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Bugün 72 sayıf a 

Sayısı heryerde 
100 para 

Almanya Japonyaya 
yardım edecek mi? 

Manevralardan dönen dost Erka
nıharp heyetleri şerefine 

Başvekil tarafından 
dün bir z(1Jaf el verildi ·-

~~~~--··----------
Trakya manevraiammzda bulunan 1 kumandanı Tuğgeneral lhsan llgaz 

dost ve müttefik devlet erkanıharbi; da vardı. 
ye heyetleri, kendilerine tahsis edilen Misafirler doğruca otomobillerle 

Harbin bilmesi için bu lazım mış 
~aponya Çinlilere 11k8t'i darbeyi,, 
._..anghav da indirrneQe çalışıyor 

~~i takviye kuvvetleri gönderililJOT 

lzmir vapuru ile dün şehrimize gel Perapalas otelindeki hususi daireleri 
mişlerdir. ne gitmi§ler ve istirahat etmişlerdir. 

Genel kurmay başkanımız Mare Öğleden sonra başvekil general 
ıal Fevzi Çakmak, As ba§kan Korge ismet lnönünün çay ziyafetine davet 

neral Asını Gündüz misafirlerimizle li idiler. 
beraber bulunuyorÖu. Ziyafet Tarabya otelinde tertip edil 

iş zihniyeti \ 
~~· defa olarak memleketimizde iş 
~ ~'b~apıldı. Bu kanun bir aydan 
tıuııun t ık ı:nevkiinde bulunuyor. Ka 
~n tatbıkine ba§lan~r başlaQmaz 

~ tik& :~r,.d~n 1 ~sine bir ta 
~ ~k Y ~· ba§ladı. 
it lkl\iJ:~iıı\ii~se . ~ , ··renler 
~ ~ ,.lljp • ili ihtilaf 

$~-~~~·~:k: ~· İı ça. ~lf',t.. var 
-..ita • 1 ~ anununa 
~ rnem e etferde amele ve 
~ h:l ~~seleleri şeklindeki ihti • 
~ ile bakçın y•pılmıf bir vasıta gö-

hihi rnpktadır. ~u: ~ir ~atadır 
PqllJll~""-~emleketimızın ıçtimai 
8~ I alaza~ tair vazifedir. 

~~edar f Ka~unu ''amele,, ve "ser 
ı,..~b'.rlerini kullanmamrt . 
,~~ti ;.')'e"le ( itçi) . sermayedar 
~ ~ ~ kelimelerini ter-

~>_..,~ i'u tercihin eebebi 

~'(,ti ~ki _bu ıebeb 18 

~ k~li~e te~ı F~.rsça olan 
ti ~Yrn ( . alıı T urkçe iki 
~ ~k:t-Hyretınden ileri gelmiş 

, ~\lll•n alde kanunun tanzi-
~ ~na ılmasın~an maksat Türki 
~ •• 'ında tercıhan bu iki ke1' il'\~ -.nel .. ıme 

l', ftatlerie ... v~ . sennAyedar .. diye 
'l1 -~ruplar bıbrbınne zıd ... insanlar ve 

ele.tir. ulunmadıgını göster 

1. lurıt· 11'1.J 'Yede .. ~~iti k .. 1 zumre veya gurup ha 
~~del ut d menfaatleri etrafında 

ltiJltı: e en. amele ve sermayedar 
~ht.ind Yb-rıne müşterek menfaat 

e ırle§miş işçiler ile iıve 

Paris 23 (A. 
A.) - Çin . Ja· 
pon ihtiafı hak -
kında Echo de Pa 
riıı gazetesine bir 
makale yazan Do 
nuadieu diyor ki 

., Almanya e • 
ğer harbin çabuk 
bitmesini istiyor • 
sa Japonların sü 
ratle muvaffak ol 
masmı istemeli • 
dir. Çünkü bu 
takdirde Japan • 
ya Uzak §arkta 
bolşeviklere kar§I 
nöbetçilik va?.ife • 
sine;, tekrar bC\Ş • 

]ayacak ve Al • 
manyada ç;n pi • 
yueı 111 ·nnıliah 
za edebiler.ektir 

Bu mülôha. 
za ile Tokyoya 
yardım etmek ara ıında bir adım .Ş.mghaym bugün JapOD bombardımanı altında bµlu _ 
lık yol vardır. n•n ıüzel bir köteti 

Almanya lspanyol asilerine yar • r-._.._..-..., ...... - .... -----
dım ettiği gibi Japonlara da yardım / k. . 
edecek midir l Bu sualime cevap ver \ e ı 11 e f he Yet 1 
mek için elimizde henüz lazmı olan 
elemanlar yoktur. Herhalde bu iıte 1 Bugiln Dolmabah-
oynanacak oyun tehlikeli olacaktır. çe Sarayında top-

v aziyetin son ıiyui ve ukerl cepheleri lanıgor 
Son gelen haberlere göre ŞanghaY Trakya manevralannı ta-

da muharebe yine bütün tiddetile ba§ı kip ettikten ıonra ıehrimi-
lamıştır. ze dönmiif bulanan BQfve-

Şanghaydaki Fransız nüfuz mınta ini ve diğer vekiller bugün 
kasına iki yüz bin ki~i. Miletler ara 
"mmt•kaya da seksen bin kiti itica öjleden to11ra Dolmaba/ıç• etmiştir. ıarayınJa bir toplantı yapa-

Di~er taraftan, Hind Çininden calılartlır. Şanghaya bir kıta Fransız askeri sev --------------~ 

''lzmir,, vapuru dün gece saat bir 
de T ekirdağmdan hareketle "Tınaz 
tepe,, torpitomuzla birlikte limanımı 
za gelmi§tir. 

Rıhtımda misafirleri karşılayan 
lar arasında lstanbul kumandan velti 
li Korgeneral Cemil Cahit, Merkez 

mişti. Misafirler, saat 16 yı çeyrek ge 
çe, kendilerine tahsis edilen otomo 
billerle ve mihmandarlarının refaka 
tinde oiara"k T arabyaya gitimılerdir. 

Ziyafet çok samimi olmuıtur. 
Misafirlerimiz bir kaç gün daha 

şehrimizde kalacak ve görmeditteri 
bazı diğer yerleri de gezeceklerair. 

giden gemiler için 

Italyan adalarında 
pusu kurutmuş 
10 gün içinde beş /spanyol 

gemi i iHIWııld 
DaU~ ,T~legra~h gazetesi lıtanbul ı lakki cçlilecek mahiyette bir pusu \(ur 

mubahın dıyor ki: du~nu gösteriyor. 
"Armuro isimli lspanyol gemisini B"lL'- tah kk k tmittir ki 

b 

.
11

. . -l. l h Jbah. ı nossa ıu a u e , atıran mı ıyetı meırr•u ta te ı Bo ___ .J_ .., .J- h rekaAt yapan 
. c· _]_ .J d Cad' . . b h 1 zawwa açıgınue a nn • . ıuw.u. e .., ız ı . atıran ta te t1'htelbahir, General f rankonu.n elin 
bahınn aynı ol~~guna ın•nı~ıy~~· •. de bulunan herhangi tahtelbahirden 

Bu tahtelbahırın bulundugu ussun cok ıonra yapılmıt bir modeldedir. Şarki Akdenizcleki lıalyan ac!alann . . " 
dan biri olduğu kanaati vardır. Alı Ayni l~ııiliz pzetesının. Ça~akka 

n habe
rler G 1 F k nun le muhabui, Annuru gemısının, 11 

na , enera ran o , .., be . Akd . l da ha 
bu mmt•kalarda ispanyaya giden aııuıtoıtan n enız su •nn 
biitün gemiler için ehemmiyetli te (, 01111: S. 4 Sii.. 3) 

ASI~ US 
~ . Sonrr Sa. 4 Su 5 (Sonu: Sa.• Sil. qJ 
~ -----~~~~------

e 1 n 1 f• k et i nı iz i \' i n t ii k P n ı nez ha zi ne 

Batırılan gemi 
hadlıeleı l üzerine 

Sai}anCa gölü 
41meu c . -. J b . ~Qf .. er emıgetı azasınuan '! 

gol etrafında oteller ve gazı-
llolar inşasını teklif ediyor. 

f,1rnf ıtuı otrllı •r ı·e 
~nzirınlar in~« edil· 
di~i takdirde bu 
~ünkii frrupanın 
en ııiizel ı•e kon/ or 
lu ~()//erinden biri 
hfllinr. grtirilecrk 
olnrı Snbaııca gölii· 
n ;;11 b11~iin A ii lwl· 
dt>. ,·alnız. tabii gii· 
zelliklerle dolu o • 
lnıı m11nz.arnlar 

- Y azr.~ı 1 O urr 
cu sayfamız.dadır -

ispanya 
Cenevreye 

müracaat etti 
Cenevre, 23 (A.A.) - Valansi· 

ya hükOıneti, bir kısım vapurları· ! 
nın ıon samanlarda Akdenizde İ· 
talyan deniz kuvvetlerine ;ıtfettiğı 
torpillenme meıeleıinin Milletler 

1 

Cemiyeti ruznameıine konma:;ını 
paktın ikinci maddesine istinaden 
Milletler Ceıniyetinden talep et• 

mittir. 

Radyo müsabakamız 
~---------------------Altıncı Noter huzurile bugün 

idarehanemizde yapılıyor Valanıiya hükUnıeti, bu mesele 
için konseyin derhal fevkalade 
bir karar vermeli kon!ey reisi 
ile genel sekretere bırakmakta· dır. Gazetemizin tertip ettiii büyük radyo ma .. bakamrz bugün Aı-

Cenevre, 23 (A..A.) - lapanv• Noter Galip Bingö!ün huzuru ile pz ctemiz iclarehane>incle sut on bir bu· 

hariciye nazın Giral !Hirll). lı- çulda çekilecektir· Kazanan okuyucu Janmızın isimlerini yum clerlıal ilin 
(Scı. 4 Sü. S) edeceiiz. 



2-KURUN 24 ACUSTOS 1937 

il Portekizli Rahibe: 
- 1 ef ı ika ; 6 - ~ 

Kendini aşka vakfedenlerin hem
şiresi olan Mariana! ölüm 

geldi, her şey bitti mi? 
l~te l\lariaıına ela l-.:eı11li-i11i lııı lıa· 

le J!Cliren evgili ine tc~ckki.ir t>dl't't•k 
'azİ) ete ı;clmi huluııu~ ordu. 

llf'le ~il s:ıtırlar. nf' tatlı lıir kadın 
mektubunun onmlur: 

'·Adiyo! A~l;un ht•ı· dııhil,·rı m fi'\ or. 
~fnlatacah pek f,,;·o/; §<>ylı•rim rar! ... '' 

~ıklar hirilıirlcriıw f;;, lı·' ı·rPk ,,iiz • • .. 1 

]eri bir tiirlii hitireıni) orlnr. Zaınıııı 1 
kafi gelmez, sijzledn oııu gelınc7. .. 
Mektubu bir türlü hitircınİ) or. 

"Size ,·azarken, sizinle hon11§11yo
rum ela bulunuyormu~sunuz ::.annedi
)'Orum.'' 

Mektubu gi>türecck olan znLitt· 
manastıra bir iki ker:re gelerek acele 
Clme!İnİ EÖy)emİştİ. 

''Ne k'adar da aceleci! O da hurada 
bir bedbaht bırakıyor galiba." §U 
ınektnhu y:ızarken, eizin heni terkct
tiğiniz gün duyduğunuz acıdan clalın 
fJerin bir acı duyuyonım. Bütiin lıare
lietlerimi iııtediğim gibi yapma~a ,.e 
size içimden gelen hrtaplarda hulun
mağa cesaret edemiyorum. Sizi Jıaya
tnndan ''e tahminimden hin kat fazla 
ee' iyorum. Çok gad<larsmıı ! .... Yine 
yazmaga haşlayııcağrm, znbit tmbırsızla 
nryor. Giderse gitsin. Ben sizden fazla 
:kendim için yazıyonım: Sükfın bul
mak, tesel1i bulmak i teyorum . ."' 

Sizden fazla kendim için yazıyo
rum. 

~\~k-ını u:ı;ık'ına tercili ediyor. Se'"
gi i o kadar güzel, o kadar büyük ve 
tanı ki, ilham edeni l>iJe unutturuyor. 
O n ıkının önüncle lıayran kalmıştır. 

'"Kiiy tloktom'' isimli kitabında 
Balyac ''<lünyn czYakmı talanlar, eı
geç cennet ze' klerini <ie tatmak arzu
suna kapılırlar." diyor. Portt>.lcizli ra
l1ibc de bunun aksi lnJ"ule geldi. Al
lah a,.kı uğruna, kiliı::e, ibadet, Ye 
mana tır ile ünsiyet peyda ebni~ olan 
nılıunu, in an a:ı;kma kaptınnı~h. 

lk,inci \C sonuncu rnelitubu en 
giize1iı1ir. Onn kendisinin <le artık 
umıtıııu~ olduğunu gö tererek icin ın
knyd hir ifade kullanmağn çalı§ını.
tır. Ya deruni hir sulhii sükfma kn
''tı acak, Ycyn, ölecek. onun için yal
nız hu iki çnre 11\C\'Cm)cJur. Tiıt "0f1Un
CU ınektnp llitıucyor. y~rıda kalınıc:; 
gihiılir. rn~crlerinde oldusu gibi acı 
veda ciiınleleri yoktur. Ve a rl feca
nt ela hıırndadır. O, gece yarı. ı hirlleıı 
bire uçunıma yuYnrlanan bir yolru 
gihi, el erin bir e izlik içiııda ka) lıo-
1 ııyor .. l\ rlık hir §CY kalmamıştır. Gii
nün ışıklnrmdnn sonra, ziilmctlerin 
k"orkun!:ltl~ll gelıni~tir. rzaklarılaıı 
) apıhm hu e iz \'e ş-ikiiyel iz 'eda 
çok elimdir. 

Hcnri Heine bir c erinde: 

''Sim! Ey mk, güzel ferıl•s! di· 
,·or. N"- için saacletlerimiz, bu kadar 
arı i:tiraplar ltan5tınyorsun? 

Y n df!rtıni lıir siikunrı ka, U§acak 
ya iHecek .. 

Ölmeıli. Yaşama kt11lrcti Mr '1efa 
dalın ümit izliklc galebe çaldı. 

J ıı an aı::kmm lıiynnctine uğradıktan 
Eonrn. lıiç nldatına_)an, )Ük eltcıı tc-

İl wı r•tmi~tiı . IJ11!111rt dalrıı çolı. ı:.tı~ 

ırı p ı:r•lmıc{{i 11rz11 ı•rln·r/,· /,i n.:oh /ım;
ta 'ıl.lar/11 peıu;cfc.,miştir. 

'mı ı/ ıl.-if,· 11 '11rırıuı ~,.lr/iğiııi lı!.,wt 

ıi~i nıl.11, l>iiıii11 mu/111/ """' ı ,, İı nılı•
si11ı• ,ıı/ıİf' ıı'ıl11~11 lwlıle rli11i ı11ı:ife 

,, ıitıi raıımı::: "'' l:mıcı~m11::t11r .•• 

Ka, ılln ııf a' lıir ınrih lıata-ı 'ar. 
ilıth a·'ara. ··k .. r rh a frtzla )H~ ila\C 
PJnlc•r. l 7~:l clt> :\larianna f"k~«'n iiç 
) u~ında itli. 

:ıkınm 1667 "t•nc ... inılc Fran·aya 
avdet ettiğine giirc, demek oluyor ki 
ra1ıilıe elli ı-ekiz ,ene ayrılık rıtırahı 
çckıni~ti. \ilaha hizmet etıni§, lıata

ınnı affettirıııe~e, ınulıalılıetini iildür 
ıııcğe çalışmı~tı. V dııtım kn) <leılen 
defterıl,.ki yazılar, adeta lıir iilfün 
kn .. icJc,,iılir. 

Sek .. cn ... ene ı\llalın ilıaılc•t! Bunun 
iki .. enc· ... ini ilıtirasla ılolu ı;cçeıı o iki 
senevi atımık liizımdır. f akal miim
kün • mii? On ) edinri a-rm haşında 
Fraııçoi .. de Sal es e\ nıesini hilmi
yenler için: 

''Bu y_arı ölii kalpler. ııe) e yarar?,. 
eliyor. J\Taılam Shantal i~e u ~ekilde 
itirafta hulunuyor: 

''Eğer kalhiııı a~kı tatınaya<'aksa. 
onu kopartmız! Ya e\meli \Cyn m
ıncJi ~ çiiııkii a~k"ız hayat hence ölüm 
den beterdir .. , 

fü)yle bir a~k' k"ar Jl'irtıda za' aJh 
Clımnillinin rn1iyeti pek sönük kalr 
yorclu. Tıım olmayan ralutalanla, te
kerrür eılen, Yazi,·eti ealıle Ye lıaya~ı 
lıir lıa1e koyan, danhnalar, bar ına
Jar olmamıştı. Genç atlaın edclıi) en 
:ıyrılm11lda r{IİU~nin lendi.;;i J1ak -
kıntla be lediği huhaları da hcraher 
giitürnıü~tii. ~J aria~na ) alnrz kendi. 
giizcl ve temiz a.kmı Fe\ mekte haklı 
idi. 

Deruni hir iikfma kaYu§malC için 
kaç SP-ne uğra:.;nıı§tı. Bu ınücııdelcnin 
torrrmı an<·ak lıiicre;;i hilir. Küçiik 
kız kard.-.)nin, terbiye i ve talıEiili 
onun yegane te~elli i ,.e ıne~guliyeti 
olmu;;tıı. 

Acaba, se' gili,.ini kabul ettiği o, 
lıatıralar]a mali odan terkec1erek. 
ıncçlıul hir lıi>crcy~ mi ~eçnıişti? 
Yoksa daha çok ıztırap çekmek 'e 
hatırayı ınulıaf aza etmek için o oda 
da mı knlnn§tı? 

Üzüntiiler içinde geçf'n iki Eenr.1ik 
a~k lıa) alını, ) arnn asırlık bir İnzİ\ a 
tnkip etti. 

O, iiliime, tıpkı a:.ka hak'ı ığı gibi 
korkmıulan haknıı~tı. ::,on dakikaya 
kadar kemlini ka,bctıncdi, rlini \azi 
fclcrini )tılllı, AH~lıa §Ükreui H' ebe
di saadete ka\ nşan insanların siikti -
mı ile konuştu. Bu lıarikuliide iiliinı, 
0111111 a"kta giisterdiği hiiyiik ac;alctiıı 
ıniikiifııtulır. Ba ·nğı Ye c_:irkin lıiı;hir 

Jınrekel ·apııınnıı~tır. Onun ) urıulıl r 
ınıla. salıteknrlık \'«! şuhluk yoktur. 
skt OC\ lllTl ı-ttirı••ek. km \'f'tlcnılir • 

nıek iddia ile. EHiilf',lİrİ!'İ, kupri .. lne 
l'ilelere ha, 'uran kadınlartlaıı ılı•ğil
ıl i. 

\tc .ten hi ra:k e\ lalımıı clii ,tii: 
yana, Ymuı lııı eyi ahı ıı;ı·çti ',. lıiic

re.inr kapandı. 
( A ı kası mr. ) 

elli eden 'e tıpkr, akşam 'akti, çıp
lak tarlalarıla, fena otları imha için 
) akılan atc:ı;lerin, toprağı temizledik· 
ten ı-onra. cmayn rloğm yiik cltııı a
Je, ler gilıi, gençlik azaplarını \'«' ihti-
ra larmı tcıni7.leven hir kudrı>te a ık 1 nn rıınınmı ııı:ııımımınMc~ 
olrlıı... . a FEST.VAL TAKVJMı 1 

Muıın tırııı ıl<'fteriıulı· I\lariaıınu· ı 24 ~ S 1 1 agustos: a ı 
nın Yefııt kaydı ş(iyJe yazıl mı lı: ı

1
• 

''r?~ . . Abideye celenk koyma :.ıe-ra·E 
r - · scnennııı, t<>11rnı11:; nyıııın simi ~aat 16 da f 

yirmi scld:.inci giinii ı\'oır Dum mn- lt:j f 
1ıastınnda. valclc Mariamıa scl.-snı ~ Beynelmilel güreş müsabeıkP --
')'f'(/i Y"·~mdıı olduğu lwl<lf' 1,,,/111 ,,1_ lan finali Taksim stadyom11 nda; 

saat 2 1,30 da ~ mi§tİr. 1111 ·aımı A llaluı rnl."f <'t tııi~ti. ~ 
V a..-ifr.lrrirıi lıer lwsrıst11 tam olarnl• ı;; ~ü~ük gala müsamere;;~ ınuh~I 
yapmı~tır. Çol-:. Tıalim 1,ıc eı;sizdi, ~i- telıf eglenceler: T epebaşı S.thçe-Jl 
kayetçisi )'oktur. Otu: ~c1w çoh nğır sinde saat 22 de. 1 
