaburun köyünün kuytu bir va -
disınde meclis kurulmu§tu. Elli kadar 
Dersimli silahları ellerinde, ayakta du. 
ruyorlardı. Gelenlere yol açıldı. Ceb. 
rail ileri doğru gitti. Seyit Rıza oldu. 
ğu kendisine gösterilen saygıdan an.. 
laştlan ihtiyarın önünde durdu. Bir. 
şeyler söyledi. Tekrar geri döndü. 

Adnan ile Cebrailin karısı gene 
yanyana Seyit Rızanın önüne getiril -
di. 

Seyit, söyliyeceği sözleri evveldc;_n 
hazırlamıgtı. 

- Sadık tabaam diye söze ba§l&. 
dı ve ldevam etti: 

- Toprağınız için canınızı feda e. 
derken aranıza yabancılar girdi. Bizi 
buradan kovmak, çıkarmak, heplmizl 
öldürmek istiyorlar. Biz de bunu yap. 
tırmayacağıı. lıte biz harp ederken 
bu g8rdUğilnUz Tilrk de blıim karıla. 
nmm bagtan çıkarıyor. Şimdi buraya 
toplandık. Onun mulıakemestnl yapıp 
cezasını verdikten ıonra i§lerimiı:f n 
ba§ına gideceğiz.,, 

Seyit Rıza bunlan ılSylcdikten ıon. 
ra Adnana döndü: 

- Seni bir tek söz ı5ylemdden csı. 
dUrebillrdik. Amma i e Dersimli kl!!dın 
karrgtx. Onun için ikinizi de muhake.. 
me edeceğiz. 

Cebrailin 'karısına döndU: 
- Denlmli kadın, Denimll erke. 

ğindir. Sen yabanc,larl eytanhk ol. 
dun. Sana da cezanı vcreceğir. 

Adnan baıını kaldırmadan gaz ucu 
ile etrafına bakındı. Seyit Rııaıun bfr 
tek iıareti bir anda parçalanması için 
kfül idl. BiltUn Dersimlile.r kanlı göz. 
lerlnl ona ve kadına dikmiıterdL Mu .. 
hakeme ba tadı. 

Seyit Rıza Uk<Snce kadrnı ıorıuya 
çe'kti: 

- Ka~ kocan var?. 
- Şimdi iki kocam var •• 
- Kimdir onlar, iıılmlerinl eöylc?. 
Ka'dm parmağı ile ewcla Cebralli, 

sonra Adnanı ipret etti: 
- Birinci kocam Cebrail, ikinc[ ko. 

cam Adnan Bey .. 
- Adnan Beye ıeytana uyup mu 

kandın?. 
- Yok .. §eytana uymadan kan. 

dım .. 
- Kendin mi istedin?. 
- Ben lstedlııı, onu kendime koca 

yaptım. 

Atdnan bu ıl>ylenenlcrdcn bit'§ey an. 
lamıyordu. Bu kadın neler saçmalıyor. 
du. Onu bir defa görmUş ve deriıal 
Jlakalarruşlardı. Bu bir oyundu, fakat 
neden lüzum görilyorlardr. İ§in gaka.. 
ya tahammül eden tarafını lda göremi
yordu. Harp eden DersimlilerQı, on • 
lann azılı reisleri Seyit Rızanın ehem 
ıniyetsiz bir itle meıgul olmalarına ih. 
tima1 veremiyordu. Fakat kadm milte.. 
madiyen yalan aöylüyor, ütira edi. 
yo.rdu. Seyit Rıza sorgularına devam 
etti: 

- Cebraili istemiyor 
tık?. 

- İstemiyorum .. 

musun ar. 

- Demek yeni kocan ile gidecek. 
tıin?. 

- Onunla gideceğim. 

Dersimliler birbirlerine bakışıyorlar, 
kadını parçalamak ittiyorlardı. SiliUı • 
lara kenetlenmiş eller açılıp kapanı. 

yordu. Cebrail yerinde duramıyor, bir 
sağa, bir sola gidiyordu. 

Seyit Rıza Adnana döndll: 

- Siz Dersimde ço'k geyler yaptL. 
nız. Evvela onlan soralım.. Cebrailin 
kansını niçin kaçırdınız? 

- Ben hangi knnlannı kaçırdım?. 
- Birinci karısı Alkadını da aen 

kaçırmışsın 7 •• 

Seyit Rıza sözünü bitirmemişti. Ka. 
Iabahk arasında bir homurtu duyul • 
du, bu Cebrailln sesi idi. Alkadmm ne 
rede okluğunu bilmiyordu. Seyit, Ceb
raile baÇırdı: 

- Sen de burada bulun, Alkadırun 
başına gelenleri dinle .. Sonra istediğini 
yaparsın. 

Adnana döndü: 

- Ya, evvelA Alkadını kaçınp dağ. 
da gezdirmişsin. Bir gece Kutu ma • 
ğaralanndan birinqe kalmışsınız. Son. 
ra Alkadrnı öldürilp kaçmışsınız, BU -
yUk kadını kaçırmt§Sıill%. Eğer Cebra. 
ilin üçüncü kansını kendisi atdilrme. 
miş olsaydı. onu lda kaçıracaktınız 
galiba?. 

Adnan, bütün gayretini toplayıp 

bir tek kelime söylemek istiyordu. Bu 
bir tek kelimeyi söylerse belki açıla -
cak, birçok şeyler söyliyecekti. Fakat 
hiçbir şey söyleyemiyordu. Buna hem 
heyecanı manidi, hem korkusu ve hem 
de söze nereden başlıyacağını kestire. 
anemesi. 

- Alkadını kaçırmadın mı?, 

-Hayır. 

- Onu öldUrmddin mi?. 
- Hayır. 
- Bir gece ma~a.rada kalmadın 

mı?. 

- Kaldım. 
- BUyUk karıyı kaçırmak için evi-

ne gitmedin mu. 

- Hayır. 

- Seni evde blr odada kırı ile yarı. 
yan& yakalamadılar mı? 

- Evet. 
Se)'it Rııa, bu gibi adam l:SJdUnne, 

kan, 'kız kaçırma davalanrun yalnız 
bin tanesini halletmtı, karar vcrmit
ti. Fakat bu karan hiçbir t.tra!ı dinle. 
mcdcn verirdi. §imdl Adnanın a6yle • 
diklerinden birgey anlamıyordu. Çün • 
kU TUrk genel, birçok ıcylcri yapma. 
dım ölyor, fakat en mUhim cihetleri de 
fnk r etmiyordu. 

- Söylediklerinin hangisi doğru?, 
- Hepııl doğru. 

Tekrar kadına d6ndil: 
- Sen eski kocanı mı, yent koca

m mı istiyor un1. 
- Veni kocamı. 

Seyit Rııa ellerlle yUıUnO kapayıp 
blr pıUddet dU9UndU. Sonra bagmı 
dağlara çevirerek daldı. Sanki oradan 
ilham alıyordu. Aftr, ağır 16zUne !de
vam etti: 

- Cebrailin ikinci kadını ıeytana 
uyrnuı, yeni koca•ını istiyor. Bl:ı de 
onu yeni kocaıma verdik. Cebrail n .. 
dllik kabul ederse it biter, kabul et. 
meıse yeni evliler Danaburan kCSyUn. 
den çıktıktan sonra heuplqır. Adnan 
Bey CcbrıUln birincl kansı Alkadıru 

kaçınp atdUrdUğU l!Jln CclbraU de bu -
nun intlkamııu almalıdır. Ben h:in ve. 
rJyorum. Cebrail de Adnan Beyin bi. 
rineJ karıarnı dağa· kabdmp bir gece 
maf arada beraber kaldıktan sonra öt. 
dürsün .. 

Adnan, bu karardan bir§ey anlama.. 
mıştı. Yalnız henüz kendisini öldürme 
diklerini ve Seyit Rızanın ölüm kara. 
n vermediğini anlamııtr. Onu bu müt. 
hit vaziyette bi.ru kendine getiren ve 
hatt4 gUklilren, Seyidin Cebraile ayır. 
drğı intikam payı olmuıtu. 

(Arkası var) 

V ALLAH! kadınlar, blz erkek
lerden dahaprntik! •. Bir yo

lunu bulup hemen başlarının çaresi
ne bakıyorlar. Bugünlerde saçları· 

nın etrafına eski Yunan dilberleri 
gibi birer çelenk geçirerek dolaşan 
bayanları görüyor musunuz? Sacla
rının rUzgt\rla kavga etmesi karşı· 

eında rüzgf.ra ne gilzcl bir sllAhla 
galebe çalmışlar, daha doğrusu tabl
atto taarruzunu nasıl çember lc;tne 
almışı ar! 

O çelenk gibi şeyleri alınlarının 
etrafına UlşUrdiler mi, saçlarının 

bir teli bile oynamaksızın hem r&
hatça, hem ro zarafetle gezip tozu
yorlar. 

Halbuki biz erkekler, şapkasız 

ge?.meğe başlıyalıdanberl, saçları

mıza hükmedecek bir şey bulama
dık. Bulsak da kullanmağa cesaret 
edemcdlk. 

Gecen glln Ada vapurunda, f;llddet
le muht11ç olduğu havayı temin için 

/ a~ık tuttuğu pencere önUndc, saçla· 

Almanya niçin bir 
Seddi Çin i;ine alınıyor 

Bir Fransız muharririne göre 

Sudet işine müdahaleden evve1 Hitf er hariçten 
lıücum tehlikesinin önüne geçmeye çahşıyor 

On gilu kadar evvel Alman 
HükG.meti, neşrettiği bir ka· 
rarnarnc ile, ecnebi ordularma 
men.aup kimselerin hudud mın
.takalarrnda otunnalanru ve do
latmalanru yasak etmi§ti. 

Fransızva (Entransijan) ga
zetesinde bu mesele hakkın.da 
bir yazı neıreden Fransız mu
harrir jül Sauervein, bu habe
rin bütün dünya erkiruharble
rini me§gul ettiğini ıöylüyor ve 
eliyor ki: 

"Bilinen bir hakikat vana o da §U 

ki, Almanlar altı lhaftadanberi Sigfrid 
hattını geçilmez bir şekle sokmak için 
sah§maktadır. İstihkam hattı bu mak
sadla muhtelif yerlerde, yirmi metre 
ye kadar çıkan bir derinlikte tahkim 
edilmektedir. 

Fakat, herkesi hayrete dllfUren fCY, 
bu memDu mıntakalann lsimlerinin sa- ' 
yılmasıdır. Bugiln öğreniyoruz ki, Al· 
manya yalnız Şarki Prusya hududunu 
değil, ayn! .zamanda &!tık denizi la
yrlarnu, Koridor civanm, Koridorun 

ve Şlesviğ-Hotıt.ayn'm kara huoodlan 
nı tahkim ediyor. Yani, bir iki aya ka· 
dar, nazari olarak hiç bir ordunun geç 
mesine imkan vermiycuk bir Seddiçin 

ile kuşattlmı1 bulunacak. Bununla be
raber, eski Avusturya lle Çekoslovak
ya arasındaki hududda bayle bir tah
kimat olmadığı söyleniyor. 

Muharrir bu tahkimata aebcb 
ne diye Almanyada yaptığı araı 
ttrmalan anlatarak, Almanya-

l 

l 
1 

kralının Almanya .cyahatinde Musoli
nm korkulann i§aret etmeğe c;a 
llftYor v~ ıunlan naklediyor: 

21 ma.yıata Hitlerin müıavirlerin

dcn bir çoğu ona: 
" - İngilizlerin proteatolarile bare

ketini:ıi durdurm2ym. demi§lerdL Bu 

protestolar da öyle bir hal var ki bu 
bize biraz blöf gı"bi geliyor. Bir sefir 

hariciye nezaretine günde altı kete gi
derse bu. billdimetinin kıır§I tarafı kor 

kutmak istediğini, fakat kendisinin bun 
da muvaffak olamıyacağltldan korktu
ğuna qarettir." 

O zaman Hitler generallerine mü
racaat etmiştir. Şüphesiz ki general
ler de bu siyast mcseldde onlarla bcra. 
bereliler. Fakat, Hitler onlara işin tek

nik tarafını danışmış ve demiştir ki: 
" Şayed Fransa ve hattA bütün gö

rünüşlere rağmen Lehistan müdahale 

ederse; §<lycd İngiltere ile Rusya bize 
karadan ve denizden hiı.:um ederlerse 
bizim memleketi istil& edebilirler 
mi?" 

Alman generalleri cevaben böyle bir 
tehlikenin mevcud olduğunu, Alman or 
dusu Avutturyadan Prağı almağa gi· 
derken Gi\fbd.en ve hattA şimalden /.!

manyaya kaf§ı, neticesi dUşman için 
semereli bir hücum gelebileceğini söy
lemişlerdir. 

Halbuki Almanyanın mUttcfiki yok
tur. ÇUnkü İtalya Almanyaya bir kar
şılıklı yardım misakı ile bağlanmış dc
ğı1dir. l3unun delili gu ki, Almanya ile 

İtalya arasında böyle bir misakm imza· 
tanınası için ilk fırsatta, yani İtalyan 
niyi mecbur etmeğe çalı§<tcaktır. 

Hitlerin generalleri ile yaptığı bu 
müzakerelerin neticesi 8§ikir olarak 
görülüyor; Hitler Almanya Kara ve 

deniz hududlannı en aon dereceye ka
dar tahkim etmek emrini vermiştir. E 

ğer bir iki haftaya veya bir iki aya ka
dar Sudet meselesi vahim bir hal alır 
ve müdahale ctmcğe mcı.:bur olursa 

Hitlcr bunu kaybetmek ihtimali en az, 
kazanmak ihtimali en fazla bir vaziyet 
dahilinde yapmak arzusundadrr. 

Kuruna abu ne TPiiff kWı peşi1tde1t : 
ol nu 

Alın çizgileri 
Amerlkamn cm meşhur a TU.katlarmdan Olarcucc S. Darov, ge

çenlerde Ne'VJ'Orkta ölm~U. Bir .Avrupa1tazet.e8l bu zatın hayatın· 
d&n bahsederken me~hur hn kuk adammm bir husu tyetı olmak 
U..Ze.re ıotogratları ret.Uf edilme e;lndcn hiç hoşhınmııdığmı kaydodi· ı 
ror. 

,-KURUN-, 
ABONE fARll-"ESl 

Olarcuec 8. Darov ne vakit fotol;,~fnıı çektirirse: 
- Sakm ha, alııımm çizgi lerini kaybetmeye.sin... Dn ı;fzgiler 

benim hayatnnda çok pnbnlı ya mnl oldu. nen onlnnn fotoğrafta 
81llnmesinl değil, bllAlds pek açık görülme ini 1 terim. Ben ancak 
o ı;Jzgilor ile lft,lhar ederim." 

Dermiş. 

