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Her Yerde 5 Kuruı 
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T ıh fakültesi bu yıl 1 

derslerine bir ay 
evvelbaşlıyacak 

Molotof' un 
TUrkiyeye 
dair sözleri 
Sovyatler 
nisan başmda bizi 
protesto etmltler 

LOZAN ve 
iSMET PAŞA 

Bu çok milhim ;yaummn 
onuncusunu teokU eda 

Konferans 
bir ayda ne 
kadar iş gördü? 

llevzuunu bugt1n ü çQnel 
aa,y(aml2da okuyunuz. 

Topraklarımız dan 
gelen bir tayyara 
Batum petrol tasfi
yehaneleri uzerin-

de uçmuş 
Sovyet Yüksek Şôm

.. dün toplandı 
Jıloako9a, ı (a.a.) - Basttn 

ı.lledtn IJODl'a .atı• de SoVyet 
Y1lkaek ffttaa böytlk Kremlin 
-.raymda açıılmıp. Yllkeek 
fQranm Wf'8I& birind meaffal 
toplamllllbr. Alağı.da 1Ulh 11»

aelelerl ihtift etmekte Ola J'Ufloo 

ume okumnlJlbu': 
1 - Harici pnUHb haJr\ında 

8taltı\ 

tin bazı nevi teuhÖTatım nAlq 
bir gekiJde tenvir etmektedir 

.BUAhara ve Tür.kiyedeki Fraa 
88. bt1ytlk elçisi MaMigli targ • 
tmdaıı verihrıif otan izahat dl> 
kDmanJann bu mtııneyytz v• 
lan ltibariyle hiç 'MI' ~klik 

gethuııemi§tiı. 

Bu mtinaaebetltı hükfımeüa 

gayrikabili kabul addettiği bir 
ftk'a dola-,.lyJe daha POfA 
niBan bkiayethıde Tttrkiye ..,. 
dinca teşebbt1sa.tta bu1unımlt 
olduğumusu söylemek meeburi
,etlndeyim. 

Vak'a fU idl~ 

Geçesı nisan zarfında Tttrk ~ 
raziahwJen gelen bir tayyare bif 
p petrol tasfzyehaoolerini mull 
t.M buhman B&tum mmtakaıa 
tlzıerinda uçmuştu. TUrkiye evr
Yell maıeleyl kendi arazisi üze
rinden g6ya hiç bir tayyarenia 
cb3an pkınamış olduğu §eklin
de g6eter:mll ~ fakat bllAhan 
bu nevi uçuşlar hakkında istik· 
balen tedbhieJ' a]Qc>,.ağmı dsı vt.. 
detmtett. 

DökO:manların Almaııyada in.
ttpımdan 8001"<4 nasıl bir ta~ 
yarenin menuu bab8o1duğu go
rülmekte w blmıetlce Türkiye 
htudbneti nemtnde yaptığımız 
~ tnmamıyle muhik 
olduğu tebarüz etmektedir 

Konya mıntakasında z· 
rai faaliyet tamamen 
· makineleştirilecek 

Kony11, l (a.a.) - Şebrtmtzde bu
lunnlAkta olan zar.at Vekili Erekon 
pzetesine IU ~ bulunmuttur: 

cKonyada 7aptatım seyahatten 80ll 

derece memnumım. X67Hllerle temas 
beni bUhaAa wftnıllnll ft burada 
alınacak arat WbirJeriD caba& 1e-

mere veıeceji GaııldtDl artırdı. Yeni 
x o ...... :ucux ...... 

-- ------Ankara 1 (a.a.) -Türkiye 1ş .Ban- İ J •
1
. ) . • ttik} • Akd 

aetirilen zırant makıııelermııı Konya 
Yillyetinde az zamıuıda ycı tutaca
tına ve yayılacatında hıç şuphl etmı
~rwn. Tohum ve hayvan ııılıthı hak
kında y kında bır ÇQk tcdbırler nla
~z. Bdh.\ssa bh ısl.ıh ıstaııyoıua 

cacalız. Bundan başka kombınalaı m 
idaresi için tefkilAt ve 1etılsat vucu<t. 
aetireccğiz. Konyııd: y:ıp.ı(;:ıJıınıa 
zırat l8lahat arasında hayvan yt'mlc
rine de ;,er verllecektiı ıstunlak ıti, 
ilzerinde çalışbiımız hır mevzudur. 
Yarma ruıhıyesinde köylulerle yaptı
lım luınuşmalarda onların ne kadar 
~sek kavrayJflı derın '7.ışlı olduk
lannı ııördüm. Makınclu ın faydala
nnı ne kadar veçiz olar.ık anlatıyor
lardı. Bu işlerle bernb<'r Konynda 
bnşlanac:ık olan tohum ve hayvan 
ulahı işlerinin kıymeUı vnUnlzin hı
maye ve 1dareleri albndn miıteha ıs 

arkadalŞhınmm himmetleri ik az 1.a
manda bqanlacatından emiuını > 

kasının kumbaralı ve kumbarnsız hracahmız ngı ız enn temın e en e-
köçilk tasarruf besabları ara.,ıncla • ki• d akı d • •f d d ekti 
tertib eyledJli ikramiye ı>lAnının A- nız na ıyatın an y n a ısti a e e ec r 
lmto& kefidesl bugun banka umumi 1 
merkezinde ve noter huzurunda ya
pılmıştır. Bu k~dede kendilerine ık
ram]7e ısabet eden talihlilerinin isun
lerini, hesab açtıklan mcrkeı.lenni 

1 
ve hıesab numaralarıru bildiriyoruz: 

ı.ooo lirahk ikramiye, Usködar'da 
'128 hessıb numarah Bıu'an Yeglne"ye I 
isabet ebniftir. 600 er lira kazananlar r 
Pabri, 27802 (Ankara), Baha 2890

1 
(Bunıa,. 250 fer' lira kazananlar, Ne-
dim "'183 (Bursa), Uhan 5893 (1z-ı • 
mir), .Ahmed 7Wl9 (İstanbul). ıoo er 1 nracat mevsimine giriyo-
lira lcwmanlar, Hilımıi 26556 (Anka- ruz. Bu me\'Simde bır 
ra), Şami 1536 (Balıkesir), Nes.ıme çok ıhracat mallarımız Avrupa-
479 (.mdtrne), Jfedlm 1148 (Malatya), 
ŞiDlli .ee (Tralnon), Cemile 1590 daki harb hali yiizünden zarar 
(K.adlkn.v), ADa 71200 ctı::tanbul), görebılir. Hele Akdeı11.7, yolwıun 
h1epan 31799 (~u), Müzeyyen kapalı bulunuşu bızı mi;skülAta 
4833 Cbmfr), ~· 19879 (b.mlr). u~. :.tal:.,liı. Berel<tt kı bu yolun 
Darıdan baPa muhteJtf ıubelerdekt yr..kruu~ açılac~iına aıd tahnnn 

on bet ~ baaba sahibıne 50 tel' 
:ara '.c ~ da 2s zer lirftlık lennuz doğn; çıknuştır. Oç 
~r ilabel etmiştir 

Vl 
c: 
o 
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lt.al.\'&D filosunun ve adalannm 
&l'8ltlll0an İngilizlerm tt-.ıuin 

ett4,"1 ticaret bftJe yolu 

Bir avukat 
hakkında kanuni 
takibat yapıldı 
Türk adliyesinin şerefini 

haleldar eden avukat 
işinden mened"ld 

tstnnbul barOl!u dis.iplin meclisi 
Galat.ıcı. Yd u hanında yazıhanesi 
bulurı:ıı ıst. bul lınrosu avuk:ıUarm
dan Kiımı N!ı:.nm hnkk:ında tah' ,nı 
8('mtştır Kfun, N. •ım ~'lk""ırıdak) 
1eblukntın sebebı, muvckkıllerınt1 ı.... 

(Sonu 3 Unçl a..yfada) 





YENl SABAH 

wamıınıınmnl1JUIUIDlmmmmııı1UUU1mmıııın•nıııınımınıuımnımnmımm~1' J a 0 yan ı 

• lb@8&~. :~E. 
! ueni pua eti 

~· ~ (B~f tarafı 1 lncJ ~yfadıı) 
~ {Uaı tnrofı 1 ~nel aayfedı) 1.ngiltercyc tayyare bonzlni lh-

·eri kanın 
bir kararı 

E@ lmparatotiuk umumı kararglihı- · raç edip etmiy~int bilmediği-
~ nın ahiren vardıkları tam anlaş- . -

1 
· ti 

~ .. nı soy cmış r. 
~ ma., ya. işaı·ot ederek şaylo de? Amerikalılara d bulunan 

ISM 
Konferans bir ay a ~ mcktedir: şirketlere birleşik Amcrikadan 

~ Japonya, tarihinde lmydl'tme? benzin almağa devam etmek mü
~ diği bUyük bir imtfüan karınsın- saadesini vermekle, hükfımct., 
~ dadır. Dünyanın Rakımlmar.ıı ım- ' tayyareleri Portekiz ve Pasifi
~ 1 kansız tcmayüllcrinı .a~atı~rJt- ğin sair hava yollan U~inde l~ıpal 22 Ma 

İkincı Lozn.n konfcran
, sının konııteıC{-1 ilç günden-

be.i ıçtt.nıa etmiyorlar· ev-veun ' 
le gt.tn P~. dün frenk-
h l'lrı lalili, bugun ise gene 
~ göril.~mcl r günii 

h Akfianıa. kad.nr sairin bir 
•wa içinde g n konf crans 

lllUltitı g;eco onn doğru. t 111.i Ycnı nvayet! rle, geue 
• y ~ ~nb, mcr:Udlvcr, ~ 

CUU dıl.k t Lir m!Ll17.nm ol
~!l b lndı. H vadis kıtr 

lnda bu·birfonne pek 
ııoku.ıı 

nıyan g tccilcr, bu 
a~. Lo np ın içindo 
g~ h"rbirleriyle h şirtıı> 
~l" 0hnuş vazıyettc) dllCT. 