bir töı·beld'ırlıl• deı·r~i gcçirmi~tir. ı~lll!ll!lllllll!Jllllıııııınıııı.••ıınunııııUllIIDnunıınu ııınal 
lradei ilôlıiyeyc biiyiik bir inldyat ile 

Portekizin Çekoslovak
yadan alacağı silahlar 

El altından Frankoga mı gidecekt 
nıünasebatının keslliki devlet 

nıesinde gizli tarafıar görülüyo t 
Porlekiı. ilı• (~ekn lo' ak ya 

ıııctleri ara ııula. iliilı ,.ııtr;r ılolayr -
·ile tliplomatik nıiiııa,eJıııtın ke ilıııc 
si, ~ayanı dikkat bir "afhaya girmi .. -

tir. 1 
Karilf'rinıizin ıııallımudur ki, Por . 

tekiz lıiikiııııf't i, ç,.ko::-lo' ak) a fnbri- P.yerıotı ve cam ler 
kalarına kentli orılfüu unrnma nıii- posla pullarında 
lıirn nıiktarıla 8İlah ı::-ııınrlaınış fakat 
CekoJo, akva im ilahları i~tenilen Fransızlar tarunm1ş adamlarını 
z:1 manda ,.~rıncrui~ hiJalıart. ,·erine pulların üzerine basmağı bır adet hali 
ha~ka tipte silalıl;;r verıııek i ·temi~. ne getirdiler. Victor Hugo:U, <.P~stör) 
lınna da Portekiz lıükfııneti razı ol- ve (Anatol Frans) m resımlerını taşı 
nıatn.ı§tı. yan posta pulları çıkanlmı§tı. 

Son ~elen 1nı;iliz gazf•lelerinden Şimdi bir de (Piyer Loti) nin hatıra 
1 1 sına bir posta pulu ç1karıldı. Bu posta 

a ınan nıa iıııınta gi;re. 'Ç,.ko lo\'akya 
ya Portekiz lıükiııııeti tarafından ı- pullarında romancının resmi ile bir etı 

mi manzarası bulunmaktadır. 
marlanan iHilılar en yeni tipte 1000 
makineli tiifekti. Avrupayı dolduran adam -Fakat Portekiz or<lıı u im nishette 
hir sipnri:.i makul gii terer.ek ni bet
te hiiyiik değildir. Ru itiharla maki 
ne] i tiif ekJerin, lıakikatte, Portrkiz 
ordu una değil de, İspanyol aı:ileri 
rf'i"j l<~rankoya gideceğine lıükıneılil
mi~tir. 

Silahlar filhakika gen~ral Franlrn 
ya gidecek e• hitt:ıhi arlcmi müclalıa
le prensibine ınulıalif har~ket edil· 
miş olacaktı. 

Portekiz1iln. C:<'ko-)o,·ahnn i-' . . 
lalı ı;iindenneme{;e o,·yet Ruı::yanm 
sıwkeuiğini idılia erliyorlar. Fakat 
Sovyet ınalıafili im iıldiayı rcrlıeJ,.
ı·ek tı-kzipler ne:.relınektedir. 

Di~f'r tara(Lan ~\lmanyn ''C f ıalyp 
Pnrtekizi 11aklı hulmaktadır. 

Alman gazeteleri, Portckizin aza
uıi miktarda sililılnnma ma liizum 
giirrlüğii rilıetlc !IİIHlılarm gİlmf'mr. i
ni tenkit ediyor. ve hulii!=:a olarak di
yor ki: 

''Portckizin Hniılen silalılanma;;.ı 
lıir zarurettir. Çiinkii Hol~e' iklerin 
i panya işine rniiılalıalc i me5e],.,.,i 
kati ·en lıallNl.ilıniş deği1c1ir ..• 

Portekiz Pragdan ~cfirini !;cknıiş"e 
<le Çeko~lovakya elçisi her eye rağ
mrn lıa la T.i7.honda hu lımnıaktarlrr. 

B'r ampul hırsızı 
mahkOm edlldl 

Laleli apartımanlarından ve muh -
telif semtlerden ampul aşırmaktan 
suçlu ampul hırsız.ı Selahattin dün 
yakafanarak meşhut suç mahkemesi
ne verilmiştir. 

l\1ııhakemesi sonund'\ miikerrer 
!abıkası bulunan Selahattinin suçu 
sabit görülmi.iş, 1 1 ay hapse mah • 
kum olunmuştur. 

Kad ı nlar için 

Hemen hemen bütün Avrupa bilha!ı 
sa §imal memleketleri, kendilerini d'> 
yuran adamın 200 üncil yıldöniimünU 
büyük törenle kutladı. Bu münase.betle 
sokaklarda halka yığın yığın bedava 
patates kızartması dağıtıldı. 
Avrupayı doyurmak bir meseledir. 

Fakat Parmantiyc bunda muvalfak ol 
muştur. Çünkü annantiye cenubi Amc 
rikadan Avrupaya patatesi ilk getiren 
ilk tanıtan meşhur bir ziraatçı ve bir 
eczacıdır. 

O ana ka<lar A vrupada bitinmirn 
patates Parmantiyc sayesinde iayıl 

mış, ve patate11c hücum başlamıştır. Bu 
gün Almanyanın, Avusturyanın ve ~e 
~ hemen bütün şlmaı ınelh e'ket'eri 
nin başlıca gıdası ekmek degil patates 
tir. 

LUks patates 
Diyorlar ki. evveJce patates, yalnız 

Şili ve Peruda Andlarda 3000 - 4000 
metre yüksekliğindeki yerlerde val-ışi 

bir halde yetişirdi. Bunu Avrupacliı 

l'armantiye tanıtmışsa da, ilk getiren 
o değildir. Patates 1540 senesine doğı •ı 
İspanyollar tarafından sokulmuştur. 
Fakat o zaman kimse patatesin bir yi 
yecek olduğunu bilmiyor ve patat~s 
bir Çiçek, bir süs nebatı gibi kullantlr 
yordu. Patatesin en büyük kökü bir fırı 
dık cesametinden fazla değiJ.di. Patates 
bir lükstü. Fakat Parmantive bu lük .. ü 
ihtiyaç haline sokan adamdır. · 

Yenecek patates --Patatesin gıda maddesi olarak ekil 
mesi, evvela 17 inci asırda Avusturya 
da başlamıştır . .Fakat p zaman da ac.;ıl 

nişastalı kısmını kimse sevmemiş ve 
herkes, patatesi dünyadaki sebzelerin 
en kötüsü olarak telakki etmiştir. Hat 
ta onların nazarında patates hastaık 
bile getrrildi ve cüzamın başlıca amili ırle 

bu nebattı. Onun için patatesi insanlar 
yemezler ve domuzlara verirlerdi. 

Patates' yayman•n usulU 

Parmantiyc halkın patatese karcıı 

nefretini gördügü zaman bunu tamim 
etmek için bir çare düşündü. 16 ıncı 
Lüiden müh:m bir arazi aldr. Ve oraya 
patates ektirdi. Halkın alkasını celbe~ 
rnek için <le etrafına ı;ilahlı muhafızlar 

koydurdu. 

Halk meraka diişmüştü: 
- Acaba burada ne vardır ki bövlf' 

muhafaza ediliyor?. Etraftan hırsızlık 

başladı. Silahlı muhafızlar mahsus hır 
sızlara göz yumuyorlardı. ,Nihayet Pa 
ris hnlkı hırsızlık sayesinde patatese 
ahştr. 

Bu hadise 1789 da olmuştu. Arada"'I 
dört sene gccmeden Frans"~a oatat•s 
ekilen arazinin vüsati 35,000 hekt~rı 

buldu. 
. . 

mavisi 
\,.,•:: ;;,. .. j;lij \'c s1rn ,.,z,.,ili Cirırw ------

llir ... ;; .. ,1,.ı, Ro'lın,ln 1 1<İ nonıl'f\Jl \'!' 

''P'ılr l-ıir k"•nl'~rlrn ;ı .... ,.,.llİr. Yiktr 
ılıı di7'.e1 ~ii lPnne i itih.ırile 'rupn 
da bilhassa terrilı ediliyor. 

Dük dö Vindsor ile Düşes dö Vind 
"sor yakında Kan şehrine gideceklerdir. 
Bu münasebetle Kanda büyük hazırltk , 
lar yapılmaktadır. Dük dö Vindaorla 

Vallis mavisi 1 

Tr-opfkal hastahklar 

üzerinde tetk~kler ·~ 
Gorki Tecrübe' i Talıabct :Ens~ 

lm ene tropikal ha ta1ık1arıD t -,;_ 
içiu ıııi.iteaodit efer lıeyctleri ~ 
ctıni 'e hu lıe} etler yola çıkıt 
lerİnP hn ... lamı tır. ., 

i)arazitoloji kHnına menstıb ~ 
admnlurı. 0

tn)Ctler hirliğiniP dl._ 
mmtakularmcla ara><tırmalar yaP ~ 
ta ~e lıer ene olduğu gibi hu seırt..-' 
1 o"ko' m a En::ıtitii lahoratuvarl•..ı.ıı 

~ctirilrnck iizere Penda 'e P.•~ 
luı talıkları gihi cnmı7.ın nakıh Ji 
lercc i<liri İ\ rj inek 'e akarid t 

maktadır. , , ~ 

l:ıı titii, 1111 rne, Penıla iilstr'I J 
ıniiı•aılf'le nıctocllarrnı tetkik ~~ 
'c Tiirknıeni tanda Jıırgah ,.ad•;t 
hirçok t>rlerindc hu lıa.stahiın ~ 
]i F<ini İnekleri öltliirınek tare~jl 
r.ı tırılac.ıktır. P .ıpatçi ileı mii~ 
içirı en n~lanı çareler ele ar;ı" 
ıuaktadn-. Karnkmn çöliirule, ~ 
denizi ahillcrinı)e \'C ~inlery• d 1 
lnrında tifü fmınclcri iizcrill t 

incelcıncln ) npılncnktrr. il 
Eıı .. titii nwımırlnrı, a) 111 ıalfl~ 

zclıirli ~ ılan getirıııf'k iiıo:ere. 1~tıtlr, 
ııi lana H Cenuhi Kufk!f)aya Eı;,ıi· 
]erdir. Hu ) Jlanhır iizerinde. f, .Jı'. 
tiiııiin 'ıılımııi H 1..<!ningrad 

1
t ,.;

lcrind" tPeriitH'ler 'aııılac·akur. ~ıt' 
gra<l"ıla ilü ~ olarak kullanıhrıak ~ti 
re. yılan zclıirlt>rİ t<>tkik olunf11 1oı)' 
'e lımıu uıiiıııkiin kılmak için ırırrı•1' 
lıır nrn tınlnıakttı<lır. Oi~rr ts~'ı..ııl' 

"bl .. 
okrııalrırına k.ı~ı pmtz<"hir f!:1 

1
,!1'1 

~me Lmiııgr ı111'ıla. z<"lıirli ) ıl•" ç•I( 
lanılnı'ak lıir crnnı iizninde dt 
~ılııın1~taılır. 

Uz:ık Şark ·a ıd~lm he~ el •. it h-' 
rrıı lı'lr ak ıw 1 ıwaıılan ,a .. ıtal!ıy ıitf' 
talıkl.ıra a~ılnııma~ı lıalı;;inılr· ıtf~i~· 
i çok elıcnıınİ\dli olahilcı~ck tC 

l<"nlc lnılnnııın1 tadır. 

100 v;ıeuufa Atulıh1t1• 
. y~. 

Bu sene hemen hemen yiız ~ıı bl 
yakın iki ihtiyar öldü: Bunla~·teıı Jıı 
ri Rokfcller. biri de bu hafta 0 

giliz gemiciler kralı Runcirrı311:bi idi 
Bu iki adam da büyük iş ph~ı;11l~ 

ler ve ikisi de hayatlarının 90f.kıeri"1 

me kadar neşelerini ve zinde 
1 ~ 

kaybetmr.mişlerdi. Belki, uzıı~ ~ 
malarındaki ır zengin ve r~h:Je. ,,e 
yan insanlar olmalarından zıY 
şeli yşamalarında idi. sefle 

Lord Runciman, bundan °11ı0orıil 
evvel. evlenmesinin ellinci yı ~0,-ıe 
rniini.i kutlarken arkadaşlar•118 

d~ınişti: ,, 17"1 
- Evlilik hayatımı hiç .tı~ bil' 

muyorum. Kanınla ben buS 
ilk günkü gibi sevişiyoruz .• 

lhtisad vekili gtdll
01 

İzmir ::?3 (Hu u i) - tktıfl' 
kili B. Celal Bayar. bn ,_ı,.ıa 
kotra .. iJe İ tanbu1a hareket 

lJakan, f Iha' Fazlı Gfl)eÇ 

tanlar, arha), müdürler -ve 
zevat tarafından uğurl........-
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Pazar komedılerinden: 

Usta Haçik şeftali· 
satıyor! 

. ŞEHiR HABERLERi' 
...ı 

Yazan: 

~~nı --~_o_s_m_a_n_c_e_m_a_ı_.....Jı 
~dd lavaUı H 'k 

Osk iidar adlı ve5ı n ı . 
yukan kundakçı 
Muhakemesıne yakın

da başlanacak 

'11ra bzoıı J ı ınauıu

da yapılacak 
yenilikler 

Heyet Başkanı 
şehıimize döndü 

ıhracatınıız 

safhada 
Üzümlerimiz Noıveçte 
büyük ıağbet göıügor 

eye d .. açı , küfenin ağzı O 1 
·ı".ftalilerjogru ~~n etmi, bir yan- = o:un 'l'iııj iiat n en ırı ve en gi)ste sin! yüzparasını salıver git· 
~ .J_ taraf . . f d' . 

: ~ hiç du~~:n e bay?r, hır - Nereye gitsin} 

Üsküdar adliyesini kunc:hklayarak 
yakan suçlu Nureddinin yakalandı • 
ğını, sorgusunda suçunu itiraf ede . 
rek tevkif olunduğu yazmıştık. 

Suçlu Nureddin geçe!l giin bir kö
pek tarafından ısırıldığn.r:Ian mevkuf 
bulunduğu Üsküdar hapishanesin • 
den jandarma nezaretinde hastaha • 
neye giderek hergün aşı olmaktadır. 

Trabzon limanının ta~fiye heyeti· 
ni intıhap etmek üzere lstanbul li • 
man işletmesi tarafından gönderil • 
miş olan heyet başkanı ve liman iş . 
)etmesi ikinci direktörü Hamit Sara· 
co~lu ~ehrimize dönmüştür. 

Gelen malumata göre bu yıl dün 
ya üzüm mahsulü normalin aıağısın 
dadır. Mi.ihim iizüm müstahsili mem 
leketlerinden olan Avusturalya ve 
Kalifomiyacla soğuk üzüm üzerinde 
pek mühim tesir yapmt§, bilhassa 
Avusturalyada yüzde kırk nisbetin -
de azalma görülmüıtür. 

' Q gmyor - Geldiği yere ı 
ursan d - Onu da salıverdik! 

~e~ "a:11 ır bunlar, Bursanın, - Kaldı mı yedibuçukl 
~'hin bi .ama böyleai yok 1 l - Kaldı 1 
~ tı sokuld ·· d f e .:: dederek uH; s~~ e şe • - Tart şimdi bir kilo bana da sa· 
""'Ylu·· ve açıgın ken n · be k " il: Yorınu .b. . • a peşın § uruş vereyim, yuz pa• 

Hakkında yapılan tahkit.:~t ya • 
kında bitirilerek muhake".llesirıe Üs. 
küdar adliyesinde başlanacakt1r. 

Heyetin diğer azaları işletme mü
tehassısı Şahap ve muhasebeden A. 
saf göriilen lüzum üzerine Trabzon 
limanında bırakılmışlardır. Bu iki 
memur Trabzon limanında uzun 
müddet kalarak yeni kadro ile işe bat 
lamış olan memurların muamele • 
lerİ kolaylıkla yapmaları için başla • 
~ında bulunarak nezaret edecekler, 
ıcabeden direktifleri vereceklerdir. 

Tesbit edilen rakamlara göre Ka • 
lifomiyada üzüm· rekoltesi 2ÔO -
220 bin ton, Yunanistanın Sultani • 
ye rekoltesi Girit 23250, Korent 
7680 ton olmak üıere 30,930 ton • 
dur. Avusturalya üzüm rekoltesi 
25,000, Tiirkiye 50,000 tondur. 

'::" ~ . § gı ı oradakılere rad?. borcum kalsın, devrisi aktam 
·ı ~~çık hal' . venrım ! 
~ı . 18 muhlıs -yannadır 1 • Haçi~ ayağa fırlayıp biraz il~ri?e 
i'~k ç.l gözlerini k .. f ı~porta ıle satmakta olan dayı Dımıt· 
' ~~arı h ·dd . u eden ayır • rıye seslenir: 
dzı., ~a muhlis etlı cevap vc:rdi: .. --:-: Dayı, hana bir yağlı müfteri 

Altın para kaçııan 
mahkum oldu Yunanistanın incir rekoltesi 15 

milyon okka, Eğe mıntakasınıin 34 
bin tondur. he Ydi ~(t .~arma, senın ba- duştu ama beni mişim var al bak 

8irı. .. -laya s~k~ı~e, ak§amilan ' ·~ndisini sana yoll~yorum! 
'~~sı takıldı~ Koca karı: . 
'Ne Sık he! · . -:- Beni ona yollayacağına sen 'h Var ç b k nıçın vermiyorsun') 

ou • a u ·· ı · · · • ~b!eft&Iiler· soy e ışım var. - Benim şeftaliler çürük sana ya· 
'Ifiiat mı? ın tavası mı ho§ ka. ramaz! 
ta.~fı daha 'h - Ben sağlamını seçerim 1 

'~ ne agn O§ kaçar ama sen - Senin anlayacağın benim ıef· 

Gümrük muhafaza ve emniyet 
memurları tarafından geçenlerde Av 
rupaya ekspresle 200 Türk altım ka· 
çırmakta iken Uzuköprüde yakala • 
nan Yunanlı doktor Dimitrinin du • 
ru_ş~ası dün Uzuköprü müddeiumu 
~ılıgnde sona ermiş, suçu <ıab!t gÖ· 
rulen ~ unanlı doktor 6 ay hapse, 
200 Turk altını jçin bugünkü Türk 
e~rak~ ~akdiyeler geçeri üzerinden 
bır mıslı fazla para cezası ödemeğe 

f zmirden son hafta içinde Erma 
vapuru ile Kontinan limanlarına yft!I 
üzüm ve karpuz ihraç edilmiştir. O. 
zümlerimiz Norveçte biiyiik bir rağ
bet görmüş, bir çok alıcılar mühim 
miktarda sipariş vermi§lerdir . 

Diğer taraftan heyete dahil lstan • 
bul liman işletme direktörlüğii an -
trepolar şefi Zihni Ankaraya gönde 
rilmiştir. Antrepolar şefi, Ankarada 
da vekaletle temas edecek, Trabzon 
gümrüğiinden limana devrolunacak 
gümrük ilmbarları için hazırlanmış 
olan talimatnameyi vekalete arzede • y O' J fı 

~ 'S 'Ye an} arsın kir taliler senin midene dokunur! 
~Unu içarnıyor muşum} - Benim zaten dişim yok, kay· mahkum edilmiştir. 

rek .tasdi~ ~ttirecektir. Talimatname Uö OS 8 V arp ge-
tasdık edıldıkten sonra İstanbul giim- • • b •• J · 

~ U .~ er, tanesini bırakırsın natrp hoşafını yapacağım, onun için 

0 
, Çurıciiaü. dokunmaz ı 

iş daireleri hakkında rük ambarları limana devredildiği gi· ill 151 ugun ge 1 yor 
t! 1-fa ... • ô 1 • · .... • Q Çı~n k ... l b - Y e ıse tosla ikı çeyregı pe~ıın 

talimatname bi, Trabzon gümrük ambarlarının da .. . . . 
Trabzon limanına devred'l · Dost ve muttefıkımız Yugoslav -

ı mesıne D b "k h .. b 
başlanacaktır yanın u rovnı arp gemısı u sa Yeni İş dairelerinin teşkilatı hak

kında hazırlanmı§ olan talimatname 
dün. b~tü~ ;ilayetlerde olduğu gibi Z · 

Çij o· uşagr a a enzi • de bir kilo vereyim! 

~ Str~d~~: . - iki çeyrek de nesi, sen ne bi-
