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Ingiliz ticaret korporasyonu 
Türkiyede faaliyete geçiyor 
Korporasyon, ihracatçılarımızın satacakları 

malların bedellerini tediyeyi de temin edecektir 

Türk - Alman ticaret anlaşmasının tatbiki hazırltkiart 
Izn,ırden blldirilıyor: Bu seneki fuarın ecncbl 

p:ı.vyonlar arıısında en fazla goze çarpan birisi de 
muhakkak ki İngilla pavyonudur. Bu pavyonun tan. 
~ım ve tertibi ııİnglliz ticaret korporo.syonu. tarafın. 
d:.> n bıışarılmliJtır. 

Oeçen ı;cne Londrada tG§ekkUl eden dngili.J tica
ret korporasyonu., Balkan ve YakuıFk memleket. 
lerile İngıltere arasındaki tıcari ve iktisadi münase. 
batır. inkiiafını temin etmek !ayealle kurulmu~ viı. 
s1 bir tesekkilldür. 

Fuar miinıısebetile h6.len İzmirde bulunan cK:ırpo
rasyonıı un sal~hiyettar bir mümesslli, tetekkilllin 
:nu.,takbf>l faaUyeti hakkında ou malQmatı vermif. 
tir: 
cıKorporasyon• Türkiye ve Yakın§&ric alıcıları ta-

rafından Britanya imparatorluiundan mübayna 
edJlmesi istenen bilftmınn madde ,. 04Yayı temin 
ederek, bunların tahmU, navlun ve sigorta i~erinl 
kolayla.ştıracaktır. 

cKorpora.cıyonıı ayni zamanda, Büyük Britanıa im. 
paratorlu#u dahilinde aranılan ve miktarı büyük bir 
yekQna balit olan Türk ın.ah.sulA.tmm mUbayaa edil
meafne ve bu sureUe Türkiye Ue Yakınşark ihracatı. 
nın teve.ssUune yaroun edecektir. 

Tllrk mahsulAtının mü.bayaasına büyük bir ehem_ 
m.lyet veren cİngUI3 ticaret korporuyonu., satın 
alınacak olan biıtün mallarm sigorta ve na.kll ilinl 
tert.ı.b, Türk ihracatçıların m.alla.nnın bedellerinin 
tediyeııinf. temin edecekt.ır. 

Fuaruı açılıtından inhbalan: Ticaret V ekili nutkunu söylerken ···················································· 

Almanlar, Frans1z 
sahillerinden 

ingiltereyi topa 
tuttular 

• 
lzmir, fuar• ecnebi 

ziyaretcileri 
hayran b1raktl 

Istanbul sanayicilerinin fuara çok mahdud 
miktarda iştirakleri İzmirde iyi karşılanmadı 

fzmir 22 (Huııuııt muhabirimiz ~ aoınaya kadar devam eden net'ell 
den) - Beyneimitel mahiyette bir ve hareketli bir gece hayatı u~"Bndır
fuar kurup açmanın lüzum ve ehem- ::naktadır. 

Lord Halifaksın 
izmir Be~ediye 
Reisine mesaji 

1 Yeni m1ntaka 
Parti müfettişlikleri 

Ingiliz taygareleri 
bazı bataryaları 

susturdular 

Fransız sahilleri 
üzerinde bir hava 
muharebesi oldu 

miyetini, böyle bir eaeri açtıktan Yurdun dört kötesinden Jzmire 
ııonra yurd dıtında ve içinde bırak - gelen ziyaretçilerio geceleri bulu,.. 
mıt olduğu akialeri dinliyereL: daha tukları yer fuarımızdır. Fakat, me
iyi anlıyoruz. Bu aene batta mütte - aela memleketlerinde İzmir fuann -
fik Ingilizler bulundulu halde Ma - da bulunmak üzere aözleşip ayn -
carlar, Yul{oslavlar, Almanlar ve lanlar, bir hafta mütemadiyen ge
İtalyanlar lzmir fuarının arzettiği eelerini fuarda geçirdikleri halde 
tek.AmUI ~nünde göğüslerimizi ka - buluşamıyorlar. Çünkü fuanmız o 
bartacak sözler söylcdilet. Fuann kadaı genişlemit ve azarnet kesb~ 
çehre ve karakterini çok olgun ve miotir. 

Doktor Beh et Uz 
İngiliz nazıriarına 
teşekkür ediyor 

Lord Halifakt 
lznıir 22 (A.A.) - İ:unir fuarı 

dotayısile Ingiltere devlet adamlan 
tarafından meaaj göndermek ve rad 
)'u ile hitabelerde bulunmak sure• 
tilu yapılan aamimi tezahürlere mu
kııbele olmak üzere fzmir belediye 
reisi doktor Behçet Uz İngilterenin 

_<!>evamı 3 üne~ da 1 

ihdas edildi 
Mıntakaları dahiline 3 vilayet isabet eden 
müfettişiikierin faaliyet sahaları ,.! .... ra· tıldı , 

her müfettişe azami iki vila-yı:ı."'" bıra .ıldı 

Istanbul idare heyeti reisligine lzm ·r meb'usu 
Reşad Mimaroğlu tayin edildi 

Londra, 23 ( A.A.) _ Bu l..uaurııuz bulduklarını beyan ettiler. Ticaret Vekili Nazmi Topçuoil• 
Filhakika bu eserin muvaffaki ~ fuarı ziyaret ettiği sırada Tüıkiye 

•abah. ha,,a ve harbi'J'_e . e.ti için göııterilen gayret pek .ge - ticaret odaları pavyonunda uzua 
retlerı taralından nefTedılen nie ve tümullUdUr. Asıl tayanı dik- müddet kalmıt. göaterilen canlılıla 
bir tebliğde ıöyle denilmekle- kat olan nokta, İzmir fuarının bizde ve teşhirdeki muvaffakiyeti takdir 
dir: bir fuarcılık sahası ve san'at oube - eylemiştir, Yalnız Istanbul aanayl -

Fran•u. sahillerindeki Al- !inin temelini atmı1 olmasıdır. cilerinin bu sene fuara gayet mab-
b l d'' D Geceleri koskoca fuar s haeı on dud miktarda iştirak eylemie olma-

man atarya art Un. OUrJTe binlerce ziyaretçiyj sinesinde top - SI mÜııamaha ilc karşıJanmamışbr. 
mıntakcuı Ve Kent kontluğu lama k ta ve gece yarısından iki saat ( Devama 4 üncü sayfada) 

üzerine alef açml§lardır. Bazı ······································································································--

::~!i(.~=~:::.ı:::~::: ~:. Başvekil, Hariciye 
Ankara 22 (Husual) - Cüm - line üç vilayet isabet eden müfet • 

huriyet Halk Partisi umumi merke- tı 1 klerin faaliyet sahalan darnltıl
zi mıntaka Parti müfettielikleri teş ~ mış ve her müfettişe azami iki vi • 
kilatında bazı değitiklikler yapmak )Ayet bırakılmıştır. Bu karar netice-

giliz ve Alman tayyareleri arasında • 

da şiddetli muharebeler cereynn et- lkt d J 7 k •[t • 
miştir. İngiliz tayyarelerinin attıkla- V e lSa V e l er l 
n bombalarta şiddetli infilnklar vu-

ku bulmuş ve kes.if duman tabakala- ~ b .. k . ·z kararını vermittir. sind~ mev~d müfettişiikierin ade-
Bu arada teftit mıntakaları dahi- <Devamı 3 üncu sayfacla) rının yükseldiği görülmüştür. ara u e gıttı er .................................................................. -................................... .... Bu muharebeler Kale mıntakaııı 

Geniş bir yol inşaat 
programı tatbik ediliyor 
Memleketin 44 bin kilometrelik bir yol 