ın JQnu tamirat hakkında 
llrü. fı ·l r ta.rafından tek· 
k E:(jjtcn ) eni formüld<"n, 
l!ni Veııizeıo un bugfuı.kli 

. ~ n en, kimi oCll ı'al 
ın Sir Romhold ıle bu 

g\JC bcııı.ber yemek ye,. 
~~ tlde.n, kimı de cıd~ 
d 

1 Uı le h:ı.rb tcblıkcsın • 
l'tl. bazııa.n · ruh yel on 
~ Yit-mı güne kud:ır sul
Utı bır emri vaki oluveıw.c

~ııct n balı: dij orl..ır. Bu 
adar· ııd fikir ve J.ı.n::ıatıer 
~d hakıkatı n l bul
tna.lı, 

Butun bu havadisler ,. ·t-?n • 
ıJ Yorın 'bı, n dnkılrn.-
1_. Abnadaıı bı"P d Merıç 
~csı> ... :~· 
tl -~llnün atılmam hava.-

1 &c.-lmez mı ? .:lt köprü atılnıa.011 hii.di
~ buradakı bedbin ga

teeuert "nasıl., dcmci:"C \1 ... b 

e tııkbınleri ise biraz dil· 
~fih_ - • ak 
ı ""lln '" , vkctti. Dmı · 
tıg: V z l hır Bvl yu-o 
d. lr •hracı b:ıJonu sa.\ ur
b ll. 'B ı akşam ıse Atlııa, 
~/r ko runün atılnrn oldu
l llııu hatx:r vcriyoı ve buu 
llt"t Rôı-eıı bazı gayreU.~ 
:~lccıler lngiliz filosu -
k l!:t d Şark sularımı ha.rc
o~t ettt6i veya etm k ıiYRre 
b· t~unu ilt>ı j suı-erel= btls-
ulun ı.. _.,_. . .. .. • .. _ 

~· •.J\XluUı goru!l.tYOl'LCU • 

b·•t l.ı.ıgiliz gazctooisı, gıırib 
•ı- Gafiycu"': 

llı - Mutt fikler sulh ıste
'rurıa..r ! diyordu. 
~ ~ı tıı" .. dı}e soıdugıırn 

an. 
ita - "ÇunkU Sevr muah lo-

tı'ı~ıı den ilerinde hıç biı· 
il ~ kalınıyor, halbukı Yu
d~ıle.r orduL-ınrun ısl.-ıh c
oıd ıgınct<>n ve hnrbc hazır 
ıilt.ı.ııtıo.ııııdan balı edıyor-
1~ BınaenalC"yh müttcfik-
1\fl. ~ııe Yuna.nistanın sırtı· 
n bıııet"ek iltinci hır sefN"e 
~~"il çıkmak ıstemesinler? 
~~n Yunanlılnnn bir 
\1 Yııu bulub buradan • 
~~:üt İstedikleri anlaşılı-
oı ı •. 

ıı11; • "!Uttefikler de Yuna-
di lı.uıı her suretle tcşvık &

f!\-Yorıar. Binaenaleyh ben-

~:11 ~~yet dahilinde harb 
eli. abıiı ictinab bir haJde-

ı. 

10 
Konferansın ilk safhası 

Uç meseleden dolayı inlntaa. 
uğramıştı: 

L - İktısadi maddelerin 
ta.lik4 

alıedenamenin bütUn iktısa-- ~ ı lığımız ve dcvlctm mıllı mnda- sefer yapmakta olan Aırways 
di maddclcnnın Y nıdcn mU- ~ 1 faa ıçin bünyesini milkcmı~c>l panamerikn.n hava S"yrii.c;cfer 
zakcrcsine de muvafakat ot- f:: bır hale getirmcğo çnlışnınkugı- şirketiyle teşrikı mesai edecek 
tiler. ~~, mız lmtiycn lfizımdır. tir. lştc bir ay evvel koııfe- c. c 

f3 Beyanname, Japonva ana po- -· --.. 1 y taz. rans toplandığı zaman bu - • 'b' · 'za.h ~ 2 - Tur~ - unan =-==ı litikasının şu üç prcnsı ını ı İngı"l1"zler bı"r Yunan l · \'azıyct kn.rşısmdn bulunul- ı: 
-minai mesc ese ~ - etmektedir: , • • d 1 

3 - Türkiyede ecnebilo- ın ttaydı 1-Daha büyük bir doğu As- gemISiDI bahr l ar ru Bir ayda ~unlar yapıldı: · · f d ) 
rtn mammiyctine taall ' &- vasında ''eni bir nizamın tcs. 1

0

Sl. (Baş tarafı t ncı say a a Mualıedenin slyns'i faslın- .J .J h l · r 
den beyanat. da Türk mukabı! teklifleri _ Bu. bir dilnya barışının tesısınc Alınan ~en ilnrl ko~n ar ıınol 

Unutulmrunalıd1r ki İsmet doğru ilk adım olacakbr. hı:wrlanıyor 
ihli tc nin taalli'ık ettiği 14 

madde- k Ncvyork, ı (a..n ) - Sa.n Jo-, P.ı.şa:run 4 şubn.t tn.r Z· den 9 u hakkında tnm bit 2 _ Çin işiııin halli ve u:r,n -
dik] U tcd

kil edi ı tte san se . Costa Rtca'dan Ncvyorlr 1'i- ı keresi m c • itilfı.f husule geldi. tan beynelmilel vnz ye -
lccek olursa dalın sair nok- Mütebaki mnddelerden sasyonel dcğisil,lildcı· deJllil] et· me gazete ınc çekılcn bn tcl-
talar hakkında da ınüznk&- ~ criçin Talveg hattı mesel~ f1 mck suretile millet mukaddem- grafta harbın bıda~ tind bert 
re icrasına lüzum olduğu n.- E--~ tmın ıslahı. Bu dc;t·lkl kl r da- Puntarcnus'dJ. denurlı bulunan 

si, Merkeb adaları, Mcis do.- t:: ğu A auasında Wcsscr isnundeki J\lı va • şilmr urctte anlaşılır. 81 mcselclcıi ayıı. bir sınıf :: ~ ha bliyilk bir do ,rı.Q, 
Mutt~!':klerııı 31 kanunu- == yem bır nizamın ıhd mn doğru p ırunun mt"San l)leJ ~ den z~ -o..ı teşkil ederler. E~ h ta b ı o S'""'ı ı.-...:'-ıyle teklif ettikleri ~- ilk adımdır. çılmak üzere azır ı · :ı u -

<W.l ı.a.nu Bunların sureti kat'iyede lm ı IXlu 
'>roJ·e rnucibince Turkiye f 3 _ Dahili idarenın yemi tı- dufru bıldtr e 
r Jınlle.ri tar<lf eynın ımıva a - ııA *-

1 
-~• "' .ı; •··- l.! t&ülcinı huklimct.i sulhu kn.lıul et- f j rilnıcsı keyfiyeti devletin mı ı wgi tc'"'' ... ııu1. ....-

katiyle miızakc:re esııamnda L; •- hallı v r medmı ev\ el ikinci derecede · ~~-:::- müdafa hüny~nm e. "Slnı v:fT 1 u· 1 
haıZl ehemmiyet olan ve kıl cttığı <.'ib,.tlc. m"".ıkur ~ O\.: munhedenamcnin mütcbakı A d hilt J n~ru, ı a.a. - ~Jt.-t.tc d 

lusımlannın halline talilr e- ı d ··"-bınn· :ı.a dd.ha az ilıtilfıf tcvlid e- ycnileBrue unları ihtıvo. P.t:l~.cc c.-
1 

L usunn , L n rn muıııı. • 
• dilmiştir. SW'iye ve Irak hu· ~ po..r n almış oldu~'1.1 bır m :ubda d ıı bu noJ.."ta1ar h::ıklunda dudlnrına tanllfık ed~ 3 ~-:; tir. Teı:bıye usulle inm v 
ıt ·tr husule gelmek icab &- = liı.nıcntonun ıslahı, ilrtı ıdi .JO İngıltcrcıım .;ık u zarıf pffiJlan 