Hakikat halde bir t.ııkım kimseler Yardır ki ağnrnn snçlannı 

siyah&. yahut kumrala. boya. dıkJnn gibi nluılnrmdo.kl çizgileri de 
gidermek itin birçok f cdakAr lıklar yaparlar. Güzellik mücs cselorl 
denilen yerlerin belUbaşlı va zlfelerinden hhi do bu tnrıu çizgileri 
cerrahi ameliyesi tıe 7ok etme ktlr. Halbuki in anların açları ha.

zan delJ,rmende de ağarmış o labillr. Almla.rdald çizgiler ise çnh· 
f&D Te dllşttneıı adamm J1lzfino tabiatın hlmmetirle blltUn dilnyaya 
karşr bakkedilmJf bir namus k&rlık Tcsikasıdır. Onun için bir ndn· 
mın kendi ell7le bu kqmetll Tesikap 1ok etmcsl ne cahilllne bir 
tahrlplirlıktırl 

rını istediği gibi yatıştrrabllmck ü
zere yetmiş dokuz defa eliyle bastı
rıp sckE:en dokuz defa tarayan bir 

gene adama, herkes, dcU gözüyle ba· 
karak, gUlmeğe başladı. 

Halbuki, zavallı genç ne yapsrn? 
Hem genç, hem de tirendaz g6rUn-

mek lsteyordu. Yanıt alnının Qze

rlnda bir fok derisi glbl duran el· 
yah saçlarının gönUIJerl yakacak ka

dar dllz Te parıl parıl yanmasını, i
kide bir etrafa attığı gözlerin tesl rl· 
ntn saçlarmda aksedecek ytldrzlar· 

la tamamlanmasını istiyordu. Hey
hat ... 

Erkekllğln şanına yedlremedlğl l
çtn kUçQk bir firkete dahi utştlre

mez ki ... Verecek kuvveti briyanti

ne! O da, canım Mçlann birkaç yıl 

içinde hazan rllzgA.rlarma kapılmış 

HASAN KUMÇAYI 

yapraklar gibi avuç avuç u~arak ka
fasını, bir nebze akıldan başka hiç 

blr meziyeti kalmayan cascavlak bir 
trabzan babası halinde bırakacak ! 

"' . . 
DÜNKÜ gazetelerden biri, yakın

da tııtbik edilecek olan "maktu fi· 

yat'' usulilnden bahsederken, "fi
yatları belediyenin mi, yoksa esna

fın mı tayin edeceğinde" torcddUt 
ediyordu. 
Doğrusunu isterseniz, fiyatları 

mUşterller tayin etmelidir. Parayı 

verecek onlar olduğuna göre, her 
halde münasip bir paha bic;erler. 

• • • 
BİR NESNEYİ 30.000 defa bUyU

ton yeni bir mikroskop icat edildiği
ni okudum. 

30.000 defa kUçültıne kablllyettnl 

haiz bir Alet icat edilerek çok dert-

1! adamlara dağıtılsa. ne kadar fay

dası olacak ... 

llemlekcı tlunldceı 

tçlnd• dııında 

Aylık it~ Hı:. Krf. 
3 aylık 260 4~ • 
G aylık 475 8:l0 • 
Yıllık GOO 1600 • 

TarUeslnden Balkan Rirllılt tçlıı ayda 
otuz kuru$ d[lşOlilr. Posta birlığlne gir. 
mlyen yerlere ayda Yelml$ beşer kuru, 
uımmedlllr. 

"hnne kaydını bildiren mektup we 
telgraf Qcretınl, abone parasının posta 
veya banka tlc yollama Ocrellol idare 
kendi aıerlne alır. 

TiJrkluenln her posta merke:tndc 

KUIWN'o abone uaıılır. 

Adres değiştirme Ocretl ~ kUnı$1Ut 
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i. .. 
& ··ğ• :: li o .e ,, ı219 1219 :: 

ı' ik ndi ,, 1s12 ısı2 Si il Ak~am ,, 1920 1920 i~ 
l:ı Y Hl 81 " 21 02 21 02 ii 
.1 imsak soı ao2 I! 
r.:::::n::::::::::n::::::mım::::::::s:m:::::::::::: 

15 Yıl Evvel Bugün: 

Darülfünun talebe birli dl liöprü mürü. 
r(yeslnin talebeden alınmasının do~ru ola
mruaca6ını na:arı dikkate alarak bu hu
susla te~cbbüsc gecmişlir. 

811 mesele etrafında tıp f aküllesl reisi 
'Nıırcllin bey "Sehremanetl, şirketlere nü
mant' olmak D:ure bu talebi derhal kabul 
etmelidir" dcmiıtlr,. 
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Beşiktaş tramvay durağmda 
yaralanan 

Permenant 
makineleri 

Kimsesiz kadın 
hastahanede öldü 

rek sorgu hlktmllğlne teslim edil· 

mlştlr. 
lki Uç gtın evvel Betikt.af ıramva.1 

durağında bir kaza olmUf, bir kadın 
tramvay durmadan at111arak ağır 
surette yaralanmı,, kendini bUmlye
cek bir halde Beyoğlu baatahanesi· 

Talimatname hükümlerin
de tadilat yapılacak mı? 

ne kaldırılmıştı. 
Tahminen 35 yaşlarında ta.dar eB" 

mer blr kadın olan yar&lı ıtade ve
remediğinden ve nserinde htıvlyetinl 
tPsbite yarayacak bir evrak da çık
nıadığ11J<ian kim olduğu anlaşılama· 
nııştır. 

Bir aralık arabacı Htıseyin adın· 
da blriufn kanıı oldutu ıaıınedll· 
ınlşse de kimse aramamıt Ye kt.dıD 
ölmüştür. Cesedi adliye doktoru En· 
vt-r Karan tarafmdan muayene edl· 
lerek morga llaldırtılmrttır· 

Diğer taraftan Beşiktaşlı tiltilD 
ameleslnden All adında birisi ba• 
tahaneye 

0

mUracaat etmiş ve yaralı· 
nm kendlaini bulmak cızere düzce· 
den geldiğini ve adının Seher oldu· 
ğunu söylemiştir. Ceset gOSterUmlt 

Alt teşhiı etmlftir. 
Tehdit yoliyle para 

isteyenlerin muhakemesi 
Geçen sene Sirkecide Osmaniye o-

tell sahibi ömer Lütfiden tehdit yo
luyla. para isteyen ve paraları Cum· 
huriyet gazinosunda gtııtce alırlar
ken, polls tarafından ctlrtlm cızerin· 
de yakalanan Abbas T8 tıras ağır 
ceza mahkemesi tarafmdaıı pçen
lerde beşer sene hapta cezuına mah-

kum olmuşlardı. 
Fakat. temyiz mahkemesi bu ka-

rarı nakzettlği gibi. lkl mahk:Om 
hakkında da resen tahliye kararı 
Termiş ve evrakı ağır ceza mahke
m.0., 111 .,. -r.ollıı.m1ştır. Mabkftmlar düD 
tahliye earrmı,ıtmıll'. auliaieme-
lerine gayri mevkuf olarak bakıla· 
caktır. 

iY eniköy nahiye müdürünün 
mubakemeai 

Eski, YeniköY nahiye mUdürtl Ala-
ettln rtıtvet almak suçundan bir 
müddet evvel asliye birinci ceza mah 
kemesi tarafından iki sene hapis ce
zasına mahkflm olmuş, karar temyiz 
tarafından bozulmuş, takat mahke
me verdiği kararda ısrar ederek ev· 
rakı geriye yollamıştı. 

Karar bu defa temyiz heyeti u • 
mumiyesinde tetkik edilmiş ve sabık 
nahiye müdllrtl lehine olarak yeni· 

den nakzedilmiştlr. 
Dün ağır ceza mahkemesi bu işe 

bakmış ve nakz kararına lttlba e
derek evrakı tetkik için duruşmayı 
başka bir gllne bırakmıştır. 

Sabık nahiye müdllrD 20 gtlD evvel 
kefalete rapten tahliye edilmiştir. 

Hapishaneden yeni çıkan 
sabıkalının yeni marifeti 1 
MahkOmlyetini bitirip hapishane· 

den yeni çıkan tanınmıt yankesici· 
lerden Koetl evvelki gtln Yilksekkal
dırımda dalgın dalgın dolaşan Ada· 
Pazarlı HUsnUnlln yanına yaklaşmış 
ve kendisi ne konuşmal• başlamış
tır. 

Kostl, kısa geçen bir muhavere -
den sonra HUsnnden ayrılmış. fakat 
lIUsnO cebini yoklayınca 16 Urasmın 
Yerinde olmadıfını farketmlf, poll· 

se başvurmuştur. 
Çıktıktan bir hafta geçmeden 78· 

nı bir 1, yaparak 7akaJanan Kasti 
dUn adliyeye teslim edllmlftlr. 

Bir çocuk sorgu hilcimliğine 
verildi 

Beşikta.şta oturan bir mahalle ço
cukları hep birlikte Muradiye fUtboJ 
sabasına giderek top oynamışlar, o
yundan sonra dönmek 111ere olan ~o· 
cuklardan 11 yaşında Nejadı 1 7 1a· 
şında Abdullah adındaki çocuk kan· 
dırarak yan taraftaki hendeğe götür 

nıtışttır. 
Nejadın feryadına arkadatları 

Yetlşmlt ve NeJat çocuk kurtarılmış.. 
tır. 

Ab4uıtaJı dUn adllyeye sevkedlle· 

Düğünde bir çocuk 
kavg~ıı 

FerlköyUnde Kuyulu sokakta 20 
numarada oturan Mustafanın oğlu 
ı o yaşında HUSeyln o civarda düğün 
yapılan bir eve gltmlş, fakat ayakta 
kalınca rastgele blr sandalya almış 
oturmuştur. Sandalyanın asıl sa
hibi 11 yaşında Hasan tse HUSeylnin 
bu hareketine btddetıenmlş, ağzına 
geleni söY.lemde başlamış, bu BU• 

retle dUğUne eğlenmeğe gtden lkt 
küçük blrlblrlerlnln üzerine athya
rak dövüşmeğe başlamışlardır. 

Kavga sonunda her iki kavgacı da 
çakılarını çekmişler ve birlblrlerlnl 
ağır surette yaralıyarak kanlar için· 
de yere serflmlşlerdlr. 

Yaralı çocuklar Şişli çocuk basta· 
hanesine yatırılmrşlardır. Polis va
k:ı etrafında tahkikata başlmışttır. 

poııste 

Büyükadada yangın 
BUyiikadada Şa.kirpaşa caddesinde 

oturan Kertmenin evinde dün hava 
gazı ocağı birdenbire patlamış, gaz· 
ıar ateş almış ve yangın çıkmıştır. 

Hemen yetişen itfaiye evin döşe· 
meleri kısmen yandıktan sonra yan

gını söndUrmUşUlr. 
çarpıştılar - Vatman Mebmedln 

idaresindeki Fatih • Beşiktaş tram· 
vayı Ue şoför Alinin kamyonu çar· 
pışmış, her ikisi de hasara uğramış-

lardır. 
Islah istasl·onunclıı f angın - DUn, 

Yeşilköyden geçen banliyö treni lo
oarmb:ed D1r xnııcura wı;:ıraıuıt. 

Ziraat VekAieU tohum ıalah istasyo
nu arazisinde 150 metre murabbaın• 
da bir otluğu yakmıştır. Ateş itfai
ye tarafından sOndürWmilStUr .. 

Kul'fUDlan çalmak ısıe~ - Çor. 
lulu tbrahlm adında birisi dUn gece 
ıaat 3 raddelerinde L!lelldekl Taş 
hanın Uzerlne çıkarak kurşunları sö" 
kllP çalmak istemiş, fakat devriye 
gezen pollsler tarafından suç üstün· 
de yakalanmıştır. 

Gaz borusunu tamir e<lerken -
Havagazı ı;lrketi memurlarından 
tbrahlın. dUn Cumhuriyet caddesin· 
deki bir apartımanda gaz borularını 
tamir ederken, sigara yakmak için 
çaktığı kibrit yttztınden borularda 
toplanan gazlar parlamı.,, lbrahtm 
yttzUnden ve kollarından yanmıştır. 

........ us .............................. ..... 

ÇocoğUDUZU hangi okqlP 1 

vereceksiniz? 
Hasta bakıcı 1 

okulu 
Okul Akıaraydadır. Telef on numa

rası 24483 dür. Okul Kızılay kurumu 
tarafından açılmııtır. Tahsil müddeti 
altı sömestr, 315 aydır. Bu okula en az 
orta tabsiHni yapmıt olan veya bu de
rece tahsil yapmıı,; oldtJ.kla~ bildiren-

ler alınır. 
Okula gmnek için: 
a) Türkiye Cı.mhuriyeti tebaaım-

daıı olmak, 
b) Y&fl 18 den az 25 ten yukan ol-

mamak. 
c) tffet ehli ve iyi ahllk aahibi bu-

lunmak. 
d) Hiç bir hastalığı olmamak; 
e) Evli olmamak, 
f) Okulu veya mesliği terki veya ih· 

racı halir.de tahsil masrafını ödeyece· 
ğine ve meslekte çalıştığı müddet zar 
fmda hemtireler yurduna bağlı kalaca
fma dair noterder tasdikli bir kefalet
name vermesi şarttır. 

Okuldan mezura olanlar ihtisaslarına 
göre sağlık ve sosyal yardım bakanlı
ğmca sıhhat mileııeıelerine tayin edi· 
UrJer. 

Berberlerin balen kullanmakta 
oldukları permanant makineleri ma
deni sanatkArlar cemiyetine bağlı 
mUbendlsler tarafından muayene e
dilmektedir. 

Muayene neticesinde yeni talimat
name hükümlerinde tadilA.te yapıl· 
masma alt raporlarını kısa zaman
da belediyeye vereceklerdir. 

Beledlye bu raporları tetkikten 
sonra muvafık bulduğu takdirde l· 
cap eden tadlll yapacaktır. Rapor 
muvafık görülmediği takdirde maki· 
neler permanant talimatnamesine 
göre değlştlrllecektlr. 

tstanbulda berberlerin ellerinde 
800 kadar ondllle makinesi bu· 
lunmaktadır. 

Göçmen nakliyabna 
pazartesi baılanıyor 

Göçmen nakliyatına önümüzdeki 
pazarteılnden itibaren başlanacak
tır. Bu husustaki blltlln hazırlıklar 
ikmal edilmiş, göçmenleri naklede· 
cek Uç vapur klralanmıttır. 

Bu sene göçmen nakliyatı için 
merkez olarak Sarayburnu ve Tuz· 
la misafirhaneleri kabul olunmuır 
tur. :auralarda da icap eden tertibat 
alınmıştır. Göçmen nakliyatına bl· 
raz geç başlanmasının aebebl. g~ 
men evleri ve sair göçmen haıır· 
lıklarınm zamanında ikmal edtıme
mlş olmasıdır. 