şebekesine ve bunların ıslah ve 
inşası için 370 milyon liraya ihtiyacı var 

Program 10 senede tatbik edilecek 
~~~~ı -

üzerinde cereyan etmiştir. Ingiliz 
tayyarelerinin bu mıntakayı şiddetli • . 
bir bombardımana tabi tuttukları Ankara 22 (Huauııı) - Başvekıl 
anlaşılmaktadır. Doktor Refik Saydam beraberlerin-

T h • J'lJ.... ·· J de Harkiye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
.
1
. a mın e 1 ı .tgFıne gore, h~- İktısad Vekili Hüsnil Çakır olduğu 

gı ı.z; tayyare erı, ranıı.z; sa ı· halde huausi trenle bugun saat 
lindeki Alman bataryalarının 17.05 de Karabük' e gitmiştir. 

Millet Meclisi Parti Grupu ve mü.
takil grub reis vekilleri, Parti genel 
sekıeteri ile Parti umumi idare he
yf!ti azalan, meb'uslar, tarafındaa 
uğurlanmışlardır. 

Başvkil tetkiklerde bulunncak -n 
C..ınuırtesi günü dönecektir. mevkile~i kefledebilmiıler- Bagvekil ırarda vekillcr, Büyük 

dir. Çünlıü bu mevkilerden -------------------------

ba.zılarının susturulduğu gö- K t k k d 
rülmüıtür· Harb Bahası Kale- aş a or u an 
den Bulagne'a kadar u.zamak. 

taa... ölen genç kız 
Meclis reisi ve 
Adliye, Maliye 

Sıhhiye Vekilieri 
bu sabah geldiler 

Büyük Millet Mecli•i Reisi Ab
dülhalik Renda bu sabahki Anlcara 
yolcu trenile İstanbula gelmiş ve 
Pendikte trenden inerek Adaya 
geçmiştir. 

Ankara ekapresilc de Adiiye V
kili Fethi Okyar, Sıhhiye Vekili H u~ 
lusi Alataş saat 8,50 de Haydıupa
şaya muvasalat etmişlerdir. Ayni 
tren],. gelen Maliye Vekili Fuad 
Ağralı Pendikte inmiotir. 

Nafıa Vekili Ali Fuad Cebe$oy 
non 22 büyük köprı.iden de bir 

kı mının in aııtı tamaminnmak u:ze
redir. 

Adiiye Vekili Fethi Okyar istirn
hat maksadile geldiğini ve on beş 
gÜn kadar lstanbulda kalacağını 

Kıış (Hususi) - Kazn!JltZ n en 
y:ıksek dnğı olan Akdağda imdiye 
k dar emsaline tesadüf edılmiyen 
büyüklükte bir yılan görulmuştür. 

sesın gt-!dıği tarafa baktığı uamaa 
deve boynu gibi eğri bir ciııim gol'
mtişttir. Gözlerine inanmıyan kız -
cağız, bunu yakından görebilmek i
çin yaklaşmı~ ve bir deve tahmiG 
ederken in on beli kalınlığında mu&.o 
hiş biı ejderle karşılaşmıştır. Kızı 
gören Yılan, muthi2 sesilc ıslık çal 
mnğ bn lnmı, ve nnrib bir ses v• 
var kuvvetile hnykırmıştır. 

Nafıa Vekaleti yol inşaatına da
hrı genış mikyıısta devam olunmak 

bir program hıızırlamıstır. 
(Devamı 3 ur cu sayrada) 

söylemiştir. 
Bükrt·ş ~üyük elçimiz Hamdullah 

Suphi Tanrıöver de bu sabah şeh~ 
rimize gelenler arasındadır. Büyük 
elçi ) sonuna kadar şehrımizde ka
l k ve müt~akıben Biıkreşc hare
k t decektir. 

Ak d ğın ııısız "adilerinde davnr ~ 
larını ot !atmakta olan yn} la kın -
lc-rinden Kıltar Mehmed ıığ nın 18 
ya ındnki genç kızı, bir aralık kaya
lıklar arasından bir hıtırtı işılmit ve 

Çoban kızı korku ile orada dur 
mıyarnk kaçmı<~, kulubesine g 1 
ve h diseyi evdekılere anlatırk 
ölmüetür. Köylüler h5.dise y r 
gittikleri zaman yılanı bulamamat • 
lardır. 



Hergün 
-····-

"Muhtasar,, fakat 
"Müfid, har b 

Y azaD: Muhittin Birıeıı 

.... ihvde İngiltere arasında 
ı&a devam etmekte olan muha

rcbenin ~iddetlendiği ~u son hafta
larda hadisderin aeyrini takib eden
JeT, dünyada ilk defa görülen bir 
harb tekli karşısında bulunulduğu
lllU farketmekte gecikmeyiz: Afri -
.kada cereynn eden muharebeler, ilci 
taraf arasında mevcud olan harb ü
zerinde doğrudan doğruya tesir e-
decek mahiyette olmadığına göre a-
sıl hnrb sahası Manş kanalıdır. Bu 

Besimit Bakala : 

Hiçbir ite yaramayan bin
bir tane küçük haslete malik 
olmaktansa tek, fakat mühim 
ve büyük bir haslete malik ol~ 
mayı tercih et. 

Orta asır «her feydeD aniı
yan alimn i arardı, 20 DCİ asır
da bütün kıyınet ve ehemmi
yet tek fakat mutlak ihtıaas 
üzerinde toplandı. 

Sözün kısası ---Dürüst bir vatanda~ 
E. Elınm Talu 

D&. JlerDk'a.. bitiMilin al • 
Wldalrt biiNde n••• 'cU"" 

AhbablJIIaul oc* eKWr. BeD! uzar.. 
tan göriDoe .,.P bJDrat aodl 
maaa.mıa 4&ftt etti. lliıtllrlaıidn ııal 
ve hatınnı sorduk, biraz daha ibtl• 
yar olmlmJza eılflGeDdlk.. mi.l~terel 
do.stıardan, ~ kaybettikle • 
rlmize lıQtlaDdık.. 

O sırada, k6pütlü, okkalı, nefis bit 
sade kahftyi :nezateUe ~üme topll 
kahveeinin sösümiizi kemıeslndcn .iS
tifade ederek sigara paketimi o ah • 
ıbaba uzattım. 

knnaJ bir istila ordusu tarafından ge- -· ------~ ... --..·---·----·~~~~·····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••····-·••••••••••••••••••••••••••••••••• 

çilebilir mi, geçilemez mi~ Bizi.ın [ ~ ~ h • b ı J - İÇiniyonmı .. dedi. karı - kıoca tiı
Wıı.ü bıraktık. 

eski bildiğimiz ıeylere göre ~eçile - .. e 1. r ... e r e r .-
mez.. Bilmediğimiz teyler varsa ona CW 

• Ha.yret.le Jtizine battılmu eörüıı • 
ce, iHive etti: 

- Neden f84&m? Benim ne kadU 
dürüst bir Y&taDdat oklulumu bilmd 
misin? 

diyeceğimiz yoktur. Bununla bera -

her, muharebe sahasından binlerce ~----------------------,---------------------~~-----------~ 
~~o;::etrüezuu~a~~r~.~.~:n~/::ır~n~ Bir genç tabanca ile Şehrı·n temı·zıı·g""" ı· Tren de öpUşmiye 
eğer böyle bir tecrübe yapılacaksa. 1 d d k lk 
bu tecrübenin yapılması zamanını metresl·n,· o·· u··r ü a ışan gençler 
beklemek ve neticeyi görüp hükmü temı·n edı·ıecek 

Hayretim büsbütün arttı. Kırk yıl. 
danberidir a~ından sigarayı bir llb
za eksik ettiiini görıneditlm, dumanı 
içine çelttiti zaman dünyanın en tı~ 
yük hazzını tadan blr man clbi göl 
süzüşünü 'hayalimde yqattıtım bU 
kaşarlanmış tiryaki, kökleşmiş lptilA
slle vatandaş dürüstlütü ara&mda a.. 
ca.ba ne gibi bir tezad IÖI'lDÜ.ştü di 
tütfinü terketmete kadar varmıttı? 

vermek daha doğru olur. Şimdiki 
halde, harbi bugünkü §ekli ile mü - Katil cinayeti mü-
taıeaya mecburu* teakib kaçb 

Dördü de hapse 
mahkum edildiler 

Bugünkü ~ekli ile harb, dünya -
nın şimdiye kadar hiç görmediği bir 
şeydir. İki büyük memleket, birbir
lerile hayat veya ölüm mücadelesine 
girişmişler. Iki taraf da büyük kuv
vetiere ve vasıtalara sahibdirler. Fa
kat, iki taraf için de yer yüriinde e
saslı ve kat"i bir çarpışma için saha 
mevcud olmadığından, muharebe ne 
karada, ne de denizde cereyaıı edi -
yor: Muharebenin sahası havadırl 

Havada, ne liman. ne i tihkim, 
ne müdafan hattı, ne de yer ka:can
ma ve ilerleyip gerileme vardır. Her 
iki tarafta da tayyare yapacak fab
tika ve tayyareyi kullanacak ~nMn 
bulunduğu müddetçe bu harb, na -
%ari olarak, devam edebilir. Hiç de
ğilse, diğer mücadele vuıtalannın, 
ve harb sahnelerinin asıl mücadele 
kuvvetleri üzerinde yapacağı tesir • 
ler, muhariblerin nefeslerini tüke • 
lineiye kadar bu hüküm doğmdur. 

Bu suretle bu harb, dün • 
yada şlmdiye kadar mi!li gö
rülmemiş bir mücadele şek -
lini almıştır. Diyelim ki, bu, gayet 
nnuhtnsarn bir mücadele tarzıdır. 

Fakat, büyük ordular ve hesab -
aız vasılalar yerine sayıları mahdud 
tayyareler ve tayyareciler arasında 
cereyan eden bu cımuhtasar» harh. 
muhtasar olmakla beraber hayli de 
«müfid)) dir: Eğer bunun böylece 
uzun bir ır .iddet devam edeceğini 
farzedeccl olursak yapacağı tahri
batın herh<'ngi bir istikamette bü -
yük bir istiln hnrbinin yapmaSJ 
mümkün olan tahribattan rlaha az 
olmıyacağını kabule mecburı.;z. 

Bu mücadele şeklinin, dıkkate la
yık olan hususiyeti de şudur: Şim -
diye kadar malüm o.lnn U'sullcrde 
ordular birbirlerile harbedcrlerdi. 
Şimdi, harbi milletler )apıyorlaı ve 
bütün sivil varlıklarile ve sivil kuv
vetleri1e: atılan bombalaıla hergün 
iki memlekette de düsen tavyare 
ve tayyarcciden fazla ınsan ölüyor 
ve mecruh oluyor. Bunlar dD asker 
değil, kadına ve çocuğa vnrıncıyn 
kadar gayri muharib halktır. 

İtte, muharebenin bugünkü şek -
linin imdiye kadar görülmeır.4ı gn
rib hususiyeti ı 

Yeni§ehirde Sazlıdere sokağında 
28 sayılı evde oturan yirmi üç ya~ -
lannda Tahir adında bir delikanlı ö
tedenberi işsiz olduğu halde Pembe 
isminde güzel bir kadınla metres ha
yatJ yaşamaktadır. 

Birkaç yıldn devam eden bu mü
nasebetleri esnasında Pembe çalış -
makta ve delikanlıya bakı.ıaktadır. 

FaJ...at aon günlerde bu hayat tar
zı genç kadını aıkmağa ba"l:ımı~ 
fahire kısa bir zamanda bir işe gir