'mcü madde ile Türkiyenin r · d lan b' k 
derdi l §§ harici politikaların yenı 11nya. o r k tanınmış '> n <:.o 

lskenderun ve Antakya Ü· s ünl.;ı. hh . ·rl ruı son aylar ı rfu da lıı-1 __ _. t.nnhind Türltiye vaz:iyP~ın" ıntibakı, g ur. 1 • 11

n.t'- zerindeki haklan.na ve Faa § · dt T ıtc--nin renubı n•j.ın Ob rde -llu. ı·u· mctı müttcfıl,lcrin 31 yadar 'çııı milletin • C'O - "-
• ve Tn>.blusgarb tebaa.tarının f-:: d b!ln n ,.... n l,adar h: kikı tıhkümlnr kanunusanı tanhli munho- r di~in' kıf yet c (' l • nt 

TUrlriyedcki vaziyctınc ta- ~ nuni m llPte VE' 1~ nunu t b lın gclmış oltlı.q; ınu y<!Zlllak-J'TOJ me mukı.bıl tek- allfık eden 16 ıncı v•• 27 ın· Ei 

lıflennı beyan cttigı z mnn cı mnddel(>I'lll şekli le u ı el- ~ le v ıhhı bır suı e ) ~ dır. 
rn:: .. k he , ti murahhasa.<n· k nı teının e k bir tngilt.uroye ymı h\.{'Urutu:ı 
uu fın miızakerededir. · t Londra. l (a..a..) _Bu sabah nın yalnız 1 şubat tarilımde her halde kati' metin tanzım. kat1 ıplrosı. 
sarahaten mualıededen ha- edilmek üzeredir. ~ Prens Konoye, bu prugramı t"rlcendcn lngfltcccnuı <'cnubu 
nç bırakılmak ısteıulen nıe- • ..:ı: b = t.efsir edeı k, hükfun t n ylıkm:k arkisind btr mahal ·m,..~ 
vad hık kında dcgiJ, hıç de-- "= Ma:lı mevada g=ınoo wı- ~- kumanda heyetilc sıkı bır ımret,. gın bomba.lan attlmınt.ır. .uı an-

la.r üç losımdır: ~ te 1.!ibirlt0-01 yapaca"'"m ha.ııııı; C'.U zayiat yoktur Aynı mınta • ğilse esas itibarıyle ıtilaf e- 'l o' 
dılmış olo.n daha mı.ır siynr 1-Osmanlı düyuwı wnu- fj~ ettinniştır. • run diğer bır mahallind ya-

nı.iyesi M ts kn fa, ...... 1 d;..n;".,. bomba tılmış ol-st. mali ve arzi hır takım ' E3 Haricıye nazırı a uo .,,, · • ... ~-
nte8"'lcleroe de mllzakt-rata 2 - Tamirat, § · ponya.ıun, L01parat.o1luk yolunun duğu hald"' bunların yahuz hır 
gırışnıek ıst.ediği anlaşılmış· - Mcvadı miltcn~vvıa . ~ tnyiıuni, keııwsi içlıı bır vw-..ı.f~ tlı.nc..qi hafıf h yaımı tir. 
tı. Harbden e\'vclki O man- ~ _: telakki ttiğini matbusı. bfy Dlğer bombalar nrlo.rda paUn-

Fıllı!lkikn Türl- muk bil lı düyunu umumiyesıruu e- § etmiştir. Öğlcd n so ra mmkO.r Ull.jtır. lruınnca ı.a.yı t yok · 
teklıfl n 28 siyasi mRdd nin nevi taksitlerini doğı1, ,_.. - r=a nazır, ar~ J .... u .. u.ı. ""1'........ u = J nrın'-'""'n artıJc uzlı: ~ ........ onc-m"" ta.vvar l..'t'l gorül-
ı t üne, 25 mali roa.dd ıın kat itibaıi oormayesnu tak- § ma poltlkasıuı herkes ıçb rerk memiş ve h va müdn.ı topları 
23 üne, umuru sıhhiyey aıd aım etmek üzere şubat rn·- ~ etmiş olduğunu ve badema. ken.- f 1hyete geçmı.ımt.Ştu 
5 maddPnın 3 üne, 9 wnumt fında ittihaz edılen mr..LT § disile teşriki mesaı etmek tst& Amerilm.<buı 1810 yyare 
maddenin 7 sin tnallük edı- mucibince bütün bu 1rt11ci § miyenl nn rtık ellerini Lkmıy İıı!,rilte~y.- gf'll~or .

1 \,•ordu. tktısadi faslın ook- faslı yeniden gözden ge İl'- ~ cnğını da beyan eylemlştır Londra, 1 (..ı. J ngı tere 
= M ~~ k d"""ı·.-...·:r lct h""abına Anıt.:ryıkada U1{t3. cdıl-mıl 45 maddosi do munlıo - mek icab ediyordu. Bu u- f:==_~_- aw:ıuo n """ 9'-' .,., 

d nin akdinden eouro mli- run vn.zıfe muvaff kıy••tlc F-='i Japonya., Iançu ıl v~ e bit ·- ~ k Çln il m kt olan tıı.yy l rJen muh-
zakere edilmek Uzcı '" uti- yapılmıştır. ~- birlikre o yasın a uy ı 

1 
r:- d ğu As d b k tRlif tipde 1810 ırun rıf}aSt -

= k f h böl t uıek üzercdu·. İngılız tayyare :ve lnlik olunuyordu. ~.örü· Tamirat bahsine gelın :c: gg bir müştere re a ge.<u t)ll:.-; ha. 
• E::: B 1 k tı ubaylDrı bu tayyarelenn mcr lüyor ki asıl muahooonruıı&- Tiırldyenin, Yunaııistanill.uı ~ edecektir. u mcnı e e eruı 

' - """"" k·ı edecekle mez- esız yapılacak uçuşlarla na.kh-nin L60 mti.ddcsindeu 92 si :...+,,,:ı:M tamirat mesel~ıııin 8 sas deste teş 1 rı 
...,...._~. ~ deni · böl Cl3 le nı temin için Terre • Newv"'c ha.-mitzakeı eye ihtiyaç gostcn- komitede müzal.ere edllmek § kur cenub zı 0 • ı 

'··-·~-- d ~ı.ı. § Fı·ans~ Hindiçinisi ve Felcruank reket etmişlerdir yor, diğer \.cl.ld.l~ a yrı- wn ise heyeti mur.w.uı openlaag geRe OOmbanluuaa 
ca üç madde tcldıf luıuı - lar ara.qında husuaJ bir U· ~ Bindu~inisi d8!~ bulunaca.ktır: edildi 

yordu rette görü 'ilmcsi daha mU- i Fransız bilyUk elçisinin: . tokbolnı. 1 (a..a., - İsveç 
Boğazlar ve Trakya hu- cuısıb olacağı dilşUnUlm~ ziyaretleri t.e.lgra.f ajansı. temmuz g -

dudla.n mukav l"'o melen ve baş nmrahhaalar a:rnsın- ) Fra.rw 
1 

Kopenhag w ~ trupun 
bu son nıuakeveJe.namcye da hır kaç defa mUn.a. § Ankara, 1 (a.a. - ız iuıcü defa olıı.ra.k bombardı -
l·'~ve edı·ı n mi.lhim bir mad- >luıımu0tur. ~1 büyük elçisi Mnssigl.i ~ugun. M3.t bild" 
uı "' ~ 10.30 da B. M. Meclım Rcıst b- nıa.n edilmiş oldngunu ır-

de müstesna olmak liY,ere Mesclc halfodilmenuş ol- ~ d:.Uhaltk Rcndayı vo 
88 

t t rle mektodır. Bombaıı:lınıan takri -
alil.hal· ifa edilmektedir Ni- nıak.la beraber yapılruı te- ~ de Başvekil Doktor Refık Say- b..~ bir saat surnıti-ıtrır. Çok 
hayet ticaret mukavelena • rakki mevzuu müzakere ~ damı ziyaret etmistir. (Jiddetli infilaklar İsvl"Ç salıılle-
mesinin 20 maddesinden 17 • içuı kabul edilen usulün ko· !'Si k d 1 rindeki bina.lan ea.rHmıştır. 
si ve ecnebilere taalluk eden nılte içümamda re9Illi ve ~ Bir avukat ha kın aı -o---

nıukavl'leno.rnenin 26 mad- leni müzakereden ziyade 1 kanuni takibat yapıldı Tıb Fakültesi bu yıl 
dı>sindcn 20 si için tadilat muvaffakıyet verdiğini Ü· fil (B•ı tarafı 1 inci uyfad ) • b• 
taklif cdilmisti. Mi.ittefikle- mid ettirebilir. ~ u ıwbkemoler ve kalemi Lfo Uyt.1.6• derslerıne ır ay ev-
rin 5 fıkrasından 3 ü de ta- Mütenevvi mali maddelere ~ tu[:unu söylemek. bir takım kanurısı.ı.ı: ve} başhyacak 
dil olunmuştu. gelince, bunları teşkil eden ~ muameleler ifa etmek ve çıkmaı: •iıı-

MUttefik hiikumetler hüs iki mesele, Türkiyeden a~Tl- E valıırı çıkarırmı. gıbı keı:dlslne r 

nüniyetlcnni göstermek üze- lan devletlerdeki hazinei İi ru vermek, olaeüg• ovultatıık Uı:Te-
re evvelce ittifak edilm~ o- h lAk• 1 1 4 ."~b 1 1 

tinııı bu- kısmını hakırnll'ı v N ·-

assa em a ıy e S...u.ı u , ğlnl söylemek suretll!' Tı.ıı k adlı -
lan arazi mceeleleri. hakkın- hükumeti tarafından akd(."- iiii sinin şeref ve baysıyelinc tttn\ftiz t-