Fırbnadan kurtulan motör 
Blrkac gün evvel Umaıiımıza gel· 

me' Gaer• Köetence4•• ola oı~m .. 
olu kaptan tdr1iln tt\arütndek! 50 
tonluk TfcareU Bahriye ınotnrll yoı. 
da fırtınaya tutulm••· hamll bu
lunduğu 30 varfl makine yatını de
nize döbnelt meeburlyetlııde kal· 
mış, bu suretle eafraemı azaltarali 
dUn tstanbula gtıçlllkle selmlştlr. 

Bir kaçakçı mahkemeye 
verildi 

tstanbul ıtmanından Zonguldala 
hareket eden tllktı vapurunda g1lm· 
rDk muhafaza memurları tarafından 
vaki b1r şüphe tızerfne Muammer a. 
dında bir yolcunun eşyasında ve U· 
zerinde bir miktar esrarla iki ne pa
ket eroin bulunmuştur. Kaçakc;ı 

Muammer hakkında zabıt tutularak 
mahkemeye verllmlftlr. 

o 

Fmclık mahsulü noksan 
Karadeniz mıntakaaıııda allka -

dar fJn4ık ihracat ttıccarlanna ıe . 
len mal6mata göre. fmdık mahau· 
lllnlln bu sene geçen seneden nok· 
san olduğu tahmin edllmektedlr. 
Yapılacak ilk tahminler. fındık re
koltesinin ancak 480 bin kantarı bu· 
lablleceti yolundadır. 

Durak yerleri 
Belediye iki seneıtk yeni yollar 

nzerlndeki tramvay durak yerleri· 
nln değiştirilmesine karar vermiş ve 
bu hususta tramvay şirketine bir 
teskere yollamı.,tır. Yakında durak 
yerlerinin teablt edilmesine batla
nacaktır. Durak yerleri yollar ya
pılırken değiştirilmiş olacaktır. 

Nakil ücretle"ri 
Odun ve kömUr l(ılerlnl tetkik et· 

mekte olan belediye iktisat işleri 
direktörlüğü dUn demir yolları tart· 
felerlnl incelemiş ve nakli ncretıe. 

rinde tenzlllt yapılması için allka· 
darlara müracaatta bulunmuştur. 

Tetkikler yakında ikmal edllerek 
icap eden tenzlllt yapılacak ve bu 
suretle odun, kömür ihtiyacı daha U• 

cuza temin edilmiş olacaktır. 

Bir kahve basıldı 
Yakalanan kumarcı· 

tar eeza yedi 
Tahtakalede hem kahnclllt ya· 

pan, hem de kahnsln.de kumar or· 
natan Ahmedln d1lkklıu evvelki .Un 
basılmış, Yusuf ile Veyael adınd&i": 
ki kişi kumar oynarken cOrllm '1&

tllnde yakalanmışlardır. Kahveci 
Ahmet ve iki kumarbaz dlln adliyeye 

sevkedilerek ikinci sulh ceza mahke· 
meslne verilmişler, muhakemeleri 

sonunda kahveci Ahmedln dUkkl· 
nının kapatılmasına ve blr ıun hap. 

sine, Veysel ile Yusufun da birer 11· 
ra para cezası ödemelerine karar ve
rilmiştir. 

Karardan ıonra dı,arı çıkarılan 
kahveci Ahmet koridorda balınp ça
tırma#a baflamı' ve kendlılnl tea
kin için yanına yaklqan auçlulaı
dan ya,ıı Veyaell elleri kelepçell ol· 
duğu halde yakalıyarak: 

- Sizin ytldnUzden başım yandı. 
diye yunıruklayarak dövmu,ınr. 
Kahveci Ahmet hakkında ikinci bir 
zabıt hazırlanarak ctırmn meşhut 
mahkemesine verilmiştir. 

o 

Sokullu 
medresesi 

Etrafında bir çocuk 
bahçesi yapılacak 
Jllyllptekl Sokullu medre1eıl n ço

cuk kütilphanesinln etrafında bir ço
cuk bahçesi yapılması uygun görDl· 

müştUr. Buna alt tetkikler Ur.mal 
edilmek Uzeredir. 

Şehrin diğer semtlerinde )'apılan 
çocpk ~1.ual MıtklJr. eµnek 11ze
re bir komlıyon tetekktll etml•Ur. 
Komisyon fen mtldlrtl Btllnl, imar 
mUdUrD Ziya. maarif m.Bdtırtl Tevfik 
ve doktor İhsandan mtıteşekklldlr. 

Komisyon Sokullu medresesinden 
sonra muhteltf kazalarda açılacak 

kütüphane ve bahçeleri tesblt ede • 
cek, uygun görtllen yerleri gidip tet· 
kik edecektir. 

Tanoa revüsü aeliyor 
Dördllncll balkan festivali mlna • 

eebetiyle yakında Roma.oyanın met
bur Tanaı revuın ıehrimlae gelecek· 
Ur. RevU heyeU elblaelerl. koattım 
ve dekorları itibariyle çok zengin· 
cllr. 

Revüye iştirak edecek mqhur 
muslklşlnaa Pandren de ytıa ktıntk 
bir kadro ile bu heyete dabllcllr. 

Kültür yarclirektörlüiü 
btanbul tık tedrisat lspekterle • 

rlnden Muvaffak 'Uyanık İstanbul 

k\llttır cllrekt.ör muavlııllline tayin 

edilmiştir. 

Vilayet emrine verilen 
Öğretmenler 

lstanbul vlllyetl emrine 11 ilk 
tedrisat lSlretmenl vertlmtvur. Ot
retmenler, gerek ötretmen oltuUan 
mezunları arasından .. 8 k • gere ıe 
muhtelif vllA.yetıerden gelmektedir. 

Kendileri açık bulunan ölretmen .. 
ilklere atanacaklardır. 

ilktedrisat 
ispekterleri 

Kıdem zammt meselesi 
İÇtn bakanlı~a müracaat 

ettiler 
ilk tedrisat ilpekterlerinln villyet 

bUtçe1lnden umumi btıtçeye naldedil. 
dikleri malılmdur. lapekterlerin makam 
tahalaatlannı brplamak Uzere kendi
lerine birer lddem sammı aynİmlftır 
Fakat bu lıddem samını atıkadar lspek 
terler araamda memaıuniyetlhllk uyan 
dırmıı ve ISfrendlllmlse eke latan.bul 
da dahil olclulu balda lllUbtdf vil11et 
lıpektırlıri bir dilekte De Jltll9'1r be· 

kanhfma müracaata karar nrmltl•r· 
dJr. 

Bul lapekterlet seçen ,.ı sam c6r 
dtllderlnden yml amlanm aı.--.
lardır. Bir bum lapekter11r de bu '11 
sam ıSNcekltrl lçln ınalırem •Wıatı-
nm brplılı olan um1a bu saman a
llkadar olup olmadıfml bakanbla IOr

mUflar '" blr kılmı da phHll Ankara
ya clderek temuta bulunmUflardzr 

Dlfer taraftan ldUtOr blnnlılz • ts-
nUmU.Zdeki dera aenetl bquıdaıı itiba
ren enıtiW mezunu olmıyan blpekte.r-

lerl iki yıllık bir lıpektetllk aebiyonu
na tabl tutacaktır. Bu suretle &lret· 
m6D okulu muwıu olan lapekterler bu 
tekllyona dwam ederek enıtittl muu 
nu mUfettipırin hakkına malik olacak-
lardır. 1 

Buaün selecek seyyahlar 
Bugün şehrimize Hellu Yunan 

vapurlyle 160 aenah ıelecekUr. A· 

71n J3 1lnde de Strathallon tranaat· 
lantlk vapurlyle 1000 seyyah daha 
gelecektir. 

llımaltf bezırhk 
Dfvanyolu çocuk Jdlteıpbanesfnden: 
ikmal lmtihan1an hasuhklanna •• 

tuıtoıun on befind puartn1 sOniln. 
iden itibaren batluac:apıdan arsu e • 
den ilkokul çocuklanmısm ktltilpha • 
nede lllmlerlnl kaydettirip deftm et 
meleri illn olunur. • 

( Kısa haberler ) 
• Kutyeml ılraatine ba 1ene daha futa 

ehemmiyet Terilmlı oldultından ekim 18_ 
buı ıentılelilmlş. rekolte de 0 nlıbett 
berekeW olmuıtur. e 

• Barsak lhrat-.at maddembtn de ltaD 
dardizesl için bir mOddettenberl -
makta olan tetkikler bir ba)'ll inki.!;pıl-
mlttir. Bu cllmleden olarak standa d e~ 
nmnameslnln esaslan teshil olunm~ıu: .• 

MOJde 
KOçQk J2Tnl1ara mQJde ($irle7 &lmedi) 

2. nci. forması çıkıyor. Fiyatı 5 kurut
~ır Sırley alan bedandan sinemada Şlr: 
eyin filmlnl gnrecektlr. 

hll!lbul TramT&'J Şirketinden: 
193& yılının temmuz ayında tramTQ 

rabalarında bulunan tf)'anın mflfndı~~ 
llstesl: 

Muhtelif cins çantalar Al>: 
Muhtelif clu camqırlar 106 
Çift ve tek bayan ve bay eldivenleri M 
cm ve tek bayan ..,., bay ayakkahılan 18 
Rop kemerleri e 
Bayan Te bay coraplan ıs 
Bayan ._ bay temılyelerl ıs 

~ıar e 
Kadın •• erkek pptalan, kastet " 

Baki rek 
bereler ıt 

a olteai iyi ~sınk 20 

Marmara mıntakaanmı bakla re- Kadın •• erkek taıatıan 4 
koıtest kat'! olarak henilz teabtt o- Erket eeket Te pıataıona 11 

lunmamıttır. Yapılan ilk tahmin· MKamat pareaJan 1 
lere ö anto 1 

g re, mahsul ge~en seneye na- Yemek kaplan 25 
ıaran aı olmakla beraber kallte iti- Yiyecek maddeler 28 
barlyle çok llsttındnr. Hırdant n 

Tekl d .ır. b Bayan için tol saati 1 
r a& akla ıer'b"atı 811 het- Dolma kalem ı 

tar olup rekolte ı.eu ton tahmin o-1 Fototrar makinesi ı 
lunma'ktadır. Kanıban 1 

fzmlr bavaUılntn c!e bu )"il IO bin Bu efya sahipleri Galata<ıa, TQnel arta-
ouval mahıul Terecefl eanılmakta· sındı, Hayneınaıı hanında Tramvay Sirke. 
dır. tinla Hareket Dairesine mqr&caatlirı. 

'DIBEKTOBLOlt 



H. d _, ?f 
ın yagı .... 

Yazan: 

Alman hikayecilerinden 
Kari Olto Viodekker 

~ğer bir kimse "Hudud Atlılan,, 

meyhanesi sahibi Vilyems gibi yapar 
da, meyhanesini Meksika hududunun 
bu kadar yakınmıda açarsa, kolaylıkla 
bi.r kaçakçı olmak §Üphesi altında ka. 
Jır. 

Pek tabii olarak, bu Vilyemsin iı
lettiği meyhanenin tezgah arkası ye -
rindeki raflarda yalnız şarap §işeleri 

sıralanmıştı. Alman, Fransız ve İspan. 
yol etiketleri yapıştırılmıJ sıra sıra §İ. 
şe ..• Fakat Vilyems gibi sabıkalı sayı
lan bir adam bahis mevzuu oldu mu, 
böyle etiketli şişeler, meyhaneci ile 
polis arasındaki vaziyeti düzeltmeğe 
yetmez; polis müfettişi O'Neyl, bir 
ay içersinde iki defa şarap şişeleri i
çersinde katışıksız viski bulumiuğunu 
tesbit edince, Vilyems bu yüzden iki 
kere, her defasında 100 dolardan ce. 
za ödemişti. 

Müfettiş, bu sefer meyhaneye ayak 
bastığı zaman, orası oturacak tek yer 
kalmayıncaya kadar hıncahınç dolmuş 
bulunuyordu. Kabasaba Teksas erkek. 
leri olan müşteriler, gürültü patırtı 

ediyorlar, bağınp çağırıyorlardı. Bu -
nunla beraber, müfettiş içeriye girer 
girmez, ani bir darbe yemiş gibi, hep 
si de birdenbire sustu. Müfettişin ih. 
malkar selamını, birşey bekler vazi • 
yette ona gözlerini dikerek, kısa baı 
eğişile karşıladılar. Vilyems, onlara 
dehşetli bir eğlence göstermek vaa. 
dinde bulunmuştu. Müfettiş O'Neyl, 
adeti üzere tezgaha yaklaştı. 

Sertçe, sordu: 
- Ey, Vilyems, gene dükkanında 

viski var mı? 
Meyhaneci, şöyle cevap verdi: 
- Bulunduğundan hiç de haberim 

yr' benim! 
- Tanırım seni l 
Böyle homurdanan polis müfettişi, 

işi kısa kesmek üzere, derhal raf ta ki 
şişelerden birini gösterdi: 

- Aç bunu! 
Vilyems, omuz silkti, açtı ve mU. 

fettişe uzattı. O'Neyl, şişeyi ağzına 

dayadı ve bolca bir yudum çekti. 
- Şarap! 
Sonra, mutmain, böyle söyledi ve 

§işeyi Vilyemse geri verdi. 
- Şimdi de şu yukarıdakini! 
Müfettiş, uzatılan bu şişciden de de. 

rin bir çekişle, kuvvetlice tattı. Ve bu 
kontrol bu suretle 3 - 4 kere yapıl. 
dı. Bütün tatmalar, şişelerde şarap 

bulunduğu neticesine vardırıyordu. 
Herif, istisnai olarak bu sefer doğru. 
yu mu söylemişti yoksa? 

Müfettiş, gözlerile etrafı araştıra 

araştıra, tezgah boyunca gidip geliyor 
du. Birdenbire dur:idu. 2 inci raftaki 
yarı saklı şişe, diötr şişelerin aksine 
ne diye kızıl bir etiket taşıyordu"! 

- Vilyemsl 
Polis ımüf ettişi, cehennemi bir sırı.. 

tışla, sordu: 
- Şu üstteki kızıl etiketli şişenin 

mahiyeti? 
Meyhaneci, o şişeye baktı ve son. 

ra hiç ses çıkarmadan, omuz kaldırıp 
indirerek, bir parça geriledi. Herifin 
birdenbire beti benzi atmamış mıydı? 

Enspektör, işaret etti: 
- Al aşağı onu 1 
İşte, nihayet bir iz üzerine düşmüş 

tül 
Vilyems, hiç ağız açmadan ve, O' 

Neylin görüşüne göre mütereddit bir 
tavırla, kızıl etiketli şişeyi raf tan in -
dirdi. Adeta isteksizce açarak, tezgah 
üstüı*Jen enspektöre doğru itti. 

Enspektör, bir hamlede şişeyi kav. 
radığı gibi ağzına götürdü, dikti, için. 
dekini lokur lokur içti ve akabında da 
§işeyi elinden bırakıp, irkilmiş, suratı. 
nı ekşitmiş bir tavurla, sövdü: 

- Tuu l Hay şeytan içesi 1 
Polis müfettişi, yere tükürdü, gar • 

gara ederek gene tüküre, tüküre, sil. 
kindi. 