mezae ~endisinden nynlma~u nıec· 
bur kalacağını söylemiştir. 

Kadının ikide bir vaki olan bu 
aynlmn teklifleri nihayet geçe.ı ay 
ııiddetli bir kavgn ile netice]enm~, 
Tahir Pembeyi bir hayli dövdük -
ten sonra onu kapı dı§clrı etmiştir. 

BuPdan sonra Pemb~ lahird.-n 
aynlmı~ ve Zincirlikuyudaki akra -
balannır. yanına gitmi;tir. 

Fakut birkaç gün sonra Tahir na
dım olnıu§, Zincirlikuyuya g;tmiş, 
Pembeyi bularak tekrar bı~rı§rr•a 
teklifindf' bulunmu sa da kadın ka~ 
boıl t>tmemi tir. Nihayet dün aıı.bah 
tekrar Zincirlikuyuya g<den Tahir, 
Pcmbeyi kandırmağa muvaffak ol
mu: '\t" Yenişehirdeki evle:in'! dön
müşlerdir. 

E:.vde bir müddet oturup konu -
şan Tabirle Pembenin bir ara kavga 
ettiklf"ri duyulmuş ıre az sonra da 
bi· tilah sesi ~itilmi tir. 

Etrafı heyecana düşüren bu Bi -
Jah sesı derhal -z;abıtaya bildirilmi~ 
gele:n memurlar eve girdikleri za -
man Pembenin öldürülmüş <>lduğu
nu görmü lerdir. Tahir cinayeti i~ -
ledikten sonra tabaneayı yere a -
tnrak kaçmıştır. Katil aranmakto -
dır. 

Belediye temizlik i leri kadrosu ı sebze istilasına uğramı~ olduğuna 
arnelenin yaz mevsimi dolayıaile işaret etmekte, bazı temizlik me .. 
memleketlerine giderek toprak i§le- murlarının i§lerine karşı Uıkayd dav
rile uğraşmağı tercih etmesi ve diğer randıklarını yazmaktadır. 
sebcblerle ayrıln;aları yüzünden Vali ve belediye reisi, arnele nok
noks~ı§tır •. K?dr.onu~ dara! - ~anının bir sebeb te~kil etmediğini 
ması ııehrın temızlık ı~lerıne teıııre temizlik memurlarının merkez tet .. 
ba lnmı§tır. Bunu önleyıci tedbirler kilatında olduğu gibi bizzat arnele 
alınmasını teminen vali ve belediye anyarak kadrolarını ' doldurmalan 
reisi namına muavin LUtfi Aksoy, 
kaymakamlıklam ve ibelediye şube
lerine mühim bir tamim göndermit
tiı. Bdediye rcis muavini bu tami -
rrıiııde, son günlerde temizlik i§leıi
nin çok ihmal e<lildiğine, şehrin en 
işlek caddelerinin kavun, karpuz 
kabukları ve çürümüş meyva ve 

Oduna azami 
fiat konuldu 

Fiat iMürakabe Komisyonu dün 
Mıntaka. Ticaret Mftdürlüf;ünde top -
lanarak odun ve kömür işini tetkik 
ve intaç eLmi§tlr. Komisyon odun top 
tancılannı dinlenı4, maliyet fiatları_ 
na tesir eden unsurlan ve bu me -
yanda işçi yevmlyesi kara ve deniz 
'nSltruan ücretlerini c.yrı ayrı göz
den geçirmi.ştlr. 

Bundan sonra 'komisyon ko.yıktan 

iske1eye ltantar t.cslimi kesilmemiş 

odunun çekisine 330 kuruş aıam1 fiat 
!koymuştur. Bu mübaynat toptan nlJ_ 
cılara münhasır kalmtyarak pera _ 
kende alıcılar da bundan istllade e
debileceklerdir. 

lüzumunu ilave etmektedir. T amirn
de mevsim delayısile şehirde birçok 

hastalıkların bu yüzden ı;.uhür et -
mesi ihtimaline nazan dikkati çe • 
kilerek, derhal temizlik memurlan
nın şehrin temizliğini temin etme -
leri bildirilmektedir. 

90 saat çalan 
bir h1rs1z tutuldu 
Bir müddet evvel Beyazıdda Da

rülfünun caddesinde saatçi Ömerin 

dekkanına dam delmek auretile 

m~hul bir hnaız girmiı ve mevcud 
dok~an saati çalıp kaçmıştı. 

O giindenberi hırsızlık hadisesi -
nin tahkikatile ehemmiyetle meşgul 
o!i\n emniyet miidürlüğü memurlan 

nihayet dün bu işin failini meydana 
çıkararak kendisini yakalamışlarchr. 

Husız, Eyübde Zeynebhatun 

mahallesinde oturan aabıknlılardan 

Raif oğlu Sıddıktır. 
Dün emniyet müdürlüğüne geti -

rilen suçlu cürmünü itiraf etmi;ı, çal

dığı saatleri bazı kimselere eattığını 

Evvelki akşam Florya treninde 
vukua glen garib bir hadise dün ad
liyeye intikal etmi§tir. 

ltalyan tebaasından Edvar ve 
Yugoalav tebaaaından Jilbert isim
leı·inde ıiki ecnebi, yanlannda Zehra 
ve Kamuran isimlerinde iki genç kız 
olduğu halde geç vakit Floryadan 
trene binmitlerdir. Dört genç tren
de ancak iki kiJinin 'Sığabileceği bir 
yere oturarak yakışık almaz hare -
ketler yapmıya batlamlflardır. 

Bir aralık i~i büııbütün ileri gö -
türerek, herkesin önünde öpüşmiye 
lı:alkıtmıtlar; artık bu kadarına ta~ 
hammül edemiyen bir yolcunun ~i -
kayet etmeaile, hadise nbıtaya ak
aetmiştir. 

Haklarında cürmü meşhud zaptı 
tutulan gençler, umumi yerlerde a~ 
daha mugayir hareket etmk suçun
dar. müdderumumiliğe sevkolun -
muşlardır. Suçlulann muhakemele-
rine Sultanahmed 3 üncü aulh ceza
da bakılarak, neticede hadise sabit 
olmuş; dördünün de 1 S ~er gün müd 
detle hapislerine ve 1 S §er lira para 
cezna~ ödemelerine karar verilmiş -
tir. 

Ya,lan henüz küçük olmaeı dola
yıaile Kimuranın cezası 12, Zehra~ 
nın 7 güne indirilmiştir. 

Merdivenköy cinayeti 
faili hakkında tevkif 

karan alındı 
Depolann evlere kadar nakil ve is. 

ılfi de dahil olmak üzere kesilmiş o
dunları azamt 430 ikuruş;ı 63ta.bile _ 
ceklert kararlaştırılmıştır. Dükkfı.n _ 
larda perakende kilo.su 2 kuruştan 
satılacak t.ır. 

Merdtvenkö -
s0ylemiştir. yünde Mcvlüd n. 

Mesruk saatler satıJdıldan yerler- dında bir temiz -

Komisyon, ağaç kömürü fiaUarı 1-
.çin tetkiklcrlne devam edP~ektır. 

den alınarak sahibine iade edile - lik amelesini pa
rasına ta.ınaen fe_ 

•
;········ .... ••• .... ·····-·············--········-···················-····-··· .................. , ct bir şekilde öl .. 

\ dürdiiğ~ Üsküdaıı 

~ ISTER 1 N, ISTER INANMA 1 • müddeiumumm. 

cektir. 

• ~inin tnhklkatne 
Romanya seyrüsefain ido.resi Tuna ~ Suadiyede otunın bir <>kuyu bir akşam gazetesi birinci sayfa - tesbit. edilen Kas.. 

Tuna ile 1iman1arımız 
arasında yeni vapur 

seferleri tesis ediliyor 

Beni daha ziyade merakta bırak .. 
m adı .. 

- Aşağı yukarı bir buçuk sene olu
yor, dedi. Hergün dlk.tat eLinete bat
ladım: Tütüncüden almakta oldutam 
sigaralar gittikçe kötülCflyordu. Btr 
defasında odun gibi sert, öbür defa.. 
sında daha pake1ıln içinde tken ic;lerl 
boşalacak derecede gevtek çıkıyordu. 
Bazan :i.stifierden btrl t1Hlil, yahud ki 
revkalade nemli çıırt.ıtı da vakidi. O 
mman bnya dedim ki: «Yahu! DeV• 
let bizim sigara içmemetlftimlzl ıs .. 
tıyor, biz iııe blll tnad ediyoruz .. bu 
bize ayıbdır!:.- Karım: j!A! dedi, blO 
öyle ~Y olur ma? ist.emese, ne dlyt 
sigara sattmwı?• - «BaUuu, dedim. 
Ben ona bakma Ratı da devlet inhl
san amma, az lçiJ.sin, balta zarar gel.. 
mesln diye fiatmı arttudalar•. 

Bu mütaleanm dotrulutuna her i
kimizin de atıımız yattı amma, bir 
türlü, Wirl bıratamJJOI'duk. Düşün 
ki o da, ben de bülil~a ermeden tü • 
lüne bqlamlf. içimiz dıfımız duman 
ve zifir dolınUII ln.sanlat'dıt. · 

Bu vaziyet yakın zamana df'Aln sür
dü. Derken, alpraların clnaini kötü. 
!emek, aşalılatmakla bizi lkaz ede .. 
rn.Jy~inl anlayan inhisar idaresi bu 
sefer kibritleri de sigaı'alara uydur • 
du. Bir tane kibrit çıaktın mı, evde 
isen minderl, perdeleri, sokakta ısen 
üstünü bqını tututturdutun. yanın .. 
da birl vara onun yiizilnü, gözünU 
da~adıtm Kiindilr. 

Kendi kendimize dedik ki: d~h! Ar. 
tık, ihtann bundan da belli ·e kat -
isi ~. Btziın lyU!Ilınizi düşünen 
İnhlsarlar İdaresinin sözünü dinliye .. 
Jim. Diirflst vatandqlara böylesi ya 
kışır!» ve tfmdl, b~~ ay var tl, e 
··c;a~ı da, ben de tdtılbıtl ter~ttik .. 

LAkırdl)'l bitirdi. içini 9ektl .. ve ce. 
·nden ~ıkardılı bir Amerikan sıüızı

nı, yetlm alzma atıp çitnemete ko .. 
yuldu. 

c. e~~l!ln 'Cıs~M 
Ue İstanbul arasında yeni bir hat te_ ! currıuz anlatry<>r: Kadıköy kay - sında iri huflerle tasdik olunan tamonulu Musta _ 
sis etmiştir. Romanyanın başlıca ll • mnkamlığı ile Suadiye plaJı ara - kararın infaz edildiğini haber ra haktındaki tah lk aAI. be 
manlarile Yugoslav, Macar. ve Al _ sındaki ihtilaf gazeteJ .. re aksettiği verdi. Gazetenin iltm sayfosını çe- kikat evrakı dün lkmal edilmi.ş ve ka. amet.,..., Jlnftlm8Si 
manyanın Tuna r:ınanlan ve İstıı.n - gündenberi, her abah ~az.etemi a- vjrdim, bir de ne göreyim, gene t.1l hakkında tevkif kararı alınmış - e . b" b" 15 
bul arasında ticaret eşyası nak:lede - lınca fU tezalla karŞllllfiYOrum. iyni ilan berdevam: ccSuadiye pla- tır. Cinayet etre.fınd9.1d adil tetJtlk - y rmlyen Ir ecne 1 gün 
cek olan bu zuhura.t postaları, .Mar - Gazetenin ıhavadis sayfasmda iı açıktır: Caz ve eğlence.}> lerini btttren mftddeıumumi ıtatıb hapse mahk0m edi'dl" 