( Baı tarafı 1 lncl nyfada) 

kında ızahat vermiştir. 

v~-kil, şehrimizde hır müdd t 
:ı.lacak. ınaanf me l"n hak· 

daki esaslı tadilatı icab ede- dilen malt itiliflar meselesi- eıı mak v.e avukaUığı gyrı meşru ıt!tl-
cck teklif - mlisU!sna ol· dir .ki bunu da elyevm müte- ~ faaller ısUhsali ıçın m:ıhk 11 l ıin v \r~_jV<'t mili kül olmakla mak üzere büfiin bu muka- haseısla.r müzakere etmek • ~ sıhılı&rı suretinde istimalle avuk.:ıtlık 
bil Tür. k teklifatı hakkında = şeref ve n ımusuııu ihHU etlığı Iddia-lıq l', heııUz ortada bir tedir. ~ ııuhr. Baro dısıplm mccli imn tah • 

kında bazı tedkıkat yapacaktır 

Diin kcı1dısiyl~ gorıl~n bır 

nıuhnnirimize H&;ruı Ali Yticcl 
şu beyanatta bulwınıu.ştw : tı.ı ti>. arif inde olduğumu- mil7.akereye giıişmeği knbul Konferansıa vasıl oldu- § katı henüz ııctıcclenmemi tıı. Anc k, 

"w ~tQ?'(>n kat'i bir vnzi- ettiler. Meselede en ziyade gu- en kuvvetli neticclorden s tahkikat ncbcesındc bu h:ııı, rln. u-
,,"~ 'I allkadar olan Fransa hükfi- bin- iktısad milteh88SIS _ ~ butu takduinde kendi ruo nı~ ,t ıı 
1" Qkt.ur. Eğer bazı kı· . . E§ ,.ıkrılmnsı icab edcceği.ndc.-n, dı pl n " ak metinin teşebbüsü üzerm ·~·•~·- cl E ,,. hı.ı ırtııa.n duyul ırsa ları arasında. vu.1uut g en ~ ml'Clısi, avukatlık ı.anununun 103 n 

l}\ "daıı da fazla telii.şa dÜŞ• milttefikler en ziyade mti • itiliift.ır. 72den107 ye kndar S <"U m.:ıdde.sı hukmUnt' göre KA 
1 ta~ ttıahal yokttır. Bir naka.şayı mucib olan ıktı· olan maddeler Uzerinde ta- ES zımm, talık.katın sonuna kad vu-

~ ltlt ;;; . o-.:ıi meselelerden birinin, mamen n.nln ..... lmıstır. h...ı.-. 1 kathktnn menine ve uhd ndt'kt j -İdd ırnatom verdi6,m .,BU .. LU9' -~ .ıt1.w bl ·nı h kuk 
lU rı.ı ~ni mlittefikin tebaası ve- vnlurm - daıva sahi crı. n u u-~ r, bu gibi havadis- .1 ·-· l . sa.di meselelerde asıl mua- il nun ziyan ugromaması ıcl.n - a\'U. t 

h ıı koııferans muhitini :z&- Ya Hlfzen Osmanlı şirket erı. hodeniıı 94 ilA 100 ün.eti mad J...eon 7Jver ve Baki Kıvıme' ıh vat .... -

llln~. karşı taraf elini ko- tarafından harbden evvel deleri kalıyor ki bunların su- 1 sıne karar vermiştir. 
~~ .. ba •la.Yarak her halde TUrkiyede istihsal edilmiş reti kat'iyede-haW TUrk hll- 1 Ziraat bankası meclisi ;:ı kalacak değildir. olan imtiyazlru·a karşı ya - kUmetiyle imtiyaz sahih· 

lı:ıı.ı"'~iyct kararsızdır ve pılaCfl.k muamelenin h~ leri aro.cıında Ankara.da ya- 1 idaresi ve yeni intihab 
hır ~ak ıneseıeıer henüz şeyden evvel 'J'ürkiyo hu: pılaoak mUza.keratın netice. • Aııkara, ı (Husu.si muhabiri-, 
Qa&.~~ •• halle :raht.edilmiş kfiınetiyle imtiyaz aahibleri sine ~lı bulunmakta.dır. [I mi

7
.don) - Zır~t . B~kruu 

'"61.1.~ arasında doğrudan doğruya *** 1 idare meclisine eski reıı:ı y wmf 
• • • nıilzakereeini kabul ettiler • ... Sonu Yal'_ ?.ıiya Erzin, fi.zalıklara da Tev-
~ !& ~ lfilttefiklerı sonradan mıı• .. lil fik, İhsan ve Said tekrar ıntı-
~ -Mfttftl P.tl'llUHl•llllllllllHttUIWF hab c-dumişlerdtr . ........ ,.11111131........ . '1 

"- Ünhermtenin Pcııdıl le 

y~ptığ1 askeri ~pı teı .ı ~ ..:L· ı 
mek üzere V ekalct ılı h t ış ı: rı 

enspektörünü bu · memur ct
tın1. Doktoı· c~·nı t dkıklennı 
tanıamluyruıı.k ı a.p rum, ' ~r -
mi~tir. Bu rapor uz >1 me ı ab 

·n ııoksanlar ıanıamlıınacr.k
tır. Bu iş için kılfı nuktard tah
sısat ayrılmıştır. Ünivcrsıteye lii ı 
zun olan da.imi kanıp ıçm de Aıı 
karada tcdkikfoıtle bulunuyo • 
ruz. Kampuı yemek mesclesi, , 
v sa.it uoksanla.ı·ı, yukarıda soy j 
ı lıgım gibi çok kısa bu zaman
da tamamlana.cakur. İkinci d ·v 
ı-e ku.ınplaıı faaliyetleıı.::ı.c nııuı

tazaın bir t.eşki14tla dev&u. cde-
ekt.ır. Orta tedrısa.t ~ 

Ba.ııa-ı. 

Ayni Ses 
~kaleden devamı f 1tfr ve tf;ade h~ eı- ... 

edı1cn hattı lıaıUet bunun P.. 1 ma.k V6 btllcümettn sbwtllııl 
hididir •. Fakat her , Uıtima.ktl mbğayir bir mlitalea .a~ 
karşı da.mıa uyanık \O tcdbırli şöyle dunsun Oir ecnebi ~ 
bulunmak Uizumunu da mem • su duıJemeık hakktndaıı bil mali 
lekcte ihtardan ve ilanda.n ?eri rum olduğumı acaba neden ta.. 
lmlmamışt:ır. Demek ki vazıye- b.rb.ııııyor? Bu da bugüniıo tb 
tin nazikliğini kimse bilmemez - l\."O.liteRı değil midir"' .A.hnaıı "'°' 
lik edemez. Bilhassa kalem sa- ın.:- o k dar hayran ve hÜI'
hıbleri. İşte "-atan bu kadar na- meUclr lla.u hcrkesı de kandı 
nk bir vazlyette bulunurken gibi dlişUnmeğe davet eden • &

ealıni kanaatin ınuhteremligı nn- lım gıb rkadaşumz Alman 
nıına uluorta ve memleket poJi. reali ının <'ıne düşmek felAk&
tiktu.ruıa, tesanfid ve vahdete za. tın u2Tasavdı en normal z-anım 
rnr verebıleoek sözleri soylemek ı r-d bıı.. .ıba Fiihreri bol bJI 
hakkını kimse iddüı. cd nıez. alkı lıunu.kta.u ba kn L.•1 şey ıçın 

İnf,rütero fle tedafiri bır ıttıfo.k ngız açabi rl r nıtydi., 
akdetmenın a.leyhmd bulunmak 

1 
Tiirkıye Cumhunyeti çok şu

k:ıhıldir Ve böyle dwıhn tler kırr Alm:uıy değfL<>e Tüı-kıye
hıç bir b:ı.kımdan b:.r t'tirüm lŞ- nın gôzön ~ tutacağı reahte
lcmış olamazlar. Fakat bugün , !Um ın k "tlesı değil, nne:ık 

mlcket bu ittifakı akdetmış 'I ırkty•:-nin t>ndi ı-e..'l.titesı ola.bı
bu undugu ve ahval bu c<'re~ l- li . 
ut aldığı sırnda İngf lten""mn 7. - 1 LE" 
fınd n vt.>ya. başka bu kt urun
tbın bahsetmekten. Alman l"Cf.l· 

lib ırıı gormek ta ı alUn -
clı !!tlız ıttifakını 1'xld ~ rck 
A nıanların nü.fı.ızu altına gir
m k fikrlnı nefiı ve t n 
etm kte vatan içm ll"" men ;ı.t 
vru-dır? Bu sözl ~r m mlc tte 
ı lık ynrntnıaktan b şka ııcye 
yarar' Almanlıı.nu ti' ayı lıa

zırbndıkları memlekette t'U ev
v l böyle dahili mfin ka.şalru· Çt· 

r ciye yalnız bu mıLU 

1z ni.in f> tutmuş ve 
ht ı demi u tohlik 

t ıkla.:ntu ve btuı1 .. dan ı .tıta
d ttiklertni görmt'dı c mı., Bı

n nafeyh hiç bir am ı fu.ydası 

olnııyacak. bilfilris .. l ın t>n hu
lmıdıra.ca.k mütalealan orl ·4ya at 
m c tcşebbli.slerinc ıru a.yd J ah-
nama&. 