· hah limanımıza gelecektir. Yugoslav 

l 
Çik L lısı bala be • ! çını adamsın be hiç böyle döne dö-

C· ou E nzıyor l ' ah· · d' < 8e er gül k .. k ne pazar ık olur mu} D a şım ı, bu 
§e~nmı7 vılayet ve alakadar iktisadi '-' 1 r a a t Ba n k [Isı n 1 n 
daırelerıne de tebliğ edilmiştir. ..., · 

ya bahiye1ileri rıhtıma çıkarken as . 
keri merasim yapılacak, Dubrovnik 
harp gemisi kumandanı vilayete ge
lerek Vali Muhlttin Ostündağı ziya 
ret edecek, öğledr.n sonra da vali Üs 
tjindağ ve lstanbul kumandanlığın • 
dan bir yaver gemiye gelerek iadci 
ziyarette bulunacaktır. 

· fie ere ve Yu sek kadar adamın gözü önünde seninle 

• ~'.· Jlt~a, 'eftalileri bal d b yedi huçuğa pazarlık etmedik mi} 
~~i~ llle~e de be m • a a en- Hem beşini pCfin verecektim, yüz 

. Y:ni ta!imatnameye göre: ·bütün a, f [t C [) <Tf m P rll ll f laf 
ış daırelerı 14 bölgeye iblağ edilmiş ~ 

l'İtıt· or, ka.Yrn ~ nzıyor, ıekere parasını sonra 1 
'- t, 1 l'tl~ aga da benziyor! . 
, d ~"çik P: - Be mübarek kadın seni bu ak-

bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki kad- , .----
rolann vaziyeti henüz anlaşılmamış ilk ın1/ı/ıa11 <IÜn 1 i-

b~'~I rn·d~lis muhlis §am kim gönderdi böyle} 
011 ı.,_· ı ır~ yarma mı K' .. '" ~ k'. - ım gonderccek, gelinim gön-

olmakla berabe,r ~ski iş dairelerine caı el ol/asırda yapıldı 
nazaran daha genış olacakları kuv • 
vetle umulmaktadır. · Ziraat bı:mkasından bu yıl tekaü 

Yugoslav bahriyelilerine ak§am 
Perapalasta Vali Üstündağ tarafın • 
dan bir ziyafet verilecektir. ' ctrrn '§ı birden: derdi 1 

'-El ~~dır Yarma 1 - Öyle ise, sen git de gelinin ken 
Yeni talimatname mııcibince teş . de sev kedi len memurların verine ye 

kil edilmiş olan bölgelerin kadroları ni memur alınmak üzere ort~ mektep 
Ankara iş dairesi merkezi tarafından lise ve yüksek mektep mezunları ara 
hazırlanmaktadır. Bu kadrolara kud. sında Ziraat bankasının bir miisaba 
retli ve iş bilir memurların getirilme. ka mitihar.ı açtığını haber vermiştik. 
si takarrür etmiş olduğundan me • Dün öğleden sonra, Ticaret Odası 
mutJar pey der pey tayin edilecekler- idare heyeti salonunda f stanbul Zira 

Dost Yugoslav denizcileri yarın, 
saat 11 de Taksim abidesine giderek 
abideye çelerik koyacaklardır. 

: ,.erı d Mehrnet: disi gelsin, onunla pazarlık edelim t 
ı.ı r<I e tah'd' G . • 'açj~ "rnadır 1 ım, kalıbımı basa- - eli nim pazar Irk bilmez ı 
'C· hiddettarmat . - Anlaşıldı, gelinin tevekkeli se _ 

11 fıt~Lıt be .: : nı göndem1emiş buraya 1 

ZengJn mrsaflrler tafıyan 
bir yat ,ehrlmlzde 

Fransız bandırali Eros yatı dün 
Pire yolu i1c limanımıza ge]miıtir. 

Q l<\ •• rnubar k da D h d. İ' il llt 1ı.ı<:erirn e a m akşami - e ay ı, uzatma, vereceksen dir. at Bankası şu~inden ayrılan bir 
~dcı· "ık c Varma! ver şeftaliyi 1 

ı h· . Ya§Jı be ~it: 1tı8tiyan' b' mheyaz saçlı, - fyi ama on kuruştan aşağı ol • 
Jslanbul Saylav/arı heyet tarafından ilk imtihan yapıl Çok zarif olan yatta Fransa ve 

Amerikadan yüksek ve zengin sos • 
yeteye mensup bir çok tanınmış 
kimseler bulunmaktadır. 

'~ ır kadın küfeye maz! 

·' "' Ç(l bı.ı 

mı§tır. imtihanda muvaffakıyet gÖs· 

. ·'e olsun ama. beşini bu ak esnaflarla konuşlu terenler memur olacakları cihetle 
§<:~, bt-.şini de ya.rın abam vere • lstanbul saylavları dün saat J O da imtihana yalnız orta mektep \'e lise 1 bil Ctkes §ef taliler ı 

ı~l\~ll~a ! e on bC§ a~a sana on 
'I • )) Jı 

ccgım 1 Birle§ik Esnaf cemiyetleri dispanse • mezunlarından 90 ki§i iştirak etmi§· 
- Haydi ona da eyvallah! rinde bir toplantı yapmı§lar, ESl'af tir. Ankara Ziraat Bankası merke -
} Iaçik küfenin içindeki ~eftalilerin C~_miyetleri ida~e heyetleri ile görü§ zinden gönderiln)i§ suallere imtihan 

en külüstürlerinden bir ke;e kağıdı • muşler. muhtclıf esnaf §Ubelerinin lara i§tirak edenlerin serbestce dü§Ü 
na doldurup tarttı: kadına uzattı. dileklerini dinlemişlerdir. niip cevap vermeleri için ii9 dört sa 

~unlar dün şehire inmişler, miıze 
l~rı ve Ayasofya camiini gezmi§ler· 
dır. ' Yeftalil . 

'- " erı elife alt .. t d 
;. ıılı I us e e • 

~icij l ıı atın b. 
Bir seyyah vapuru 

geliyor 

b
J..f.. ırer Yanları çürük 

1 "l'd' 
lırıJ 1 Otad 

Soma ondan aldığı çeyr• ğ. . Saylavların Esnaf Cemiyetleri ile at müsaade olunmu§tur. 
sürterek: ~· ı çenesıne yapmr§ oldukları temaslar daha ziya: Dünkü imtihana iştirak eden lise 

- Haydi "f } de esnafın mesleki tesaniidü ile ala. mezunlarının imtihan evrakları bu 
Bir ınüddettcnberi seyahatte bulu 

nan İtalyan bandıralı Konteroza sey 
yah v:tpuru bugün sabah limanımı 
za gelecektir. Vapurda ftalyanın 
muhtelif §ehirlerinden 500 kndnr 
seyyah bulunmaktadır. 

ı P. arın an send .. "k 
111 "ti~ 1 rıercs· ... ~· çuru sen 

1 arın 1 çuruk ? 
'- .~A ın da .. 1 ' ıı '"ler k Yuz eri buru • 
~~ a etnı '- t." bu e. senin .. .. 

tj 'le) tı.ı§ukı Yuzun onlar 
c\otc e. §u 1 

· '" ~ı ı a t Yand k'I ıtı "\Jll) § · a ı erin dip • 
Çel\ atın 1 ,hcll aty l 

1-f .._,ili\) Rev§ern. an arı değil, se • 
GSik ar Y 1fl 

ıı "e tctı o attna rnı d "'l .. .,. 
'- ~ nce ·· egı mır 
l y"h.... kanıı . otekiler hep bir • 

-·qad a. 
~Ot ır Yarma 
l~ a ka • Yarmadır yar 

~c tı elife b. 
(jt ~ek~lı~rak. ır şeftaliyi ikiye 

c~il Yamı . 
yer t k aya b 

ı "% e tar 
8 

~nzemiyor ı 
~ . ti.dır Ya~ı rnakamla: 

Sık E a, Yarmadır yar 
Jf elle 8i . 

~ı ltıj~ tııtlenerek. 
~"- ~•~ Yok.· . · "41l\ ;rqrtı ·ı olzın be 
~ a c 1 an D" • §unun şu-
o~ ı·e"ird· . urnbüfl·· .. . 

Allah tan 
1 

81 ta 1 sen::lı•n, b,.rt•ket kadardır. giin Ankaraya gönderilecektir. Bun 

D 
· k d Saylavlarımız esnafın dileklerı"nı' dan sonra yüksek mektep mezunları 

eyıp a mı sa\'dı Fak t 'k' d k'k b d b' ·· bak · t' h 1 . . · a ı ·ı a ı a ir rapor halinde hazırlayarak Cum • arasın a ır musa a ım ı anı açı a 
g~çme~_ıştı ki elindeki çeyreği Clrada huriyet Halk Partisi genel Sekreter- cak, bunda mu\'affak olanlar banka 
kılere gostererek feryadı bastı: li~ine göndt"receklerdir. ya müfettiş ve §ef alınacaklardır. 

-Vay İmanına yandığımın cadısı Paı a boı sasında Lise mezunları arasında müsavi de 
Vapur §ehrimizde 24 saat kalaca 

ğından seyahlar §Chre inerek tarihi 
&bidelerimizi gezeceklerdir. vay, bakın hele, bana delik çeyreği recede not alanlardan Galatasaray 

byutturmuş ! Ben ne yapayım şimdi Dün şehrimiz para bo1'asında bi. mezunu olan veya lisan bilen talebe 
unu? · rinci tertip Türk borcu tahvilleri ı 5 Jer tercih edilecektir. · -~,,;-ff,J;i'~~ij;E5~~5~f 

Gazinocu Garbis elinde bir sicim den. açılmış 15 den kapanmı§, ikinci 1 t tf tik 
le gelerek: tertıp Türk borcu tahvilJerİ üzerine Gu··msru"ak ~··e lnhı'smarUladr UvreUka· Ietı' ı' • il_,. & & & 1. & & 

- Al şu sicimi! hiç bir muamele olmamıştır. Bundan • " 
-Ne olacak? ~~ka Sivas Erzurum ve Ergani tah- tatistik müdiirü Recai diin Ankara· 

- O delik çeyreği buna tak dal vılleri iizerine de hiç bir muamele dan şehrimize gelmi§tİr. l"tatistik 
boynuna asi 0!ma?'1ış, Anadolu demir yolu tah . müdürii evvela inhisarlar idaresine 

Haçik artık hiddetinden J.ijp)ere vılle~ı 4.1.1 O dan, Arslan çimento uğramış, bundan sonra gürnrük mü. 
binmişti. Berikiler onu hüsbüt:in çıl 

1 
tahvıllerı 12,80 den satdmıı. bin I • dürlüğüne gelerek baş miidür J\fosta 

drrtmak için deminki nağmeyi tut' giliz lirasına da 631 kuru§ fiyat t n_ fa Nuri ile uzun bir görüşmt" yap . 
turdular: bit ~dilmiftir. es mı§trr. Ôğrendi~mize göre: Bay Re 

d 

- Haçik halis muhlis yarmadrr, OskUdar adllye•I Bey- cainin seyahati Dolmabhçe<Je açıla • 
eğildir? lerbey:ne tafrnmayacak cak olan sergide her iki idarenin tes-

- Yarmadır yarmaaaaa ... Yarma O k"d dl hir edecekleri istatistik ve grafiklerle 
dır yarmaaaa ı s u ar a iyeşinin şimdi bulun • alakadardır. Gert'k gümrük baf mü • 

• MUtekalUer le eytam ve eramHin üç ay. 
Jıkları eylOIUn ilk haftasında b 1 kt • TU k .A... il§ a.vaca ı r. 

r ~·h kurumu ikinci bqkanı Afet 
Jakmda BUkre§e gidecektir. • 

• Vazife halinde mahalle bekçisine baka. 
ret eden Ytnlkapı gazinolarından h!rinln 83. 

hlbl olan Haydar cürmUmqhut mahkeme!! 
tarafından bir ay hapıe ve 30 lira para ceza 
sına mahkQm edllınl§Ur. 

• Edlrne· \11AycU tahrlıoat mUdUrü Tevfik 
İl!~bul 'lllAyeU hukuk itleri mUdUrlUfün~ 
tayin olunmuıtur. 

'- ıt"' ınızf unun tıya· 
'D ... rı: ~Ioıe olaea-- --M----------
~ ()~ .. Rını söyle de alalım allye memurları 

duğu eski maliye tahakkuk binasın. dürlüğünün gerekse inhisarlar ida • 
dan Beylerbeyinde Prenses Emirenin resinin hazırlamıf olduğu grafikler 
konağına taşınacağı hakkında bir fa· bir defa da istatistik müdürü tarafın 

• Belediye lkUaat mUdUrlUğil ev kiralan 
için bir rapor h&zırlam11tır. 

• 1zm1rde 400 yataklı mükemmel bir mem 
Jeket hastanem kurulma.una karar verllmlf. 
ve derhal te,ebbtlalere glrlıUmJfUr->.. ~~ • ar'9••nda imtihan 

~tı))~1 0Ylet 

h ··· lk· 
~iti h~ ı .... Bu k . 
'- ek· Çuğun bçu .... 

~c k~~aktık~ ırak bir kere! 

geriye} 

Ankara, 23 (Telefonla~ - Ma· 
liye Vekaleti, kanuni terfi müdde
tini dolduran memurları h;in 31 
a~stosta bir imtihan açauktır. 
Taıra memurları için de bir. im· 

· ·•. - - lllcılmaar dü9ünülmektedır. 

yia dolaşmaktadır. dan görülecektir. 
Bunun aslı yoktur ve şimdilik böy -------------

Davet • Nazillinin yerli basmalan Uç halta eon.. le bir nakil dütünülmemektedir. 

Maarif Veklll 
Şehrimizde bulunan Maarif veki1i 

Saffet Arıkan bugün Akaraya döne 
cektir. 

J
lstanbu

1

1 Mbüddciumuı_nil:iinden :

1 

ra.p~":~~~k=:!ır~anlıklarmda beş 
stanbu da ulunan Dıvarbekir sor klıldm !azla klmMI duraınıyacaktır • • 

gu ~aki?'1i. Must~fa Suadın acele me • Belediye peynir JsUhaa.llnl taıı.zlm lcln 
murıyetımıze muracaatı. blr talimatname hUirlıyacaktır •• 
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Yeni bir Türkkuşu 
mektebi kuruluyor 

Cumhuriyet bayrarnında açılacak 
Ankara, (Huıuıi muhabirimiz

den) - Türkkutu motörlü ve mo
töraüz uçak mektebi binau1 ıchir 
dahilinde kurumun arkasındaki 
sahada yapılmaktadır. 29 Birinci
tefrinde küıat resmi olacak ve l
kinciteşrinde de tedrisata başla
nacaktır. 

Nazari kııım için dershane ve 
yatakhaneler yeni yapılan binada, 
ameli kııım için Je Ergazi meyda
nında hangarlar İnfa edilrni tir. 
Motörlü ameli kısma 1 S te:nmuz
"da batfanmıf ve bu kısma gele~ 
18 talebe de 11 ağııstc~ tan it"baren 
yalnız uçu,lanna ba~lamı~lardlT. 
Bu tal~beler bu ameli tedri3 sene
si zarfında eylül nihayeti.ıe k A· 

dar mo .. örlü turizm pilot ehliyet
nam"sini almış olaceklardn, yan· 
bu arkada§lara spor tayyareleri i
Je yalnız başlarına uçuş saiahiyeti 
verilmis demektir. Daha kuvvetli 
motörlÜ tayyarelerle uçabilmeleTİ 
için kurum tarafından hiT prog -
ram dü,ünülmektedir. 

Kral Faruk 
nişanlandı 

Lkenderiyc 23 (A.A.) - Kral 
Fanığun nişanlanın~ olduğu haber 
verilmektedir. 

Kahire 23 (A .. A.) - Kral Fanı· 
ğun İsken<leriye muhtelit mahkemesi 
mÜ§avİrinin kızı \'e sabık Ba;\'ekil 
.Muhammed Said paşanın torunu ba
yan Safinaz Ziilfikar ile ni~anrnm 
pek yakında resmen ilim bclclemek 
tedir. 

Nazari kısım tedrisatı nisd..'la ka 
dar devam edecektir. Bu sene lnö· 
nü kampından C ehliyetnamesini 
alacak talebeler de gelecek sene 
motörlü kampa gireceklerJ!r. Mo
törlü tayyarelerle uçarak muvaffa. 
kıyet gösterdikten sonra birinci 
sene programı olan turizm pi!ot 
ehliyetnamelerini alacaklatdır. 

Bunlardan batka her sene ni -
san ayında Türkkuşunun vilayet 
ıuhelerinde aı;ılan pila.nör kurs -
larına talip olanlar ortame!dep ve 
lise ve yüksek mektep talebeleri -
dir. Bu gençler nisan, mayıs, ha -
ziran ayları zarfında kurum ta • 
rafından gönderilen öğretmenle -
rin nezareti albnda A ebliyt-tna -
mesini alırlar. Buracla muvaffak 
oldcktan sonra İnönü yük!Çek yel
ken uçuı kampına ~iderek B ve C 
chliyetnamelerini de a1ır ve motör 
tüz tayyare ile uçup. salahiyet ka
zr.nırlar. Deha sonra da motörlü 
tayyarelerle uçarak tam bir tayyu
reei adını almış olurlar. 

ispanya 
(Üsttarafı 1 incide) 

pa.nyol gem.ilerinin torpillenme 
meselesinin Milletler Cemiyeti kon 
ıeyi ruzname.ine alınmasını ta
lep eden telgrafında apğıdaki hi· 
diaeleri saymaktadır: 

Campeador 11 Ağustos, Condc 
Albuolo 13 Ağustos, Ciudad de 
Cadi.z 15 Ağustos, Aldecoa 18 A
ğusta., Armuro 19 Ağustos. 

Düğün bir sene sonra hayan Safi- h • d 
naz Ziilfikarm 17 )8 ına basmasını Le ıslan a kar ışıklık 
rnfitealcip yaprlacnktır. Yar§Ova 23 (A.A.) - Köylülerin 

Yeni açılacak 
orfameklepleı 

Ankara, (Husussi muhabirimiz. 
den) - lstanbulda açılacak ilı. • or
ta mektepten ba§ka lğdrr, Tire, 
Sarrbmıı, Kasaba ve Divriği de 
birer mektep açılacaktrr. 

Divriğide orta mektebi tanın · 
!nlf mübendia ve müteahhitleri -
mizden Nuri Demirai yaptınnıf ve 
mektebin bütün ders levazımiy!e 
sair vasıtalarını hazırlamıf bT. Bu 
kıymetli Türk mühendisinin hare
keti birçok kazalanmızda da iyi 
tesirler yapmı§br. Birçok yerler
CJen Vekilete müracaatlar yapıla
rak önümüzdeki sene kendi narrı.
)ariyle mektep yapacakları bildi
rilmektedir. 

Yeni tay;n ve nakiller 

yaptığı: gre'"de takriben 20 ki~i ölmüş 
tür. Galeyan bilhassa falopolska ha 
valisinde d~\·am etmektedir. 

Brogozov havalisinde kain Şarta 
kasahasmı polis bugün tahliye ettir 
mi:. tir. 

Brgozov civarında Glazova~da 
10.000 köylii toplanmıştır. Yeni hadi 
elerin çıkmasından endi~e edilmek· 

tedir. 

Ankaıa spor bölgesi 
başkanlığı 

Ankara 23 (Telefonla} -Türk 
Spor Kurumu tarafından son ve
rilen karara göre spor bölgesi baJ
kanlıklarını valilerin üzerlerine 
almalan liznngelmektedir. 

Bu arada, Ankara valisi B. Nev