mara sahilleri Lc;lrelelerine de uğratı- Suadiye plaj gazinasunun 1 O gün Filhakika ak~am köye döndü.- Seliç, dün geç vakit tddlannmeslni Ulu: h if./../ n c2Jiefjelı lacaktır. müd d etle kapauldığı, ılan sütun- ğümde gazi n onun ışıklarının pırıl yaparak evrakı SOI"gU lıftkımli~lne Ivan Gançef ianinde bir Bulgar 

Bundan başka Saın&Un ve İbrall a- larında ise açık bulunduğu bildi- pml denize döküldüğünü, ortada tevdi eylemt,tir. misafirefen memlleketimize gelmiş, 
rasında da seferler tesio; edilmiştir. :iliyor. çiftierin döndüğünü gördüm. Er -. fakat muayyen müc:lclet zarfında ika-

Valinin mühim Bu hatlaT ithallı.t ve ilıxacat emtiala- Nihayet geçen Pazar günü ge- tesi sabah oldu. Elime ılk aldığım Kadaköy Halkevinin balosu metgih beyannamesi vermemiştir. 
rının do~rudan dctruya limanları r.e gazetelerden öğrendik ki. ga- gazete Suadiye plajı gazinosunun, Bu eebebdea zabıta kendisini ya-

bir tamimi mızdan sevk ve lt.halini temin ede _ z.ino hakkında verilen karar mah- hükmün tasdiki üzerine kapatıl - tehir edildi lalıyaralr.. Beyoğlu adliyesine ver _ 

ktır kemece tasdik olunmuş. Ayni gün dıg·ını yazıyordu. Kadıköy Halkevi taratmdan 24 A.. -:...:r. Q..._L .ulh .-.-- --Lkeme • 
Vali ve Belediye Reisi doktor Lfıt.. ce · ~· ~... -- liNlll 

1
, Kırdar bazı idare ve şube ft,mırıe_ Tuna limanlannın bütün nktarma ISTER INAN, ISTER INANMA! tustos 94G da verilecek balo ~uadiye sinde muhakeme edildikten sonra 

ırlnin hergun gözönünde bulunduruL masranannı hmpanya kabul edecek_ J gaziDosunun muvakkaten kapanma- 15 gÜn müddetle hapee Ye s ma pa-

,~~~~·======:====================~~~~~;;~~~;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~-;-~·;·~·;,;·~·~~&~Wre~r~i~n~e~7~Ey~lru~e~~~;ir~ed~U~~~t;lr~.~~r~a~~~e~z~a:•ı~n~a~~:::kü~m~:ed::ilm~i·~t~ir~==-ma.sı icab ve Jntaç cdDmes! ge!"'eken ~" '······· .. ···-······-··-·-····----····-·- y 

işleri formalitenin akışına bırnkUk _ S p d ~..~ l k 25 sıra kahvelerln önünden ~eçerten flL. tuna t.ıırttu. LiJtin bu ııefer onu bir Bobça, bobça çamqırJan. kulaç tu 
larını, bu yüzden de bazı işlelin pek " on ostan nuı 1! eui te ti ası: nunla bununla muUaka bir latlfe e_ kuzu kiindeye getlruıilti. Koca YaTU- la~ sarıtlan türbelerde yatıyor, uıu 
geç çıktı~nı görerek alakadarıarn 

1 
den o ,en imanım yerine .aanki başka zun: d}irler pençei ltahrımda olurken canl:ordaıı himmet betll)'OI'du. 

mühlm lbir lnmim göndermiştır. Va- bi.ıi iltaim olmuştu. Çenelerini bıçak Jerzan .. ben.l bir gözleri Ahuya zebun 
ll ve Belediye Reisi bu tam•mınde t'Z- açmıyordu. Elinde, ötekine berikine etti !elek!. dedi~i gibi, kurt Imaının Ceblerı acayib ieylel'le dola Idi: Şi-

üm] 
rinlik mutbları, otunuıııt çöreotla. • 

c e şoylc demektedir: aid bir sürü if}erl siirüncenıede bıra- eta o tuzu bütün aetA&ını, kudretini. 
•İl ve vazife ltlmsenln ardından kıyor, taldb ve intaç et.me~e elı var_ kabiliyetini alt üst etmiş, sıfıra in _ rı, J)O!MIIIlllf yarasa bnadlan, dü • 

kot;maz. Mo.slahat işin önünden git _ mıyordu. dirmifti. türnlü iplllı:ler, yazılı tllıd ~·-
mektedir. Arkndaşlanmdan beldedi Yazan: Ercümend Ekrem Talu Evde, sebebli sebebsiz karısını :ter.'i. Sırtındaki ruhanl ld.sveye, üzerln. rı, kurutuımtll ~urdan mahroUar .• 
~im de budur. Bundan ~nra sorat"a: Jedi!i için, düşüncesinin sebebini ken deki imamet vazifesine ra~en ma _ bunların özerine tltrt,or, yabancı el 
Aun bir ~ için formaliteyi l'ntW gös_ Bu teselli ile Ebülhayır efendi kalk.. -Haydi, işine cıt. Ayıb .. nyıb! İki- dl.sinden .somıa~a onun da cesareti nevi şeylere asla kıyme~ vermiyen bu sürülmemesi Için bln bir takyldde bu 
ıteren herhangi bir arkadaş vazlfe.c;ini tı, ve ~iynret.inden bir şey anlamıyo.n mlzin de kisvelerimlzden utan. yoktu. adam, birdenbire, toy bir çocuk, ca- lunuyordu. 
bcnımsomt>..m~ demektir.. kndını kendi haline bırakarak çıktı. Ebülhayır erendi bu hiödetı tefs~ Para gözlü imam, mahallenin en b:i.l bir tadm kadar, batıl itikadlara Bir abah. dötelini kaldırırken, 

Hüsnü dede, tesadilfen gen.e kapı - edemedi. Bakkal, yaşile ve başlle miL kodamanı, mft~ync· ·•,.·r n<>-nm 

Tramvayd~n at'ıyan 34 
kişi yaka'anda 

Emniyet müdürlüğü merkez teş -
.kıJat•na mensub belediye zabııası 
me.ınurları dün de ehrimizir. muh
telif } erlerinde kontrol ve teftişle -
rine dev m e~Jerdir. 

Bu mürnknbe neticesinde ham -
vaylardnn atlıyan 34 k~i yaLılan -
mı~ jki oföriin ~nrnesiz çalı~tıkları 
t,.sbit edilmiş, bir fınnda ıJI\ 56 kilo 
Ve7ni nok~nn ekm,.k buluııa?tık mü
anderc olunmuştur. 

_,., ı ~ .. , r-ır- kapılml§U. tarısı vuı..ıı..- altında bir .. ıtın bul-
smııi' onünde bulunuyordu. Imam 0- tenasib olmıyan bu izdivacı zAhir giz. k ıı;...~d-'-' hattaı· ... d" • to la tıvı " .... Y ona~ ....... ... ını P n ' Sabahlan namaman sonra ka•"""'- du. Hocanın aralıkta a.bd-t almak • 
na bir lftkırdı ntmadan geçemedi: li tutmak istiyor. ona dair telmihlere bil ntm'\ta h••"''-1" b • - ni euna JUV -e --. • .....-ıuı ır ...-vre n :ıı luyor, ta yataı okunduğu vakit ma _ 

- Hayırlısı olsun, dedemi Bir ı.ıey_ öfkelenlyordu. bağlı üç meddiye avaidinden vaz ta olmasını fırat bilerek, çıtmı açtı, 
ler ~ittim.. - Sen !bilirsin, yarabbi!nl geçmişti. halleye dönüyordu. Bütün gün bilyiL ıbaktı. Balmumundan acemJce yapıl. 

Dede sordu: Hoca. başını Iki tarata sallıyarak, .\§inalar. aralannda gizli gizli rı _ cüleri, musta yazan üfürükcüleri, re- mlf iki tane tüçiik beytelcik gördü • 
_ N~ &ibl? söylene söylene yürüdü. sıldaşıyorlard: mil atan, kahveye, suya, duvara ba- Bunlardan biri tıoca tawtıu erkek, 
imam, göz ucu ile yukarıkl evi _ Hocanın bir derdi var. Bir çık _ klp ta lstikbalden gfıya hat)er veren 

ret ederek: • - 12- mazn saptı eııaıem? falcılan dolqıyo.rdu. İki dera Eylıb • öteki ille, telEline naarao muUata 
- Baş gôz oluyormuşsunuz.. Allah Bununla beraber, onun 0 güne ta. sultana, hacet kuyusuna gitrnl§, bl _ kadındı. İkisi birbirine, lbrltmıJe 11 -

YersinJ dedi Asıl kurt kendi içine dü~müt, rahat dar ne çıkmazlardan kurtuldu~unu lezikten ~ıya eğilerek l:lakmış, du- kı sıkıya ballaDJJUfb. Bellerinin hi • 
Bu sözleri münasebetsi% bir alay ıve huzurunu kaçırmışt.ı. Düşiine dü _ bildikleri için: ru suyun üzerinde bir defasında Şe_ zasından da büyDeek bir toplu Jlnl 

telAkki eden bakkal kızdı: §Üne adeta yemeden, içmeden kesll - - Aldınnal Ne de oı.ı, üç dört gün hime hanımla Büsnil dedeyi, blr de. geçiyordu. 
- Hocam, senln gibi adama Y~ - di. camide, milirabın önunde seedel lük hülcnü var, diyorlardı; ne kurttar fuında da gene bakkal Ue kendini 

uraınadrml diye cevab verdi. ralunana kapand~ı zaman blle zihnl o! ıörir libl cııllmJI, o aq.mıv moe 
-Neden? Ne çıkar, blrader? hanımla 
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Telef4 D Ve elsiz Ra er 

merika ın 
endiş l eri 

ı Yeni mıntaka Parti 
mnfettiş ikieri "bdas edildi 

ltalya ortaya yeni 

bir mesela aH• 

Yunanistandaki 
Arnavud ekalliyeti 

ve italya 

Geniş bir yol inşaat 
programı tatbik ediliyor 

•••••••••••••••• YAZ A N •••••• •• ••• ••·· ~ 

ı
. Emekli general 1 
H . Emir Erkilet j 

.son Posta11nın asker! muhnrrirl : 
. ·············································· 

merika klt'asının, iki tıırııfı bü
yük Okynnuslarla sarılmış bu -

lunduAundan dış tarnfto.n bir taar -
ruza u~aması mumkünsuz de~e de 
pek güç cörüniir. Bununla beraber, 
Bırleşık şımali Amerlkn CUmhuriye~ 
ierınde harbin başındanoen gıttikçe 
artan bir endi.şenln belirdl~ini gorü -
rüz. Bu endişenin JuLynakları, şimdi_ 
ki harbın netıeesınde, batı AYrupa _ve 
doğu Asyada slynsi ve askeri vazı -
reuerin esaslı surette dcf;işmek ıhti -
mali eridir. 

Bugun Birl~ik Amcrıkanın rühatı-

(Baştarafı ı inci sayfada) ı Parti umumi idare heyeti aznl!ln
dine S müfetti§lik daha ilavesi za - dan: ekir~nğ meb'usu ~~hm! ~~ ~ 
rureh hnsıl olmuştur. ak Kocaelı mıntaka~ı mufettışlıgıne 

lhdns edilen bu yeni müfettişlik- tayın olunmuştur. 
)ere tayinleri muknrrer meb'u!lar General Zeki Parti umumi idare 
arasında şu zatlnr vardır. heyeti azalığına tayin edilmiştir. 

Doktor Vehbi Demir, Yazgad Parti müfettişlerinden Maraş meb'u