Soma, böğürdü: 
- Mel'un! Bu ne berbat içki böy. 

le? Nedir? 
(Devamı 5 incide) 

• 
At koşuları 

Bu haftaki yarışların dördüncüsü günün en 
mühim koşusu olacaktır 

Islah ve yarı~ encümeninin tertip 
ettiği lstanbul at yarışlarının dördtin. 
cüsü de bu pazar günü saat 3 ten itL 
haren Bakırköyde Veliefenldi koşu ye 
rinde yapılacaktır. 

Her hafta daha büyük bir kalabalık 
tarafından heyecanla takip edilmekte 
olan bu seneki koşuların en mühiml-.. 
rinden biri de bu haftaki yarışlar. 

dır. 

Günün başlıca dördüncü koşusunkia 
Asrm Çobanın Dandisi ve Tomrusu, 
Prens Halimin Novis ile Scnanderi, 
Salih Temelin de Spring Board'ı kar. 
şılaşacaklardır. 

Birbirinden daha iyi olan bu beı 
at arasında birinciyi l'•ılmak bahsi 
müştereğe iştirak edenler için de bir 
hayli müşküldür. 
Yanşlarr organize edenler bahsimüı. 

tereğe olan rağbeti ve bu yüzden gişe 
ler önünde vuku bulan izdihamı na • 
zarı dikkate alarak bu hafta mevcut 
gişelere iki tane ilave etmişlerdir ki 
bu suretle bilet almak işi daha kolay 
laştmlmrş olmaktadır. 

BtRtNCt YARIŞ 
(Satı, ~l<>§USU) 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 
kan ve halis kan arap at ve kısrakla. 
rına mahsus olan bu satış koşusunda 
satış fiyattan beş bin lira ile yedi yüz 
lira arasında değişmektedir. 
Koşunun mesafesi 2000 metre; ik • 

ramiyesi de birinciye 120, ikinciye 
50, üçüncüye de 20 lira olmak üzere 
190 liradır. 

Bu koşuya girecek olan sekiz at 
§Unlardrr: 

Can - Sadık Balkır, 
Unlil - Ahmet Geli§, 
Sarıkuş - Talat Çevik, 
Aslan - Reşit Abatl, 
Alderviş - Fehmi Vura~ 
Musul - Salih Temel, 
Ejder - Ahmet Kesebir, 
Ceylan - Tevfik Devrim. 

1K1NC1 YARIŞ 
(Çamlıca koşusu) 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 
kan İngiliz at ve kısraklanna mahsus. 
Mesafesi 2400 metre, ikramiyesi de 
birinciye 410, ikinciye 75, üçüncüye 
de 50 lira olmak üzere 510 liradır. 

Bu koşuya şu üç hayvan girecek • 
tir: 

Mahmure - Salih Temel, 
Sağanak - Prens Halim, 

Sevim - Hüseyin Koru. 
'OÇUNCU YARIŞ 
(Gökıu kotusu) 

Şimdiye kadar hiç ko~u kazanma. 
mış iki yaşındaki yerli halis kan tngi. 
liz at ve kısraklarına mahsus. Mesa.. 
fe 900 metre, ikramiye de birinciye 
300, ikinciye 75, üçüncüye ide 25 lira 
olmak üzere 400 liradır. 

Bu koşuya girecek hayvanlar da şun 
lardır: 

Yatağan - K. Karaosman, 
Kaya - A. Esenyel, 
Yılmazkaya - Mehmet Yıldırım, 
Batıray - Salih Temel, 
Karanfil - Ahmet Atman, 
Ece - Salih Temel. 

DORDUNCO KOŞU 

(Boğazi9 koıusu) 

Uç ve daha yukarı ya~taki halis kan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsus olan 
bu yarı~a beş at girecektir. 

Ko§unun mesafesi 2400 metre; ik. 
ramiycsi de; birinciye 700, ikinciye 
100, üçüncüye de 50 lira olmak üze. 
re 850 liradır. 

Dandi - Asnn Çırpan, 
Sonander - Prens Halim, 
Novia - Prens Halim._. 
Spring Boaı:id - Salih Temel, 
Tomru - Asım Çırpan. 

BEŞlNCt KOŞU 

GUnUn son yarııı olan beşinci koşu, 
dört ve daha yukarı yaşta yanm kan 
arap ve halis kan arap yalnız kısrak. 
lar arasmdadır. Bu yarışın mesafesi: 
1800 metre; ikramiyesi de birinciye 
110, ikinciye 30, üçüncüye de 15 lira 
olmak üzere 155 liradır. 

İ§tirak edecek atlar: 
Lale - Kerim Köktcner, 
Sankuı - Talat Çevik, 
Hamdani - Cemil Eryurd, 
Bahtiyar - Şemsi Tanak. 

İzmit Halkevi binası 
Vali tarafından merasimle 

temel atıldı 
Izmit, (Hususi) - Yeni Halkevi 

binasının temel atma merasimi vali ve 
parti başkanımız Hamit Oskaym eli i. 
le atıldı. 

1zmitin yeni yapılan rıhtrm boyu. 
nun en güzel yerinde in~ 1 edilecek o. 
lan İzmit Hal'kevi, pek muhteşem bir 
cümhuriyet eseri olacaktır. içinde si • 
nema, müsamere salonu, polikinlik, ve 
her ttirHi konfor bulunacaktır. 

Bu münasebetle İzmit dalkı ve genç 
liği heyecanlı tezahürat yaptı. Vali. 
mizin söylediği nutuk heyecanla al. 
kışlantdı; Atatürk sevgi ve saygısı 
körfez ufuklarında tazimle yükseldi. 
İzmitliler sevinç içindedir, lıcr taraf 
süslenmi§tİr. 

iti lzmitte genç kızlara hayat bilgisi 
ve ev kadını olmak evsafını veren cüm. 
huriyet biçki yurdu, her sene olduğu 
gibi bu sene de Ulu Gazi Okulu 
salonlarında çok muvaffak bir sergi 
açtı. Serginin açılış resminde valimiz, 
amiral ve generaller, belediye reısı. 

miz, şehrin ileri gelen zevatı hazır bu. 
lundu. 

Genç kızlarımızın bir gönül sevgisL 

le işledikleri göz ve el nuru mahsul • 
leri zarif eserleri takdir ve hayranlık 
la seyredildi. Bu arada yurttan me • 
z:un olan talebelere §ahadetnamelerini 
valimiz verdi. Misafirlere dondurma, 
şerbet ve pastalar ikram edihdi. 

• Kandıranın Buzburu divanının 
Ramazanlar köyünden İsmail oğlu il . 
yas odun kese'°ken bıçakla muhtelif 
yerlerinden yaralanarak öldi:lrülmU~ 

olarak bulunmuştur. Katilin kim ol • 
duğu meçhuldür. Tahkikat devam et. 
mektedir. 

lf. Yine Kandıranın incecik Divanının 
Bdğdatlar köyünden Ömer ogtu Ki. 
mil ile Ferizli köyünden Halil oğlu 

Ha1it Muhsin, bir kız kaçırma hadise. 
sinden kavga etmişler ve Kamil br. 
çakla Muhsini vahşice birkaç yerinden 
çok ağır yaralamıştır. Katil yakalan • 
mrş, yaralı adam hastaneye kaldırıl. 

mıştır. 

"" Gölcükte Uç arkadaş botla ldeniz 
safası yapmak istemişler ve suların 
cereyanına kapılan bot devrilmiş, iç • 
lerinde Mustafa ismindeki genç boğuL 

l muş, diğerleri kurtarılmıştır. 

Ok atışları 
Okspor tarafından tertip edilen ok 

atışlarının dokuzuncusuna 12.8.38 cu. 
martesi günü saat (15) te Okmeyda. 
nında devam edilecektir. Halkrmıza ve 
büyüklerimize arzı keyfiyet olunur. 

----------------------------------------------------------------------------------------------
0, cevap vermedi. Tünele binip de Genç kadın, bana bakıp gülümsüyor. 

yanyana otu.rdugumuz zaman, kendL du. Derken başstcva!'da şöyle seslen.. 
sinin şu sualile karşılaştım: di: 

- Ne aceleniz var bugün böyle san. - Bana karşı tamamile layık bulu. 
ki? Nereye gitmek niyetindesiniz? nan bu zatı, bana takdim etmek iste. 

Izah ettim: mez misiniz? 
- Davetliyim; Hudson nehrinin İşte böylece, Okyanosu g~iş aaf. 

karşı yakasında D. ailesine 1 hasında, Mis D. yle ben, ikimiz, iki 
Dostum, pipoyu ağzından alarak, 

2 
kişilik sakin bir masa başında karıı 

parmaklan arasında tuttu, hayretten Yazan : CeırD ~OD Tefrika No. karşıya yemek yedik. Bu arada biribi. 
gözleri büyüdü: rimizle tatlı tatlı .sohbetlere koyul. 

Na l? Dedl. · Mr N P D ye yemek sal"nundaki yerimi peylemek Başstevardın böyle demesine pek k - sı • · · · · "' duk, anlaştık, hatta karşılıklı dostlu 
mi davetli bulunuyorsunuz siz? için, alakadar memura gittim. Bu a - şaşmıştım; kendisine: edindik. Seyahatin sonuna doğru da, 

E N P D ı d f b. k A ikal r - Ben, Mis D. denilen birisini ta. - vet, • • • ye amın etra mı ırço men ı sa - Mis D. beni babasının evinde gör. 
Kendisile alay ettiğime zahip ola • mıştı, kendisine ağız dolusu lakırdı nımıycrum. Fakat, ne diye mutlaka mekten memnun olacağını fısıldadı. 

rak, benl. ı"tı"matsızlıkla süzdü ve son. k · kl · ld w ı t onun masasına oturmak istiyeyim?, söyliyere ıste erı ne o ugunu ana B ı b d ti "dd" e alına-. b d Başstevard, anlattı: aş angıçta u ave n cı ıy 
ra söylediği sözlen tartıp, u ave- mağa çalışıyorlardı; ben, bu vaziyeti bileceğine pek az inanmıştım; halbu. 
te ne kadar fazla ehemmiyet verdiği. - 17 Amerikalı müracaatla, her ne görünce, bir lahza bir koltuğa oturup, ki, doğrusu sahiden bir sürpriz olmak 
ni, anladım: memurun bac:.ı boşalmasını beklemeği pahasına olursa olsun milyoner Mig 1 - Bu, nasıl mümkün olur ki? Siz, :s D. ile birlikte yemek yemek istedikte. üzere, Nevyorkta indiğim otele te e. 

tercih ettim. Etrafında kimse kalma. f d k d b d k d d 
henüz iki haftadır bu memlekettesi. rinden bahs açtılar. Ve bütün bu mü. On e ere ara ı, un an ma sa ı a, 

yınca, kalkıp yanına doğru yürüdüm. ikindi zamanı beni kendi otomobilile 
niz ! Bu davet, sizin için sahiden mü. racaatlarda, Mis D. bana bizzat, iki 

Adamcağız, oldukça yorgun düşmüş. otelden alıp götürecegini bildirmek:. 
him bir hadisedir 1 Eğer ihtiyar D. kişilik sakin bir masada oturmak iste. 

tü. Yaklaşınca, kendisini başka bir ti! 
nin evine davet edildinizse, size artık d f k dı·gwı·nı· bı"Jdır" mesı"nden sonra vakı" olu. vapurdan tanıdıgyımın a ar ına var. A ik 1 d t h""l aya dalgın Amerikada her evin kapısı arık, de • merı a ı os um, u Y 

;:ı; d yor! 
mektir ı ım. bir halde, mırıldandı: 

. "k h 1 d 1 Buna karşı: 
Ben, bu sözler karşısında, omuz silk O üa benı hemencecı atır a ı, a • - İhtiyar D., iki kız babasıdır. 

tim. nına biriken ter ldamlalarını sildi ve - Ben, dedim; Mis D. ye karşı ta. Bu kızlardan birisi evlidir ve 30 mil. 
ı d mamile lakaydım. Eger işinize gelir. . Dostum, sormasına devamla, ken • ya var 1 : yon clclar servete sahiptir. Sizın ta. 

disine bu Mister D. nin kızı Mis D. yi - Aman, rica ederim, hatırımı kır. se, mutemedinizle ayni masa başına ruştığınız genç kadın da günün birin. 
ne suretle tanrdığımı anlatmadan, mamak liıtfunda bulununuz da, üste. oturtabilirsiniz. Erkeklerle oturmak, de ayni miktarda külliyetli servet sa.. 
merakını tatmin edilmiş saymadı. Av. lik bir de siz, mutlaka, her ne paha· bence daha iyi 1 bibi olacak. Haydi, geldiniz; siz bq. 
rupadan Amerikaya varmak üzere ok. sına olursa olsun Mis D. nin masası. Tam bu ara, Başstevard, bozuldu, rada ineceksiniz. Yarın görilşUrüz. 
yanosu geçtiğim transatlantik, Bre. na oturmak zorunda olduğunuzdan öksürdü. Arkama dönünce, orada Yarın gene görüşmek üzere!? ...•• 
merhafenden kalktıkta~ biraz sonra, bahsetmeyiniz! genç bir kadının durduğunu gördüm. - Devam edecek -



Fransız ve ltalyan or
dularının manevraları 

Briyanson, 11 (A.A.)-Havas ajan 

sından: 
Reisicümhur B. Löbrön ile Başve. 

kil B. Daladiye ve general Gamlen, 
bu sabah Lotare geçidinde Alp kıta
atma bir geçit resmi yaptırmışlardır. 
öğle vakti, geçit resminin hitamında 
B. Löbrön ile B. Daladiye, kıtaatı ku 
sursuz hareket ve vazifelerinden do. 
layı tebrik cd~rken on bin kişi mik. 
tarında tahmin edilen halk bir ağız
dan Marseyyez marşını terennüm et. 
miştir. 

J ~are\Talar, bilhassa AJp taburla. 
r·nm arr.zir.in ar::etmekte olduğu en 
bü)ük ıri'~lı:ii!Ha karşı koymak hu
susundaki istidathrmı, kıta.:ı.tın me. 
lanet ve mukavemetlerini ve malze. 
menin çok iyi c!nsten olduğunu gcs
tcrırcğe yaramıştır. 

Grönobl, 11 (A.A.) - Başvekil ve 
Milli Müdafaa ~azm B. Daladiye, 
gazetecilere verdiği beyanatt:ı. ordu. 
nun kendi üz~rinde histi ettiği mulı. 
te~cm intibaı teb:ıraz ettir;ni~ ve de-

nıiştir ki: 
"FranSa, dağ alaylarına ve diğer 

ci:tün askerlerine tamamile emniyet 
edebilir. Genelkurmak başkanı gene. 
ral Gamelin ce manevralardan büyük 
bir memnuniyetle bahsetmiştir. 