zat Tandoğan'ın mezun bulunma
sı dolayııiyle, kendi.sine vekalet e
den vali muavini B. Salahattin bu 

Ankara, (Telefonla) - Adliye ıün (dün) bilfiil sı>or kurumu bôl 
V ekileti hikim ve müddeiumumi- ge ba.ıkanlığı vazifesine başlamı§
ler arasında değişiklikler yapan br. 

yeni bir kararname projesi hazır· Bi . 1 ·ı • 
Jamıttır. Proje yüksek tasdika ar- na Ve arazı VtU gı erı 
zedilmek üzere Bqveki.lete veri)- nkara, 23 (Telefonla) - Bina 
mİ§tİr. Ye arazi vergilerinden tahakkuk sene-

Ankara, (Telefonla) - Maarif ]erine nazaran beş :yılı tanıamlanu 
Vekaleti levazım --.:: ..Junı.·· •• Hu··,~u·· 

u.s'"l ·~ olanları kiinunuewel 9~7 sonunda 
talebi üzerine ttimüde sevkedil- ıniirunı zamana uğramaktadır. Dahi· 
mit ve yerine mütekait hin başı liye ,~ekili , il.8.yet husu!i idarelerinin 
Zühtü tayin edilmi§tir. en ıniihim gelirlerinden bulunan Ye 

Ankara, (Telefonla} - Orta araı.i vergilerind.-.n henü:ııı tahsil edil 
tedrisat mekteplerinde çalıııan i- ınemi:; müruru zaman miiddetlerini 
due ve hesap memurları için bi:r (inlemek iizerc al:ınmasr lazım gelen 
terfi ve tayin kar.ıDAJDesİ bazı.lan- tedbirler hakkında tqkilatma bir 
IDlfbr. Kararname btuıünlerde a- emir göndenniştir. Hu emre göre lar 
lüab mekte9>lere bildiriler.,.ktir. nundn nıiikelleflerin haczi caiz: mal 

Ankara (Telefonla) - Havdar- lım alac~k ve hakları füıerine konula 
P&4a gümriik salon başmenıurhı?iu 
kaldınlaralr yerine bir salon ida
re memurlufu, Sirkeci Jfijmrüğü 
salon 1>&,memurluğu da k.Jdınla
rak yerine bir salon baımemurlu
ğu ihdas edilmiıtir. 

c-,ak lıacizleri müruru zamana geçece 
&i ynzıh olmasına binaen hu tarihe 
kadar vergilerini vermemİ§ mükellef 
ler Jrnkkmda kanunda yazılı olanların 
yapılmasını hildirmi~tir. 

Yeni mülkiye 
tayinleri 

Ankara 23 (Hmusi muhabirimiz
den) - Karayazı kaymakamlığına 
H mıs kaymakamı B. B. Edip, Mazi 
dağı kaymakamlığına Buldan kayn a 
kamı Ekrem, Kalan kaymakamlığına 
Orhaneli kaymakamı Hayri, Çinar 
kaymakamlığına Mucur kaymakamı 
Emin, ldil kaymakamlığına Yalvaç 
kaymakamı 1hralıim, Hınıs kayma· 
kmnhğnıa Ulukışla lrnyınaknmı Na -
ım1, E enknle kaymakamlığına Ar
zan kaymakamı Esa~ Giilnar kayma· 
kantlığına eski Karaköse kaymakamı 
Ruhi, Maçka kaymakamlığına San 
Kamış kaymakamı Nuri. Sarı Kamış 
kayma?·aınhğma :Maçka kaymakamı 
Ziya, Ha),nana kaymakamlığına Eğil 
kaynıalrnnıı Riiştü~ Ta köprü kayına 
kamh~m:ı Osmancık. kaymakamı Ni· 
yazi, 1 · tnnhul umuru hukukiye mii· 
diirlüğüne Edime mektupçu8u Te,
fik tayin edilmi~1erdir. 

Dahiliye Vekaleti yeniden bazı 
Ka\"makaınlıklar arasında deği ildik
ler yapacaktır. Bu husustaki karar 
name projesinin hazırlıklarına haş
lanmJftır. 

Bu sene tekaude 
sevkolunacak 

Maliye memurları 
Ankara, 23 (Telefonla) - Bu yıl 

65 ya~mı doldınan maliye memnrla
rr resen tekaüde eevk olunacaklardır. 
Bunun i~in ya§lar şöyle hesap edile
cek.tir: 

Nüfus kiiğıtlarmda doğum senesi
nin rıuladığı ay yazılmayan 1288 
rumi doğumlular 13 temmuz 937 ta
rihinde; doğum sene.si lıicri olup ay 
yazılmayan 1289 doğumlu]ar 13 ağus 
tos 937 de; cloğum tarilıi hicri 1288 
yazılı olnnlar 28 teşrinievevlde~ şev 
val 1289 hicri yazılanlar 18 kanunu 
en-c1de; Rnmazan 1289 yazılanlar 
13 teıı;rinisanide; nüfuslarında do
ğum senesi ,·e ayı ruıni olarak yazıl
mayan 1288 Jiler 25 eylwde; hun1a
rm drşrncla kalanlar 31 ağustosta te· 
kaüt olacaklar<lır. 

Gelecek yı11nr hu e~asa göre mua
mele yapılacaktır. l\f emurlarm ya§ 
tashihleri resen tekaüde ee\'k olan· 
maliirma mani olmayacaktır. 

Flnlandl yadan gelecek 
gazete kl§ldı 

Ankara, (Telefonla) - Finlan
diya hükumeti gazete kağıtlanna 
mevzu gümrük reıimlerinde ya
-pılan tenzilata ait protokolü kabul 
etmİ§tİr. Gümrükler umum mü • 
dürlüğü tarifenin 328/ A pozisyo
nuna giren gazete kağıtlarının 
§İmdiden sonra eskisi gibi .erbest
çe memlekete sokulmaaı laz1:mgel
diğini te~kilatına bildirıniıtir. 

ispanyaya giden 
gemiler ıçın 

(Üsttarafı l incide.) 

tınlan beşinci lspanyol gemisi oldu 
ğunu yazn:ıaktadu. 

F ransaıım karan ve İngiltere 

Londra 23 (A A .) - Resmi 
mahfeHer, ispanya askeri hükumeti 
nin Acık denizde ispanyaya silah ta 
şıyan gemilerin batmlması için deniz 
kuvvelerine emir verdiği hakkında 
Fransa hükumeti tarafından lngilte 
reye bir nota te.vdi edildiğine dair do 
laşan haberleri tekzip etmektedirler. 

INGILTERE AKDE!'t'IZDEl'i GEMi 
GÔNDERMIYOR 

Londra 23 (A.A.) - Maltadan 
bildirildiğine giire.. Çin ularmdaki 
lngiliz torpido muhribi filosunun Ak 
deniz filosundan bir torpido mnlıribi 
filotilla ı i]e t.akviyesi planları terk 
edilmi tir. 

t'ç İngiliz torpido muhribi filotil· 
l!sı. her zaman, olduğu gibi bundan 
böyle de ;\faltada kalacaktır. 

Almanya JaponyaY 
• 

yardım edecek mı 
• (Üsttarafı 1 incide) 

kolunmuştur. Diğer bir kıta da F ran 
sız tebae,•nnın menfaatlerini muhafa 
za için tedbirler alacaklardır. 

Nankin de yıuııp yıkılıyor 
Şanghaydan sonra şimdi Nankin • 

de de ecnebiler için tehlike batlamış
tır. 

Bütün ecnebi sefirlerin Nankinde 
oturdukları malumdur. 

Japon tayyareleri Nankine hücu . 
m devam ederek yalnız askeri istih 
kamları ve tayyare meydanlarını de • 
ğil merkezde bulunan hükumet daire 
leriyle huıusi ikametgahları da bom 
bardnnan etmiılerdir. 

Nankin civarındaki, içinde büyük 
bir mağazası bulunan lngilizlerc ait 
yedi katlı büyü!.: bir binanın üıtüne 
düfen mcmliler neticesinde ölenlerin 
adedi 2500 - 300 olarak tahmin 
edilmektedir. 

Jnfilakm şiddetinden bütün tehir 
samlmr~ ve. c:ivanndaki binalar.rı 
camlan toz haline gelmiıtir. 

Japon amiral gemisi lzumo. Voo
ımngdan gelerek tekrar Japon sefare 
ti civannda demir attnIJtır. 

Şanghaydaki beynelmilel mmta 
kada da bir obüs isabeti ile 4 ecnebi 
öhniittür. 

Nevyoik Tim~ ge.zetesinin mu • 
habiri B. Billingham, ya1'8lanmrştır. 
Çindeki Amenbn muallim1eri iıtifa 

etti 

Londra 23 (Husussi} - Vaşington 
dan bildirildiğine göre, Çin hükUmeti 
emrinde ça~an Amerikan tayyare 
muallimleri herhangi bir ihtilafa ka
rqmamak düşüncesile, istifalarını 
vermişlerdir. 

Japonlar yeni kuvvet ıönderiyorlar 

Şanghay 23 (A. A.) -Japon ma 
ltamatı namına aöz aöylemeğe sala -
hiyettar bir zat, bu sabah Şanghaya 
!.50,000 Japon askerinin :çtkanlmıı 
olduğunu beyan etmiştir. Bu hareket 
Japon harp gemileri tarafından bi -
maye edilmiıtir. Çin bataryalan, Ja,. 
pon kıtaatmm ihracına mani olmak 
için bütün gece bombardıman etmiş 
]erdir. • 

Kati darbe Şanahaydan inecek .• 

Şanghay 23 (A. A.) -Japon er
kanı harbiyesi namına söz söylemeğe 
salahiyettar bir zat, §U beyanatta bu. 
lunmll§tur. 

Geçen g'ece ve sabahleyin ~ fear 
vakti, Şanghay civarında bir çok nok 
talara Japon takviye kıtaatı çıkarıl .. 
nuştır. Bu kuvvetlerin clli binden faz 
la olduğu zannediliyor. lhrac ameli • 
Y~si •. tam bir muvaffakıyetle icra e
dılmıttir. 

Sanghayda muharebe etmekte o • 
1an. Japon kıtaaatı üzerinde Çinli . 
l:nn Y"apmakta oldukla~'J tnzyik git 
gıde azalmaktadır. 

B" ç· 
lZ, ınlilere kati darbeyi onlara ri 

cat etınck için vakit bırakmadan 
ıŞa~ghay mınıtakasında indirmek ni 
yetındeyiz. Muharebenin ecnebi mm 
takalart civann _ı_ vukua l . 
• • • L_ ~1 °" ge memcsı 
ıçın ıcauecıen tedbirleri alacağız. 

Bir Şehir AlJdar 
Tokyo, 23 (A.A.) _ KUanotu. 

n? ~r~uıunun Katoan'ı aptettiği 
bıldırılmektedir. 

ÇinJelt; Japon Kuvve!leri 

mekte iseler de bazı kiol b" 
kikatte gemide 70 yaralı 
ğunu iddia etmektedir!•~· 

Nankindeki HMİI' 
Şanghay, 23 (A.A.) -:. 

de büyük bir binanın aıı 
menni patlaınıttır. BirÇO~ 
ölmüı olmasından korJıll 
dır. Şehrin her tarafın~ 
yaralılarla dolu olan vak• 
line hasta otomobilleri • 
mittir. 

Çin•eddi ônünıl~ 
Tokyo'nun tebliğine •"" 

li Çinde, 20 ağustos ı"-" 
aiustoı ıününde Çaba~ 
çukuya ıirmit olan J,UU"' 
bir Çin kuvveti Kuangtuııl 
çuku" daki Japon ord~ 
dan geri püskürtülmüttiif• 
ordusu Çahann cenubi . 
Çin aeddi uzunlujundakl 
leıi iııaI etmiıtir. 

Nankin civannda Ja,., 
n ÇinliJerin taarruzuııd. 
melde ve Çahar ile HoP"~ 
da bulunan Çin seddin• .. 
razinin arızalı olmaıı 
betaatle ilerlemektedir-~ 

Şiddetli Muharebeler 
Pekin 23 (A.A) -L· 

da tam mevcutlu bir J.v"'. 
ıiyle aaıari 30 bin 1cifid"J 
kep bir Çin ordusu ar,-~ 
detli bir muharebe cereffl 
tedir. 

Japon askeri mak~ 
ye kadar Çin taarruzl.rı':"Jı 
yük zayiatla geri püskü , f. 
beyan etmektedirler. B•~ 
reketi vapmakta olan ~iıl 
Liangshiang'ın yedi ınıl ~ 
doğru ilerlemitler:ae de ut 
ıeri püakürtüldüiü h..,... 
mektecfü. j 

iş zihniye 
.1 

(tJ3~·. 

renler vardır. Memleketi~~ i 
ve saadeti bunların eevgt ~ 
hcngi içinde çalı§malarrn~~lel 
da, burada işverenler i~ 
smda İ§lerin daha iyi ~; 
romda bazı ihtilaflar çıka~ 
bu ihtilaflar iki taraftan . / 
tatörlüğüne istinat eden ~ıi'J 
ile değil, her iki tarafm ııı ··~[ 
tutan devletin kanuni nııJ 
hal edilir. ıJef 

Hatta iş~iler ile işvere~ 
da şu veya bu sekilde cık 'tYl.ı 
larm makul şekilde halli 88 f~~ 
tarafın arzularını ve nıel1 
telif etmekle de olamaZ· ~ 

f§çiler ile İ§verenler~~··]c bi1 
de müstehlik denilen buYo,~ 
kütlesi vardrr ki ayni zalfl ~ ~ 
nn haklarını muhafaza etıılcJir· 
Jetin vazifesi cümlesinden ıt~ 
için işçiler ile işverenler ~ 
işlerin daha iyi şekilde taO ~I fi 
zubahs olduğu yerlercle.~tlefİtl~ 
ılğım mucip olaccJc. vazıı--,t? 
dana gelmemesine dikkat 
znndır. e ~ 

Hülasa lı Kanunu dil ~lı • 
bağlın ile, milli duyg,ula!"if .. ..ı, 
kadar iktisadi ve içb~_aıde t>P· 
ile de tam bir ahenk ıçıJt rG' f 
ne kenetlenm§ milyonla. eterifle 
ayrı ayn mücadele cephar<:' 
ne kenetlenmiş milyonl~ııC~ 
lar arasındaki maddi ve tıt: ~ 
iİ muhafaza için yapılrrUI İIY'ı. 
tı içinde te~riki mesai e0~9)" 
işverenler bu mühim nl elif· _,4 
gözönündc bulundu~- r 

Tineı in, 23 (A.A .. ) - iyi haber 
alan mahfeller Şimali Çindeki Ja
P?n ~ı~alarının mevcudunu 150 
bin kıtı olarak tahmin etmelstedir .. 
ler. Takviye kıtaları 8.000 hitilik 
kuvvetler halinde her gün .. ebae~
tedir. Diğer cihetten To~ıku'ya 
her gün at, harp malzeme&i, tay-
yare, otomobil ve kamyon taıın- --------~ 1 
ınaktadır. Buraya sevkedilen kuv- D H fı Cer1'1 
Tellerin büyük bir kısmı ihtiyat kı- ?. a Z 
talarıdır. Bunlar T onglna ile Tien. LOUIA."'ll ~ ~ 
!İn arasındaki elli, kilometrelik Dahiliye Miit~ 
ıneeaf eyi ekseriya yafmurun al ... Pazardan bqka g11D1e~~ 
tında 'Ye bir günde katetıuekte .. eut <U tan g J&) Jıııld&I' -~ ":.J 
dirler. yolunda (10.) 'lumaraJl ~dflll"~J 

Bir Japon hastahane gmuili lıaataıannı kabul eder- saJJ. ~ ;' .J 
Tongltu'dan Japonyaya bnreket len sabah "9~ır 191tJerl .. " 
ebnİ§tİT. Reımt Japon mshf elleri mabaustıu. Muayen~ 
gemide 13 yaralı oldujunu ıöyle- 22398.. K1f1ık teıeıon: sıı>"-
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M~ .. E~Z~H~E~P .KAVGAL·A~ı 

Vugoslavyada dil 
devlet mücadel(on 

t~ N NİL İ K VE s 11 L 'K M LJCAD ELE.Sİ Yugo la•ya hiikiimeti Be >ırr or içiıı kili e kaııuıııı c a; 

8 
a numarası: 49 Ya"'an •. ZIYA ŞAKIR t d k k·ı · · d ı 

" o o ı ı esı arn ın a on zaman ar takını ın~rasiıııin İı'ra ı, 

eya 

<la hir ihtillif lmlumluvu nıal\nndur. ,.a ı k · · 1 k k 

nnameyi imza edenler,• tesadüfen birleş• lhı;iôfın e "" Y"gosla:ra hiikiımefr ı..:::~:;n
11

::,.:;::, act~n;:'~ı nin Vatikan ile bir konkordato yap· gelirdi. 

Shupçina salonlaıı ile Belgıal soka 
haı p meydanına çeviı en kavga/aı ın 

, 

f miş kimselerden mürekkep değildi m•~~:n7:~~ hu ha.lô eden bahse· din
8

~=~;:~~letl;;;:!;•;,;r~r tlcat N di den hir telgtaf haberi Yugo"la' yada ınanıış oldnğunclaıi bazı 8 

..ı._- onun h are e '• az mut uman ülema ve mütefekkir en 11nı; u huauslara son derecede oya ınov.ç •d fımtl; He kahine ar enin lıiiküınet ;le tc,rôki 
a r Şahın bu h k t' \ .. ı·· · 1 · 1 b l d. · 1 · k ~bno n;~m hayatına ~em de le muhabereler edilnıif.- Bütün la ceht ve gayret olunmasmı ;Jön e- koda larnun ırp km cdnce aforoz ı;za edi ordu. Bn noktada 

"-de.i .. ~yet ver~ekt>. Onun lim memleketlerinde bu maJoal eıra deriz.) ed;ldiği, onra Bclg,.ddan matbaa· hükiımel ara ında im tarzd ~da u;7 her ki ı_arafm fe lmda neıriyatta buiunuJnı.ıda bora Bu beyannameyi imza edenler; m••• gelen Jı;r ıneklnpla im hahc,.lc llifın ~·kımı olın•' b;r tak .ı.._ ~lıilan ~ ıyete geçmııler; hal ber, billıua haç zapıaıı1annda Mek tesadüfen birleımit olan kimseler- t~ h'.I'. ri~nnar.ak nokta lıulnnduğu mii-külitı mııcip olacai<ı ta ~ hüytk ~ubundan iatifade ke ve Medinede (mezhepler iıtihach) den mürekkep değildi. Eh ti sün- b• ld ı n ı.1ı. il• lhuki en-e Ik; giin Jle 1- Yugo la•-y• h; r m;Jli bir ~ l•linne • ır tay~ ve aya~ vü c~lında propaganda yapacak ~u~ net üleması araoında, en yükaek gra~dnn Relen ı.;r telgraftan Sırp pa· "' a unla ıürümekıe.<lir . 
., Y teşebbus eylemıılcr t~dır hatipler elde edilmek ;.ıenilmıt ilimler ve müderrislerle beraber nn-ln" ;ıe hiiHuııet arn ımlaki ihtilô mcınlekelle mHli b;r hirHk ,,.~ c;:._ tı (El · ) f f · fm .oknk ka\••a ı ı;eklimle te:ı:alıiı'rı··,. J .. h'l ı · · ı'n ''alııız katolı'k 

)M:_ '"Qlt '.ı'«h, _ O b"" .. k h "· .. . • cezıre mü ı;,;, Basra mü ti5', " ' •· ' • ır ı •ç , ::"l't uyu usnu nı Hatt· · ba t h'mmet B vd ne "hep oldu;!u anla,ılı,·or. t l k 1 t 1 ""'I ~-· l'l.ğınen _ b . t k a yıne zı zeva ın 
1 

ag at merkez naôhi, Hanefi mez " • ' "'" ar ara'"'• 'eg• • ay 
.... ~t\inVe hatta becu ~fk':j~ ~c:ele ve teıebbüslerile Ba;dat - veya- hehin;n kadm, Kerbeli. müflisi, Do ı "e milllcfôk devleı 'ugo,la,- ,ı. "ırp orıodok lar il• mli 1 

" en Sız..&K gost h t (N 'f T k 1 B d ) ada cereyan eden bu dahili ın~ele- l ı d' • .. t 