meb·usu Ziya Arkant, doktor Vn - su Hasan Reşidin teftiıı dairesi Sey
sıf, Agah Sırrı Levend, Balıkesir han ve Mersin vilayetleri olarak 
mcb'usu Fahrettin Tiritoğlu. tahJid edilmiş, Hatay ve Antep 

Bundan başka Cümhuriyet Halk vil.lyetleri mıntaka müfetti,Iiği Ba -
Partisi Istanbul viluyeti idare heye- lıkesir meb·usu Fahrettin Tiritoğlu 
ti reisi Fikret Sılayın Parti umumi uhdesine verilmiştir. 
heyeti azalığına nakli ve l&tanbul i- Ziya Arknntın tefti~ mıntakası 
dare heyeti reisliğine İzmir meb'u - Burdur ve Denizlidir. Doklor Vt!h
su Reşad Mimaroğlunun tayini kn- bi Demirin teftiş mıntakası Erzurum 
yar altına alınmıştır. ve Kars olacaktır. 

iT AL VA TAARRUZ! ingiliz- ispanyol 

Bir halyan gazetesi: cc Yan
yanın büyük bir kısmı 
hakkında bir sureti tes-

Tiye bulmak meselesi 
mevzuubah atirn diyor 

Roma 22 (A.A.) - D. N. B. aJansı 
bildlrlyor: 

Ytmn.n idaresindeki Arnayud ekal
liy.etinin vaziyeUle iştigal eden Gıor. 
nale d'İt.a.lia gazetesi diyor ki: 

(l'la~rafı ı lnct savfadat 

Içinde bulunduğumuz fevkıılade ah
va! içinde dahi bu programın pey ~ 
derpey tatbikine çalışılmaktadır. 

Memleketimizin Ihtiyacı 44,000 
kilometrelik bir yol ~ebekesidir. Bu 
yolların ıslah ve jn§a masrafı 3 70 
milyon liralık bir yekuna varmak -
ta, ayrıca mevcud yollar üzerinde 
seyrüseferin bozulmaması ve yona
rın harab olmaması için senede 
2,500,000 liralık mütemadi tarr.i ~ 
rat masrafı yapılması zaruıi bulun
maktadır. 

Nafia Vekaleti mesainin, muay -
yen hedeflerde toplanmasile kısa zn~ 
manda faydalı neticeler verecek bir 
hale ifrnğı için yollan ;ki dereceye 
nyırmı~tır. Birinci sınıf yollar 16,500 

Bir Kanada 

kilometre kadardır. Yol inşaat 
programına nazaran bunlar on ene 
içinde tamamlnnacaktır. 

ikinci sınıf yollarda da gene on 
sene içinde en mübrem mevzii tn -
mirler yapılacak ve yol şebekesi de 
umumi olarak mütemadi tamire tfı
bi tutulacaktır. 

Birinci sınıf yol inşaatındnn baş.
ka!ına da vasali olarak 20 tane bü
yük köprü yapılacak, şoseler asfaltlı 
ve katranh kaplamalar ile techiz e
dilecektir. 

Bu programın tatbiki senede 1 7 
milyon lira masrafa bağlı bulun ~ 
maktadır. Vekaletin aldığı tcdbir -
lerle bütün memleket yoUnn on sc
ne içinde tamamile yapılmış ola ... 
caktır. 

anşta bir ingiliz 
nı bozan, ona pan Ameriken kongre_ 
leri akdettiren, yenı oüyuk kara. ha
va ve deniz kuvvetleri vücude get.ir -
rnek içın cmsali görülmemiş derecede 
muthi.ş ma.sra.flarla bera:bcr mecbur! 
askeri hizmeti kabul ettiren ve niha
yet onu Kanndanın §imdiden m 
rnzası t~birlerine sevkeden end işele
rin saiklerınl daha iyi anlamak için 
Amerikanın ~atya ve sevkülceyş 
durumuna ibir göz gczdlrmek ldfayct 

EDERSE IS R dost.uk tezahürü 
HARBE GiRECEK Bir İspanyol generali 

Cebelüttankı 
ziyaret etti 

Amavudluk ve ~u sebeble İtalya 
va.zlyetln knt'i surette hallini ıstemek 
hakkına malikt.irler. Yalnız Çamurn 
a.rnW>i hakkında değıl, ayni zaman
da Amavudlaron ekseriyettc bulun -
duldan bütün topraklar yani Yanya_ 
«nn büyük bir t.ıs:mı !:ıakkında da 
muhakkak bir sureti tesviye bulmak 
meselesi mevzuubah.stir. 

kolordusu deniz kafilesine 

Mısır meclisi gizli 
bir celse aktetti 

ingiltereye geliyor karadan ateş edildi 

eder. 
Birl~ik Amcdkamn gerçi kuvvet.li 

bir donnıunası vardır. Fakat bu dO
nannuı onu nihayet batıdan yani Bü
yük Okyanus clhctinden gelcb!lecek 
bir Japon tehlikesine karşı konıyn • 
bilir. ve bu Okyanusun batı sulann -
da.ki adalarını ve menfaatlerini mu
ihafaza edebilir. Her ne kadıır bu do -
naruna tcn:'bındıı Panama kanalından 
AtJn.s Okynnusuna geçebUirse de onun 
!kuvveti, Amerlkayı şarktan ve garb. 
den ayni zamanda tehdid rdccek iki 
büyük ve ciddi tehlıkeye karşı korna
Ra kfıfi gelmez. Bundan başkn, Blr -
leşlk Amerika., kanı ve havalıınnı ya_ 
ba.neı bir Lstilaya. karşı koruyubilecek 
derecede klifi bir orduya ve oir uçak 
fllosunn malik değildir . 

Buna rağmen Bırleşik Amerika bu 
!haı'be kadar emin ve müsterihti. Çün. 
kii Büyük Okynnus eıhetindcn kendi 
donn.nmnslle korunuyordu Atlas Ok
yanusunun bekçıl ğlni de İng"liı ve 

-
Cebelüttarık 22 (A.A.) - Elce.zire 

valisi general Mundz Grandes dün 
cllsi sabah Cebelüttank valisi general 

K-ahire 22 _cA.A.) - Mısır me . Sir Cluve Liddeli ziyaret etmiştir. 
tarafından dun akşam aktcdUen gız- Resmi kabul esnasında Sir Cluve 
li celsede ba.şvekil Hasan Sabri paşa, Liddel $amimi bir nutkun sonunda 
İtalyan ıutantı Mısıra tecavüz ettiıti general Franko şerefine kadehini 
t.a.kd" de Mısınn itniynya harb nan kaldırmış, cevab ~·eren general Gran 

ır . . ibild" işti des de biJmukabele Majeste Ingil -
edeceğını ırın r. tere Kralı şei'efine kadehini kaldır-

Kahire 22 (A.A.) - İtalya Mısırı 
istllfı ettığl takdirde Mısırın hntbe 

gireceği hakkında ba.şvekil tn.rafm -
da.n bcyanat, bütün Mısır matbuatı 

taırafından harareUe .karşılanmıştır. 
Mısır harbiye nazınrun sözleri 
Kahire 22 (A.A.) -Mısır mec

lisinde harbiye nazırından Mısırın 
Sudanın müdafansınn iştirak edip 
etm:yeceği sorulmuştur. Nazır: ııKı
tnatımız oraya götürülmüştür. Te -
co.vüze maruz kaldıkları takdirde 
tnbii olarak muharebc edecekler -
dir) demiştir. 

---------------------------------

ını~tır. 

Öyl~ bir samimiyel havası esmiş
tir ki 40 dakika sürmesi Uizımgelen 
merasim 90 dakika devam etmi~tir. 

}spanyolların tahminıne göre bu 
dostane temasın manası general 
Frankonun Almaniann nüfuz et -
rnek gayretlerinin tesiri altında bu
lunmadığını gösteren bir siyaset ta
kib etmektedir. 

Esass1z bir haber 

Fransız donanmaları ynoıyorlardı. Ellerı·n de Jngı•tı•z 
Bo~azln.rına kadn.r tok olan bu iki 

25 kuruş I•ÇI·n Londra 22 CA.A.) - ottnwa'dan o_ 
lınan resmi haberlere göre, tam kad
rolu iki fırka ile muavin kıtaattan 

l·kı· ki.ŞI. yaralandı mürekkeb bir Kanada kolordusu pek 
yakında İngiltercde olacaktır. K.ad-

Galatada Serherler k w rosu şimdi hemen hemen tnmamlan. 
~-0 lkngınkı~ m ış olan üçüncü ve dördüncü fırlro. 

Dayının kahvesinde yatıp "n ma lar Kanadada talim ve teçhiz edile-
ta olan Hızrr arkada~ı Malatyalı ceklerdir 
~?~.H nsa n la 2S kuruşluk bir nincağı İki y~i distroycr inşn hallndedir 
yuzunden kavgaya başlamış ve ar- ve 3 ticaret nakliye vapuru sllflhlı 
kadaşı Kör Hasanı bıçakla baş~.n ~ knıvazör haline konulmuştur. 
dan ynrnlamıştır. Hasan bunun uze
rine bıçağını çekerek Hızırın üze -
rinc saldırmı~ ve yedi yerinden ağır 
surette yarnlamıştır. Her iki yaralı 
da Beyoğlu hastanesine kaldırılmıt
lardır. 

Japonya 40 elçisini 
T okyoya çağırdı 

Tokyo 22 (A.A.) -Japon hn
r!ciye nazırı Matsuoka bugün Ja -
panyanın 40 diplomatik mümessili
ne te)graf çekerek T okyoya dön -
melerini bildirmiştir. 

Troçki öldü 
Meksiko 22 (A.A.) - B. Leon 

Troçki dün ölmüştür. Bu eski BoJ... 
fevik şefi evvelki gün şehrin dvann
da kain eski bir knle olan ikamet -
kfıhında öğle yemeğine davet etmiş 
olduğu Fransız ynhudisi Franck 
Johnson 'un taarruzuna uğramı§tır. 

Johnson, Troçkiyi izeilerio kullan 
dığı küçük kazmaya benzer bir a -
letle başından, sağ arnzundan ve 
sağ dizinden yo.ralnmıştır. 

Türk-ingiliz ticareti 

Londra 22 (A.A.) - Bugün, 
muharebenin ilanındanberi ilk defa 
olmak üzere, F m nsa sahiline yer -
leştirilmis olan uzun menzilli Al -
man toplnrı, Manıı denizinden geç
mektc olan bir gemi kafilesine nteş 
açmıştır. Ingiltere sahilinder. sey -
redenler, dördü birden ateş etmektc 
olan top bataryalarının şimşeklerini 
uzaktan görmüşlerdir. 

Kafile, Manş denizini takiben i -
lerledikçe diğer bataryalnr ateş nç -
maktn idiler. Aradan bir aaat geç -
tiği halde gene dört toptan mürek~ 
keb bir batarya ateşi kafileye tcv -
dh edilmekte idi. Bidayetten iti • 
baren aradan 80 dakika geçtikten 
sonradır ki, kafile, tehlikeli mınta• 
kadan uznklaşabiJmiştir. Gemiler • 
den hiçbirisi zarar görmediği için, 
bu tecrübe de akamete uğramış ad· 
d olunabilir. 

V ekiller Heyeti 
dün toplandı 

devletten ise Arnerikaya tecavüz mn- Banknotları 
hiyctinde bir zarar gclmıyeceğı aşl -

Sovyetlerle Türkiye ve 
Yunanistan arasında 
askeri müzakere yok 

Domei njansına göre, bu tedbir 
Japonyanın yeni diplomasi tannu~ 