Roma, 11 (A.A.) - Manevraların 
soırnnda kıtalarm kral önünde yap • 
tıkları geçit re~minden sonra B. Mus
solini bir nutu~: söylemiş \'C ezcümle 

demiştir ki: 
"Dünyanın bir çok kısımlhrmda top 

lar patlarken hayale kapılmak bir 
cinnettir. Hazırlanmamak ise 1:-ir ci. 
nayettir. Biz, hayale kapılmıyoruz 
ve hazırlanıyoruz. Kral, muvazzaf ve 
ya ihtiyat hepinizin tamamile hak et. 
tiğiniz sitayişlcrini size bildirmekli -
glme beni memur etti. B:.ı m:ınevra 
günlerinde sağlam bir disiplin, kuv. 
vctli bir mukavemet ,.e yüksek dere. 
ce bir antrcneman gösterdiniz. Bu 
başka türlü olamaz:lı. Zira siz Liktö
rün yetiştirdiği imparatorluk fethe. 
den nesle mensupsunuz. 

Almanya da askeri ha· 
zırhklar varmış! 

J..ondra, 11 (A.A.) - Lord Hali- ( liırnatın buraya gelmiş olan haberle. 
fnlcs. tatilini gı\çirmek üzere bu ak. re tevafuk etmekte olduğu zannedil. 

· ım ve yarın sabah Yorkişhayr'e gi. mektedir. 
t>c:ektir. Bazı kimseler, Almanya!lın kom-
B. Çambörlayn'm tekrar 1.skoçya- şuları üzerinde bir t ı ir husule ge • 

ya gitmesi muhtemeldir. B. Çömbör. tirmek için geni::ı mikyasta manevra. 
Jayn'in a•-;ustos nihayetinden evel bir lar yapmakta olduğundan bahscdl
ka:;. gün için J..ondraya gelmesi ihti. diyorlar. Bazı kimseler de Almanya. 
mal dahi1indedir. daki faaliyetlerin diğer memleketle. 

Diplomasi mahafili, mer!·ezi Avru- re bir ihtar olduğunu söylemektedir
pada 'ci vaziyetin inkişafı ve g~irnıek ler. Nihayet bir takım kimseler de 
te olduğu istihale dolayısile bir neb. Südet meselesinin Almanya için mem 
.zc cı:dife hin:ettirmektedir. nuniyctc şayan bir surette halledil 

Bu sabah Almanyanin askeri ha • mesi takdirinde faaliyete geçecek bir 
zırlrklan hakkında )fançester Guar- cihazın ihzaratr mevzuubahis oldu. 
diyan tarafından neşredilmiş olan ma ğundan dem vurmaktadırlar. 

Bir Alman tayyaresi 
Çekos:ovak toprakları üstünde 

uçtu, yere indi 
Prağ, ll (A.A.) - Hu sabah saat 

7,55 do bir Alman tayyaresi, Opya 
Troppau roıntakasmda Çekoslovak 
topraldarı üzerinde yarım saat uc-

nıuştur. ı 

Prağ, l l (A.A.) - Bir Aluıan tay- ı 
yareslntn Çekoslo,·ak arazisi Uzertn
den ucmasına müteallik olarak neş
redilen resmi bir tebliğde, bilhassa 
bu tayyarenin KatcrinkoC üzerinden 

uçarak Kironrn doğı:u gittiği Nefla· 
şo'"iC ve Troppo üzerinde uçtuğu be
yan edllmcktcdir. saıa.hiyettar roa
hafil Berlindcki Çekoslovak masla
hatgUznruıın hududa karşı yapılmış 
olan bu tecavüzü Berlin bUkümetl 
nezdinde protesto ctmeğe memure
clllmiş olduğuuu beyan etmektedir. 

l'rnğ, 11 (A.A.) -Bir.Alman tay
)"Lresiııin JJiberelcdo yere inmesi mil 
n~st'lıetiylo Prağda resmi bir tchliğ 
rwşrcd i ıın iştir. 

Bu t('!ıliğdc lıllhassn şöyle denil· 
nıelctedir: krn cdilc>n tahkikattan 
sonra Çekoslo,•nk ıuakamatı, pilo -
ttııı 'o tayyarenin serbest bırakıl -
ııı.ıı-ını emretmişler 'e tayyarenin 
A Jmıınya~ a a vdctl için zaruri olan 
Jrnrbüronu vermişlerdir. Diğer ta
raftan Çekoslovak makanıntı, hava 

i iNi ne neza rc.tle mükellef olan mo
ııı u rıa rn J\ lman hududuna kadar pi· 
lotn refakat etmesi emrini vermiş· 
ı •rtli r. 

Prağ. 11 (A.A.) Sildet delegc-
1 ri. J,ord Runcimanrıı mesai arkn
ıl.ışlal'l ile bir buçulc saat görUşmüş-
1 rdir. Snnıldığıııa göre, ~üdet do· 

1 ,~elcrl. lıu g{)rilşme esnasında Hoş· 

1 1 Jıfıdlsrslnl de mevzuubahis ct-

ınlşlc>rdlr. 
Baş:ekll D. Jiodza, hükumeUn 

milli> E:'tl<'r stntilsll projesinin hazır
lanmasında E:' n Iı bir rol o~ nayan 
altı E:'k J>C'rd n mür kkep komlsyo· 
na, hUkfımetln, milli) etler meselesi 

etrafında mUzakorelcrc devam hak
kındaki niyetlerini blldlrmlştir. 

Çın kuvvetıert 
(Ost yanı 1 itıcide) 

bardıwnnı lınkkında D. Ugakl nez· 
dinde protestoda bulunmuştur. 

Jiongkong, 11 (A.A.) - Çinlilerin 
Nankin - llaııgşev mıntaknsında mu. 
kabil taarruzlarda bulunmaları il· 
zerine Japonlar Ynngtse'nln her iki 
sahilinde bulunan kuwetlerlnden 
bir kısmını bu mıntakaya sevketmiş
Jerdir. Hangşovun şimaU garbisin· 
do Klasın muharebesinde 650 den 
fazla Japon ölmüştür. Yangtsenin 
şimal sahilinde Japon kuwetlcrlnfn 
bir kısmı Tslnshan ve Tafhu dağla· 
rına çekilmişler Ye ÇlnUlerin bir 
mukabil taarruzu ııetlceslnde mağ
lup olmuşlardır. Çin kU\'Yetleri Ja

ırnnlardan 10 salırıı. topu, 14 mitral
yöz vo birçok tüfek iğtinam etmiş-

lerdir. 
Hoııgkong, 11 (A.A.) - Yanglse-

nin şimal sahlllnde Susung \'O Ho
nagmei nııntakalarında Yukulıulan 

tuğyan tlolayıslyle Japonlarm bir 
çok tank W! topları harap olmuştur. 
Kiukiang civarında Şueşan Uzerhı
de cereyan eden bir hava muharebe
si esnasında iki Jnııon tayyaresi dil· 
şUrUlmllştür. 

lloııgkoııg, 11 (A.A.) - Çin ku\'· 
'etleri tedı·Icen llonanın ı;:iııınlinc 
doğru ilerlemektC'dirlcr. Bu kunet
ler biribiri arkasından on kaza zaıı
tctmişlerdir. Şansı eyaletinde Çin 
kun·ct.lerl vasi milcynsta llerlcnıiş -
l<'rdir. Japonların kun·etle ellerinde 
bulundurduklm·ı Şnıısi eyaletinin a
nahtarı ve bir sevkülceyş noktası O· 

lan Niantzekuan'da Hopei eyaletin
de şiddetli muharelıeler olmuştur. 

Japonlar burncla da ağır zaviata uğ
ramışlardır. 
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Rusyanıo t e klifle rlol 

c :;:~~e~ı 

bir hadise 
nü kampında 

Ankara, 11 (A.A.) - TilıtkUfll 
kamplarında toplanmış olan gençleri .. 
miz t mmuzun son iki haftası içinde 
lnonlindeki plfı.nör merkezinde 5718, 
Ankaradaki Ergazi motörlü tayyare 
ffi<'kt bınde 2920 uçus yapmışlardır. 
Temmuz ortalarına doğru çalışmağa 
baPl.-n ış olan motörlü tayyare mek. 
tebinde temmuz nymın 12 çalışma 
giinünde 476 saat beş dakika uçuş oL 
muştur. 

kabul .etti 
(Üst yam 1 incide) 

ile üçiıncü bir lcvlet vatandaşlarmdan 
seçilecek bir hakemden mürekkep bir 
muhtelit komisyon teşkil olunur. 

Hudut ko:r.isyonu, Ru~yanrn ve Çi 
nin salahiyetli mümessillerinin imza. 
]arını muhtevi muahedeleri ve harita. 
ları esas alarak çalışır. 

Japon büyük elçisi Şigemitsu, tekli 
fin ilk iki maddesini tamamile kabul 
etmiş. yalnız iiçüncü maddede hakem 
mes-::lesini reddeylemiştir. 

Hariciye halk komiseri Litvinof, 
komisyonda bitaraf bir hakemin bulun 
ması keyfiyetinin tahdit işinde anlaş. 
maya var.iması için en müessir garan 
tiyi teşkil edeceğini kaydeylemiş, fa. 
kat büyük elçinin ihtiraz kayıtları il. 
zerine bu hakem meselesinde ısrar et
memiştir. Bu suretle üçüncü madde 
de hallolunmuştur. 

'l.'ah :Ht komisyonunun faaliyetinin 
esasları hakkında ise anlaşma hasıl 

olmamıştır. Şigemitsu, kcmisyonun 
tahdit işinde, bu ana kadar Sovyet 
hü!tiımetine tevdi edilmemiş olan ve 
bu sebepten Sovyet hükumetinin meç 
hul:.i bulunan diğer vesikaları da ayni 
zamanda esas olarak almasını teklif 
etmiştir. 

Bununla beraber, Şigemitsu, bu nok 
tayı hükCtmetine bildirmeği ve en ça. 
buk bir zamanda cevap getirmeği va. 
adeylemiştir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Resmen bildi. 
rildiğine göre, Litvinof, Şigemitsu. 

nun ihtiraz kayıtlarını kabul etmiştir. 
Hariciye halk komiseri ile Japon bU.. 
yük elçisi, bugün Moskovada yeniden 
buluşacaklar ve mütarekenin kati met 
nini tesbit eyliyeceklerdir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Harbiye ne. 
zareti, muhasamata nihayet verilmesi 
emrini derhal '<'erme~ üzere M oskova 
dan resmi telgrafları beklemektedir. 

Gazeteler, muhasamatın bugün öğ. 
le üzeri tatil edileceğini kuvvetle tah
min etmekteıdir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japonlar saat 
12 de Çankufengde (Ateş kes) boru
aunu salımıtardır. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafilden bildirildiğine göre, askeri 
harekata nihayet verildikten sonra 
Çankufeng şatsaopingde iki taraf hat 
ları arasındaki mesafe vasati ola.rak 
bir kilomııtre kadaıidır. 

Muhtemel her türlü hadisenin önü. 
ne geçmek için cephede bazı ufak ta. 
dilat yapılması emredilmiştir. 

Hariciye nezaretine anlaşma hakkın 
da haber gelir gelmez ateşi kesmek 
için emir Tokyo genel kurmayından 
on ikiye birkaç dakika kala telefonla 
Seula bildirilmiştir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Harbiye ne. 
zaretinin akşama doğru neşrettiği bir 
tebliğe göre, muhasamata nihayet ver. 
mek emri alınalrdanberi Çankufengde 
hiçbir çarpışma vukua gelmemiştir. 

Londra, 11 (A.A.) - İyi mainmat 
almakta olan lngiliz mahafili, Çanku. 
feng hadisesi hakkında umumi af ilin 
edilmiş olduğu haberini teyit edecek 
birgiına mallımat almamış olduklarını 

beyan etmektedirler. 

Sil5h istimalinin terkedilmiş oldu • 

guna dair gelen haberle~ burada fev. 
kaladc takdire şayan bir hadise telak-
ki edilmektedir. · 

Fakat mukarrerat her iki tarafça 
resmen kabul edilcmiyecek bir hudut 
tahdidi komisyonunun sarfedeceği m~ 
sai ile meselenin esası halledilmedik. 
çe bu kabil bir mütarekenin muvak. 
kat mahiyette olduğu da gizlenmemek 
tedir. 

ispanyadaki 
h3rp 

B rselona, l 1 (A.A.) - Sosyalist 
fırkasının milli komitesi, fırkanın 

hiıkumete tamamilc muzahir clduğu • 
na dair bir takrir kabul etmiştir. 

Paris, 11 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, ispanya hariciye nazırı B. 
Delvayonun son zamanlarda general 
Frankonun gö.ıüllülerin geri çekilme. 
si planına vere :eği cevabı ge!jiktlrmiı 
olmasına Barselonadaki Fransız: ve İn. 
ıiliz: maslahatl:ilzarlannın nazan dik 

(fhta tarafı l i1lc de; 

den!'beri harp etmekte olan Japonyanın 
yarın Sihirya tı:ı:-afından Sovyet Rus. 
yn ıile c:e 'bir haılbi k.'\bul etmesi zaruri 
olur&a acaba bunun Avrupad:ı ne gL'oi 
tesirleri olabilir? Tahmin olunahilir 
ki Tokyo hükumeti Uzak Şarktnki 
hadisclcı:.- brparnda kendi kendine ha 
suali sonnut ve bunun en doğru şe. 
kilde cevabını ararruıtır. Belki muhte. 
lif Avrupa mer4<ezlerinde olan Japon 
diplomatlanndan bazrlannı Tokyoya 
çağırmak fikirleri de hatit-rna gclmit
tir. Ve belki bütün bu cliplomatlann 
A"rupadan ta Japonyaya kadar git. 
meıi hem mütkül, hem de uzun zamıı. 
na muhtaç olduğundan htanbul gibi 
merkezi lbir noktada toplanarak arala. 
nn~a konuımalan da.ha ltolay ve <!ahtı 
kısa bir tedbir diye düşünülmüştür. 

lşte 'bir taknn Japon diplo:nat)an. 
nın bu zamanda htanbula gelmiıt ol. 
malannda bir ıcf.>ep aranırken akla ge. 
Jen ihtimallerden biri bu oluycr ve 
Anadolu Ajansının verdiği 'tebliği o. 
kuyunca hükumetin de !böyle bir ih. 
tirnal üzerinde durduğu anlaıılıyor. 

Türkler her vakit misafirsever bir 
millet olmuştur. Bütün ecnebiler gibi 
Japon diplomatlannrn ela memleketi. 
mize gelerek gezip eğlenmelerinden 

•adece memnun oluruz. Ancak bizim 
için bir insanlık vazifesi olan misafr. 
perverliğin herhangi bir dost memle. 
ket, b:ıhusuı Sovyet Rusya gibi en es. 
ki tbir dost ve en yakın bir komtu mem. 
leket aleyhine tedbirler düşünmeğe 
vasıta olma:nnı da asla hoş göreme. 
yiz. 