kü, cehaletı'n k da k er u ' ecı ) de - ür ve ran ağ at nakibüle•raf r gibi yük- ara ın• a ' a ım mn ••·a prc L! o a r ""t f kk b" · • • nin ınahh-eti Tiirk <fkôrnınınmh« ;- ı ıb"k' · kt d' uır devirde I d ;:!'! mu • • irler;nden ır cem•Y« sek ilim ve aal&hiyct sAh:plerin- • • 

1 1 

ıeap cıme e '" L.ıı- ~olan ı'tika,tlanasrrb'ırarananda :;: tetekkül ederek bunlar da ayni iti den başka, aie mücteMtler;nd•n ni ıakmdan alikaland>rara~• şüphe- KatoHk Hına~ar ; e Öl< ~ °" takı· tm k · · .. .._u··,terdi d Abd iz olduğundan Be1vradılan hu hn u a fiili olarak her tiirlii dini m· gı ı F k t k J IY rek Oı l K dair matbaamıza gelen maliıınatı taf· mazhar oldukları halde bu mü 

~ak, mu""mkü'n de"".ld" P • • gaye11nı ııu~ · e ullah Mazendram, Meh· " 
h Nadir Şahm b ·t b a a' rere ran ve .e .• : me. R.zım Horasani. Mehmet Hü-

1 
-

L_ - u e•e 1 h d h·ı· d b b j iitlı llir metle arzetliyoruı: adi> b' k k dato ile te' · lbntı: """ZI münevver fikirle d ~ k man t u utlan da ı ın • ırı ı- seyın Cabir, Nurullah lsfahani. . ,ec ır on or ;ı L. .... tll!ı h.ir. teı'ır husule gerü'nne~ ıoti. rini takip eden mühim hidiselec lsmail itin Sadredd;n lsfnhani. ., Ö) le ki: Yugo lavya<Ja lıiikfıınet ınemi o1iluğn için itirautta hı i"' 1 J • h ;le 'ırp ortndok ~;ı; • i arasındaki 1 ,ı 

b f 
0 

i ıtHUf a me,·•11 te k·ıı etlen koııkortla 1 t t 1 ks k ' I' • · 

lrlunevver mu"ctehı'tlenn' deş n. v_e gai eler; bu tetebbü• erın ep· M.ehmet Ha•an Kazmı"rnı·, Alı· ı'b- 1 yor ıır ı. ~) ' (lif h I sıne sed çekm;
1
, bütün u ~ ~· nı ş h K· .b. b.. • , • ırı• or oı o • ı•eı ının lııi, ıııı..m. j;. ep erin hü-leıtirilnıe aamimi emeller mahvolup gıtmıt· • e! aıi.ni gı ı, utür. şie ıo layiha" hn.Unkü 'ıoyadinn• ;ç ka- kordaıo"n red.!eımekle ; t•m ~tamlar arumdaki nifa t" alemınde serfiraz tanınmıJ bü- hine i tarafmdan değ;!, •laha encl ey Yu,İosla.va•laki im ınııhıeHI ~ _ • 

1 

için vakit vakit te '·Fakat tükran ile arz•tmek icap yük din mütefekkirler; bulunmak- Y.--ı;ç hiikfnn•ti ıarafmdan hamlan mcn,uplsn aramda kanun• ,. lııı... -l_la h tıhpniılerdi. eder k;, hu •ib; haJeketler, büabü- ta idi. ııuııır. Müıcveff a kral Aleksandır da kümett karı• nıü ••·i mnamdr , 
... ~t) .. U. .uausta; lranda Caferi . • 1 1. • Vakı.a, bu tetebbü• te mühim ı,;;, 1 e ı,;r konkordato akdi arzustın•la mek hakk• i•li. "'' orı od ok kili 
" ~)'- .. ~ raz)umdan (El aleminde, oldukça mü .. sir intiba ır netıcc vermemiıti. ~Çünkü, bir mlnun ordu. ıo.adino'·;ç lıükiimefi buna man; olmak ;çin . kupç;na u 
"'.'il -rın f tiın neticeaiz kalaıtınltftt. sam h ı S 

'

ti ~~ellifi, (ıMımuhın-c::edm~lhth~ ~ uyandırmı•tı. ltalyanın haksız tarfaftan lran ihtilillerı .. diğer ta- ;kıi.lara ~·çıikı.n h;r av onı·a Adlhe lio; azalsnnı \"e Sıoyad;no\";ç M~ 
) 

.u...... u useyın ~ h ra t Ik h b' Nnım olan Aneri RoınaYa ~önderdi. metini aforoz etmekle telıclit ediH 

h.: . ... i~•- uyu ır n ve me · I .. 'h Bav Auer orada konkordato'.'U parafe du. onra ortodok~ kili esinin ~ ıı 
aibi b" "k b. di yere Trabluı<Yarba ücum etmesi, an metum Ba an ar ı.. ve 

~. ~~fekkiri b'ır bayi' •
1 

• .' ıs im ilemind• büyük bir te ... ür nı ayet büyük cihan harbi. her 
"' lo ou '"kil l 1 en git h 1 o O t' 8' k O 1 a f k etti, onra kanun la\ ilıaııı kup~ina mehu;ıları hakk1nda ) aptığı tehdit \ 

'll:U.. il ine dü•ünceyı· b"t" uıu e getırm•• 
1
• ırço 11 am tara 1 an seHerine garketmi• .. bir meclı· ı'ne 'erı'ltlı'. Yı"ne o zaıııan 1

-on · 1 • h • · l'ı" "' ha ·ı · :ı' ' u un beldelerinde ltalya hükUınetinin k h ı I · l ·' • terrrir '"nız umıımı 'e uou ' '""' •~"-'ilen h van enne aşdamııb. ço a~ır '. ve fayda ı ıt en kor- kordato li• ;lıa mm bir ureti .rp r.ı,.; i r adan mah nıııı bırakn•ak nok 
"'r"Yy .. u l,ayırlı tohum az zaman hu haksız hareketi, protesto edil- kunç hır kırdaba sürüklemiıti. ortoılok kili -.ine lehli~ tdilmi<fi. ta>'n• •la münl•• ır kalm>)"ordu. lı-~~"~ (,e:.erlerini göstermiıti. mitti. Büyük bir tükranla habrla· NE KADAR GARiPTiR Ki... Kir_..,. liyU,. trtkik olunarak Mr m zamanda S.tplarm l<iH•rlcrine '~~Qı .,,. <Yıtrza Ak h K mak li.zımdtr ki; 

0 
tarilte gerek E k d takım noktalar ilzerind~ nı\ilalealar karııı olan lıi terinden de istifaae 

!! L ühinı b. a anı ennani) (Sünni) ve gerek) (Şii) ül<ması vet, ne a ar gariptir ki mez· ' r IC!l'h..! ır zat olmak üze lran h 'h ·ı· f h 11 . . beyan olunmu ,ln. edilmek i teniliyordu. ! •• 1, Ç an mezh ihtil Konkordato liı u,,., . kupç;na Zira bütün Snbiotanın biltüo tari· rtı ... k ... qn b1°r okl ( re,, • .. bi1'19'mitler, elele vermiıler, islim ep ı lı a ını a etmek ıçın vuku-~ ..... ~.;;;rıtması) içn bir ço°{; ... ~ beldelekrin

1

in böyle. ~eci akibetlere bulan 1hü.tü~ hu lqehhü•ler, ıark- meclis;n,Jc miixakerey• baılanmadan hinde ortodob kiH,..i taralından 'ı•k,ıoı,:rek, ş;;ı;k alemın; b .. ük maruz a maması 1<·ın, artık isli.m- tan ge mıfh. Fakat asıl bu büyük J,;r .,. '"·el Sırp ort,.,lok• kôfür ; Jıu keııdi &alôklrr; hakkmda lnı ta,.,da ~ lQ le davet eylem;ıterdi. uy !arın fikren ve h;uen ittihat etme- vaz; ~e.: k~.nd.il~rinc . (halife) ve ıe•ehl•Ü • • ı rd' ;mi•· ,;,Jdct 1; l•; r ın üca aforoz ımıamel j taılıik edilmek şöy 
.t llb tlıınuz 324 _ M . si zamanının geldiğine hükmet- (emırulmumının) iınvanı veren drlc açnu~ı..r. le dursun, daima mil1i mücadeleler 
) ;a.ı,ı,-:"uteakıp, bU:de de b I mıı er •· a a; mu te •I ır ... sman ı pa ı.,... arı na ~•Ilı. Şi>nd;ki ·ıoraıfüw•·;ç l•iikiııneı;ne de lıalka rehlıer olmuıııı. 
""t lllr _.. • e~nıtıyet) · l d' H tt'" "t h' b

0 

(0 1 d"--'1.I ) · · ~i!Q,,ltı Ug !re giriıilmiıti. M~ı~~ m;yet halini alan bu zevat, bütün Fakat, dört buçuk asır zarfında muhalif olan •ini un urlar da hu Hakikaııe kifüenin yapmak ; ıedi-itı~•Urn~ _ıtk aylarında, icizane te isli.m &lemine hitaben. müessir bir hiç bir Osmanlı pad;ıahı böyl; ,nıicatl<leyi "" ;k yolıın• g;nn;,ler ği ı•y Sıoyad;no,·iç J,üküınetiıü dü,ür ..,.lıt. ' pek hd beyanname neıretmiılerdi. h ı f h d"r mekten baıka b;r ı•Y dcğ;ldt to) a· ~'ti t ep olın k ~a ut zevattan Bu beyanname,· mezhepl .. _r ar"'· ayır ı ve aydalı ir tetehbüse ıs' d k' . . 11 . d" . k' k d' 1 • "f ·ı bı:...- tıl" a u ( ~ • · "'' orto o kH! <•• müca• e eır mo_,ç • en ı ıa m nu uzıı • • ~•t "'1;y•) ;

9

mi ~re.:-:: ~huv sındaki farklann. ia!Mn dininin e· g.irtl'!'emiı .. Türk milletinin saf ne şij,·I• h;r telıd;ı ••n ıın, 0rdu: Sırplsn• kah;nes;ne Dahiliye •.,,,. !»ı '••kit ebn" nl kuç'!1' hır c:e sas ve usullerin• kat'iyyen taallUk sın .. ınde açılan hu meıum yarayı - Skııp(ina mrr1;,;
0

dr konkord• olarak aldığı doktor Koroehetz il• ~ lluoya, B!~ ran, Hınd;•"'?• etmeyen ehemmiyetsiz hususattan !if":ya~ etmeyi, b;ç ~;, Osmanlı ıo ı,ı,;nc r<V "'""kolan bütün me- Silmenlcri, 'afia 'azm olarak nld• 
- na ve hatta Çın _ibaret olduiiunu anlatmakla baıh- noltfesı aklındatı geçırmemi~ti. \mslar ••• ı ile heraher aforoz .,dilr. ğı doktor Spalıo ile de Bosna ,·e Her sağ 1 k yor: ve şöylece devam ediyordu: Bu da Osmanlı saraylarının an"- rektir. \foroz ,J:lenlcrin ü.,rlerin• •ek mü liimanlarmı kazanmııtı; niha , 1 "(Uaulü diyanet• taallilk etm<- anevi bir siyaseti idi. Hatti. hu ai- .., ... ; , .• ,;frler 01d•klsr< .,,.~. vantık yet im iiç t•lısôyeıin ı.;r arsya gele ıı Set vısı 1 yen bazı hususatta, isli.m fırkala- yaset o kadar köldqmiı idi ki; !arı ,, .. ;nler Mkünı•ii• kalaraktır. r•k teıkil ettikler; Ra.!;kal Yügo lav 

' ~ cı m z rının ihtilafa düçar olması, ve mü• bunların araaında (Caferi mezhe- hih·leHkl< •1eruht• ,u;kleri ,.,:leleri fürJ;ği part;,; ile de kısmen ol ıın 
ıı..:._ Otı ...._ <>ktoru b") • · b H 
.,.....,, .., buçuk~"' PazutMd _.,, lüman tabakaları aru(nda nifak ' nı tervıç ve ka ul edenler bi· de ;fa etwk a1ihiyrt; krnd;ı;ğ;ndrn ınaUarı kend; tarafın• celbetmeğe 

.... ........ ..,;:, ,..,.,,.,. ....,. P ve ıikak bulunması, isli"' dev- le; (Babıfetva) yı elinde tutan zail olatoktır... muvaffak olmuıt•· 
4-t"'- l4rı ıe a bw. ~ell T_... !etlerinin inhitatına .• ve islim bel- (Sünni Uleması l na hot görün _ Halbıık; bövl c ı.;, t.l•d · d;n ıaıMk; (Sonu: 8 inci tayı/oda J ~.-o lkııı ayyare d 1 . . k . . . . 'k 1 -----------------------
...... ı.,,,., d dalnı ne nwunda • erinın, ecnebiler tarafından ı.. m• ıçın •man ve ıb at arını giz -:'oııi ....... '::.,""""" 1'dt kupon mu>.. tilüına sebep olduğunu anladık. lemiıler; ıieler aleyhine verilen 
~ ..;·,,.. Buna b~naen, islim u-etleri a- haklı ve yahut haksız fetvaları ic· 

Bir hafla yarışının birincisi 

~ ııı, do.....,.,.:"= da - ruındaki kelimei camianın, ve ra ettirmek suretiyle milletlerine 
, .......... ~ ......,,;:::: ıerialt Muhiı.mmediyenin muha~a- olan merhametsizliklerini göater 

=-' ~ .,:: .... ..._ 121 .- zast için (Darulisli.m) da 111ul<!m mitlerdi. ~ ~ ~~ri oaat " •• '° - ülemayı kiram,· ehli sünnet ıle ' Ei!er hu adtın1lar iatemiş olaalar-~ Gy Maıım?.~~tor Necatı ~ !İei Caferiyenin rüeıatı bulunan dı, zamanlarının ü)emasını toph-
a;:- aaıı ..... ye caddeal ı-2 (V k b k k . , ...,,...._ .. oums gllnleri aynı oaaı. müc\ehid;ni •zam arasında, a· yara u or unç al•tın önüne g .. ' "'•• ..:""= ..,..,,.. ........,. tesmıu .•• ) emri sübhanisine ib\i- çeh;(;.lerdi. T amamiyle goçeme-
e.,,,',., ....._ vtl•rinl yapaoaktanbr. naen, bütün ku•v•I ve ~;;!uzu; seler bile hiç olmazşa onun şidde ~ ~ ... ..:, ıı.,tkı., ""'"'"'..,.. muzun bezlL ve her iki hükiimelı t;ni tahfif ed<ıf•k letebbüslere g;. 

'ı .~~t&o okuanmda .unnetc;t Emta isli.miye (yani lran ve {)tll!•nh) riıirlerdi. 
"' ""'ilet yucuıanmızm eocuır ' H · ,,,,.,. Ak ..,..,.u.. . arasınd~, her iki tarafın yekdi~e- albuk• hunu yapmak ıövle ~ .... • ..::::., ,,....,. ....... ,... rinin iatiklil ve hukukunu muh~f~- dursun, tamamiyle akaine hareket ~ ,..., ""' .nnnotçl •• "'""' za etmek üzere kuvvetli bir •ti•- etmiılerdi. Ve bu Y.üzden de din ~ a.tb1.~Jeıc .... 0nız KURUN doktonınun h h l I ' d h' b' feda- ve millet kardeşlerı arasındaki u· 

,. -ı.tın .. , an bOh•rint ,..ı ...,. at uau ü yo un a ıç ır . "k d · 1 · ~"•O:" •bonolorimı..,. ,,. kirlıktan çeki--•k tüzuınuna çuru~un gıttı ~·1 d~nn eşmesıne 
!.....; ...... ;k>annm ""'"" •m"' dair aramızda ittihadı iri hasıl aebeb•y•I verm.ıı er ı. !"t.ıı.....,. '- '" olmuş .. ve lran devletinin !~tikli.- Cahil ve basıl halkı bu feliketc ~"' nıo.ra!mıı c1oktor, cllş-.1 lrf ıt\n linin muhafaz··ı·, memlek•tın. er- sürükleyen ammeri ortadan kal· ~~""...,•••.:, ,.., • .,, KURtlN"• - k ı dırmak zamanı •elmiı; halli çok· 

• vedl tane götnrmek nebi müdahalesinden aı&S'~~ 9:j tan geçmiıti. Fakat ne Osm'' I· 

K lJ R U N -· _ ... ı 

~ "''~"' 

:-.. 1 11 halifeleri, ne de sarı:ıv siva~efüı' ması hususunda, vardı"" gost~Tı · 
meıirıin lüzumu. bütU" ran mı e· tin• ;tin olunmuıtur.) . . • takip eden ( Şeyhülislim) !arla on· 

t ~Ponu et kuponu 
' 1( tazete ld a t>.~lc U areslne &eUrenJer 

- l( lnJ baot-,. lllıınuıı &rulJ parB.81% tıutınrlar 
• • hekimlerine panuııı haktırı 

"(B··~~.,1 ba•ı.3• hütün eblı ısla- lann tevabii bu huausta en küçük 
,.... : "-ilah la<" f 1~ dan araları_nda bir himm•t bHe göatermem;ıler~: · I 
aktolunan kardeşi; 1< Iüzcm ve _ıcap ( Hürafattan - Hakikate) ism; r (arını ihtar il•. .;ı.ak ve ,,ıf•k• deki eseriyle bu acı hakikatlere t• 

1 

ı..ıııı~• 
mucip olan ~hv•lden ıidd.etle ka- 'mU etmiı obn muhterem ve fad·I çınmalannı· islôın -etı a.,..ın- üatadımız M. Şemaeddin Bey, di· 

Zürihte geçenlerde yapılan ''beri küçücük tayYareıile muJltelif altru
nelmilel ha\'a yarııları,. nda re&miai bui hareketleri yaparak mükifatlır 

da biri birin~ yardunnı, ve fikirler yor ki: 
r~~·""d"l<i ittifakın unutulmama· 

'10 ~ llukuıc "• llııtın Yolla ınaıt mtıpvtrtertne ber 
nnı parasız eonıp ~· 

{Arkası tar.) 
gördüğünüz Alman kızı Hıma Reyç kuanmııta. 
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retrlka Numarası: 47 Yazan: Fel.ks Savman 

din ve devlet 
mücadelesi 

(f/<;~tam/ı 5 irıci snyı/mla) 

.. Çetede paralar 
suyunu çekince .. 

ırp orloclııks kiliFc inin Skupçi· 
na a7.ııları lıakkmıla kullanrlığı tehdit 
çok kuHetli olmakla lıeraher Radi
kal Ynµ:n la,· Rirli~i parlİ!<İllc bağlı 
olan nıdnı lar konknrcfato ınf' f'lsin· 
(1,. taıııaınilc ~toyaclino\'lÇ lıiikiımeti 
11 .. hirlikte lıarrket ctıııiı:tir. Ru su· 
rf'tlr Sırp papa larmın telkinleri ile 
dr~il. milli hirlik icl,.aliııin prensip· 
lcri <laire İncle rf'y 'ermi~lnclir. Kon 
knrdato hih iik lıir ckııeri' et ile tas· 
dik olunnıt;~tur. ' 

Con Dillinger bir baskınla 90,000 
dolar ele geçirdi! 

Yalnız f' ki na;H~Jdl yP,li<' 
.Ji, km İr:n la ar' arı oları lıir kı;;ım 

nıulınlifler ':idetlr lıiikiımete ka111 
mt>"liı:lt> 'a7.i~·et alnıı .. Jarc.lır. 

F.i!f'r konkorı1at'l Skup~İna ITif'l'Iİ i 
nf' Sto' aılinm iı: lıiikiınıt>l i tnraf mdan 
''"~'!. Ye, tiç lıiikiırııeri taraf ınclan 
,·erilnıi~ ol.a~clı '<' ~İınıli hu hiik\ı
met ikt=rlar nu•' kiinrlt" lmlun~a\'dı 
hütün l ı ıı nwlııılifler ıle layiha)'ı df"r 
lıal ta.:;d ik t>clet•ek !ereli. 

1934 sene.sinin lra:.irmı sonu
na doğru l.Jester Gilli.<ı, Şilmgo 
ya gelerk, Con Dilingerin ''ka
rargah,, ına iltihak ediyor. Bu 
sırada Con DillingP.rin canı sı
kılıyordu. Bunun sebebi de, 
malumdu. Elde. avuçta para, 
suyunu çekiyordu! 

Keyfi yerinde olmaıiıakla beraber 
Con Dillinger doıtlannı böyle canlı, 
zinde ve ten bir halde etrafma toplan 
mıt görünce, ruhundaki kasaveti gi 
C:lerdi, mütetehbis karakterini tekrar 
edindi. Ve ...• 

Leıter Gilliıin karargaha geliıinin 
ertesi sabah gece çizdiği bir planı 
taya attı. 30 haziranda, Savı Bend 