zuna mukaddeme teşkil eden geniş 
bir hareketle alakadar bulunmak -
tadır. 

Ankara 22 (A.A.) - lcrn Ve 
k;Jieri heyeti bugün saat 9.30 d 
Başvekalette Başvekil Doktor Re 

(Baştnraf• 1 Inci sayfada) fik Saydamın riyasetinde toplana 
Akdenizdeki Jıarckfı.t Türk ve İn _ rak snot 13 e kadar ruznnme iııdek 

gUiz tüccarları için m~vakknt bir hu- işleri müzakere eylemiştir. klı.rdı . Ancak bu iki devletin yerıne Bulunanlara Moskova 22 (A.A.) - Tass a-
Al.ma.nya ne İtalyanın geçme ı ve bun jansı bildiriyor: 
ların Atlas Okyanusund-ı bir hıı.kl _ Anka.ro 22 (A.A.) - İngiltere hü - Son günlerde yabancı matbunt -
mlyet tesis etmeleri .Ameri:tn ırın teh_ kUnıetınce it.tihnz olunan son . karar ta, Ünited Press Amerikan njan~ın
lfkeli olabUirdi. iste Fransanın bir - mucıbince ellerinde bulunan Ingiliz da Sunday Dispatch Ingiliz gazete
denbire maflfıb olarak yok Qlnıasın- banknotıannın tedavülden kalkması- sinde. Uaosi Usmi Fin gazetesinde 

Geri çağırılan diplomatlar ara -
aındo.ı beş büyük elçi: cıVichy, Va -
şington, Ankara, Rio~de-Janeiro ae
fideri ile Çinde nezaret emrinde bu
lunan sefir» le 19 orta elçi ve bir -
çok başkonsolos bulunmaktadır. 

danberi lbelıren İn..,ilterenin istllüsı na karşı lbir tedbir olmak uzerc bu 
., A~ tos cum tesi ve Saçrede, Sovyetlerle 1 ürkiye ve 1 

ihtimalinin Birle~ik Amerıkayı en~i. banknotları 24 .nt;US ar Lord Hall"fakstn zm"tr 
- t ıı e k-'"ar Merkez Banka Yummistan arasında askeri müza -

şelere ve dolayısile fevkal de s·ınh - günu sa.a u.u • • - R · · ıanma ve.t:aır müdafna tRdbirler ne sı ve şubelerine tevdı etmelerı hak- ke.relerin başladığı veya devam et- 891ediye eisme mesaJI 
,__. di ıonda mezkılr bankanın blr tebliğinJ k Id w h kk d d.l sevketme ı !bu sebrb .-ıuen r. me te o ugu a ın n neşre ı en (Baştarafı ı inci sayfada) 

bu sa'b:ı.h neşretml.ştik. Bı rlesık Am!'rlkanın -Atlas O'{yn- Son ittihaz olunan tedbirler bu ka- haberlerin tamamile esassız ve uy- lzmic genernl konsolosuna aşağı _ 
nusıle Büyük Okyanusun askeri zn - rarı §U sureUe itmnm etmektedir: durma olduklarını beyana Tnss a - daki mektubu çöndermi.,etir: 
ruretlerlnc ayni zamnnda yE'tışemi -

1 
_ Merkez Bankası şubesi olmı. jansı mezundur. uOnuncu lzmir enternasyonal 

yen- donanmasının ztifından başka ı -------------
onun ilcara ve h..'lva kuvv!'tlerinln de yan şehirlerde buluır.ı.nlar para arını funrının nçılmnl!l münnsebetile ek ... 

Iş. Bn.nknSl şubelerine tevdi edebDe_ KlZIIordunun aelans Lord Halifaks tarafından 
hlçli~i katılırsa ne kadar mü kül ve 
n~ır bir vaziyette oldu~u tezahiir e - ceklerdir. lütfen izhar huyurulup tarafımızn 

2 _ iş Bankası şUbesi dahi mev - J bl v • • " h" · 
der Fnknt Amerikanın vahim dene - . manevra ,ari te iğ ettiginız samımı ıssıyattan cud oımadı~ı ta.kdırde yedinde Ingi-cı>k bir vazlyete girmesi !,.in valnı.. ve ekselans Lord Lloyd ve ekselans 
İ · Jiz cvrakı ruı.kdiyesi bulunan zevat 
ngılterenln istil6.sı kafi olmayıp In Amery taraflanndan Londra rad -bunlarm num.ar.:ılannı bir listeye Moskova 22 (A.A.) - Rcuter: 

ıtiliz donanmBSJnın da mfıstevlıler ta_ dereederek nınhani notcrınc tescil Moskovanın askeri mıntakalannda yosundan verilen dostane mesajlar -
raftndan tahrib veyn zaptedllm iş ettirdikten sonrn bu listenin bir ı:u_ herhalde mütehassısların bir rol ey_ dan dolayı fevkalade mütchassis ol-
olması ikif'Z.'l eder ki. bunlar ı>ek me'mul de~ildir. Çünkü İngiliz retini yedinde alıkoyacak ve diğer na:ınakt.a. oldukları teknik manevra_ duğumuzun teıekkür ''e nıinnettar-

" suretile banknotlıın azami 24 ~us~ lar cereyan etmektedir. Mar~ Ti - lığımızla birlikte kendilerine arz ve 
runlrallığının mnlOm ihtiyatlı hareket tos cumn.rte.si günü kıymeti mukad- mochenko, Budyeni, Kulil, ve Cha _ iblağına yükselt tavassutunuzu say -
ta~ı genıllerin Alman ve İbıJyan u dereli mektUbln post:ıya tevdi ede _ pechikov ile erk~nı harbiye reisi gılarımla rica ederim.» 
çaklan tarafından tahrib rdilme.le - rek Ankn.rada Cfunhuriyet Merkez Mcret.şkov bu manevralarda hazır Belediye reisi 

zursuzluk ihdas etmış olmakla bera_ 
ber, korporasyon memnuniyet verici 
kolnylıkln.rın hfılen mcvcud olduğu -
nu ve daha inkişaf cdeblleceğlnl cm. 
niyetle beyan edecek mevkidedir.~ 

• Korporasyon » müm .. .ssnıerinin 
memleketimizdeki tetkik ve temasları 
sona erer ermez derhill bir ol üro ku -
rulacağı ve mubayaata başlanacağı 
anlaşılmaktadır. 

Türk - Alman anlaşmasının 
tatbikine batianıyor 

21,399,664 Jimlık emtia mübadele -
mne müteall1k Türk - Alman anlaş • 
masının tatbikatma yakında ba.şla -
nacaktır. Buna intiza.ren AlmRnyaya 
3 ibuçuk milyon lirolık tıbbi ve kim
ycvi müstahzarat, elektJik ve fotoğ _ 
raf malzemesi. aifttı basariye ve fen
niye, cnm mamulflt. boya, yazı m11 -
kineleri sipariŞleri verilmiŞt.ir. 

Bu siparişler 750 bin liralık boya, 
soo bin liralık cnın mnmulat, 500 bin 
Jimlık fennt alfıt, dürbiin, gözlük 
camlan, 700 bin liralık t.ıtm\ ve kim
yevi ecza ilc sair mümasi!i madde _ 

Meclis Reisi 
Şehri1nizde 
Ankara 22 (Hususi) - Me lı 

reisi Abdülhalik Renda bugün n 
at 1 i trenine bağlanan husu"i b 
vagonla lstanbula hareket etmiştir. 

Adülhnlik R ... -..da gnrda Başv k 
Doktor Refik Saydam ile vekilleı 
Parti gend sekretesi ve umumi i 
dare heyeti azaları tarafından uğur 
lanmışur. 

EŞEK K ÜR 
' Nemlizade merhum Bay Hamd ni 
zevcesi Bayan Nuriyenin vefatı mı 
nusebetile bizzat cenaze mera.sinıır 
!.ştirak etmiş veya tahrircn ve şifahc 
beyanı tazlyet ıt~tfünde bulunan 
o..cılanmızn ortak olmuş bllcfımle 
vata ayrı ayrı teşekküre tecssunimı 
mftnl btılunduı;undan en san1imi ıJU 
ranlarımızın iblfı~ına sayın gazete 
nizin tavasımtunu rica ederiz. 

Nemlizade allesi 
rinc veyahud meseJ{t, İn~ili'l Akdeniz Bantasına gönderccektir. bulunmaktadır. Dr. Behçet Uz 
donrurumasının Akdenlzde ha~~lun • . ~~;;==~====================================~====================~========;~;;~~~~===-==========================~======================= 
mnsına tabiatile mrydan vcrmiyecek- t ·h· t f ·k 10 tu kı·, gumuQ tepsilerin hepsi fetho- m oördüğünden, bu bUray <la birçok larlar imiş; bunu hatırlatmak içi 

lerdir. 

Son Postanın arı ı e rı rıı: ,. "' d. tir. lunmuş, bakiava kırıntıları ile şu- defalar yıkılmış, tamir edilmiş, ye- Budin pnşalan tarafından iltı"e e ı 
Bununla bernber Birleslk A:neı-ika- ruhlarını da, ustanın gazileıden niden yapılmış, eskisi gibi olmamış mi§ti. Iç kale neferleri nralnrıncl 

nın en uzak ve en az muht.emel im - sonrA dükkana doldurduğu esnaf ise de azarnet ve güzelliğini de pek kavga çıktığı zaman: ccBre sus o1 

klınları dahi dikkate alarRk şimdıdt>n k 1 çırakları silip süpürmü•ler, '-·aln.vıp kaybetmemişti. b ı .. "' ben seni bilirim, ta an anna )'~ 
bütün tedbirlere b~vurmıısı kendi içmişlerdi. Kızılelma ıoarayında iç kale diz-
bakımınrlıın lı aklı ve doıh'udur. O, Diikltiuıdan çıkarlarken Nar in da rı ile neferleri oturmakta idi. Sa- k ml değneği yemiş nöbetçisin ı . 

Yazan: ReJ:ad Ekr"rn d l d" herhnld~ İngiliz imparatorluğunun yı_ 'S' Ahmed Bey, bu yiğit ve cöınerd rayın alt katı, tüfck, ok, yay, kılıç, diye hakaret e er er ı. 
kılma.<;ını istemez; fnkat, ne knd r - Fetih ezanın hisar buselekten lıdan kalabalığı yanp ta dükkann baklavacı Behlül u~to.yı da Yeşildi- kalkan, harbe, şiş, mızrak, zembe- Kızılelma sarayı, büyük, tn,J d· 
ınüsteb'ad ol-m da bövle bir hAd•sl' - ben ok urum... . . girebilenler geçip oturdular. rekli ılıcadaki çengi ve köçek medi- rek, gürz. balta, bıçak, kazma, kü- şenmiş bir mevdana larşı, merm 
ntn vukutında İng.illz donanmasil e be - Bre gaziler buyurun Budının - Benim baklavacı ağaeığım. • · sine davet etmişti. Serhad gazileri re k, barut. neft, ka tran, zift ile do- bir saray idi. Cephesi, yüzlerce kı 
rn.ber sima1i ve cf'nub~ 1\meriltn kıt - Behliıl baklavasınn. ·• Vnilah bu senin gümüş tep.;il,-,rin u~ ile Budinin ayan:.ıadclcri Kızılelma lu on sekiz mahzendi; anahtarları iç zı •omnki mcrmer sütun ve bu s 
nlarındaki İngiliz müsteınlcke \'C dO- - Bre med ed Behliil usta gü- facıktır •• bana bakiava c enginden sarayına giderlerken, Behlu" 1 u~. ta '-ale d ız· darının belinde idi. Iç k n le· 