Cıhnn Harbinde Almanya 
ile ıttıfakın aleyh deydun. Fa
kat ıttıfa.k benim hnbenm olma.
dm akdeddnııeti Hah r·nı ol
dukt sonra harbe gırm mek 
i uı ellinden ge.lenı y:ı.ptım, mu
vaff k olama.dmı. Fa.kat hır ke
re harbe girildikten rn vıo
Cf um ha.na arlık yalnız hn rbdo 
g hb lm ictn ~alı maktan 
b t\k bir eey ~~ünmenıey. em
ı'Cilıyordu Kanant'erlmı sust.ur-
unı. Almanların lelunde .} azı 

y:tzdun. Çünk(l vata.wmın m 
f ti artık Atmenf3r1n menfaati 
ı • birleşmişti.. Almanl:ırın m~g
lfı.biyoti ~n de nıaglt\
bıyeü olacaktı. 

O d kikadan eonra Almn.ny.~
nıo al ytıinde bulunmak, Turlci
yoye zarru· vermek teşebbiisun
&.."n başka bir mllna ifade ctrnez
di 

llll? 

Sellin R ~ba burada kendi 
söz riyl..- hıtab edeceğim: ''Va
kıulurı gormemek, görmemek 
ıstcmek zararlı bir Şf>ydır.,, 

Dii:ıya.d yalııız Alman rt>alı

tesı d il hır l Tfükiye realı
tcsi vardır. Ve lru un için bu} er 
o,r...,,;, -~- mukadd mdtr. Bu rea.h
te ıse bugun vahdeti bo7.a.bi1 k 
S01'J ro n ve lı reketlerden ıdi
nnb tmeyi, bilhas.~ nıüllh._•m 

tdkınlcr n.ltında vıcdaula.rda ın

ı~ ld liu U) and.ırma.nıayı cnu-e -
d r. Selım Ua.gıb nrkad:ışınuz 

mubhernlık içuıden çıkantk ne 
yapılmasını istediğini sarıh u
:rc t"' bildırını;ıc k ndisiyl ' gene 
d ı-dle irız. 

lll!S6~ iı C:Wid Y AI..( iN 
Bugön de hemen h m n ayni ----====----

vazıyet karşısındayız. İngıltere ı·yangonu11 7 
ne ittifakın aleyhind bul n n- ! L 

la.r bu ittifak imza edil e gu- \J t k . d . 
n kadar kanaatlermi mlıdufı • gus os eşı esı 
d memleket için bir fayda to.- Fener stadmda yapılacak 
savvur edebilirlerd1. Çünku bcl-
kı bu ittifaka mA.ni olmayı ümid 
edebilirlerdi- Fakat bugün ka
nun ıutisaade etse ve huk verse 
bile vicdarunıız·bizi aksı bır tezi 
müdafaadan menetmek lazım

dır. Zaten önümüzde dılşündü-
lımüzlin doğnı.luğunu riyazi bır 

kat'iy t ile isbat eden bir delıl 
de yoktur. Bugün gaz tecılik 
ctm b"e k ndinde salah İ) et gö
ren bir kalem sahibi bu kudur 
b sıt bir hakikati idrakten aciz 
mi bulunma.bdır! 

Almanyaya boyun eı!mck m l
nnsında biz doksan mil~ 1 k 
Alman kut lesinin bugün VÜ"nda 

g~rdiği realit~en bahsed<:>n 
Selim Ragıb arkadasınıız a .. nba 
realitenin neden yalnız bir par· 
çasını - o da çarpuk çurpuk bir 
l;;k'k"ldc! - görüyor? Bu doksan 
milyonluk Alman küt.lesinin fJ-

lennin program ve alimatna • 
nı teri U7.erinde de.ğişnı r yapı· 
caf;1 ve yeni bazı şubelt-r irve 
cdilt' · ;;"i ha.kkın&. ba.zı gazete
lcrd ya.pıln:ı ve etrafta 20) le
n n haberlerin aslı ve esası yok
tur.,, 

Diğeı· taraftan haber .ı Idı rı

mıza göre üniversite tıb. kim
ya \ c ft'n ~ubclcrinin EJon sılllf· 

lannJn okuyan talebel r bu yıl 
de: leıine mutnd zam:ı.ndnn hır 
o.y ovvel başlıya.cnklı:mlu·. Buna 
ij('beb pro~ı-a.muı yüklü Olma! 1-

t.hr . ., 

m tır. 

1 1sUkl 1 18.Tf!' 

2 Mı it Piyango ıdarc heyeti reial 
tıodan bir it ç söz. 

3 2 - 100 liralık ikraımyeleri.D 
ç k.l 1. 

4 - Faıııla ve rnuzik. 
., ( ~) li a ,k:ı !UlLQ'e kazaua

c k nuı ı rın cttkilişı. 

6 F Wı ~ nınzik. 

7 '>000 e dahn yukarı lkr mc -
ye kazanllQk nunıaral nn cekilieı. 

A .Ş$nı uze , çek leccı;ı cıhctle ke
bb lı; b • k,\Ut tLı• afından altıks tlııt 
t.ı b edıle< l ılan bu Jo:eşıdqe 
b • n bt.mb i h ı 1 Kı d.ıveU r. 
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KEL ALiÇONUN -
SON GuRE LERi 

Bir aralık, Aliço, hasmının sol 
,.... pe.rmaklarında. ?e altın • 
m tuttu. Kaldırıp dağıtmağa 
Jıatı. Ve kaldırdı da.. Adalı, bu 
ı-..ttaıı .istifade ederek derhal 
.:ıi fırladı Ve kaçmağa başla • 
ı. 

Adalı, bozuk dw.en k.açar
!11 .Aliço, derha.I ~n§ek gibı 

edııe atı.l<lı. 

deme gelmi.ş vaziyetini gönneğe 
~yordu. 

İhtiyar Cazgır ile Edimell a
ğalardan birisi kazan dibınde 1 
konuşuyorlardı. 1 

Edirneli ağa, heyecanda idi . 
lhtiyar Cazgıra soruyordu· 1 

- Pehlivan ne olacak? Çok 
fena .. 

- Korkma ağa.. 

müyor musun? 
- Daha korku yok .. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Adı 

Halını 

Tev.fık 

1'.amıl 

Kamil 
lı. Mlınir 

Al<t:• "ıııoı 
Na ve 
Suphı wıl(· ln 

ıvı 

T. aı<lıye 
Kahveci 
Pıy;mgo bayjj 
T'ıyaı .go bayii 
Fo1 ogr;;t 
J~cmus 

ıı/lnnıfatura 

Mahalle Sok;ık Kapı No, Matrah Nimet Kaunt Bu1tran Setro 

Emir Nurh.ın 1 ~4u. ·o---%-~---1-32-.0-0--uı-.ao--z-.-.,..gs~:ı 

Hut. Tiırkıye hrm b:t.Ui 60.00 ~ !"~ 9.65 1..93 B. 934 
H P. Hamıdıye 23 1200.00 % 12 141.00 28.80 z. 1>32 
lI P Hnnıldiye 23 2160.00 % 12 259.20 61.84 z. 9'31 
Emh 'T'i.ırkıye han 8 240 00 % 63 34.80 932 
Hub Aııanyadl H 3 840.00 % 35 294.00 68.80 B. 83B 
Bub Sult;ınhamnrn- 2J 320 00 % 12 38.51 aı9 

N. '• Mtınıl:ıtııra l:luL Sult,-ıı ıl.ıımHm 28 320.00 86.00 16.00 z. 129 
S l :wcıcll'ı 

S:ıı.ı~ Emır Trıl'l·ıyc hı:ın 10 Terklı ........... -,. t3t5 
B:ıklı;ıl K01rnkı Nobdlı;ım :ıtı/ 1 ............ m 935 

H •ar.. M hy~ şubesi nıUl<ellclle_rlnd(.'J) yuk; ıda adı ve ıŞı ve adresi yanh olanlar tlcaı"e0ertn1 terke
duek yc·ıı ıl'::ırııc·t vr• ııcnret ndresleıırıi bıldırmerııı " ve yapıl:ın araştınrıalarda da bulunamam.ıa olduklanndJln 
n«mlıırP ;ı y.ıf ıırı veı gılcre aid ihbrıJ,7Wriwler bızz:ıt tebliğ f'dJicıııemiştlı. 

Kc-yriyct l<'blıg yerine ge~ck h:tcn ılım olunuı. (6793) 
r .. .. 

lstanbuI elediyesi ilanları 
Adalı dört elli gıdiy<>rdn • .Ali
' o bdar sür'atle hasmının 

erine atıl<l ki, hasmı ~at 

.alap tek h ilen haı'eketi da.ha 
tpamadı 

- Nru:ul korkmıyayını .. Gör 

1 
- Künteyi gördün mü? •---------------....... ---·----------------_. 