~aki "Merf&llb Neytvel Bank,, a 
bir baıkm yapılacaktı. Savı Bend, 
lndiyana hükUmeti sınırlan içeri
sinde bir ıehirdi ve on DilHnger, 
para tedariki itini, bü ıehirdeki o 
bankayı soymakla halledecekti. 
b'!ce, en uygun çare buydu! 
G< n gelmiı olarak bizi orada kendi 

Lakin arkadatJan, yüzlerini ektit 
tiler. Hatta Le.ter Gillia, bu kadarla 
da ka\qwdı, ditl4'ri ıarumdan ııhk gi 
bi bir IU ~~ b~udsuzlukla 
sordu: 

- Sava Bendde mi? Mutlaka ve 
l " ' · • "'n Sava Bendde, ha? Bu lehli 
1 c "i :J°r mesele, doğrusu ... ihtiyattı:: ı 
~"' l.ı"r teşebbüs ve .sonu ıüpheli bir 
1" cbcak! Orada bır çok vagon fabri 
lmsı kurludur. Şehir, büyükçedir ... 
Bir sürü İtçİ çalıııyor .. Kalabalık ıo 
kaklar ... Boyuna seyrüsefer halinde .. 

Con Dillinger, cüretkardı. Umursa 
mazlıkla, omuz silkerek dudak bük 
tü: 

- Evet, hatti 100,000 nufualu 
bir şehir! Fakat, ne olacak? yüz bin 
nufualu bir tehirde sokaklar pek öy 
le kalabaLk ~ydanuız. Şu halde, it 
ler yolunda gıdecek ! Ben, eminim. 
Gillia, Çeya, Van Meter ve ben bu 
,ehirdeki o bankayı ziyaret ~iiz. 
Ş~hre otomobille girecek ve otomo 
bil'e çıkacağız. Bindiğimiz bu otomo 
~;""':-i, Hammond ve Dalton arum 
ch':i eski mektep binası yanında bıra 
l·'\-::ı5ız. Diğer arkadqlar, bqka yol 
d ~ :'l gehnit olarak, bizi orad kendi 
otomobilleri ile bekleyecekler. Anla 
f}ıldı mı? 

Con Dillinger, biran ıuatuktan son 
n izahatma devamla: 

- fzlerimizi ke..L..bn_ı; • • . ki , ~ çn., peımııze 
, · ~ .... ::e eri···--·-·. b" t ~ ~ ı.uaaa IÇID, ır O 01DO 

l ·ı değiıtirme oyunu yapmamız mu 
\ • frldır, dedi, anlanmız, ya! 

Bu noktada biran güldü: 
- Ne maıwm feY ! Burada otur 

mu, da, size uzun uzadıya eakidenbe 
ri yerine getirmeie alqık olduğumuz 
oyUQlan anlatmakla, hepinqm de 
çok l>ellemit bulunduğunuz teYleri 
tekrarlıyorum. Bunlar, zabıta memur 
lannı atlabnak için kaç defa denen 
miı ve bapnnuzla neticelenmif hile 
lerdir, değil mi? Ona ne tüı>he! 

Ha, daha ne diyecektim? Şey .. O 
eski mektep binası lllinois hükUmeti 
ımırlan iç_eriaindedir. Bankayı soyun 
ca, bir kere oraya kapajı attık mı, 
kı:utulduk. demektir! 11, vakit geçir 
~Helen lndiyana lriıldbneti arazisin 
.. çdanakta, hududu geçmekte! 

. Kuvvetle umarmı. ki bu sefer de 
'-tan l&terecefiz. Batan. bu sefer 
Cle mele olacaktır.! 

Ve sahiden, bu sefer de Con Dillin 
gerin tahmin ettiğine uygun neticeye 
varıldı. Banka, güzelce soyuldu. Çe 
te, baskından doksan bin dolar ele 
geçirdi. Yüz bin deiilae de, ne zarar? 

'Doksan bini ele geçiren, buna bq 
ka bir yer.den on bin katarak, yeku 
nu kolayca yüz bine çıkarabilir! Er, 
geç! 

Gangsterler. baskına mani ol
mak üzere müdahale eden atılgan bir 
zabıta memurunu bu sırada vurdu 
lar. Diğer taraftan aradaki müsade 

mede Van meterin batına .ia bi' 
kurtun rastladı. Ağır yaralanmıı· 
tı. 

Con Dillinger, ağır yaralı arkada 
tını bu halde tekrar Şi~agoya getir 
meğe ceaaret edemedi. Bu yolculuk 

hem onu sıhhi vaziyetini fenalattıra 

rabilir, hem de kendileri üzerine 
memurlann tüpheıini çekebilirdi. 

Onun için, civardaki Kalümet Si 
tiye yollandı. Burası, uf ak bir tehir 
di. Arkadqmı kendiaile dostluğu o 
lan bir kan, kocaya, F aynerti ailesi 
ne emanet etti. Ayni zamanda Şika 
gO&n ~muleme<J d01'tor Kauidi,, ça 
fmldr. Doktöf, ölüm tehlikesi tne\t 
cut olmadığını temin ederek, Van 
Meterin tedaviaile meıgul oldu. 

( A rkn.~ı rnr. ) 

Mulınlifler nıedi,.,tl" mnvafra1' ola· 
mayınra lııt rlef a isi ~okak ka\·gasma 
d4i1itiilt'r. Giiriiltülii nümayişlere ha~ 
]adılar. Gariptir ki nutuk ' ' C tahrik 
i~lerinc knrı nıamak icin ~iiz veren . . 
papazlar hıı lllf'"Clt>cle taınmnile mu· 
lıalifJcr ile hirle~tiler: Hem de dinsiz 
oMukları ı·fkarmnınmivere maliım 
olan rımlınliflf'r ile!. Poliı: mukave· 
meli karF-ı"ııula hiirıımlara geçtiler. 
Nihayet Yııgo lav poli~i kıuu·ıık mat
raklar ile 1111 Jı:;rımıları clnrıhırma~a 
merhur olılıı. Eğer höyle olmasaydı 
kanlı Jıacliseler ,·ukuu cok muhtt>mel . 
idi. 

Yalmz hu okıık ıııücaclelf'leri ara 
~ında Siıncnon İı;;nıiııde hir papaz ya· 
ralı•ndı. \1ulıalif1er papazın yara1ı "'" 
sargılı fotoğraflarım~ neşrederek hir 
knrhan ır;ihi gfüıterınt'ğe çalıştılar. 

Ru i İn dal1a ıtarip olan taraf r ım· 
dur: Yu~osla' va ortQllok11 patriği 

Ranıahe kottJrn.,..Jaıo lıtii• ndeleleri 

yapıl<lı~ı ~ırada lıasta idi. Hastalığı 
esna~mda kenıli ~amimi cloc:tlan olan 
doktorlar laraf rndan te•la' i o1ıındu. 
Yine ken<line en yakın olan papazlar 

..,.,, dan haşka Yanma kim (" raklaşmadı. 
Bununla herahcr patrik Barnabe 
ölünce hu ölüm de muhalifler tara· 
fmdan lıükiınıPtçe tertip edilmiş bir 
zehirlenme netire .. i p;"hi i.,ae olundu. 
Bu maksat ile Stoya•linoviç hükiımP
ti alevlıinılr hir takını propagamla 
ne~ri,·atı yapıldı. 

O.ıha !<mıra patrik Rarnnhenin ce· 
nau,.,i mf'ınlf'1< e'l" hiikfıı11rl ale' hine. 
hir 1 .. r~n r·knrıııa• .. ic:in '" ile ;·apıl· 
mak tı•.;nh1liiı;; 1 f'rİ lı·ı .. lıulı. F.ıkat Bel· 
gra<I alı ·ıli İ hıı tiirlii talıriklf're ilet 
olmadı. Tanınnıilr .. nkiınıınıı nmlıa -

Temyiz Telsi kadın 
Dünyada kadro hakimler lıeniiı 

pek azdır. Madam Georcya Bullnk 
ise yalnız hakim değil aynı zaman<la 
Los Angelos temyiz mahkemesi rei· 
sidir de. 

ı fr-.ızn f'ltİ. Hununl:ı lırrah"r Jıiökiımct 
rıııt rii!in 7eh iri r•ı ıııc:- i idıHa .. r iizerine 
hir ankt>t aı:ıı. En ıdiilıi' f'tli c1oktor 
ların raporları ile hu iddianın çiiriik 
lii~iinii i~ırnı NIİ. 

Anadoluda OkaHptUs 
yetı,ı raecek 

Anadoluda bataklık yerlerde Oka
Jiptüs yetiştirilmesi hakk~da tetkik
ler yapmak üzere bir profesör çlış· 
malarına başlamıştır. 

Bilhassa sıtmalı yerlerde çok fay
dası olan okaliptüsün bir çok yerl~ı
de yeti§tirilebileceği anlaşılınıştır. 

Bir profesör davet edildl 
Beynelmilel töhreti haiz parazito· 

loğ profesör Brumpt Sıhhat vekaleti 
tarafından bazı vilayetbrimizde tet-' 
kike memur edilmiştir. Profesör önli 

1 

müzdeki ay içinde Adanaya giderek 
sıtma. üzerinde ilmi tetkiklerde bulu
nacaktır. 

av tuıeıı ile oynarken 
Adana - Ceyhun ot~li mü11teciril 

Muatafanm on iki ya,m-1aki oğlu 51'· 
1 

lahattin av tüfeği ile oynarken ;ıı.teş 
almıJ sağ böğründen yaralanarak öl 
nıii§tür. 1 

Yn!!n .. fav Ha .. , ekili ~tm·aılinovi•· . , .. 
hu mii'la,..cl•etlf' ı-iivlf'ıli~i nııtuklarcla 
Yugoslav nıf' .. f'1 f';;;İ ııır•ıılf'kf't için hir 
ideal işi olcluğuntı anlatmış: 

- E~er Sırplık ilf' Yuır;osla' ltktan 
birini lf'crilı f'tnıek fit7.rm p:elir~r hrn 
lıir lf'rf'{lıliit f'lrHf'lll. Yıı~n lın lık l~l' 
raf t'la ~et·f'rim ... . . 
0°nıi,,tir. \• m z·ıııı :ınıh ~ıo,aıli

~ ilıa ı lt>1 .. lif f'ı 1 t>rf'k hnnda katolik 
vic: millrt nwrli1-İllf' hir rle kıwıın li
kili~M;Df' \'erilıni• olup ~ırp kilist-sin 
(le lmlıınma•lı~ı iılrlia ,. !ilen lıazı hak 

'"" "aliilıiHtlf''"İ 1111 kilise\'f• ıfr 'f'r
mi~tir. Bu lll"f'tlı• kıınkorclnto nıe .. e· 
leııi '!ıııan'f'n lıir nflıa' a ~irıniş '<" 

Sırp - Hın at 1Ut>!'0leı-İnin hallinl" do~ 
rn nıiilıiııı hir atlım :ıtılmı tır. "t-tİ' 
retlf' Sırp o'"l<ulokı< kifüf',..j nf' lıiikiı 
ıııet azaAtnflan, nt- <le mrhıı .. Jar,Jan 
~ :ııı-eyi aforoz rtnıemiı:tir. H •n atlar 
ıla karı;rlarmıla Yıı~o!ila, lıirlivi iclf'
alinf' lıf'r ~"' i f P1lıı eılP··rk hir lıfkiı
''lf'l hulıırtdıı~ıı k:ınaatinc 'anııışlar 
ılır. Hulasa . tm ıul ino\ ir lıiikıimt>ti 
1 n ··k...,rcl ~ ırı mf"~"l"" ; . .,J... Hi• iik hir 
mü~adeledrn muz3ff crj.} et ile çıkım§ 
bulunmaktadır. 

Bursa denize kavuşf~ 
Bursalılar şimdi 

_., .di deniz sefası 
çekirgede 
sürüyorlar 

Gii:.Pl B11rsa<la11 bir göıiiniiş rl_ 
Bursa (Hususi) - Yaralıdışın kin mC)nzaralı pazar yerlennİ " 

bütün güzelliklerini kendisinde top- mile yıgtırdı ve temiz bir me~ 22 
l~mış ~ı~.n yeşil ve tarihsel Bursanm }ine koydu. • 
hır eksıgı vardı: Deniz .. Şarıl şarıl a ~imdi bu meydanda haf~w' 
kan dereleri, Uludağ. gibi yaz .ve kış gii; ~ilhassa köylülerin yer ~~ 
sporlarına yarayan hır cennetı, Çe • H.i ıcın muntazam pazar yen fltl1" 
kirge gib~ asırlardanberi tanınmış na getirilmiştir. ~ 
kaplıcası ıle yurdumuzun bu örnek • Şehrin ötesinde berisinde ~ 
siz parçası nihayet denize de kavuş harap kalmış ev ve dük.kanlar~~ 
tu. 1 biri ardınca istimlak edilip yıkJIP"' 

Pazar günleri, bayram günleri tadır. 
tr«:~lerle, otobüsl.erle, ~~omobillelle l Gaz ianlep de ıiJIP 
denız kenarına gıtmek ıçın can atan Jtı' 
Bursalılar, ıimdi artık pek yakınla malısulÜ çok bere 
nn~. Çekirgede bu ihtiyaçlarını gi- Gaziantep (Kurun) - Bo 
derıyorlar. deli tütün mahsulü çok bereke~ 

Ta Romalılardan beri üstleri kapa· Mısır firmaları siparişlerine be~ 
lr kaplıcaların ~iicük havuzlarında t Es t"'t'" J n·ndd!J O ha · ır. asen meşrup u un e 'J 

nyo yapanlar, bu havasız ve sıkın .1 f kl l d ı· ••t .... ::.. T 
bı k k · · d . mamı e ar ı o an e ı tti Ua.oU"" J 

ı ve anca ış mevsımın e tercıh - h · M d N"l .,,.~ 
olunabilecek yerlerden başka Avru • gane ma re~~ .. ısır ır. ı e _ _.1, 
pacla olduğu ,gibi açı~ bava havuz , de ~arınan koy~uler. Hasan k r:J. 
~dar'ı yüzme yeiferinelen mahrum tabı adın1 verdıklerı mahsul ,, 
dolat, cevza tabir 1'lunan nargilelefde 1/ 

Fak at, ~ki haftadan beri işlemeğ'! ye yerine içtikleri gibi ağız otlJ 
başlayan Çekirge açık hava yüzme ne de kullanırlar. ~' 
havuzları bu eksiği, bu mahrumiyeti Bazı tacirlerin ihtikara saptı i". 
de ortadan kaldırmış bulunuyor. nın görülmesi üzerine 935 de f;1 

Ordu saylavı M'uhittin Bahanın lan kooperatif müstahsil için Ç~tf 
Çekirgede mutasarrıfı olduğu hava • dalı ve hayırlı olmuştur. O . fıJ 
lı ve yüksek mevkide senelerdenberi hadinden faıla düşkün olan ~~' 
hazırlanmakta olan açık hava kaplıca birdenbire yükselmiş ve bu ~1'_tdf' 
sı büyük bir rağbet gördü. lik elan muhafaza edilmekte l>UI~, 

Bursada bir benzeri daha bulunma muştur. Kooperatif çiftçiye ik;' 
yan büyüklükte güzel bir yüzme ha lar da yapmaktadır. _fJ 
vuzu, atlama yerleri, dinlenme ma • Deli tütün ziraati kanunen "';r 
halleri, sandalla gezmek ic:in kısım- Antebe tahsis edilmiıtir. ~~,,; 
lar, umumi bir gazinosu, bir aile hah raklarda yapılan tecrübeler ı)'I f/I 
çesi, kat kat setleri ile Bursanm hu- ce vermemiştir. T rabluıgarpta _.,; 
gün için biricik mesire mahalli mey- O be ~ .,.-_ 
dana getirildi. eyrücce 1 adı ile Amerika itJt' 

Artı~ pazar günleri (iğne atsan şen ayni tütünler mahsuliidl,. )'tts' 
y~re duşmeyecek) denilmeğe değer " asağrdır. Bu itibar~ 
bır der~ede kalabalık olan bu yeni t'ır daima Türk deli tütününe 
mesire, bu açık hava havuzu, açık göstermiş ve göstermektedir· _.I 
hava kaplrcasr Bursayı denize de ka· Nizip elektrlle kaYllfr.-
vuıturdu, denizi Mudanyadan c,. _ Ozere ~ 
kirgeye getirdi. Bu zamana kadar Nizip (Kurun) - Bir çok ~ 
Mudanyaya nlajR koşan BursaMar guzeliıklerini üzerinde topfanılf, 
§İmdi artık Çekirgede den.iz safası kasabamız şarhay İzzetin de tf' 
sürüyorlar. g~yret ve himmetile her sa~ fi 

D. N. rakki ve inkişaf eylemektedir. -J" 
Bursa taks"lerl ucuz, adı çok ihtiyaçları giderilen şehir t ~ 

8 (H . ) suya ve elektrigw e de kavu~rn 
ursa ususı ' - Benzin fivnt· 

larının ucuzladrğın gözönünde tu • redir. 19" 
tan be tediye şehir otobüsleri ile ya- Eskiden hem su hem de ~-ili' 
lova ve Mudanyaya işle~e!l otc-Lüs mevcuttu. Fakat, su a~ıktan ." • 1~ 
lerin ve hususi taksilerin ü:relt .. rini dereden temin edilirdi. Ya111

:. ~ 
indirmiştir. hastahklı idi. Elektrik bir mut ~f 

Bursa da kily bayramı siıf vücuda getirdiği nokaa~.ı~ "'-,O 
tesisattan ibaretti. Genel ca""!'r 

Bursa <Hususi) - Hallı:e\'İ köy-
cüliik komitesi bu ıehe b:.itiin İccy _ kakları tenvir edebiliyordıt. ,,J,•' 
lülerle Bursa halkını çağırarak Şf"f ı ir- Belediye, yedi kilom~tre ~ti 
li ile köylü arasındaki kay ... aşma ve ~eki Karpuzatan suyunu geb 'k !ılr 
tanışmayı gen~§letrnek üzere g,.niş olduğu Jribi sRtın aldığı ele!{'~ 
mikyasta bir köy bayramı Ynımtı: ğr rikasını da tevsi ve yeni r:. 
karalaA'fırm11tır. Ba bayramın 1936 takviye evlemiştir. ~ 
ve 1937 yılına ait köy işleri projlram Her iki tesisat bu yıl S011j,.~ 
}arını başarmış olaıı köylerden birisin Bu yıl fıstık ve zeytin fl"IJ ~ 
de yapılacaktır. ileride bir zarara uğramadıklarl tel' ı-

Bursadl lm~r hareketleri de çok ber~k7tlidir. Nizip. Arık,. 
Bursa (Hususı) - Bursa beledi· tık rekoltesının yarıma yak2 

yesi şehrin imarı için bütün varlığı- m yetiştirir. Zeyti11Yağ ve ._ı' 
ile çalışıyor. Pek çok yıllardanberi ı ise bütün şarki Anadoluya -.,e 
tahta, bez ve tenekeden yapılmıı çir Edirneye kadar ihraç olunut• 



Mübadil Rum
ların alacakları 
Hllkdmet geni bir 

karar veıdi 

Bir ölünün sesini işittiniz mi hiç? 

Jan Harlov 
sene evvel Bastil nasıl yıkıldı 

Hüktlmet, iki aylık: vize ile Türkiye 
ye ıelmeleriııe izin verilmekte olan 
mübadil Rumlardan buılannın yurdu 
ınu.ı'daki bu kna ikametlerinde Yuna 
ııiltana wyahut diier yabancı Ulkc!o 
re mübadele ıuretile &önderilmcden ev 
vel tabüyetimizde bulundukları eına 

da herhangi birile yaptıkları hususi mu 
amelelerden doğan alacaklarım tahsil 
etmek teıebbüsünde bulunduklarını 
tesbit etmiı ve bu hususta yeni bir ka 

Son filmini seyredenleri böyle kor
kunç bir sahne karşısında bıraktı 

rar almııtır. 
Bu karara göre; ınJbadele dolayısi 

le ka.IJıbklı olarak Türk ve Rum ahali 
nin menkul ve gayri menkul emvali tas 
fiye edilmi§ olduğundan mübadeleden 
evvel vukua gelmiJ bu alacaklann.ı 
tahsil etmek istiyen mübadil kimselerin 
tahsilatına mani olunacak ve bunl2r 
derhal geldikleri yerlere çevrilecekl:r 
dir. 

Öliimile sinema 
~~~lllWi-~ rnerakhlannı ve u· 