k d - ·· ·• k' d ~ " tı.:nlar arasına yerleştirilmiş merm 
minyonln.rının başka ellere gecmele_ Ü§ tepside kavun bakiavası 1.. on samsac ı uşmuştur 1 işim da, eli boş gitmiyeccğini he ı ke~in nin iki bin nefer askeri vardı b, ge-
ri ne rnimi olmak onun birinci vazife_ m - Bre meded Behliıl usta gü~ kovuğu hakkıdır... bildiği bu davete hazırlanmnğa baş- eeleri sabahlara kadar <ı bu devlet heykeller le tezyin edilmişti. Saray 
sidlr. İngilterenin simal! Amf'rLita kıt- müş tepside ceviz baklavasıl... - Bre baktavacı ustası ağacı- lamış, dükkanında emirler veriyor- Ali Osman Sultan Murnd Hanın- içinde san'atkarane yapılmış m< 
nsındn blr dominyonu olan Knnad::ı _ Bre medcd Behlu) uEta vişne- ğım .. cevizliyi bitirdik, kavunlusu~ du: dırlıı diye bağrışarak nöbet Lekler- mer döşcmeler, duvarlarda resim 
11e akdetti~i y!'ni askert nnlnşm~ lle. li baklava!... nun yüzün görelim... _ Bre hamurkarlar ... Tiz yufka lerdi. Her saat. yirmi nded kale a- nakışlar, oymalı kapılar, pencerd 
Birleşik Amerikanın, Kanadayı kl'ndl Behlul usta. baklavniarını gümüş - Bre nıeded ustacığım hani ya açın ... Bre oğlancıklar ceviz kırın ... ğalnrı, flika ve değnek ile kol do- ri n tunç parmaklıkları, güya bir 
deniz Vf' hava kuvvctıeri!P mırhafa:ı tepsilerde pişirirdi. Her bın al min- vişne baklavası~ 1... Bre Azadlı .. aşağı mnhzene in .• şe- laşırdı; nnz u:~-kusuna dnlmıs nöbet- kuyumcu elinden çıkmış mücevh< 
ve müdafnn etmek ve buna muka tanlı, al ibrişim futalı, ~tadef :ınlınlı - Bre benim baktavacı güzeli ker çuvalın çıkar .. bre benim uşak- c;iler görürse hemen yıkıp pabucun ler idi. Salonları ile beraber d< 
de bütiin Kannda deniz V(' hava fıs - ı· kl y d og~lum. gümüş elinden günıü .. , tepsi- !arım ..• Bre benim y:~itleriın .. uyan çıkartıp çıplak tabanımı seksen ye-
lcrindcn istifade eylemek hak ve im- baktavacı güze ı çıra arı .. an ım yüzden fazla odası olan bu m u 

All.nı'n, Karagöz Beyin, GuJ Meh.- yi bekleriml... oğuHan davetine ı.ekiz gür:liiş tep- di değnek indirir, tabımlaıını ~i irip k d _k k 
t.A-J ld t ek ı .. temesi bu va- k k znm saravın ar asın a ve yu se ,. .... , arını e e e m .., S B 1 b - Bre benim al mintanlı o.;Jum, sili cevizli ve kavunlu ve vişncli gö- bırakırdı. Seksen değne anun ü- J _. d d med gazinin ve ar.ı. ..8 a an_ gazı· ., bı"r tepenı"n üstünde Macar kral Lılenin icalllıınn an ır. . önlerine birer gumuş tepsı bak- bizi unutma ... Gözümü7 yolunda türsem gerektir ... Göreyim sizi. • zere vurulurdu, yedi değn<:ğe gelin-

nın h dJ" · be.kl · K 1 J B _ı. • • L N • h · yed' rının hususi ikametgahları olan lı 

11 
lnvn koydular. Bir ser a .ı g?zı v e enz... ızı e ma sarayı, urunın ı~ ıta- ce, emçe çnsarına arnç v~rır ı 

t oğlanı ile b er. bt>r tepsıleıın bn- Baklavncı Aehlul ustanın dükka- ]esinde eski Macar krollnrının ı;ara- kra l, her zaman : cıBudKıi TGrke ko- sır vardır . ..... ___ !.,,!.'~-=·=::~==~=-··~8~~~~~ ile bir bııkJav:ı cengi olmut- yı idi. Budin kalesi birçok muhnıın- mayalım alalım>) diye ça5an zor- (Arkalı var) 

ı 

. , 



izmir fuarı, ecnebi ziyaretcileri 
hayran bı rakti 

(Bqtaralı 1 inci sayfada) 
D evletin birçok müsaadat ve yar -
Clımlıırından istifade eden bu milli 
ınüesseselerin , binde bir işaret edi -
len milli bir hedefe birkaç kürek 
toprak ilavesinden kaçınmaları İz -
m irde naz:arı dikkati celbeylemi, -
t ir. 

Fuan ziyaret edenler, bilhassa 

F uarımızda Manisa vilayeti pay
yonu da güzeldir. Hataylılar her h'-' 
ri yarım kilodan fazla olan .. ftaU
lerile. Mersinliler nadide muzlarıle 
fuara hususiyet getirdiler. 

Fuarımız artık tamamen it adam
larının toplanarak büyUk anla~malar 
için müzakere yaptıkları bir iş si
tesi, hareketli bir iç ve dıt turizm 
merkezi, bol n eş' eli hayat yuvası ol-Clevlet pavyonlarında ehemmiyetle 

t evakkuf etmişlerdir. Sana~ i propa- mu~tur. 
A. Bilget candası yapan Almanya pavyonu 

J.yl hazırlanmıt ve takdir edilmiştir. 
ngiltere pavyonları, İngiltere im -

,Paralorluğunu pek canlı ve manalı 
b ir surette temsil etmektedir. 

Bu yıl ecnebi pavyonlar içinde 
b ize Hlmediğimiz huausiyetlerini geti 
renler Yugoslavlar, Macarlar ve 
karde~ lranlılardır. Mesela Yugos -
!avlıır kiiğıdcılıklarının gösterdi~i te
kanıiilü ve şişe sanayii. ev eşyası ve 

Şehir bandosu - Tak.slm bahçesin
de konserler veren Şehir bandosunun 
muhtelif semtlerde konser vermesi 
kıarorıa.,tır.ılmıştır. Bu suretle halk 
bandodan da'ha fazla Istifade etmiş 
olacaktır. 

aıhhi malzeme terakki hamlelerini Raıtid Rıza t iyatrosu 
güzel bir şekilde arzetmişlerdir. Ma· Bu akşam efiadiyede Şenyol aile 

(TIYATROLAR) 

carlar mobilya, ev sanayii madde - bahçesinde 

TamUlayar 
ve Şeffaf 

DO LMA 
KAlEMi 

ucu mükemmel 
emsalsizdir. 

ve 

Yazmasi kolay, hafifçe kag1d 
üstünde kayar ve yaz1 yazmaya bir 

zevk haline getirir. 
Elinize uygun 

siyecilerde daima 
olan bu kalem kırta
emrinize amadedir. 

lerile bize birçok şeyler satmak ım - B A B t B E T • y z E 

Idinma malik olduklarını isbat et - y ftksek Ziraat Enstitflsü V ete-
mi,lerdir. lranlılar ise İranda inki - E. SADt TEK tJyatro~ 
ııaf halinde bulunan kı.unaş sana - Bu gece Ca~al~lu Çiftesaraylar riner Fakültesi askeri kısmının 
yiinin ilk nümunelerini vermişler ve bahçesinde 

biıjm de yeti~tirdiğimiz bazı nıah- SUT KARDEŞLER kayd e kabul şartları• suliltı nasıl ihtimarola hazırladıkları- ..................... ...... ............ ............. V • 
nı ve dünyaya bir dost rekabetile Satilik 'Değirmen ı -Ankara Yuksek Zirant Enstitüsü veteriner Fakültesi Askeri kısmına 
aattıklarını anlatmışlardır. bu yıl sivil tam devreli 11.->elerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve 

Bu güzel. dostluk tezahürleri. 1- Ezinede kurulu 70 beygir kuvvetin_ olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartile talebe kabul edilecektir. İs -
ran pavyonunda Iran Şehinşahı Peh- de Gazocan motörü ile 5 valB 2 Pi - teklilerin aşı: ğıdakl ş::ıı tJ.nrı haiz olması Hl.zımdır: 
le\'1 Hazretlerile Atatürkün v~ Milli lançdster lav114 takımlan bfınko vesair A) - Türkiye Cilrnhurlyetı teb'asından bulunmak. 
~efin yanyana alınmı' fotoğraflarile takımları ile beraber. Talib olanlar B) - Yaşı 18-22 olmak C22 dahildi r .) 
~aha güzel ve karakteristik bir ma- nınhaliLnde görmesi, pazarlık için İs. C) - Beden teşekkülleri ve sıhhati orouda ve her iklimde fnnl hizmete 
na almıştır. tanbul Galata Necatibey cad. No: 109. müsa.id olmak <Dil rP.k§.keti olanlar alırunaz. ı 
.............. ..................... - . ................ ............. ........................................ D) - Tavır ve hareketi, ahl!kı ktı5ursuz ve seciyesi saila.tn olmak. 

EO 
V eni çtkan p•aklar 

N. Rıza Ahizkan 

Nr. 270376 

Nr. 270377 

Keman Ut, K anun, Tanbur 
GÖZLERİNDEN İÇDİ GÖNLÜM 

(:\lüzlk: Dr. Şükrü Şenozan) 
BAG I HÜSNÜN 

(Müzik: Kemal Emin) 
Nedlme Btrseıa 

Keman, Ut, Kanun, KIA.rinet, Da rbuk.a. 
A YŞEM ÇAPKIN BAKARSIN 

(::\Jüzlk : Zeki Duyplu) 
ÇILGINCA SEVERKEN 

Neva. Hicaz gazel 
Küçük 1\leli ha t 

Keman. Ut, Kanun, Klarlnet 

E) - Allesinin hiç bır fe!':a hal ve şöhrett olmamak. <Bunun için de 
za.bıtıa Te.sikası Jbraz etme.lc.) 

2 - İateklilerin müracaat istldala.nna şu vesikaları ba~lamaları lAzım_ 
dır ı 

Al - Nüfus cüzdanı veya mu.saddak sureti. 
B) - Sıhhatl haklcJnda tam te.,ekldlllü A3kert hastahane raporu ve aşı 

klitıdı. 

cı - Lise mezuniyet ve olgunluk şehadetn.a.me61 veya. tasdikli sureti. 
Dl - Okula olmdığı takdirde askert kanun, tl.i'T.Ilm ve talimatları kabul 

etti~ ho.kkında velisinın ve kendi.sinln noterlikten tMdikli taahhüd sene-
di. Talebe okuldan L11tlfa etmek Isterse okuica ta.hakkuk ettiTilecek ma.s. 
ranarı birden verir ve bu da taahhüd senedlne kaydedilir. 

E) - Sar'alı, uyurken gezen, sid.ikli, bayılma ve çırpınanaya miiptel~ 

olmadı#ı hakkında velilerinin noterlikten tasdlkli taaıhhüdnamesl. <Bu 
gibi hastalıklardan biri il~ okula glrme:ı.ıden evvel mallll oldukları sonra 
dan anla..,ılanlar okuldnn çıkarılır ve okul masranarı velilerine ödetlllr.) 