Tabii olarak Japonlar da Tüı:-k top. 
raklarının herhangi bir şekilde Sov. 
yet düşmanlığına yatak yapılamıyaC'.a. 
ğrnr pek güzel takdir ederler. Onun 
için bu nokta üzerinde lbir fikir ihtila. 
Cı çıkamaz. Bu takd'--de Japon diplo. 
matbınnın lstanbuldaki toplanışların~a 
bir iktısadi maksat bulunduğu ileriye 
ıiirülcbilir. 

Onun için hükumetin notaıında bu 
cihet de ayrıca tetkik ve tahlil olun. 
muıtur. Japon diplomatlarının jJıtı ... 
d i bir konlenaıı için htanbulda top. 
Janmaır ihtimaline gelin~ beynelmi. 
lcl 11 uUcrin icabma göre nc7.nkcten 
bu hususta Ankaranın fikir ''e mÜla.' 
leası alınmamıı olduğundan bu cihet. 
de varit olamıyacağı hatırlatıldrktan 
ıonra gazetelere akseden türlü riva. 
yet1er üzerine Japon elçiliğinin dildca.. 
ti celbedilmiıtir. 

Hülisa birtakım Japon diplomatları 
lstanbulda toplarunıı bulunuyor. Ruı • 
Japon münasebetlerinin bugün aldığı 
tekil ise türlü türlü rivayetlerin çık. 
11llllına ıelbep oluyor. Sovyet Rusyanrn 
en y~n br dostu olan Türkiye için 
b~ nvayetler gerçekten üzücü bir ıey. 
dır. Türk nüsafirperverliğinin herban. 
gi bir dost menlleket aleyhinde vasıta 
yapılmadığının efkinumumiyece llll. 
la~ılmaıını isteriz. 

ASIM US 

katini celbetmiJ, olduğunu teyit et. 
mekte:lir. 

Siyasi mahafiJ, cümhuriyet hükti 
metinin bu suretle yapmış olduğu t • 
şebbüsün general Frankoyu ı:imd' e-
k d 'h. ::. ıyc 

a ar ı tıyar etmiş olduğu sükuttan 
vazgeçmeğe mecbur edeceğini .. "t 
etmektedir. Çünkü Fransı h'~k~ • z u u -
metı, geçenlerde İngiltere hük" t' 
b'ld' d'~· ume ıne 

kı ır ı~~ veçhilc bu vaziyetin sonuna 
a!dar boyle gidem.iyeceg~· bö 1 . 

hal k ı, Y e bır 
. vu uuncla hattı hareketini yeniden 

gözden geçirmek mecburiyetinde ka. 
lacağı mütaleasındadır. 

Mad · 1 nt, 1 (A.A.) - Frankistlerin 
taarruz hareketleri, Herrara Del Dil 

ke ~e ~astuera mıntakalarında deva~ 
etmı§tır. 

Motörlü mektebin bu feneki mesa• 
isinde 11 ağustos giinü akşamına. ka. 
d~r 15 g nç motörlü ta~'Xarcler U-. 
rınde yalnız uçmağa başlamışlardır. 

:·apılan 638 uçuşta en küçük bir 
anza dahi olmamıştır. 
_ lnönü kampından mesafe rekorunu 
~ırrn.ak üzere uçurulmuş olan iki kiti 
lık bır pl;m 'rümiiz Kütahya ve Afyo. 
nu geçmiş, akşama doğru cereyanlar 
kaldığı için Sandıklının cenubunda 
(~la?1escit) köyU ya.nnıa karaya in. 
mıştır. Alınnn mesafe düz hat Uzerin
d~ ~~?. k.~ıometredir ve dünya dördUn. 
culugunu temin etmektedir. 
. Bir başka planör Ankara istikame. 

tmdc İnönü ÜzC'rinde serbest bırakıl
mışsa da bu plflnörümüz de 45 kilo. 
metre uzakta Esk1şehirc inmeğe mec. 
bur. kalmı~tır. Planörler tayyarelerle 
çekılmek suretile 1nöniine aetirılmu: 
lerdir. 

0 

Kudüste bombalar 
pathyor 

Kudüs, 11 (A.A.) - Beş salahlı 
şahsın gündüz bir bankaya hucum e 
derek beş bin ingiliz lirası aldıktan 
sonra kaçmaları üzerine Nablu C:a 1 1 

söndürme saati tesbit e:lilı 1i'ı'tır 

Bugün memleketin mu} •lıf k sım 
larında birkaç vaka daba ka} dedıh:ı 
tir. Cenin civarında ı., t klmycnuıı 
altına konan bir boır "' n ınf ı 1< 
neticesinde iki ingiliz 1 0ı:c; 1 ıı~u t 

rette yaralanmı tır . 

Bir taksinin altına ı on n 
banın infilakı uzcrine de 1 ır 
ölmüştür. 

r: 

.I · 1 

Yafa l-apısında bir yahuc1ı ot b.ı t 

ne karşı bir bomba atılmış ı • d pnt.. 
lamamıştır. Tehditkar bir vc:z'v t e 
iJerliyen .arapları dagıtmak içın po. 
havaya ateş etmiştir. 

Profesyonel güre~ler 
ger i kaldı 

Dünya Şampiyonu Jak Şeri, birden 
bire midesinden hastalandlğından pa
zar günü Tekirdağlı Hüseyinle yapa. 
cağı gUrcs' gelecek pazara kalmış. 
tır. 

Diğer güreşçiler ara.sındaki turno
va dn tehir edilmiştir. 

Hikaye 
. (BCl§ tarafı 4 üncüde) 

Vılyems, lakayt, ağzını tekrar kapL 
~ğı §işeyi, yan tarafa koydu. ve mil. 
hımsemezlikle, anlattı. 

- Hindyağı! • 

- Hindyağı, Hindyağıl 
Müşteriler, kişnemeli gülüşlerle ko

ro halinde, bağıra çağıra tekrarladı.. 
lar: 

- Hinıdyağı ! 
Tarif edilemez: bir gürilltU, patırtı. 

dır koptu. 

Polis müfettişi, betibenzi atmıı. 
göze çarpacak derecede teHişla, mey • 
haneden çılap gitti. 

~il terilcrin alkış manasına bağmp 
çagrrmalan, gürültü patırblan bir 
parça yatışınca, Vilyems, şöyle dedi: 

- Bu mel'un, artık tecrübe mak _ 
sadile hiçbir içkiden bir yudum bile 
tatmaz! Ağzının tadı, payını alan o, .. 
o, artık hayır! 

Ve dostlannın kadehlerini doldur -
mak üzere, hakiki viski şişelerini ih. 
tiyath hareketlerle ortaya çıkardı!?.\ 

Kari Otto Vindeldcer 

- o~vlet Demıryolları ve Limanları iş1Pt."11e 
' Umum idaresı ilô.nları · 

.Muhammen bedeli 15.000 lira o lan Sivas atölyesi asetilen tesisatı 
22-9-1938 perşembe gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ne Ankarada 
ldaro binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tsteycnıerln 1125 liralık muvakkat teminat ne kanunun 
tayin ettiği vesikaları rn Nafıa mUte ahitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis Uğlne vermeleri Jft.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada. Malzeme dairesinden Ha d 
•ada Tesellllm Te Sevk §efllllnden da&ıtılmaktadır. ' Y arpa-
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Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 

kazanan numaralar 
Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 

1 ekkoilu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 
No. 
76 
83 

149 
191 
202 
251 
319 
419 
424 
429 
695 
708 
759 
992 

1030 
39 
54 

126 
143 
144 
188 
251 
313 
426 
458 
485 
635 
783 
845 
929 
983 

2002 
98 

115 
142 
247 
373 
531 
539 
553 
560 
610 
661 
674 
794 
850 
851 
869 
930 
957 
997 
999 

3050 
60 
64 
87 

184 
369 
574 
592 
657 
678 
924 

4046 
301 
320 
353 
481 
580 
607 
688 
883 
951 
990 
995 

5081 
158 
208 
311 
338 
370 
374 

Lira. No. 
30 528 
50 561 
30 579 

500 658 
50 685 
30 837 
50 861 
30 881 
50 6059 
30 109 
50 180 
30 201 
30 251 
30 369 
30 382 
30 487 
50 527 
30 531 
50 532 
30 560 
50 592 
50 594 
30 671 

100 780 
30 831 

100 850 
30 873 
50 7067 
50 78 
30 120 
50 229 
50 2'\6 
50 248 
so 257 
301 304 
301 514 

10001 678 
2001 795 
so 851 
3o1 902 
30: 905 
301 906 
50 8024 
30 80 
so 142 
30 212 
30 361 
30 431 
30 465 

100 480 
50 533 
50 766 
30 976 
50 9010 
30 99 
30 139 
30 141 
30 216 
50 240 
30 254 
30 271 
30 295 

200 411 
50 431 

200 559 
50 614 

50000 685 
50 818 
30 987 
30 10050 
50 86 

100 143 
ıoo ısı 

sn 293 
100 296 
30 347 
50 385 
50 403 
50 410 
soj 427 
30 455 

100 468 

Lira. No. 
30 474 
50 576 
30 634 
50 688 
50 697 
30 726 
50 780 
30 807 
30 838 
50 942 

500 944 
30 964 
30 984 

3000 11125 
30 133 
50 208 
50 209 
30 281 

500 330 
30 348 

100 364 
30 521 
30 617 
30 674 
30 676 
50 817 
30 823 
30 877 
30 895 
30 12031 
30 35 

• 30 126 
50 157 
so 261 
50 297, 
30 359 

500 377 
30 410 
30 453 

100 483 
30 663 

100 671 
200 694 
30 705 
30 743 
30 806 
30 847 
30,13018 
30 21 
sol n 
50 48 
50 160 
50 275 

500 352 
soı 360 
30 469 
30 693 
30 728 
30 740 
30 745 

301 834 
30 907, 

. 50 14075 
100 81 
50 194 
50 233 
30 258 
30 341 
30 347 
30 425 
501 431 
501 496 
30 606 

100 649 
30 767 
50 801 

200 857 
30 858 
30 924 
30 945 
50 15009 
50 61 

Lira. No. 
30 116 
30 135 

100 273 
50 325 
50 371 
30 417 

200 496 
100 498 

50 832 
30 880 
30 16011 
30 73 
50 100 
50 265 
50 287 

100 412 
30 567 
30 571 
30 712 
30 739 
30 785 
30 851 

500 904 
so 929 
30 970 
50 972 
30 975 
30 989 
50 17034 
jO 53 
50 91 
30 329 
30 341 
30 350 
50 433 
30 436 
50 514 

100 689 
50 732 
30 820 
50 841 
50 917 
30 9~3 
30

1

18021 
30 29 
30 51, 
30 69 
30 146 
50 190 

..J 30 203 
30 321 
30 323 
50 336 
50 501 
30 556 
30 570 
so 662 
50 680 
50 19101 
30 131 
30 166 

100 308 
30 358 

200 438 
50 445 
50 606 

100 632 
30 697 
50 750 
50 817 
30 825 
30 857 
30 882 

10000 919 
50 939 
50 965 
50 20049 
50 90 
50 92 
30 117 
30 280 
50 455 

Lira. No. 
30 523 
50 812 
30 838 
30 21019 
30 43 
50 483 
50 500 
so 656 
50 863 
30 885 
30 22029 
50 115 
50 139 
50 215 

100 222 
30 340 
50 509 
50 571 
30 599 

100 625 
50 848 

200 943 
30 23011 

500 34 
50 37 
30 45 
30 239 
30 282 
30 283 
30 318 
30 369 

'100 494 
100 532 
so ı s12 
50 592 
30 792 
30 854 
30 24045 
50 171 
301 223 
50 282 
30 306 
50 335 

100 600 
30 746 
30 913 

100 925 
50 950 
30 966 
50 25020 
30 76 
30 142 
30 211' 
50 261 

500 272 
50 302 
50 341 
30 386 
30 402 
50 461 
30 476 

·100 so3 
100 588 

50 825 
30 912 

200 2G307 
200 582 
100 595 
30 640 
50 744 
30 918 
50 933 

100 954 
30 27054 
30 190 
30 198 
30 400 
30 530 

200 531 
100 595 
100 615 
200 650 

Lira. No. 
30 712 
30 824 
50 28008 
50 69 

12000 107 
30 204 

500 245 
30 284 
50 299 
30 391 
30 486 
30 503 
50 596 
50 762 
50 769 
50 833 
30 886 
50 29096 
50 133 

500 146 
30 281 
30 473 
30 812 
30 850 

100 29879 
500 925 
30 944 
50 30019 
30 66 
30 70 
!O 89 
!O 1515 
50 304 
50 346 
30 3158 
50 425 
so 457 
30 504 
30 579 
50 669 

500 704 
50 831 
30 841 

. 50 876 
30 895 
so 31224 
50 275 

·100 290 
50 299 
50 349 
50 609 
50 786 
50 813 

100 996 
50 32055 

200, 61 
50 94 

100 192 
200 298 
100 301 

50 592 
' 50 635 
50 733 
50 742 

500 763 
100 924 
30 926 

i 30 33029 
so 33 
30 43 
30 91 
30 115 
30 166 
30 259 
30 296 
30 351 
30 361 
30 415 
50 487 
50 61S 
so 691 
so 757 

Lira. No. 
50 823 
so 844 
30 34049 
30 122 
50 175 
30 203 
30 257 
50 267 
30 337 
50 455 
30 570 
50 588 
30 594 
50 613 
30 650 
30 654 
50 1593 
30 780 
50 996 
30 35023 

100 110 
30 133 

100 324 
.50 359 

1000 521 
30 549 
30 720 
50 884 
50 926 
30 969 

200,36043 
200 45 
300 137 
30 175 
30 232 
50 341 

100 3151 
30 375 
so 444 
30 568 
30 598 
30 603 
30 693 
50 728 
30 769 
30 832 
30 892 
30 956 
50 37008 
30 193 
30 286 
30 377. 
so 401' 
30 544 
50 628 
50 648 
50 754 
50 867 
30 907 
50 998 
50 38033 
30 50 

200 169 
50 294 

200 319 
30 355 
30 453 
30 541 
50 529 
50 628 

100 813 
50 921 
30 945 
50 30076 
30 177 . 
50 255 
30 295 
50 631 
30 1534 
30 647 
30 699 
50 702 

Lira. 
so 
50 

500 
100 
50 
50 
30 
30 
s 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
50 
30 
50 