Aliço ilu.ı.sınıfü 'bozuk düzen 
selenu.~tı Hem.en sarmayı 

ttı Adalıyı olOuğu yerde JUlh
h . 
Ada! !"; ımıışb Yıldır.ımla 

ınıJ..muş.: donmiiştiı Fakat, 
de ol ·a toy olan Adalı, Ali 
nıw tm Jnırnaz.Lığtru anlaya -ı 
ı.mıştı O :t.ann~ıyordu kı, 

•c;arken 1 utulmu!'JtU Belki, bir 

daha sJl{ ve sen k~ ol
tutulaııyacaktı 

Allçcı , ı:mrmay:ı gırer gırmcz 

ısmıru h tel ie<l ı Ve., <;Ok geç.. 
.xleıı kwı l<ıYJ bastı 

Adalı Halil kunlcyl YQ!f ınee 
rildi ı-\ yaklrınnı n.c;tı Y a1nız 
ayağın hasımıuıı Jld ayağı 

• ısına el ·'f dı , 

')imdı Ho pE>Jıhvm 11rruıında 

o bir mıi adeli' b:ı..şlı.unışt. Bi· 
ı kliut"Y lı:n.'ılruıtlırmağa ve 1 
rmağ~ ı a ş yordu O biri de 
ralanmam •. l- 1<.İn oian<'..a kuv
ini sarlcd yordu 
kisi d(' f:n k:ılfı.rfc 1ru vvctlı ve 
r gövdeli pehliv:ı.n oldukların 
l mücadele c:oı~ çcti.D oluyor-

laJk 0Ict11ğu yt>rden ayağa 
kmış, h~yccanla. giıreşin son 

- Görüyorwn. Hem nasıl al-
dığım gördün mtt? 

- Basbayağı aldı. 

- Y ooo. Adahyı kandırdı. 
- Amma yaptın ha!. 
- Altından mahsus kaçırdı. 

Ve künteyi öyie aldı. 
- Vay canına! 
- Fakat, .kortma ağa.ıİı ! A-

dalı bu künteden kurtulacak. 
- İnışaala.h .. 
Hakikaten, ~ kiinteyi a

şıramamıştı. 

İhtiyar Cazgır, EdJrneU ağa.
ya temimı.1 vermişti. Halbuki, 
Cazgır da.ha ziyade Aliço taraf
tarıydı. 

Fakat, Ada.lmm kU.nte lmrşı
sında aldığı vaziyet mühimdi 
Aliço hasmını dağıtmak ve boz- ı 
ma.k istediği halde bir ttirlli mu
vaffak olamıyordu. üst. Uste 
künteyi ta2,e1iyor. Hasmını lul
vaJandırmak için olanca lravve
tiyıe zorlanıyordu. 

(Devamı var) 

ZAYİ 

l:ıtanbuJ üm.anmdnn a1dtğım 91326 
llnıan cüzdanım za;yl eyl~. Ye
uisini alacılgıından eskisiııin bük.mil 
yoktnr. 

Yaica, Ahmed Dizdar 

'lhisarlar ·u. Müdürlüğünden: 
l - ln:ıı cmızm Meı·ıdiyeköyüncle kAin likör fabrikasmda 1Dıl'l9C'Ud 
ıtcll! mıılm lerın ı ır.:. w tecdi<U ~ peı.arlıkla ,.aptınlacaktır. 
II - P: • ılık 3~ 'UKO cumartesi C(tnü saat ıuo da Kabata§ta ı.. 
m. ve m ;:ıy:ıat şubesındek:i ıdımkomlsyonundan 7apd8caktır. 

m - Mok'ırıcler meIJd)r f:abrllaıdn görlllebll:i.r. ı.ate 1"ımm Ş. mev-
dıılır. 

iV - Isteklıleı ın makineleri cQrüp pazarlık ~il i:a7İD ohman eibt ve 
te teklıf ectecclcleri fiyat tberindm " '..8 &Uvemne paıWarile tmmrıe 
lalr komı.">yona muracaatları. c833'1> 

iZ y 
Hastahakıcı Hemşireler 

Yılhl< ilk 

klraeı teminat 

270.00 2(ı :.!~ Kerestecilerde kAm Merkez hfilindo acbze bMi anılı tında 12 No. la dOkkAD 
240.00 18 00 > > > > > > > 18 > > 
240..110 Hl IK) > > > > >' > > 16 > > 
180 OU l • aO > > > > > > > 67 > > 
240.00 JSUıO > > > > > > > U > > 
240.00 l B.00 > > > > ,> > > 48 > > 
100.00 22.50 , > > > > , > ' , , 
3'>0.00 22. ıO > > > > > > > 8 > > 
180.00 1~ 50 > > > > > > > 55 ) , 
80(1 (1() 22.50 > > > > > > > 32 , > 
210.(•0 ı~ .75 > > > > > > > so ) , 
270.00 26.25 > > > > > > > 37 ) > 
sıo oo 15.75 > > > > > , > 11 > , 
l8fJ.OO l!t50 > ) J > > > ) !6 ) :r 
ııo.oo l!'ı.7~ > > > > > > , 14 , > 

Yıllık kira muhmnmenlcrl ile Ilk teminnt mJkdarla:rı ;ırokarıda :J8Z11ı 4ilkJr:tDJar btre sene maddetı& Jdra7a 
ve-ilmek üzere IQ'n ayl'ı açık nrttımıaya konulmuştur. Şartntım(>ler Zabıt ve Muameltt MödllrlOIQ kalıııımtade 

J6r0le· P.ktlr. Uuılc 8/8/1940 perşenıbe günü saat 14 de Dalmt Eııcilinende yapılacaJtbr. Tallbleriıa ilk 1ılmiıult 

makbu7. veya nıektupları ve prtname muclb•ooe ibrazı lAzım gelen ?afllkalarile lbaı. CünQ ~ ~ 
Daimi Encümende bulunmaları. (84.88') 

F•tlh Aekerllk §Ubeainden: 
Talim ve tcrl>1YE dofayısile ge.vke 

Ubi bulunan 327, 328 ve 329 doğum
lulardan (jandnmıa b.:ırıç) dığcr sı

nıflarıı menı.ub sağl..-ırn, sakat, ağır 
saknt, Jı;IAm, gayr i flın ihtiyat e
rattan henüz müracaııt etmiyenlerJn 
kısa bfr zıımanda şubemize mürc.ranl 
ları ve gelmıyerılc-.r hakkında kanuni 
takibat yapılaı..-all illin ohmur. 

• • • 
Fatttı AsketllK tubesinden: 

Aşağıda isımlert yazılı gedikl er-ı 
başlann en kısa b.i:r :zamanda Fatih 
fllbesine mürncaatlan ılan olunur. j 

Sv. Gd. Hüsnü oğlu tsmall Hakkı 
tst. P. Gd. 1smııil oğlu Şerafeddin 

J. Gd. Recı Maksud oğlu Ahmed, 
1ı;t Sv. Od. Abdullah oğ. Kfunil lst. 
J. Od. Hüseyin Fehmi oğ. Fazıl, Top. 
Gd. Hüseyin Galib oğlu M. Ali tat. 
P. Gd. Ahmed C«n.al oj. İsmail ZekJ 
lst. P. Gd.. İbr.ahim ot. Bekir tst 

* ... 
tn< 

Yıllık temınat 

kiraaı (1 ıeno) 

24.00 

46.00 

12.00 

M.00 

80,00 
80.00 

soo.oo 
86.00 

1.80 ftsküdarda Atlkvalde ınahall4ııshıln c.mı enkabnda 4 
numaralı Fcridunağa m.tctebl binası (1 ilA 8 .ene) 

i.60 Arnavut köyünde LQ1tlye Mah. Küçilkayazma llGka
lındıı 19/13 numualı ev. ( 1 sene müddetle) 

0.90 Sili vrlde i'atl h mabalJednde · 9 No. .ti kfilse ldnuı. 
(1 sene müddetle) 

1.80 Kantnrcılarda Kepenekçishıan medrese intrı 12 ımma
ralı odası (l llA a aene) 

6.00 Florya çarş.1smda kAJ.n J3 No, lu cli1kkAn (l ilA i llmO) 
6.00 > > > 9 > > > > 

15.00 > > > l > , > > 
7 .20 Karııgümrtlkte Kilise ırokalmda kMn 41/8 Ncı. ıa dük-
kAn (t lla 3 sene) 

Yıllık kfra muhrunmcnlerJ ile ilk teminat mikdarları yukanda }'8%ılı 
1113'11 menkuller hizalarında gösterilen müddetler için kiraya verilmek 
ılzere açık arttırma,ya konulm\li1Ur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mü
dllrlOğü kalt•mind~ görülecektir. llıale 9/8/1940 cuma gUnü saat J4 de dalml 
encülnende yapılacaktn-. Taliblerln ılk teminat mnkbuz veya m<>ktuplarile 
~ efuıil muayyen saatte daiint encümende bohmmolan, (8527) 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
Liseler alım, satım komisyonu reis-. 

liğinden: 

Cinai 

lkber tonun bhmlrı 
Fıyatı 

Kr. 