3 ...: Istekliler bulundukları rnahallerdekl askerlik 4ubelerine lstlda ı;e 
milracaat edecekler vr. şubelerince 2. inci maddede blldirUen evrakı ikmai 
ettikten sonra: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi 
Ac;kert Talebe Arnlrli~lne gönderilecektir. Mür~aat miiddeti Eylülün 25. ine 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat ta.bul edUrnez. 

4 - 0kula kayrd ve kabul, şa.harletnarne derecelerine ve müracaat sıra. 

L 
y 

Zafer 30 Ağuatoatadar. Milli Piyango da İzmir Fua· 
randa çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmit · 
tir. Türkiyenin her tarafında aatılağa çıkanbnıt olan bu 
fevkalide piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım b iletler (1) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vaaıtalardan biri olan hava kuvvetleri· 
mize a.arfedilecektir. 

80 Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalllde piyangonun planı 

fkramiyo 
lkramiye 
miktan lkramiye tutan 

adedi Lira Lira 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 2 ~DOO 
ı 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30. 00 

300 100 30.000 
3.000 lO 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 '60.000 
63.345 Yekun 360.000 Nr. 270378 YÜZ BIN SEÇME GÜZELDEN 

(1\lüzlk: Dramalı Basan ) 
GÖRDÜM GECE PARLAK YÜZONO 

sına göredlr. İstekli adedi tamam olunea kayıd işleri ka.panır ve 
kabul edUeniere miiracaat. ettikleri Askerlik Şubeleri ile teblfiaıt ya - '••••••••••••••••••••••••••" 

(1\lüzik : D'rarnah Hasan) 

Siyasal Bilgiler Okulu talebe kabul şartları 
f\ıyas:ıl Bilgller okuluna talebe kaydı Eyiulün ikincı günü He BirincL 

teşrinin üçüncü gi.inU arıısında yapılacaktır. Aşa~ıdaki şartları haiz cıanlar 
leyll veya nehıırl olarak miieSEeseye nlınırlar. 

a ıı Lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanlarını muvaffakiyetıe bltir. 
miş bulunmak. 

b Birinciteşrinin beşinci günü Ankarada okulu binasında. ve İstanbulda. 
yüksek dğretmen okulunda yapılacak olan müsabaka Imtihanında mu -
vaffak olmak. 

Talib olanların ileride mali, Idari, dlplaması şubelerden hangisine glmıek 
istedı~lni lılr ıstidada yazması ve bu istidaya lise dlplornalannı ve hüvtyet 
cuzdanını ve 6 tane 4, ~XG boyunda fotoğraf ve n.şı k!\ğıdmı ba~ıyarak Pa. 
2 rtesi "/e Perşembe günleri Ankarada Siyasal BUgiler ve İst.anbulda Yük_ 
s · Öğretmen okulu Mudfırlü~üntı müracaat eylemelerı lAzımdır. 

Iusab::ı.ka lm:ıhanının günlerini ve dersler! ö~enmek ve fazla malQ _ 
n ıt almalı: isttvenler yukarıda ndı geçen iki müessesenin Müdürlüğüne 

ı ıracant edebilirler. •4867» u7669• 

pılır. (7496) (690) 

Ceb _ kol ve masa 
saatlerı 

6 AY VADE 

Avizeler AI.:G 
l trmlan _ süptirgf'lcr l 

4- 6 AY VAO.~ 

Foto~raf 

makineleri 
6 AY VAJ)E 

Ra.vagazi ocakları 

kömür sobaları 

4 AY VADE 

AEG va.n.tilatörleıi 

ocaklaı';l. cezva·erı 

4 AY VADE 

Lüksor radyolan 
ve hediyelik elf:va 

O S M A N Ş A K A R ve Ş ki 1 Galata, "'Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Üniversite cad_ 

~ des! No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 3312 .cCJ•••~' 

1 İstanbul Belediyesi lı anları ı 
Belediye merkez lıl:ıası altındak. mahzende yap tırılacak inşaat ve tesıs:.~ 

kapalı zarf U..'!ulüe eksiltıneye konulmuştur. Keşif bedeli ~15 lira 87 ku. 
ruş ve ilk teminatı ;:14:;1 Ura 19 kuruştur. Mukavele, ek.siltme, bayındırlık 
işleri genel, husus\ ve !ennt şartnameleri, proje. ke,if hülftsaslle buna mü-• 1 • teterri diğer evrak ~31 kurıış mukabUlnde Fen 4lerJ Müdürlü~ünden verl-

Beledıye Sular daresınden : ıecekılr. İhale 26/ 8/ 940 P:ı.zartesi saat 15 de Datmt Encürnende yapılacak. 
İdaremiz içln kapalı znrfla eksutrne ile , 6,. metre boyunda dip kutru 12211 tır. Tallbler;tn ilk tem~na.t ;o;.~tı.kbu~. veya mektubları , ihale tnrihi:lden 8 gün 

üst kısmı ul8D c/ m olmak üzere •250 telefon direği alınacaktır. Direkler evvel Fen Işleri Müdurluoune muracaatıa alacakları :fennt ehlıyet ve 940 
çam ağacından olacaktır. Ekslltmeye• girmek ıstiyenler Jdaremlzln Tak _ yılına aid Ticaret Odası ve~ikalnrile 2490 numaralı " k~nunun tarifatı çev_ 
sirnde Sıraservilerdekl merkezinde Levazırn servisine rnüracaatla şartna _ resinde haz.ırlıyacakln:ı te~ıır mektublarını ihale gunu saat 14 de kadar 
meyi alabilirler. Daimi Enclımene vermelerı lf\ıımdır. (6987l 
Kapalı zarna verllecek teklifierin 9/ 9/ 940 Pazartesi günü saat .ıo. a ka_ ~ 

dar Müdürlüfe verilmesi IAzundır. Bu saatten sonra verilecek teklifler ka_ 23 /8/ 940 tarihine rnüsadif Cuma gününden itibaren Beyoğlu cihetiııden 
bul edilmez. c771h gelen otobüslerln Şl.şhane mevkiinden itibaren Yolcuzade İskender cadde 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
ı - Zabıta memurları için satın alınacak azı 13800, çoınt 14500 metre gri 

r enk kışlık elbıselik kumaşın 31.7.940 tarihinde yapılan münakasasmda tek. 
l if edilen fiat haddi lAyık görülmemiş oldukundan 2.9.94.0 tarihine müsadlt 
Pazartesi günü sııat ı~ te yeniden Itapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. 

2 - Beher metresine 550 kurıu: fiat tahmin edilen kuma.şın nUmunesini 
gormek ve §llrtnamesini almak lstiyenlerin Umum Müdürlük Satınalma Ko
m isyonuna muracaatları. 

3 - l\tünakasaya gi rrnek istiyenlertn 5982 liralık muvakkat teminat mak_ 
b uz veya banka mektubunu 24!i0 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı 
belgelerle birlikte :nünakasa günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri. 

c7234o ~4521» 

Edirne Belediye Ri yasetinden: 
Beledıyem izin 2GO !Ira ay;ık!ı mühendislii:ti münhal bulunduğundan talib

lerin vl'.):ııki ile b ;rlıkte Edirne Belediye Riyasetine müracaat eylemeleri 
il~n olunur. •7516 .. 

sini takiben Azapkapı ve Tersane caddelerinden geçerek Karaköye gele _ 
cekleri HAn olunur. (7718) 

, . Ekskaı•atör Operatöril Ara:ıyor ) 
lllToka t'da J<nzova Sultıması inşaatında muteabhid Ömer Urcan 
'- • ad rer-ine derhal mOraesat edilmesi. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Yüksek Zlrant. En.o•tltü.sü orman, zira:.ı.t, veter iner fakültelerinde talebe 

kayıd ve kabuliı~e 1'5 /A~ustos/1940 tarihinden itibaren başlanacak ve 20 
!.ylül 1940 günü ak.şamıruı. kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl knbuı edUecek talebeler biyoloji, flzl.k, kimya, cebir, Türkçe 
t~hrir ve yabancı dilden ~rFrnnsızca, İngilizce, Almanca dillerden b iri. bir 
seçim 1mtihanınn tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtlhanı Ankara ve İstanbulda ı. 2 , 3, Teşrlnievveı 940 gün. 
lerinde yapıl~aktır. 

3 - Enstitilmüz fakültelerine yazılma.k ıstiyenler knyıd ve kabul ı;artla-
r•nı Enstitü ı~kt<irlü~ ile vUayet ziraat, orman, veteriner müdürlüklerin-

Sııltanaıimed 5-incJ Sulh Hııkult HnldmliğindC'D: den tedarik edP..bllirler. 
94'1 ı '7 Ten•ke 4 - Se~m lmtlho.nı Ank!ı.rada Yüksek Ziraat Ensutiısünde yapılacaktır. 
Akı.. .-ay Mesıhp şa rnuhalle.<ıinde Ahçıhane sokağında eski 13 yeni S5. Istanbulda lrntihanın olaca~ı yer Zirnnıt, Orman, Veteriner müdürlüklerlne 

No lu ırsa s:ıhıblerinden olup 816/ 325 tarihinde öldüg-ü bildirilen Hüse- müracaat edilerek öğrenUecektir. 
y n k ı ve Abdıp:ış::ı. karısı Fatınanın mirasçılarının işbu i1ô.n tnrihinden 5 _ Sıhhat raporu niiınWlesl enstitü ve vilayetler ziraat, onnan veteri. 
tib ıre 1 3.ay ıcınde Sıtlt:ın:ıh'l'll'dde Tap u Dairesi aıt katın<lalri mahkeme- ner rnüdiirlüklerınden tedarik edilir. 

e m ıro.caatları lüzum ı ılan olunur. (7674.> Başka rapor kabul edilmez c7169, •4493• 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 IKRAMlYELER 1 

T. iş. BANKASI ı aded 2000 Uralık - 2000.- Uıl 
3 • 1000 • - 1000.- • 
8 • 600 • - aooo..- • 12 • 250 • - aooo..- • 

1940 Küçük 40 • 100 • - 4000.- • 
'15 • CiO • - 1750.- • 

Cari Hesaplar 
210 • ~ • - 6.250.- • 

Kqldelw: ı şu.,, ı llal"ıı 

IKRAMIYE PLANI ı Afw;&os, ı İkiucl~ruı ~ • 
lerwde yapı11r. 

···························-············································································· 
Son Posta M:ıtbaası: Nc1riyat Müd ürü : Selim Hagıp Emeç 

SAHtBLEld ı S. A. Ekrem 