500 
50 
50 
30 
30 
3C 
50 
50 
50 
so 
30 
30 
30 
30 
so 
50 

'500 
so 
30 
50 
30 

100 
100 

50 
30 
50 

500 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
so 
50 
50 
50 
30 
30 

lOO 
30 

500 
30 
50 
50 
30 
30 
3C 

·ıoc 

30 
50 
50 
50 

100 
50 
50 

500 
30 

100. 
30 
50 
30 
30 

Mual l i nı mektebinden mezun 
olanların tay in listesi 

DüNKO SAYIDAN DEVAM 
Şükllfe özyunz, Melek Algun 

Trabzona; Sulhiye Dayıcan , 
Muazzez Baysan Ankaraya; Süheyla 
Erkumay Ağrıya; Fatma Sualp, Muam 
mer Vural, Hayriye Özakkun, Ramize 
Çulhacıoğlu, Masume Tü2ün Adana
ya, N ezihc Girgin Siirde, Hatice Aksoy 
Çanakkaleye; Muazzez Sener Çoruma; 
Hatice Günerel Erzincana; Fatma Tu· 
al, Muazzez Yorgancıoğlu, Leman At
tan, Meta.hat Sevin Denizliye; Fahri
ye Cankat, Fatma BelQJ Karsa; Şıilkrl
yıe Kehyar Giresuna tayin edildiler. 
BALIKESİR ERKEK ÖGRET· 

MEN OKULUNDAN MEZUN O
LANLAR :Ali Tıarabi,Niyazi Kaplanlı, 
Mustafa Salih, Hasan Nihad, İlhan Bir 
sen, Osman Adil Giresuna; Talat Ya
pan, Akif Erdek Kocaeli ye; İbrahim 
Uyğun, Tayyip Saka, Saadeddin Akar, 
Niyazi Baıçivi, Şevket Yurdakul Balı
kesire, Mehmed İhsan, Mehmed GU
nel, Salahaddin Hepkut, Hultlsl Pekel, 
Hasan Çetingil, Bedri Totunay, Cemil 

Nihad Re§ad Turhan fzmire; Nurm 
Demiralp, Fuad Ulukay, Nazım Kurul 
Karsa; Nafi İkizleroğlu, Hüseyin Cen
giz, Abdullah Demirel, Hasan Aral, Hil 
mi Kendemir An tal yaya; Rd.:ep Öz
bey, Mehmed Ulu Urfaya; Hasbi Ay, 
Seyfi Karaca, Halil OğultUrk, Ali Ga
lip Çanakkaleye, Şevket Tutman, En
ver Necmi tçele; Faik Atila, Turan A 
taç Trabzona; Şerafeddin Gültekin To
kata, Selahaddin Alkan, Necmi Gkrgü
tü, Nail Gediz, Recep Günaydın, Rid
van Çamlıbel Manisaya; Fuad Ulu
kay, Nazım Turultak Kana; Abdurrah 
man Cankut, Hasan N ec.det Afyona; 
İbrahim 'I'llrgek Kırgehire; Rauf Can
vural Malatyaya; Veli Güvendik, Meh 
med Çelik, ŞükrU Güldağ Samsuna; Os 
man Zeki, Muharrem Sarp, Turgut Av 
ni Pekçetin Zonıguldağa; İhsan Sayim. 
Mustafa Ebedı Adanaya; İbrahim Öz 
tilrk, Faik Apaydın, Hayreddin Tuna, 
Şevket Arslan, isken.der Cenap Aydı· 
na; İlhan Özdll, Ahmed Şlikril, SUley· 
man Koca bıyık Denizliye; Sabri Çeti-

ner, Hasan Necet, Şılikrll Yel Afyona; 
Tahir Özsoy, Salih İnce, SUleyman 
Sağlık, Celil Al!tq Muğlaya; Ömer 
Tuzcu, Mehmed Rifat tspartaya; Da
vud Kavas Mardine: Mıuııtafa Türk, 
Mehmed Fehmi Kiltahyaya; lam.ait Al
tunok, Abdullah Demir, Ali Riza, Ar
men, Hamdi Yavuz Burduda; ustafa 
Ay.dınalp, Mustafa Demirer Kaıtamo
nuya; Ziya Ergun Sinoba; Said Azdil 
Gümil§haneye, Ömer Arıkan. Antebe; 
Ali Saadet Bild.:iğe; Dunwı Erol, Ha
zım Ersoy Ankaraya;· Fethi Gözler Ma 
latyaya; Ali ÖztUrk Orduya; Mehmet 
Necati Amaayaya; Hilmi Yücel Çoru
ma tayin edildiler. 

BURSA KIZ ÖÖRETMEN OKU
LUNDAN MEZUN OLANLAR: 

Şeref Mora, Hatice Boroglu, Hatice 
Özdemfr, Cahi.de Demiray, Fevziye De
miray, Selma Çobanoğlu, Rabia GU
lenç, İhsan İrtem Zonguldağa; Mela· 
hat Alagöz Trabrona; Muradiye El-

mas, Samiha Hamamcı Blleclğe: 
(Sonu ıarm>. 

:janna.uıe ve proJesı wucıbınce }ı;skışeııır ba9wuuurıuK uıuasıncıa yap
tınlamak kalorifer teeteatı lşl açık ekstltmeye konmuştur. 

ı - Muhammen bedell 2833 Ura '9 kuruo ve muvakkat teminatı 213 
Uradır~ 

8 - Eksiltme 22-8-938 tarihine rut.lryan pazartesi gUnU saat 18 de 
Kabataşta levazım ve mnbayaat şuhesfndekl alım komisyonunda yapıla· 

caktır. 

4 - Şartname ve projeler U kuruş bedel mukabllfnde tnhleariar U. 
M11d11rtnlil levazım ve mnbayaat ljube siyle Eskişehir Ba,mtldUrlUğtınden a
lınablllr. 

g - tsteklllerln kanunen kendile rfnden aranılan veHlk ve o/o 7,5 gn. 
venme paralarlyle birlikte eksiltme h;ln tayin edilen gtln ve saatte yukar
da adı geçen komisyona gelmeleri tıt. n olunur. (5181) 

ı - Ahır kapı bakım evinde mevcut 1385 kllo ııkarta çul lle kabataş 
levazım ambarında mevcut 26 kalem eşya pazarlık uıulUe satılacaktır. 

ı - Arttırma 18/8/938 ta.rlhtne rastlayan perşembe gUntl saat 10.80 
da Kabataşd& levazım ve mubayaat şubesindeki satq komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - lp numuneleri abtrkapı, bakım evinde, 26 kalem eşya numune-
leri kabataş ambarında görülebtllr. 

4 - leteklllerln pazarlık lçtn ta yln edilen g11n ve ..aaatta yukarıda a-
dı yazıtı satış komteyonuna gelmeleri UAn olunur. ,(6080) 

ı - İdaremizin Likör Fabrikası tçln (10.000) kfto keeme şeker açık 
ekelltme usullle satın ahnacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher.ki tosu (28.95) kuruo heeablyle (2.895) 
lira ve muvakat teminatı (217.12) 1l radır. 

3 - Eksiltme 19/Vlll/938 tarih\ ne rastlayan Cuma gUnU saat 10 da 
Kabatqta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - tsteklllertn ekslltme fçln ta yln edilen gUn ve saatte % 7,5 gflven
me paralarlyle birlikte yukarıda adı reçen komisyona gelmeleri lltm olu-
nur. (5078) 

I - idaremizin Çam.altı tuzlası lh tiyacı için ciıuı ve miktan listesinde 
yazılı 80 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 758 lira ve muvakkat teminatı 56.85 lira.dır. 
m - Eksiltme 27-Vlll-838 tarihine rastlıyan cumartesi günü saa.t 

10 d& Ka.ba.tqta levazım ve miibaya at gubesindeki almı .komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Listeler parasız olarak her gün eözil geçen §Uhelerden alma.bilir. 
V - İsteklileri eksiltme için tayi n edileiı gün ve saatte yüzde 7.5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilh olunur. 
(5356) 

.. ISTANBUL·. HARİCi .. ASKERi . ~; 
KITAATI İLANLARI 

M.. 1'1. V. den: 
1 - Milli Mndafaa VekAlett inşa e.t şubesine Uç yıtksek mimar ve bir 

lneaat fen memuru alınacaktır. Taliplerin hizmete girdiklerinden itibaren 
lkl ıeneden enel ayrılmamaları şarttır. Taltplerln aşağıda yazılı vesaiki 
Ankara.da M. M. Veklletl lnışaat şube fitne blızat veya tahriren ve istida lle 
talep edecekleri Ucret miktarının da gösterllmek nzere mUracaatlnrı. 

A. - Kendisinin. evli ise ailesi nln ntlfuı teıkereal, aslı ve1a tasdikli 
sureti. 

B - Askerlik vesikası. 
C - Zabıta ve adllyeden alınmış htısntthal vesikası. 
D - Tam teşekktlllU heyeti sıbbt ye raporu. 
m - Şimdiye kadar talrşttğı yer terden almıo oldufu vesanc. 

(217) (5229) 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza milsabaka ile (10) miifettlg namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyıuıal Bilgiler veya Ytlksek lktı. 

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk fakültesinden veya bunla.rm 
yabancı memleketlerdeki muadillerinden diplomalı olmak lazmıdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyltll 1938 günlerinde Ankara ve lstanbul T. 
C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Te§liııievvel için 
de dzlU bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Milf ettiş na.ınr.etlerine (140) Ura aylık verilir. Askerliklerini yap.. 
mak Uzere ayrılan mUfetü§ ve mUfettig nanıutleri askerlikten avdetlerine 

kadar maaşsız .mezun sayılırlar. 
Müfettiş namı.etleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik iıntihanma 

tA.bl tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla milfettişliğe terfi ettiri. 
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaütlük 
hakkını haiulirler.,, 

5 - lmtihan programı ile salr şartları gösteren matbualar Ankara, ls. 
tan.bul ve lzınir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektupla Ankarada T Ur kiye CUmhuriyeti Ziraat Bankası 
Tefti§ Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle mUracaat etmeli. 
dirler. Bu mUracaat mektubiyle vesi kalarm en geç 24-8-1938 tarihinde 
Teftiıt Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

YUksek deniz ticaret mektebi mftdftrlll
i(Uoden ı 
ı - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sınıflarına. lise mesıınu 

talebe alınacaktır. 
2 - isteklilerin mektep müdüriyetine karşı Y.aza.ca.kları istida.nameleri. 

ne aşağıda yazılı evrakı raptetmeleri lazımdır. 
A - HUviyet cUzdanı 
B - Aşı klğıdı 
C - Tahsil vesikası. Aslı veya tasdikli sureti. 
D - Polisçe musadd&k iyi hal ki ğıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzalan 
F - 6 x 9 ebadında altı adet kartonsuz fotoğraf. 
3 - Yazılma. işi 22 Ağustos 938 pazartesi gUniine kadardır. 
İstekliler muayencl sıhhiye için o glln saat 8 de bizzat mekte~ tiulu.n. 

malıdırlar. (ISMO) 



Avrupa ve Amerika ya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama EnstltOsU Aenel 

lstanbul deferdarhğından : 
Mahallesi S. No. 

H. Emin B. han •. 
Adı 

Yuef Papupda 
ı,t 

Komlayoneu 
Senetl 

936 

_,, Vergia 
Lira K. 
2 88 K. 

115 20 B. 
2 88 c. llirek törlO~Dnden: 

I - Avrupa ve Amerik.aya tabsi le gönderilmek Uzere müsabaka ile 20 H.P. Nöbethane 8. MusWa Kahveci 
" 19 13 !K. 

3 83 B. 
96 K. 

19 B. 
talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile allkada.r muh 
telif ıhtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tah-

H Sergi meydanı 22. 

,. Mimar Vedat 
sil edeceklerdir. 

II - lsteklılerin aşağıda lti şartlan haiz olması l~zımdır: 
A - TUrk olmak, 
B - Madenlerde veya aa.h& Uzerlııde çalıp.bilecek kabiliyette ve mbhatI 

tam olmak "sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
C - Lb.kal lise veya kolej mezunu olup. olgunluk ve21tkumı hW 

" Ankara C. 96 

H Ankara C. 84 
bulunmak, 

D - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
llI - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden hangi- " Muradiye 38 

Yorgl 

Adil Cebeci 

Vufl 

Hikmet 

Aleksandıroe 

Mayapola. 

Kavuncu 
" 

Kundura imalclll 
" 

,. 

BUyilk TUrk alıcı 

Milakirat 936 

18 ()() K. 
4 14 B. 
2 70 c. 
8 10 K. 

91 B. 
1 47 c. 
e 20 ıc. 
124 B. 

llS 75 K. 
815 B. 

18-15 

13.61 

18.16 

18-62 

18.8 

sini seçtiğini vereceği istidada açıkg9. bildlrmeğe mecburdur· MUaabaka not. 
lannm tasnifi, her ikl mesleğin imtf banlarma girilmi§ elsa dahi, seçilen R Retlt Ef. H. 11?5 

Recep oflu Ah. 
dvrahman 
Kitkor Uğurlu 

" 
937 

a '° K. 
1 &8 B. 

18..70 

Mehmet Ali 

:t.man 

Klmil 

Klmll 

mesleğe göre yapılacaktır. 
Mühendislik veya jeologluk kaydını taşımıyan istidala.r kabul edilmi. 

yecektir. 
IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
A - Cebir Her iki meslek için mecbuıi 
B - Hendese Her iki meslek için mecburi 
C - Fizik Her iki mes~k için mecburi 
D - K;,ınya Her iki meslek için mecburi 
E - Ecnebi bir dil Her iki meslek için mecburi 
F - Nazari hesap Yalnız Milhenclislik için mecburl 
G Müsellesat Yalnız Mühendislik için mecburi 
H - Mihanlk Yalnıs MUhendiıllk için mecburi 
l - Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
J - Zooloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
K - Botanik Yalnız Jeologluk için mecburl 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla. beraber, gön 

,, Muhzif' bağı 4 

H.P. Dervişler So. Sfl 

H. Za.1ıire borsa 7 No. 

H. Zahire borsa 7 No. 

H.P. Rampa C. S 

H. Hamidiye C. 25 

H. Ha.midiye C. 25 

Lokantacı 

Terzi .. 
Tabellcr 938 

Ti.belle! .. 

.. 
Xmu kahve, çay 

3990K. 
T t8 B. 

'84 K. 
97 B. 

l200K. 
2 '° B. 

MOOK. 
r. 20 B. 

&2K. 
G12 B. 

T' 81 K. 
1'1 21 B. 
11 22 c. 
81MK. 
18 76 B. 
l2 2' c. 

lMl 

16..64: 

17-30 

17..29 

18-3Q 

18.31 

derileoek talebelerin. ihraz ettikleri derece itibarile, mUhendiallk için, ka- H.P. Serrl _ ....... 300 

zananlanıı ilk 12 al ve jeologluk lçlıı de ilk 8 J arasında bulunmalan p.rt- ...... .,~ 
tır. UssU mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanıla.n numara çift sayıla. 
caktır. Mühendislik mUaabakaaını kazanan 12 ki fiden Uk 8 f, mUbendisliğin 
doğrudan doğruya teknik branoiarm da tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 
inciye kadar olan 4 kişi de, maden iş letmelerile madeni endüstrilerin idart 
ve ticari vazifelerine hazırlanmak U..ere "Ticaret ve Orgaııfsasyon mUhen. 