zaktan a~ıklarmı te
e üre boğan J an 
I:larlo\'U ölümün • 
den sonra, bütün 
canlılıgr, bütün gü· 
ıeJH[;i Ye sesi ile gür 
mek f ırsatmı bulan 
lar oldu .. 
: Şüphesiz ki, öl· 
müş bir insan ne 
kadar se,·giJi ol a 

da karşımıza tekrar 
91Jiarak olsa tüyleri 
mizi ürpertir .. He· 
Je onun sesini i§it
ınek ne korkunçtur. 

22
' Baatlle hUcum 
t 1359 lı . 

Japonlar 
Çang·Kay-Şeg i 
sevivorJar mı 

İ~te, öliimünden 
ıonra Jean Harlovu 
tekrar görenler bu 
korkunç 11ahne için· 
de titrediler. Hatta 
bayılanlar, çığlık 

t ıssa Yı nda ın§Clatına bqla 1 
~ llıctrc de ~ılı~da bitirilen Baatil ! 

harrik: köprüye kadar ilerliyen arabacı 
üzerine yağan kurıuntara a]ıdırmadan 
baltaamı lraldınp köprilyU tutaJl • ~ in •• llnlikıerindeki zindanları 

tc. --uııa k 

ol 

Bugün Çin.de Japonlara kartı biltün 
mukavemeti ile dayan.an ve 80Dun& ka 
dar muharebe edeceğini söyliyeıı bit 
adam var: Ordunun başkumandanı ve 
memleketin ıefi olan marqal Çang 
Kay Şek. 

Jean Harlov yeni filminde atarak kaçanlar ol· 
lıtiPda 11~. anını emen z;ul 

o dın muceasem bir timaali 
cirlere vurmağa batJadı ve biıtaç uni 
ye içinde zincirleri kesti Polis~ 

dn.. 1 

~ hct1cca k .. 
(!il. 3~ orkuyor, titrıyor, ür 

' içi, .~ kade~ .kalınlığındaki 
ı..~Yıı fırı_ıuneı degil ıpk görmez: 

Yol açıllmf tı. Binlerce inan birinci 
avluya doldu. Fakat hiçbir fCY yapıla 
mıyordu. Kulelerden yağmur gı"bi kur 
ıun yağıyordu. Halkın mukabelesi 
tamamile tesirsiz kalıyordu. 

Denize 
/anan 

guvar
çocuk 

Pilitin saçlı artist öldilğü zaman, 
Jimm akrabasma milyonlarca Jira 
l>rrakırken, kendis.ini sevenlere de 
yanın kaJmrf bir film bırakıyordu. 

~ L_ &Cltılanı v d 12 ~Ylcı ar aagrr uvarlara 
~lsllz r~. can verirlerdi. 

Bu ıuretJe marephn Japonların 1 
numaralı düımantan olması l!mn. Bu 
nunla beraber Japonyada Çang Kay 
Şeke brp hafif bir sevgi bile olduğu 
görülmektedir. 

Beethoven '(Bethofen) fo ''Bitme 
miş Senf oniya,, sı gibi.. 

Sirkecide 'Araba vapuru iılteleain ~q tor &unu idi. 

~ ı.,1~ ve dchJet içinde ne y3 
t14ı hc:U' bir halde bulunu~r 

O ~ •Ura" tarafta bütün tiddetile 

Belediye atcti kestirıne1r, birçok 
gilnahsıztann öllimüne mani olmak 
için te}ebbüse geçti, fakat tesiri olma 
dr. 

de oynayan 13 yqındaki Talat, bir 
aralık denize yuvarlanmqttr. Talat 
görenJer tar~fmdan kurtarılarak, im
dadı sıhhi otomobili ile hastahaneye 
kaldmlnuttır. 

Belki J. Harlomn perestişklrlan 
onun yarım kalan filmini öylece ya· 
mn bir halde görmke irterlerdi. Fil" 
kat. sinema müesse!eleri o kadar Jia· 
yalpu,cst değildir, daha ziyade mad 
eli insanlardır. Onun için filmi ya· 
rnn bir halde görme~ isterlerdi. Fa· 
bitirtmek istediler: 

~liıı ~du. 
~t bir Jlıa ~Ctnolen belediye bah 

\ 'ldı: aa Ustüne çıktı ve halka 

İsviçreli muhafızlar 831'ri§i öJdUrmllı 
Ier, 88 kiti yaraJaımtlardr. Fakat halk 
ölümden korkmıyordu. Bir tek inan 
kalıncaya kadar bOıcuını edeceklerdi. Bu Mudanya vapurunda kaza 

·~llda 
i'~Ydan llar, lilih ba11na l Şan dü 
~ 1 boğq ~ toplanan Almanlar 

(!er .. ~~k için bu gece Parise 

nu herkes anla.mıJtı. Butilin F.riuılt% Mudanyadan ıehrimize gelmekte 
muhafız1an, fsviçrelüerin Fransulan olan Çanakkale vapuru, Adalar açı· 
aczmamzm 61dilrmelerinden miltees ima geldiği sırada güvertede duran 

Günlerce ara§brdıftan sonra nilia· 
yet J ean llarlova henziyen birisini 
buluyorlar ve filmin ondan sonnki 
kımımr hu yeni artist: .Mary; Deet 
bitiriyor. 

ıirdiler. Nihayet muhafızlara do1nınul Bursa öğretmenlerinden Ali Osman 
mamak prtUe zindanın tealim edilect muvazeneaini kaybederek denize 

, h ırer .. ı~- . 
cı:r -.meti mahsusa ta 
~ tljlld 

,, j'~ C ktJır b" -1! , 'tan btı ~ ır ~nde tabanca 
fi §~tllrllıu•t genç avukat dinliyen 

' l h ~ u. l'i trftcı: • 
, "1ı ~troıar 

i'~~ bııgUn Jcapansın, balolar ka 
lıaı._ }'otdu lllatenı günüdür .. diye 

, t' ..... t • 
llJ i 1 Sılıtn 
~/ 'rinde ca etrafa saldıran Parisli 

~ <1ı • &arip ıı.. • • lı \> • ~aaıu· uır endişe ve kor 
~t,._· ~rku s, ~ içizı su .. 

t ~ l"hcat OJansarpıtanlann bir mezarı 

~"crebir lar .Yarın orada inliye 
ırıe · . . blit!Jıı 'lıaaı rdı. İavı!ireli ukerle 

~t l>arİıi~ verilmiı olan Butil 
ta}~tdr. leuı ayaya uçuracak kadar 
~tr· r~ ha ~lere çıkarılan toplar, 
( is~ tcıec!;rınr uzatmııtar, san 
~~İl cl?lir he ~er Fransm öldür 
t h dc.rı d klıyorlardr. 
• (Jaa~= unııa 
~t h .... Ji ~ıltnıaıc n korku bütiin mil 
cı. 'O ll <L,1.1 " hırsı uyandmnııtı. 

' )l~~li: urulanuyordu. Bir gün 
()~ ~ tili }'ı~ 
\>~~ Un! .. diye bağnıtılar. 
it. ıt blltt~dt~f~: Bastil yıkılacak 
.tor~ ~blllti IOyJıyenlerin ailihlan 

' s~· :Yapılacak it ıiliha da 

~e dcpee 
~ tiıa. t, 1'ti • una. - . -
• ~la,._ Çın •il . h 

r 'o~,_~'lllly a deposuna gi 
)t t, Jahk OtJardr. 30 b' ki • p 

Qırı. .. -~ll ti ın J1 a 

ği bildirildi. düpnüıtür. 
Halk verdiği sözünde durdu. Yalnız Ali Osman tayfalar tarafından 

iki kişi muhafız kumandanı il~ tiea ICurtanlmqtır. 

Film J}u ay l>itti ve illi (Je(a ola· 
rak Londrada gösterildi. 

ret reisi başlarını kurtaramadılar, Biri KAÇARKEN YAKALANDI -
nin bası mızrağa geçirildi. Diğe;i bir Hafupafa caddesinde ekmekçilik ya. 

Şüphesiz ki bu filmi g(fnne1' için 
Jierku acele edecekti. Nitekim öyle 
oldu Ye filmin ilk gösterildiği gece 
londradaki sinema hmcahmç dol· kurşunla yere serildi. pan .Ahmedin dükkanına giren Ze-

Bundan eonra binlerce Parisli elle Şan" Kıay Şek kcriya oğlu Ali, içinde 1238 kuruı 
rinde meplelerle Butife pldilar. Höc 0 bulnan para çekmecesini çalıp Xa· 

muJ!u. 
''Sararoga., ismini taşıyan liu filmi 

Jierkeıı Jıt"yecanla seyretmeğe hazırla• 
rıryordu. E'" elıi, bu filmde Jean 
Harf o\• ile fary Deesin hirhirinden 
fark edili,, cdiJmiyeceğini merak edi 
) ordu. onra. ) eni artist eskisi kadar 
rnr, ) ok a dalıa fazla mı mm·aff alı? 
oluyorc]ıı? J\caha, hiç mu\•aff ak ol· 
mıyor fla eserin sonu fena mı oynan 
mıştr? 

releri aramağa baıladılar. Japon gazeteleri geçenlerde, resm~n çarken yakalanmı§, mctlıut suçlar 
Adım ba§ında uzun senelerden.beri Japonyanın Çang Kay §eke brp de mahkemeaine verilmiıtir. 

inliyen zavallı insanlara rastlanı~rdu. fil, onu truptmak Ozere olan "yabancı ÇAKI iLE YARALADI - Kara 
Artık hayat bulmaktan ümitlerini ket tesirlere,, karft harp ettiğini yazmIJtr. gümrükte Karabaı mah'31Jesinde otu 
miı, bu insanlann insanlıkla al.Akalan Şimdi de, yine Japon pzettleri bat ran J 5 ya§ında Şaban ayni yerde o
kalmamıJ gibi idi. Saçtan, sakallan ve kabir fCJ' ilin ediyorlar: turan 1 O yqmda Hüseyini çakı ile 
tırnakları uzamıf, konuşuıJan değif Marqal Japon ulmdan imi§ ve de arkasından yarnlamı§tır. 
mit bir halde idiler. Silihlı Parialileri deleri Japon sahillerinde gemicilik et Yarah çocuk Cerrahpaıa h'astaha· 
görünce bqlanru rutubetli duvarlan mitler.. Bu ıuretle, Japonyada mare neaine kaldırılarak tahkikata baılan· 
daha ziyade gömüyor ve o hallerinde f&l Çang Kay Şeke karıı düJ11Wllık de mııtır. 
bile ölümden korkuyorlardı. çünkU ğil, bil!kis yakmlrk hisleri doğurulmak KAÇAK KOYUNLAR - Ferikö 
gelenlerin kendilerini ~ldil~k için tadır. yünde Avukat caddesinde oturan 
gelmekte olduklannr sanıyorlardı. So ~llci bu, Japonyanm Çini harp ile Ahmet çavu§ll ait 6 kaçak koyun tu· 
kakları altüst eden gürültilden haber atmaktansa Çang Kay Şeki dostane bir tularalc: mezbahaya verilmiıtir. 
teri bile yoku. ıurette ele geçirmek v.e Çinin onun ida y ARJŞ SJRASJNDA YARALAN 

l 789 yılı 17 temmuz günü Baıtil resi altındaki kısmım da kendi hakimi Dl - Boyacıköyünde oturan Tan8§ 
yıkılmağa başladı ve bir müddet eorıra yeti altına sokmak arru1Unu gösterir. ve arbda§t Muhsin dün Beyanttan 
zindandan eser kalmadı. beılayarak Bendlere kadar devam e
fikir, insaniyet ve hürriyetin nferi ola, .. _ YENi ROMANLAR l den bir bisiklet gezintisi yapmJ§lar, 
rak kaydeder. ZincirUkuyuya geldikleri lUTilda muva 

1 
- Ni,mi Allmef Ç l p J 8 k J ar zen derini kaybederek i!cisi ... birden 

yuvarlanmrılardır. Muhsın agır su • 

Zablfayı tehdit eden 
serseri 

100 Kurtlf rette Tanaf hlafifce yara1'nml'§ oldu
ğundan Şi§li hastahaneaine kaldırıl· 
mqlardır. 

Fakat, Millin 1mrılann aramıİ.I• 
Jierke le lıakim oları hir his vardı: 

Şimdi ölmii~ o1an hu artisti teki-ar 
k"arşı1arm<la göriince ne yapacaklar' 
dı? 

Faliar. h'u Jieyccan çok· @ilrmetii, 
perde açıldı: J~an Harlov bütün gü• 
uJJiği lie ortaya çıkıyor 'e dudakla· 
rını aı:araıi söz ısiiyliyor. 

1 te o dakikada, e,İnema 11a1onunCla .. 
hir -:ığf rk işitiliyor: 
Durduğu lieyecan 1'arş1sm(Ja J[en• 

msini :zaprede.miyen bir 8f"yirci hm~ 
k'rra Jımı;k'ıra ağlamakta \·e ulondan 
dJfarı koşmaktadrr. 

~. b~ 1!altik tr.e~erek depoyu sar 
h~Olt taı: 1S1nde 28,000 tüf~k. 
~ "' isu rıca, kılıç süngü Bas 
ı uc~ Yenlerin • . 
'ret . '1tecc1c • ellerıne geçtı. 

u &ıJ·h bır 
~-<t~t a. lı bu h> fey kaJmamııtı. 
~tiJ ~ haııad rkunç zindana doğ 

'~ ~~- ...... ' ~?i. ~tlc hu • r f ::!""T 

Dün gece DavuCI ismini:?e biri Be-1 
yoğlunda Havva sokağında hir mey 
hanede oturup rakı içmif, rarhof ol

" duktaI' sonra geç vakit A~spya 
giderek cadde ortasmo boylu boyuna 
uzanmıı yatmıftır. 

Davudun bu :zarjp vaziyetini gÖ • 
ren b~kçi ve poliı ayağa JuJfrnuamıı 

Açlık 
50 KW'Uf 

Yauıı: 

Refik Ahmea 
SEVENGIL 

YUMRUKLA YARALADI -
Y eniköyde Teke sokağın&. oturan 
T alatı bir fotoğraf meselesinden do
layı J 8 Y8fmda Hüsnüyü yüıiinden 
yumrukla yaralamqtır. 

Y arah S-ocuk hutahaneye k"aldı • 
nlmq ıuçlu yalcaJanmıftır. 

Bunun üzerine safon(Ja ağlayan ve 
Jie,·ecandan b(n-ılanlar birbirini ta· 
Jcip cdi ·or. Fnk"at, ı;eyittiler anmıda 
bir panilC çıkmasma mani oJmalC ir 
tiyen sinema idarC$İ filmi lcf'.m'liyor. 

takin. hunun dah·a fena bir tesiri 
oluyor: 

H~rICesi ıcorJCutan bu liayalet, l>e
yaz perdenin üzerinde Jıili lionur 
maf ta. yürümcfte ve b"areliet etmei 
tedir .. 

h;~ '<>Itattıa:~:· dedir. , -
~ fr ~- • bu ıeı yayılma 

tol'\I_ -""4Ul ıtiba 
tler "'4tııı ren haztrlanmıı 

t h'" a"lu · 
• licu111 Ya YerlcıtirilmiJ, 

tı~~Crc lcaıd~enJerin Üzerlerine 

~t~alarr Çr~~aıtarr, gülleler, 
' hcrbiti 'bi nuıtr. Alt kat 

~- boy.ok r buçuk librelik 
ıı.·~ Çapta tüfekler var 

t ilıt 
• hncurnda 
ldi, bot. erı büyük rol bf r 

~1lrlde bi 
r batta ile müte 

Dağıtma yeri V AKIT kütüpaneai -· 
kendisine ihtardıı. bulunrr.uılardrr. -------------..:ı 

Polisin bu ihtarına aMmnayan Da !111•••1111199.1 .. !lll••• Halk Opereti 
vud elini cebine atarak, suıtalmnı Bu akpm 
çıkarmıı: Kemal özsan Beylerbeyi iıke . 

- Y aklqmaym, yaliarun f le tiyatroıun • 
Diye tehdit etmi§tir. Oroloğ • OperaUSr da Zozo Dalma . 
Bunun üzerine ~ cür • Bevllye mutehaaaıaı sm iıtirakile 

mü me,hut kanununa göre 4 üncü Kara.köy - Ebelsfyor mağazuı H A L l M E 
ı yazımda. Her gUn l)ğleden aonra 

asliye cezada mahkemeai görü en 2 den 8 e kadar: 'l'el: 41235 26 ağustos pcr§enıbc • kşamı BC§ik 

Davud 4 gün hapae ve bir lirada para l••••••••••••mılll ta§ aile bahçesinde Zozo Dalmasın 
lf .. ~-1-=Je HAL 1 M E cezasma mahkUın olmuttur• uuuu 

jJı.ayet rol ical>r. Jean HarloT 
ulineden çekili)·or, (ilmin onıoz ~ 
çen tarafları batlıyor. 