MUatan 
Ton 

ltk tomJnctı f)artnaıne 

Lira bedeli 

Girlınne kok kömüril 2425 1315 2392 159 
Kom.lsyonwnu.za buğb Galatasaray, Haydarpaşa, Kandilli, Kabataş, 

Çamlıca ve Ereııkoy liselerinin 1940 mall )'llı ihtiyaçlnn olan yukanda 
mikdarı, fiyatı, teminatı yazılı Gazhane kok kömU.tinün 5/8/940 pe:ıar

-Milli Piyangonun 
Tam bilet va tam lbamlJe •-•na 

lsOnad eden 

7Ağustos1940 ~l.i,. ... tlll 

1 
1 
2 
3 

40 
·200 

2,000 
20,000 
20,000 

42,247 

40,000 
10,000 
4,000 
2,000 
1,000 

100 
8 
3 
2 

40,000 
10,000 

8,000 
6,000 

40,000 
20,000 
16,000 
60,000 
40,000 

240,000 

· Bu çekilişte 200,000 numara vardır. 
Tam biletler 2 liraya; yanm biletler 1 
liraya sablmaktadır. 400,000 liralık aa
bş hasılihnın o/o 601 (240,000 lira) fk.. 
ramiye olarak dağıhia.caktır. 200,000 
biletin 42,247 si ikramiye kazanacağın
dan ikramiye nisbeti of o 21, 1 öır. Yini 
100 bilette 21,1 bilet mutlaka ikramiye 
kazanacaktır. 

2 Liralık tam biletle 40,000 fua, l 
liralık biletle de 20,000 lira kazanabi
lirsiniz. On biletten mürekkep tam ve 
yarım karnelerle verdiğın12 paranın 
dörtte birini mutlaka geril alabileceği
niz gibi talihinizj de on biletle tecrübe 
etmek imkanını elde edeceksiniz. 

okuma 
lzmir Şa~k Sanayı Kumpanyası 

Türk Anonim Şirketinden: 
i'abrikıuuu 1"lll boyalı, fanıu.l •( Ju.ı.ıut uezteri tmalAUnı Jıdare 

edecek bilgili bir dokumn ~-tsı ~fıne ıbtıyacmıu: 'WU"d;ı:P. t!l'TaltimU 
aşal:ıda ya7Jlıdır. 

ı - Fabrikmnı7.da çaııeaoak postn llt"fı T1Jr11 nh<ccık .-e 'I' k tllbi· 
.iyetlni hai% bulunacakbr. 

2 - YaŞl otuzdan aşağı, ltır!ttarı yuı..w l olıı~aca~ 
8 - :Mutlak surette Türkçe okumrıı 11 yaınnuııı olııcak ve dokımm

ı,Ierile alak;ı<lcır hesab işlerini bilf'(cktıı 

4 - Fabrlkamıııı:ı lm,ıllitını yap;ıı rrnm.a.ı.:il btJ ıma.1.&t~ VC18 
Cabrıkada mtıhteill dokunm islerinJ bıJgjl ı tıiı ııu~t1.f! ifıı ~e doir 
bonservis lbrnz cdecekti.ı 

5 - Hü-;nühal vnrakası lle birilikte .r.e Ullk1.aı aylık slmllkUı oll'luillllO 
dair vesika lbraz CÖP.cektlr 

Ok d' rektörlüğünden 
tal ıona saat U> de kapnlı zarf wıulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekslltme tstaobul Beyo!tlu htik'Uıl caddesi No 349 da Liseler filııtJn 1 6 - Tam olanlar şırketımu:uı bınıurt~ki meı kl':t..mf ınurooaat 
Alma komisyonunda yaııılacaktır. edebilirler. 

llltekliler ilk teminat ma.kbuzu ve lD40 yılı 'l'icaret odası veslkalar.fle fff Ö Şlrketleı, bmıı , Poat. kUtU"l &t L'!':!m:JU!~ml•dl 
Okulunı114 YilJH cif!ı'll yıh için talebe Jr;aydıo,a başlanııuştı:r. Okıd 

.:en w parasızdır. Genç kızlanmızı henışfre ve ziyardd hemsir.e ,. 
timıektedir. Tahsil ıııü.ddeti üç yıldır. Dersleı; tecıdJı w ~. 
ı.11 müddeti zarfında t.nlebe mod~ Ye kaotorl.u 1*' JllUVSda yaşar. 
ıDm ve tedrtS<lt mükemmeldir Kabul ıartıarı: 

birlikte 2490 ~ arttmnA, ekslltmekanununun tarifatı daireBlnde hazırh- ı ı ] 
~ 'tekill zartlaruu yukarıda göı;tcrJlen saatten bir saat evveline Devlet Demiryolları anları 
kadnr afi:ı:fi ıecen komlsyon Reisliğine makbuz mukabilinde tesıını etmeleri _ 
mukta:zi Glup postada olacak geclkmeıer kabul edilmez. Temınatları ya
tırmak ve aartruımeleri bedelleri mnkabillnde Rlmak istiyenlerin Galata
saray lisesinde komisyon kMi:bliğine müracaatları llAn olunw'. (6905) 

1 - Türk tebaası. olmak. 
1 - Sıhh1Jti yerinde olmak, tatıs.ı.ıe ,.. hizınete mini bettalık \1le 

qmu olnuunak, 
1 - Yaşı 18 deıı ıı.1Jagı 1 ve ı5 \en yukarı olmmnak. 
f - lifet ehil ve ıyi ahlAk aahllıı olmak. Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
1 - En ez orta tıı.hmllrıi bltL"'llliıı olmak 11e7a bu derce tahsil .W

ıııl "lllll!rikal::ırla bbat ebı1ek 
Reamt Daire ve mllesseselerin na~arı dikkatine 

1 - Evli buhmmamak 
T - Altı ayhk tecri~ deYresınden IOm'l1 okulu 1'83'8 beş aenelllı: 

ecbud. hiz.me1.i. it.adan evvel me~leği terkeylediii v~a ınt'cburl biz.
et emaaında evJıetxftti takdirde okuJ tahsil masra:fml öcUJıeceğine dair 
•tlll'lkn masaddak bir taahbütnıım<' vermek. 

1 1 Kok aa~ı lcra Vekilleri ~ kararile li:Ubanka ?erllıııl§ oldugundan 
TİYATROLAR resınt daire ve müesseseler kok 1htiyaclarııu d<>ırudan doğruya Etibanktan 

:-------------•ı maktu fiyat Uzer.lndetı ve mümıktısasız temin edebilirler. Blnaenaleyb, de-
RAŞiD RIZA Tiyatrosu 

HALiDE PİŞKiN beraber 
podan alacakları lı:oklar-ı nakil içlıı varsa kendi vıw.talarııu kullan~nak, 

yolma nakil hwrusunda m uteahbi.d bularak ibt:lynçlarmı halim aid taıeb 

tabactlm'il '\ı8kı ?ımadan ve bir an evvel temin etmeleri lAzımdıı-. (66T1) 

fil_ 

B'.ı17'dolunmak ve daha fada izııhat almak için 1stanbulda Aksany-
1 Bwtci cadaesinde.lr.i okul dl:rektörlüğüıı.e mtıracaet tdDmelldir, ha
,....__ için ~azı ile de ınfuacaat edilebilir. 

• llYLOL 1HO DAN 80JılRA MURACAAT KABUL EDiLMEZ' 

2 Aaustos Cuma eünü akşamı 
hadiye, Şenyot Aile bahçesınde 

ONLAR ERMiŞ MURADINA 
Komedi 3 porde 

Sahibi: AlınMld Oemaleddln 8ARAÇO~LU 

- Amm:ı. ya.afi Aman dildı:.M ecli-
1.f Gıımdum. Kadın biJA tıabJfkıe ye-. 
...... oldu, ıumlcac.ık: 

- Adlyo, m&7ö dedi . 
Ne m6ııasebetBhlllt, bea. GaU ka
ndla lruı1.ar~ halde o be!» 
ldwwte IQzum görmeden Wwıbm 
ııtı.lıı; 1ıU dakikada kayboJıııv.di. 

rmt -- ıelmlıfU. !cimi bir koda& 
... Ya herifieı: beDi )'abla:rlar 
• tıl Amal 
- AdlısD Milde, .. Cllıı-. allıımt 
lOll' tlml. kuriulmmn, JlfttaeDa-
ll ilıldb ett.ili l'cııl Gzıermde ......... 
......... yarm. ..tıeba laıdm-1Ud-

wll ~ ddm. 'KacPnw' 
31111 '-7dodlm' 'beı:d 1'9" "* -
............ ,.aptJlı;atbl ben 49 ~ 
ı..,.....,,m~~ 
ela..........,& bir qak .. hmaldl!tl. 

- ~ dedbdı. PmnlanlD 
•1-ILI Ya ~ tıı::ıed lfd;ı;dra 
lllkllraııen haftf IU el_,.,. 
·dl: 
- mm o? dedbn. 
- Bıım1m di!likanlı Odanda mı.ant 
- ~ Madam Pi.kol 
- Yanındaki kadın :rı.e y&PU'Qr? 