Sergi meydanı ll/1 Yani otlu Y<qt 

1 '11 J[. 

ı 3!S B. 
1 ()(S K. 

disi,, olarak yetiştirilecektir. 
VI - Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil milddetleri kadar devlet 

emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mUkellefiyetlerJnl 
tevsik etmek Uzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber 

kefil göstereceklerdir. 
VIl - ).{Usa.baka tm.tlhanlan Ankara.da yapılacaktır. 
Tarih ve mUblet 1UDlarchr: 
A - M. T. A. enstitUsUne IOJ1 mil racaat tariW: 24 Ağustos 1938 
B - Sıhhi mua.yene tarihi: 26 Ağustos 1938 
C - Milsa.baka imtihanları: 29 ve 31 Ağustos 1938 
VBI "'- Taliplerin. nutua hUviyet cllzdanmı, hüsnil hal vara.kasnU 

.nektep phadetnamesinl veya bunlarm tucUkll birer nretlerial " kıt'a.; 
toğraf ve dilekoelerini, son müracaat tarihine kadar Aııkarada K. T. A. eu
titUsU genel direktörlllğUDe g&MSermelerl w IJh.hl muayeneleri için de tayin 
edilmiş olan günde öğleden evvel Ba Y Hasan Apartmanındaki Enstitü mer 

kezinde bulunmalan illn olunur. (5291) 

Dikkat 
Tashih ı 

maddenin"c,, 
fıkrası şu şekilde 

değiştirilmiştir 
Müs:.ba1<a imtihanlar1 : 

• • 
ıncı Vll 

Mühendislik için 29 ve3l ağustos 938 
Jeologluk için 1 ve 2 .. eytül 9~3 
Ecnebi dil için 3 eylul 938 dır 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan KUçUkpuarda Ayumııkapı ma 
hallesin in Keresteciler sokağında Ha lln ikinci ka.tmda 67 No. 1ı oda Uç sene 
müddetle kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
levazım mUdürlUjünde JlSrUlebllir. lıteklller :Sf liralık ilk temlna~ m~kbuz 
veya mektubile beraber 22-8-938 pazartesi gUnil saat 11 de daıınt Encü-

mende bulunmalıdırlar. (5138) 

P. T. T. l"e\'aıım MUdOrlOjtOnden : 
l - idare ihtiyacı için açık eksiltme ile (55) adet biıiklet alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (3850) muvakkat teminat (288.7:5) lira olup ek

siltmesı 27 eylül 938 sah gUnU saat 15 te Ankarada P. T. T· umum müdUr
IUk binasındaki satın alma komisyon unda yapılacaktır. 

3 - lste'dıler, muvakkat teminat m&kbuz vt>ya banka mektubu ve ka. 
nunt vesaiki ıle bera.ber o gUn saat 15 ~ mezkflr komisyona müracaat ede. 

ceklerdir. 
3 - ~ rtran:cler. Ankarada P. T T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda 

P. T. T. Aynıyat şube mUdürlUğüııden parasız verıleccktir. (3027) 
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Hocapaea maliye 111tiell mUkeltetlerinden kard 8 M dlrmemlş ve yapılan araotırmatard& da b 1 yu • adı, iti .. 111ı1 ldrtelerl '.l'Udt .... c. 
vergisi ve zamlannı ha'VI lhbarıwM! eri k u ~~il otdukllll'l1ldan hizala nnda r/ııb!rll u )'iDi w..ıı.rını 1ıl1. 

Hukuk uaulll muhakemeleri kanununu:n14;r~;4~aat tebliğ edilememiştir. fiil nnelen alt kaan~ 
an, ... ullf yerine reomek be. re keyfiyet illn olunur. (5335) lJ1o1 maddesi hUkınUne tevflk ~-""' 

Nljtde Nafıa MlldftrllltDnden ı 
1 - Ekslltmeye konul 

59 + 300 - 62 + 000 - -: l!: 7Nlğde - Neveehlr yolunun 53 + 000 -
2000 metre tulünde ana... • 00 kılometrelerl arasmda Clfta. ...... 

. . _..... lDiUI ••Sand k Jt ,,,.,...... ~I. 
ııyesı ve buharlı ıilindlr tazyiki 1 

1 U§&dı, blokaj ve ktrnıa tat fer 
Ek•lltme 17-8--938 neaatm kqlf bedeli 6862 lira iO kuruftw'. 
miıyonunca yapılacak Çtırartamba ,unu nat 11 de Nlide vlli.vetl enoU .... ı M • , menao. 

- uvakkat teminat. !500 Urad 
2 - Bu i&e ait ır. 
A - Ekıiltme ~~eler ve evrak ıuıılanuı-ı 
B 'U -- W&&WUi 

- .ıu.ukavele projeai 
C - Nafıa itleri eeraltl umumi l 
D - g,.._ in )'U 

v--- ıaatma dair feıanf -·---
E - Hususi §&rtname - _, 

~:: ~~elff'kcetvell, 11ilıllei flat cetveli, Ketraj oetn11. 
a ı . 

Isti~nler bu tartnam bUlrler. (5237) eyi ve evrakı Nlfdt Nafıa mU4Ur1Ufünde gare 

Nepiyat mUdUrU Refik A. leveiılh 
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ı r tenzilat 

i n h i .s a r 1 a r 

.. ıstanbul inhisarlar ambarlarında 

e ·ıosu 11 kuruşa 
SATILACAKTIR. 

• p •••••••• Şlşll Meydanında 201 numarada açılan 7enl 

Umumi cerrahi; kadm dol;um cerrahisi ve modern ameliyatlar (Dl maf;, Slnlr, Nuhal şevki ve es
tetik "GentlCŞtlJ"!11e ve gttzelleştlrme" amellyatlanl 

o.. n a 1 
Saıilbl Ye M8dllrtl 

Birinci sınıf operatör Dr. CAFER TAYl..AR KA1'"KAT Parls Tıp Faktll tesl S. muvazzaf aststa.m. 
mımıt Cerraht, dima~. stnlr cer rahlsl ve kadm doğuın mliteba~sısı.. Havadar, çamlar arasında bol 1 

gUncşU ba.c;tahane, modem ameliyat haneler. Fiyatlar ucuzdur. Hali vakti iyi olmcyanlardan ameliyatha-
ne ve asistan masrafı alrnmaz. Dok tor arkadaşların yatrracnklan basta lara Jil.zt'le 20 tenzllAt )'pıbr. 

Telefon: 85 - 261 ......................................................... 
o • e ı 

Yarınki Cumartesi günü oparlör/Ü - elektrikli 
71 ve 74 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. 

Saat 14.30 da kalkan 74 de mU kemmel alaturka SAZ HEYETİ 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ OR.KFSrRASI 

lvardrr. BUfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya pastahanesi ta.rafından 
deruhte edilmiştir. 

Her tara!ta.n gösterilen ra ğbet ve arzu üzerine 71 de dans yeri sureti mabsusada bUyUltUlnıüştUr. 

ur içitı 75 kurustur 

~OLUMBiANlN SON YENiLiKLER 
Ü rgiiplü Refik Baıaran 

4 Tello Can 
1141 Mehmet Bey türkü sil 

Ürgüplü A§ık Mehmet 
17478 Hayriyem 

Habibim 

Urfalı Mehmet Şenseı 
17467 Dönbe~ d?nben 

Yar yureğim 

Erzincanlı Esat Ertürk 
17 468 g:;f~i patladım 

l 7 4 77 Ka~lann başka ba~ka Şu dağa a~am dtdım 
1 

Bay Rasih Be§erin 
17473 Niğde :nilli .halk şarkıları 

Ben mı dedım sana 
Niğde karami 

ı 7 480 Güzel olasın 
Annem beni evlendir 
Al Salim türküsü 

17 481 I Iatay şarkısı 
Ay gelin 

Bayan Suzan 
ı 7475 Geçen Akşam 

J\§km o derin hasreti 
Bayan Sultan 

17 4 79 ~:~eri 

1 
....... ---·------------· Is anbul Belediyesj 

Festival komitasından: 
!stanbul festivali münasebeti le sureti mahsusada şehrimize celbe. 

dilmiş olan ağır sıklet şampiyonu Jak Şeri, ani olarak bir mide has
talığına tutulmuş ve teda\i altına alınmıştır. 

İstanbul 4 üncü Noterliğine: 
Mil,•ekkllem Madam Haik Eklıler i.lul 

karısı Manianın irsen malik ve mutasarrıf 
bulunduğu Ueyoğlunda Hüseyina~a mahal
ll'sinde 1slikUil caddesinde eski 213, 215, 
217 ve yeni 227, 229 ve 231 N. lı gayri 
menkullerdeki hissesi muayenelerini idn· 
re eden vekilleri Galatada Voyvoda cad
desinde Nur hanında Nişan Andoniyan ile 
şeriki Eılvard Ilabiyan zimmetlerinde ki
ra tnhsillilından dolayı on bin Türk lira
sından ibaret o!an alacağını sair hukuku 
mnlıfuz kalmak şartiyle dairei nliyelerin
ce tercümesi icra kılınan 14 • 6 - 938 ta
rih ''e 8r>56/174 N. ile tasdik kılınmış olan 
25. 5 • 37 tarih Ye 8556/174 N. lı devr ve 
temlik senedi mucibince 1\Iişcl oğlu Kos
tantin Mnmlukc devir ve temlik ettiğin· 
den keyfiyetin mum:ıileyhima ~işan Ani 
dortlyan ve Edvard Il:ıbiyana ihb:ısı zim· 
nında dört nüshadan ibaret olan işbu ih
b:ırıınmcnln lıirr.r nüshasının mum:ılleyhi. 
rnn Nişan Anduniy:ın \"C U:ıhnyan:ı lehli· 
sini üçüncü nüshasının dairei aliyelcrin
dc hıfi"..ını ve dördüncü nfishasının da tn

rıı rıınn iadesini talep ederim. 
ADRJ:S: 

l\Iil:ıno S. Kons nolerli~indcn muta 
29 - 5 - 93f tarih YC 1974/41 N. lı \•ekft
lctnnme ile :\fndam :\fanina Ekizler vekili 
Ynni Ynfirlic;. 

---- - -- -------.. 

MildürlUğünden ; 
Orman Amenajman ve ölçme i§lerinde kullanılmak tlzere satın alın 

ğı ilin edilen: 
100 adet ufki ve §akull daire ta.ksimaUı pusla ve durbinli ölçme Aletiı 
2:so orma.ncı kompası 
250 Cep puslam 
100 Mire 
200 tecessUmat burgusu 
200 Bez şeridin muamelesi 2-9-938 tarihine bırakılmıştır. 
Yeniden geleceklerin son tadiHltı gösteren kata.loklar ile cl.ruı ve n~ 

son !iatı, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektuplarını 31 ağusttr 
938 tarihine kadar getirmeleri veya. taahhütlü olarak göndermeleri. 

Ve 2-9-938 saat 10 da teklü ettikleri atat ve edevattan birer nUmuıı 
.fle bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek birer mümessil buluf 
cıw:mal ce i me u u e renlerln de ayni ekilde hareket etı 

eleri IAzmıdır. (2976) (5329) 

1 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti kilp ve kristal şe. 
kerini vernıeğe talip olanların teklifleri 25 Ağustos perşembe gUnU 
saat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul edilecektir. 
Şnrtnamesi yukarı ki ndreste n f1 lma hilir . ... ~~~--~~~~~~~~~~~' 

inşaat ılanı 
SUmerbank umum mildürlDğOnden : 
1 - Sıvasa 8 kilometre mesa!ede tesis edilecek çimento fabrikası ve bl 

fabrikaya ait muhtelif mebani kanalizasyon ve yol inşaatı vahidi fiat essi 
ile ve kapalı zarf usulile eksiltmeğe konmuştur. 

İ§bu inşaatın muhammen keşif bedeli 1.658.069 lira 68 kuruştur. 
2 - Eksiltme e\Takı 25 lira mukabilinde Sümetbank inşaat §Ubcsin<hıl 

alınabilir. 
3 - Eksiltme 26 ağustos 938 cuma günü saat 12 de Ankarada Sil.met 

bank umum mildürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat tepünat miktarı 63500 liradır. 
5 - !stekliler ihale gününden en az bir hafta evvel Sümerbank um~ 

müdürlüğüne tahriren müracaat ederek şimdiye kadar yapmış oldukları bl 
kabil büyük işlere ait vesaik suretlerini ve bunların bedellerini, bilhass! 
hangi bankalarla muamelede bulunduklarını bildireceklerdir. 

Banka yapacağı mali ve fenni araştırmalar neticesine göre istekliye s6 
zü geçen eksiltmeye iştirak edebilmesi için bir vesika verecektir . 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 11 ( 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank umumi muhaberat şubei 
müdürlüğüne teslim olunacaktır. 

Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat evv~ 
line kadar gelmiş ve zarfının kanuni şekilde kapatılmış olması Hi.zımdrr. 

7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafa.tJ 
eder. (3039) (5358) 

~ 
Kendisini tedavi etmekte olan mütehasıs doktor bir hafta güreş. 

mesine müsaade etmediğinden önümüı.deki pazar günü Tekirdağlı 
Hüseyinle yapılması mukarrer maç ve turnova güreşleri 21 ağusto 
sa müsadif pazar gününe tehir edil • miştir. 

ERTUCRUL SADi 1 
TEK TiYATROSU 

Bu gece BEBEK Hele
lliyc bahçesinde: ı 

SÜT KARDEŞLER 

Genç bir kimyager aranıyor 
Zonguldak kömür müesseselerinden birinin laboratuvarında sınai 

kömür tahlillerinde çalışmak üzere son senelerde üniversitenin kim
ya veyn eczacılık şubelerini ikmal etmiş genç bir kimyager aran. 
maktadır. •• ··omum Cemiyellerl -~ 

Diş Dr 
Müşterek yardım heyeti tarafından 30 Ağustos salı günü 

ESNAF çoCUKLARtNA YAPILACAK so. '1\'ET cEMtYETt Necati Pakşi 
için her esnaf kendi mensup olduktan cemiyetlere en geç 25 Ağus. 
tos 938 akşamına. kadar müracaat edip çocuklarını kaydettirmeleri / Her gün muayene Karaköy Tilnel 
iJ!n olunur. ••••• 1 i meydan No 1 • 2 Salı günü parasız. 

Taliplerin şahadetname suretile, şimdiye kadar çalıştıklan yerleri 
bildirerek 31 ağustos 1938 tarihine kadar Topanede Posta kutusu No 
8 adresine mektupla müracaat eylemeleri. 

Erkek taliplerin askerlik hizmetini ifa etmiş olmaları 6arttır. Ta
liplerin kabiliyetlerine göre 100 liradan aşağı olmamak Ur.ere maaş 
\'eritecektir. 