N .. riyat MildUrO: Macid ÇETtN Basıldtöı ,.er (Yeni Sabah matbaası) 

- Cokdan uyudu! 
- lfık ifıtcr nı1sta! 
- Bayır, hayır ~! 1 
- PekAIJI f. y ll1'IQ8 .kadar onıda ka-

llıcaksmız, Bir çalgıcının seyahati 
26 

- Peki, peki. 
Jıladam Pikonun lıoeri girmemesi ' 

lııir teiadti! eseri 1d1. Yoksa kan be- .. ••••••••••••••••• 
mm kaçmak :fikrlle çarıa1ııu paı:ala- rif bW haber 'lelmegc gidiyordu. - Kadın kaçm}fl Yatak çarp.tun 
dığmıı a:örae beni 1ıekru mahzene Diye bağr~ak bacaklarımdan ate- pırça pıırça ed.ibni§, ah bunları yapan 
kapJl'acağı flipheıd& idi. Ayak ııesJeri lln avlu.c;una kadar silrilltlediler. Piko hep ~ delikanlıdır. 
~!dan aaı:ıra pencerenin u~ belli bu halde gôrllnce hayret içeri- Diye bağırıp duncyordu. ~d-
Darma ıedlın. Çaflllfa tutUiıarak ba- sinde kaldı. Haydudlardan biri: lar kadın kaÇIIUI sözünO duyar duy-

c:aldanmı barice pllımdın:hm. tkh>d - Şimdi öteki kadın da kaçar. o- mas: 
katı~· Zemıne lk.1 metre kat - nu da~ geüriıı, mahzene kaPfYa- - Vay habis çapkın se111ı Kendin 
ıı:-.tı. ır:a ayağım ııv yere dola.ırıdu. Jnn, dedi. savtlirnaia teşebbüs ettikten maada 
Btr sarı&ırtı hasıl oıldu. A.-luda: Korkudan ne bale J'eldiğimi artık bir de bdıru kaÇ"ITdın ha? Bak şimdi 

- Re oldu? 1ff Oılda? Ssdaları ili- tasavvur ediniz! Ben ne budalalık et-

1 

biz sana neler yap~ dediler. 
twyardu, Derken '* el aağ ~ma tim! tiiç o kadının benden evvel kaç.. Aaıbe ne yapacıık1ardı? Kılfama 

san!dı. Yakayı • -.-m:lşt:1m. t_çerj- masına musaade etmemeli idim? ŞirD 

1 

bir tabanca vurrnıısmlar da, ııııe 7a-
den bir ses: di kedını bularo11.acakl:u, berifier. ]li8l'laraa 7apsınlar, b.Qdudan 111ri: 

- Madam P1kol Of,eliBe hlrst'L ~ - Bu kaçırdı. - P1lı:ol Şu mabzeıdn kapağını ~ 

~ da baberiıı yak diyordu. Di7e bana kim . btlir JlıelC' yapa ... dedi. 
~ dak.tkıı •ora okdin kapısınd1W cak.ln.rd:ı? Kan derhal nıahzentn k8Pl$l1J aç-

bent ~.ene ve odaya kaJ»YM iki Madam Piko: *"-~ bana: 
baJsdlıd koşa kot;ıı bulunduğum - Şimdi gettrlrim. di,ye yukan çık - RnydJ bakahm giı' içed, dedi. 
mevkie gelerek beni .q.nğı indirdiler. tı. Beş dakika soıın p0rte1ilş qa!ı. ~ odanın catY\Jarmı .ku-ına-

- Vay yay! Ilerit bçıyorm~, Jıe... indi. mış oL;a idim usulcacık a&vu,:u-ak., 

1 
Mlkaellaya yetişecek idim. Şimdi her 
&ey bitti, herifler beni yine mahzene j 
kapıyorlar. Haydudun ihtarı üzerme 
mahzen merdiveninin ilk ba.c;amağı- ı 

na ayatınu koyar koymaz.herif beli
min ortasına bir tekme vurdu, yere 
kadar ·yuvarlandım. Kemiklerimden 
bayır kalmamıştı. Ben göreccgim eza 
bu kadar zannediyordum. Halbuki 
dahaaı var imi§. Belline tekmeyi yer- ı 

loeıtiren baydud ile n-..likı arkamdan 
aşağı indiler, her10cr beni bağlıya
caklar id1. Ben bunları temine çalı.
J!Yordum: 

- Cam.mi Ben burıadan bir ::v~ 
aaVU§aDlam, be,yhudo yere ba.ıılama

ym tllyardum. 
Fekııt kbn dinle", bızydudlnr muı

tasıl: 

- Se1ı.i ~pkın senli Kadını kaçı-

Muhamm<m bedcll lGOU lira o.lo.ıı fiOllO }(g .lcillçe !,tlnko 12/ 8/ lO•i 
pazartesi günu saat (10.45) on kıl'I< t.Jeıjf4 Haydnrp..'1.ş;.cl, Gar bıııası dr.
hilindeki konı.İb'Yon tanlfı.n<llırı açık eksıltın~ usulih' ııahn alırY.ıcaktır. 

Bu ,Uie gırrnek istiyenlerin 120 liraJı1' ıııuvakkal tenıJ.nat ve kanunuD 
tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiJLıoe gıırıı. ı;ıı::ıttııı: kad& kOlJ1.lsyoD,ıı mı.ı

racoatları :!Azımdır. 

Bu ıae nıd şartneroeler k<lIIW!YOl•dn.cı Jl!lhı'!ı:t olaı ;ık cıatıulrnaktıırlır· 
(6620) 

• • • 
M'ubaıxırrıen bedeli 80800 lı:rs olıın l~ kalem \ezyıJLl bava llletıerJ 

18/9/1940 euınn günil saat 15 30 da k.ııpnlı 7.arl UHulfü Ankıır;;dıı ıdnre bı

nasında satm n.lınacaktıı" 
Bu ise girmek lstiyenlerin 2310 brnlıl-; n:ıuvHllh::ı\ ıenWın1 il<:- kanunuı:ı 

.tayin ettiği vesik:ıları ve teklifJeriru ayw ((ılıı s::ıat 14 80 a kaday 'koml~yoıJ 
Nisliğlne vermeleri ldzımdır. 

Şartnamelt-.r 160 Irurwıa Ankal'a ~e Hıı.ydaı·pa.1ı<1 vezııelennde ı;aııl-
maktadır. (657,3) 

rırsın ha? Senın ne olduğun lilll'a -
tından belli! Pencereden kaı;ıp bl.z.ı 

arkadaşlarına haber verecc>k idln de
ğil mı? dly<ırlardl. 

- Fakat yanılıyorsunuz! Ben bll
diğıniz adamlardan değilim, çalgıc1-
yun. 

- öyle ise daha iyi ya, bu gece 
slli:ıaha kadar :iaroler ne musiki çalax
sın. 

Haydudlar getircLkleri O> ile beni 
büyük bir !ı<;ıya güzelce bağlıyarak: 

- Şimd1lik adiyo arkada"! Balca
lım buradan da kıH,:abilccek ıııisin? 

Dedıkten ve enseme de şiddetli bir 
tokat ındlrdikien soııı a yuktırı çıktı
lar. Bu sırada Madıım Piko da mah
zen kapısındaıı b<qmı unıtarak: 

- Ç;ırşaf parasın da n':ıcağıml 
Diyordu. Kapı kf,µandı mah2eıı 

son derece nitubc•tL ıuı. Daha şim
diden <1yağ:ımın d!lıınde farell'r do
laşmaga başlnnuı;;tı Mr.daın Pikonun 1 

liç maı kl1k nefis yeııı~kleri He mide
mi bozm;ık itJÜııf' gl'lmedig.indcn ak
ı;rundnn beri ağzım:.; bı.r lokma bile 
koyıııumıştun. Rütubet, &1, lık, uykı.'ı-ı 
~zluk rıc ft>n:ı şev At. şw pıs karıyı 

t>cıııııı odamu kap;Wlh~ ıilileı: beıJ 

J>c>kAlı'\ 11avuıµıbi.l()('ektiııı. Beni ~
ğıdıı lıekleı.ııeğEı Juzum bılc görmiyeıı 
mt'!,'hul kadımı ue k<tdar hiddet edı
yaı duın 

otclitı uvluswıda Madam Piko Ue 
ihı h:ıydudufl ses1 &eliyordu. tiçüııcil 
h.ıyılud arladan kaybolmUŞtu. iıd 
sruıı sonra otelin kapw ac;ıldı. evlud~ 
ses ııada kesildi. ŞuplıeıW. herillcf 
l\ılıkaellarua arnbe.ııııu tı.klbe çıkmıı

hırdı 

Hıı;ydudlal', belli bo~ bir fıçıya bat
lAınışlardı. Ayakların.ıı yc1e dayıy~
rn.H doğrulmuk. istedim, fıçı yerdell 
kulld.ı, epeyce aıır idi. Kollarum oy
nuitun, lp gcvtsem<.-t;e başladı. Beş 011 

da ki k.a çatı ahı dlk. t.au l!OJlra k ollan.oıl 
ip\.t•n kurtardun, hemen ayaklerı&nl 
çov.l~iim. Vıı1tıa sabaha kı.dar bdll 
durıoaktan kurtuldum amma, bu rü~ 
tubetli mahzenin ıçerisindc.>n çıkn13ıc 
mumk:un değildi. Goz.lerinı karanlıiPl 
alı~ıştı.. F.trafu dikkat ettim, bu· ço1' 
fıçılardan başka bir şey yok, Madaıtl 
Pikonun: 

- Sakın "8J'Clb iıçılarınu boşıııtınııl 
[Se>nu v•r1 