Bunun iizerine, Jı'alf J)jra:z ıttffo 
net huluyor ve olen artist tarar sa"B. 
neye tıktığr zaman ilJC heyecan ~~ 
mi ''e ~zler tKı 1iaya1cte Blıpn!§br'~ 

Film bittiği zaman· sinema<fan ~ 
k'anlann yüzüntlc bir ölü Jiemi ~~ 
lığı. oldnğonn töyliy,enJ.u~aib/T 



Th .. •• k h • • S · " lstanDul (7)ci icra MemurluğUll~ 
u e n m ez azı n e a p a n c a g ö 1 ü S&detthı, s.n,e, ... Suzanm ulıde lerlııdeolup (2000) ııra ,.,,, 
Adapaza.rından ıeliyonım. .., · o· d Mu.ar c.emaıe blıinci derecede 1pot.ekli olan ve borcun ödenmenıeS~ 
T d M 11 tl C 

gan etmıı. 1Y?r u.. . ya çevrilm~e ka.ra.r verilen Eytlp Sul taııd& St1leyman Su BafX ~~ 
ren e, i e er emiyeti aza- Avrupalı tesisat yapılmasa bile, Netice bır noktada toplanıyor: Kl§la. civarı IOkltğı eski 17 yeni 23 No. h bir ta.rafı Ahmet Ma.zall °"v 

'llıdan Natalio Bonaldi adlı, yılın bugünkü halinde Türkiyenin gü- Propa.ganda.. _ .. kf 
altı ayını Avrupada, altı ayını zelliklerini ıeyretmek için aelir M'll t1 eem· ti ·b· h fı Kışla caddesi ve ta.ra!eyiıi boeta.ıı ile mahdut tahminen (298) JJJS'""_,.. 

0 
• •

1 e ehr 'L!_ıye .. azud 1 '!._!~-~ baı ve tanuımma (ll9) lira ~-et takdir edilen kaydan :Ma.za. ve 11';., Türkiyede geçiren bir zatla tanır ve meftun olarak ayrılır. pımız ve ep D'll' a""' an u:.KJ:ar ~"'"" "'" 

tmı. ır etıneıı·yı·ı: r.- nm ve yiJJe &"-' malıallede eskJ ve ........ ı '7) No.h bir ta.raf? sıne-~~.ı Birkaç aene evvel bir ecnebi ka- "&U. ,,~ .r-:. 11"' 

Siyasetten, içtimaiyattan, iti- dm Boğaziçi aulannda bir gece ge- - Propaganda, propaganda, bir ~I Ka.yma.lt Ham ba.nes1 ve 1'aan ~h KAznn Dl'All 
kattan ve timdi aklıma gelmiyen zintisi istemişti. Bu, birr"k yerler gene ve daima propaganda.. bil tariki Am ile mahdut hhminen (197) metre murabba.! ve ~ 
birçok hadiselerden konuştuk. Söz görmüt olan ka.dm, sandaldan gök Memleketimizi, ve onun güzel- ra t:ahmfn edilen a.ı:sanm ve yine mezldlr mahaUenin Samancılal' ff 
bir aralık Türkiyenin güzellikleri- yüzünün yıldızlanna bakıyor, do- liğini tanıbnak iç.in en büyiik sili- ~e yen1 (4:) No. la ile murakkam bir tarafı Kaammı Saman~ 
ne intikal etti. Natalio Bonaldı rin derin nefes alarak: hımız bu olmalıdır. rafı 'Ommil GillsUm ba.hçesl ve bir t&rafI ~ Mehmet vereeesi ~. 
batını kompartıımanm ıpenceresiıt· - Ah .• İstanbul, lstanbUJ... Niyazi 'Alimet ve tara.fI rabll tarik ile mahdut tahminen (216) metre mura.bba.1 ~ 
den uzattı ve derin bir: na (1026) lira kıymet takdir edilen Yaza ve~ EdirnekapIBI!lda 

- Oh. ri mahallesinin Klfla caddee.tnde eUi ,(39, il yeni 16.1,8) No. ~ _.fi 

Çektikten sonra: ( b } S hhA M •• ) A bir ta.rafı Osman Mazam ve iki ta.rafı Ka.ra Ali bahçesi ve bir ısır-
- Propaganda, propaganda, Sf an U 1 1 UeSSeSe er rttırma &m Jle mahdut tahminen (.245) metre murabbaı ve (90) lira krJDlt/. 

propaganda.. Ek •ı K . d dilen ana ve EyUpte 'l'&kkecl mahaUe&inin Araklyyecl bqı sokağılldl 
Diye söylendi. ve Si tme omısyonun an: yW (14:) Noı ile mura.Jrkam bir ta.rafı Zeki Menzm ve bahçesi ve }>it 
Sabanca gölünün anUne gelmit- . çek bottam: ve bir tarafı çıkmaz llOkak ve tara.fI rabll tariki Anı il' 

tik. A~ba~°!1 b~ dü~~nm mef· İstanbul Leylt Tıp Talebe Yurdu talebesine ve ya.ta.klarııı& a.Id olup Ma.. tamamma (110) lir& kıymet takdir edilen bir bap hane ve yine .yol.~) 
hur goHennın ııs!mlennı saydı, o· yıs 938 sonuna kadar 264000 p~ ~m8§Irlll Y,Ikanma.sı kapalı za.rf usuliY,le Cezri Kaamı pqa. mahallesinin Ç6mlek çiler aokağmd& eaJd ve yeni ( ~ 
rada yapılan tesısatlan anlattı ve ekBlltmeye konmuştur. blr ta.rafı Kömürcü Mehmet hanesi ve kısmen Remzi hanesi bahçdi 
tcmra: ı - Ekailtme: CağaloğlunC!a Sıblis.t ve içtima.! :Muavenet MüdUrlil#{l bL t~ Borafettm hanesi ve bir tarafı Arabacl Hayrettin caddesi ve )ı!t 
. :-:- Bu a:?Iü .. !öriiyor musunuz, nasındaki komiııyonda 215 • 8 • 937 çar ~ba gi.IDU saat 15 de yapılacaktn'. tariki lm. ile mahdut f;a.bmfnen (170) metre mura.bbaı ve ~ 
C:lecb, ta.bu goruyorsunuz, fakat 2 - Muhammen fiat: "7851" Ura "50" kuruştur. "Müfredatı şartnamede ra k~et takdir edilen araa ve &yDi ına halde l!lmlr Buhar1 ~ .. ı 
~nim gi~i gördüğünüzü aanmam. yazılıdır!' . nıen IO~ eeld (1, 3, ı, 3, ı, 8 ~ l, 8, 2, ' No. larla ırı ~ 
Bu yqillikler a~mda uzanan göl 3 - Muva.kltat garanti: "S88tt Ura ''86)) Kuruştur. tara.fı t&rikllm 1kt tan.fi Nikolanm boat&m ve hanesl ile mahdut 
aünyanm en tirin gölüdür. 4 - İstekliler prt:p,ameyi Çember ll~ civarında Fuatpaşa. Tlireesi &rıı- (162) metre murabbaı ve tamamma (940) Ura kıymet takdir~ 

Durdu, sonra mmldanır gibi: smda Leyıt Tıp Talebe Yurdu merkezin den parasız: olarak alabilirler. nıaa. oda.nm (64) der hisse itibariyle ( ll) rer hiMeler:l ve yine Dl~ 
"'j _ Fakat itte, bomboı .• Sahille- ~ - İstekliler cart seneye a!d Tica. ret Odas~ ':esikası ve bu işe yeter mu. lenin Kl§Ia caddesinde ea1d 87 yeni 20 No. h bir t.ara.fı Kadri ~ı ~ 
riMe mandalar yıkanıyor ve üs- vakkat garanti makbuz veya banka mek tubiyle 1:ırlıkte teklif mektupla.rmı fha. rafı Ha.111 Muuı ve bir ta.ra.fı .AngllUd bostanı w. ta.rafı rabii ~~ 
tilnde kutlar uçuyor. le saatinden bir saat evvel komisyon& vermelerı. (5066) mahdut ta.hm.inen 212) metre murabbBJ ve tamamma (~) lira ıayııı&t 

Sapanca gölünü Anadoluya gi- dilen anannı .(8840). hhıl!le fübarJ.Y.le ,(588), hla!ıes1 açık ~~ 
derken ve dönerken trenden U'Zun Devlet Demlryolları işletme muştur4 

uzun aeyretmiıtim. Bu aefer daha Dl ktU JUM' d :V~a.n:· :A:rsa.la.r :ıiaU olup C!erunlarm&. birer mlli:tar tq vszdll'_I,~ 
,Clikkatle ve daha içime sindirerek re r f§ u.D en : Samancılar eaddeeiude eski ve yen! (4) No. lJ Yaza: ön~ ,,.,J 
tl>aktmı. Yetil ağaçların ve yeşil 2-8-1937 tarlhint!e :Kapalı zarf uaulile aatm alınacağı ilan ed.ilmit ilCen fıncl& dolma klrg1r ııstU. ahşap aam,an. deposu olup yan ve arka ~ı 
tarlaların çerçevelediği muazzam görülen lUıum U.erine bir ınUddet tehir edilmit bulunan 8000 meıe tra:vene ait dolm& kArgir div&l"lıdır. 'Usttt ~p direkler UJerine mevzu, ~tı o1119 ~ 
:Jöl, derin bir '!fkuya C:lalmıt sibi ihalenin 2~1937 cumartesi gilnU saat 10,SO da Sirkecide 9. itletme ntm btmda. bh- bölme ile ay:rılan zemmi taş ve toprak d~ ocak ~sJ!f ~ 
Jdi. . alma komisy~nunda_ kapalı zarfuaulllc. yapılacağı mn olunur. . diven altı vardır, .Alıp.p merdiven!& birinci katma çıkılır bir sof&~ 
~ Serin bir rUJ:Barla ürperen sula· Bu işe gınnek 1ııtcyenlerin 1560 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin la. ve yUJt, @la.bı o1a.n bir oda.~ E 1 ktrik teaısatı vardır. ~ 
lf! insanm . bütün yorgunluhnu, ettiği vc~ikalan, ~affa işlerine alt eksilt mclere gi.rm~k iırtcyenlcrdett arana~ muhtaçtır~ , · • e · 

11 

!l>ir anda gideriyor ve ııonsın: bir mUtcahhit!lk vcsıkaar hakkındaki talima~amo ~ıreamde ahnnuı.v~ ve teklif :Ara]Çıyyeçl ~ ,,_'fP .. 'h. ..... esil ve yap! ·cı•> N<J. b alipp tian~..J 
~erahlrk veriyor Trenler dakika- lcrlni aynı giln eaat 9,30 kadar ifletmo bı.naımdıld komiayqn reıaliP.ne vermele (t k ti 1 M ~~ . uhtaçt:tr V'ı 
IMca Jlot meyvaİx l>ağlar önünden rl llmndır. tl ob; .! .. ~.~p-'tı ~~ bir~ ~~P1!_~·hJlarael&, hpirve tamirett-'·· ~-' .. ci ~t ~ 
• .kt • iL'.... aı·· tatckliler Pu. ·~ att pifuameyl ~nliana melteme dalreıindcn ve ~4!A ~ ~~ ~ ~ mu; -· M.,u.,1.14 
gedı en ıonra. genıı ıuu &' un ' l1zeıdna fld oda bir beladan ibarettir ~ıı: 
'ıi!;i ile meıto1mamak ıniimkün de- !>. tılctme satmalına koı:niıyonunldan 'bilA. b~et alıbllldcr. (1!14 )' " '" 
,.

1 
. l>eğfpne.n S. da ~ 3, :ı, 31 a. 1 ~eni ı, S, .2t 4 No. lr mahallin at1J9 r. 

t • • • •• ,.. . Galatasaray Lisesi Satıoalma zemin katı ~ olup alt k&tmda bodrum vardlr. lki sokah k&pll!ll ~rA 1 
Natabo Bonaldı, aozune devam nu mtinhedim olup ta§1ari mevcuttur Etn.fı ctıvarla mahdut oıup ~~~ 

~tti: Komisyonundan : ' ara1Ik ffJJJ' 
ı ··ı·· bir L " ld F.'-t.:.:. c · ,,. . . . bahQe ve btıyUk bir~ w.rdlr. (4:) o da, mut.fak mahalli 

- ıte o u na e.. AK&t ou _ · .. esth 1 d--'- ...... - .. MY,_,_ .:ıı- 1 ıı 
göl Türkiye için bitmez tükenmez Lisemlzin Ortaköyneld ilk' limmı binasında ~a.meal mucibin~ · 2'00 u . ane pencere :ır . CUlU' .t:'!""~JU..l uu-7 1 

. ~~ 
bir hazinedir. Bura.da ne ~pılmaz lir& 3 kuruşluk keşif içindeki tamira.t 20 • 6 • 937 tarihlndeı ihale edileceği Arttırma pegµıdir. Arttımıaya. ~ti ra1t edecei milşteriierln ~' 
ki .. Oteller gölün ortasında gazi- ilan edilnıişti. Belli günde eksiltmeye hio kiınae i§t!rak etmeınlt oldu~ hammene.nln % 7,5 nisbetinde ~y ak~ 111 ~ mll1t bir banka.nm ~ı~ 
nolar, yan;lu, eğlenceler .. Şu da· en gün uutılarak 1- 9. 937 ~ba gUJıtl ~at 14 de İstanbul lKülttir DL tubunu hamil olmala.n i~p eder. MUtera.kim ~ ta.nzif&t ve ıe:!JJ.~) 
kika Avrupa gölleri gözümün Ö· ı·ektörlüğü binasında. liseler muhasebe ciliflnde topla.nan okul kQmi~onunda. kıf borçla.ı:1 bo~luya. aittir • .Arttırma. gartnam~i 1·9. • 937 '!::et ~;,ı 
nüne geliyor ve burada da müs- ihalesi ya.pılııcaktır. Bu işe aid fenni ve ekıdltme mITTııameel ve ketlf evrakı ~a.mba günü daırede m~i mahsusuna. talik ~ecektir. B detı ~ 
takbel Sa~nca gölünü görür sibi okulda. görülüp öğrenilir. 22 • 9 • 937 ~· ne m~ ~ba. ~tl dairemi7ile sa.a.t (14) ~ 
o)uyonım. 181 liradan ibaret muvakkat tenii nat ihale saatinden evvel liseler mulia. kadar iCI'ltı edıleeek ~el a.rttırma(j.a. bedeli kıymeti muhamınen ~ 

Dostum cezlieyc tutulmuı gibi set;e veznesine yatırtlaca.ktır. nl bulduğu takdirde üSte bıralmır. Alç si takdirde ~n a.rtt.ırmsJlll11 _ jO; 
ıölU eeyrediyordu. İsteklilerin en az 2000 liralık tiu lee tlenzer i§ göre~ vesik:ala.rı ibıerine baki kalmak Uzere a.rtt~ on b~ Jiltı. daha ~dit ettirilerek e ~; 

Birden, tekrar dile ıgelcfh almt§ o1dufu müteahhit ve Ticaret Oda 2r vesika~ı veya t.emJnat makbnzluiyle T. ne ~ils~if Peı"Mmbe gi1n.U Nt Clt) den (16) ya. kadar da.ıred' (~) 
- Propaganda yapmzyoı"lunuz, belli ıUn ve saatte komisyona. glemelerl. (5498) (2) el a.rttın:ı:ıa. neti~Inde en~ arttır~ UatUnde 'b~acaktll°dudll~ 

Clecli, ben iki ıeno evvel İngiltere- lı icra ve Jflb K. nm (126) cı maddeal ne tevfİl™\ l\ııltla.rı tapu ei ~ ~ 
den ,;ok zengin bir İngiliz dostum- Istanbul Defterdarlı~ndao: obnayaıı ,ipt;>tek}l Alacaklılar ile diğer allkş,dın.nm ve lrtifa.k b il&ıı~,; 
dan bir mektup illdmı. Çocuğu~u f§~ rimn bu )la.ltlarw ve huswıUe f~ ve maıı~rife <l4ir olan !ddi~..,!Jf pr 

lıtanbuJa göndermek istiyor ve şo- .. .. .. . .. . .. Lin. KtırQı den ltiba.ren (20) gUn zufmd& evnla mllBbftelmyl• birlllrto ~ 
ıuyordu. f,taJıbulda rahat edecek K~çiikpaıar Süle~anıye caddesi Dökınecıler aopgıııda. ~ki \ melen l!tmıdır. Aksi ta.kdh-de hakim tıl,pu aieillerlYlo qbit olıllıı; ~ 
h. l ., . .. . . ve yenı 91 sayılı dükkanın tamamı: 60 1 • • uıı~ .. -t.t- .._....,..; ..,e 
ır ote var mı •.• dıye. Turkıyeyı B "l m-1• t K h 

11 
... ,_ eo--+ ... i k .. d . . \ , tıı bedehniıl paylapumdan h&J"ig kaltrlar. ~\!~~~ ~--+a· • ııı JJ 

b'.,ı.::- • l b·1ın· k. eyog u .ı.ı:wdJ m ar.ancı ma a esıllil4 ~~ 110 agm a eski + ..... -ıft. __ ..._. ! a.resi ~ . Fı 
11"''"" manuıy e 1 ıyen ıms~ l yeni 3 sa.yılı muhterik he.nenin a.nk'Lzile beraber 171 metre mu. ve ~~yedel'l. ib~t olan belediye nısu~u v~ v-..u.ı. e ·. ,.;ttif· 

kalmamalı .• Ve fU muhakkak, kı ra"'·b ı 4-ft-amı· den tenzil olunur. 20 eeııellk vakıf lcare& tavız bedell mtışterıY8 ..... k ~ ...... k. d'. h. . . d ,,, a arse.nm WW4# • 1026 _,.. e~ \I' 
11 ur ıye unyanın ınncı erece- Bil•~'k K•a&hı'l k ğmd ı:· . ,,6 1 1.a • •. fa.z1'1- ma.ıtuııat almak üte~erln 9315/28 No. h doeyad& mevcu.. 01~ 
'..1 • ·k b. brid. H. b. ""' ÇarfI "'"""" er so a a. esn.1 ve ye:,ıu 'il sayı ı ,fU:l.gır _::d!n ue tunsti ı~ ıe ır. • ıç ır dilkklnm taı:nanm 75 hallen haclz ve ı.Jcdlrl ~t raporunu giSrllp anlayaea.kları: 
bletnlekette bır seyyah, hır hafta.. ·· •• a Ce • 1.,; •.ı_ f 1 '-1 Ç" k" b. h f :Bakırko.r~ vız ı~ ınahalleıdnd~ Yeniyol sokağında eski \ ....,....-·:........ ______ __,.. _ __.. ___________ _ 
uan az a .n.ca amaz. un u ır A - 135 . 7 1 evi 60 hi sed .ki 26 ' 
ta içinde görülecek yerlerin hepsi yem. 

1 
.~aYJ.,1 ni s 0 ~ -1rayı: \ . 

.e1··..::1" "' kat T·· k. .. l Yeş1l rny uınra.n ye mahaltesı ucllnctl i!Okak 20 15a.ytlt evin 

.o~u uyor. :.L"& ur ıye oy e 9 20 
. 

değildir. Bir seyyah Türkiyede en · I payı· . .. . • M . ~ 
1. ·· d'· 1" k d Aksıı.ra.yda. eskı Katıpkamn yeni Ya.lr ma.hallesınin Kumsal } az gece 1 aun uz u ıezme ve o- .. k. 82 . • !at a.k .... • ı b · k 1 h T T :sokagında es ı yem 229 8ayrlı evm tamamı: 170 . .ıl 

·h~ l :1 c ıra! a a. 1 ır. !1• BUyUkçar§I Uncuoğlu sokak eski yeni 32 sayılı dükk!nm . - . .rııullW 
rı yer enn çok1ugu bunu temın t . 90 ,.. Muha.ınınen bedeli (16000) Ura olan vagon, lokomotif ve 9a.1t f 
ediyor, fakat bunlara ilave olarak ama.mı. . Ji veren! · . .4.• k f 1 1 ... 1 • Yukarıda yazılr mallar 31. 8 .. 937 sair giinü saat 14 de satılacaktır. Satt9 ° ve er. Ank'rr 

onl 0~ u yer er, eg ene~ ve gel~ı oedeline istikrazı dahili ve yUzde bel fa izli hazine tahvUlerl kabul olunur. Tı:ı- 8 • lO • 93T cunıa gUnü saat 15,30 da. kapalı zarf usulü ile , 
yer en ne vaaıta1ar teımın etme ı.. 1. 1 . -....:; binasında. ııatm almaca.ldır -~ Hanai Avnı I S .. 1.. ıp erın .ruzde 7,5 pey e.k~alarnu muayyen vakitten evvel yatırarak yevmll • . • t us 1• 

ıcİicta pa 1 İ~an~ go u ya- mezkfırde Defterdarlık Mitıt Emllk Mü dUrlüğünde müteşekkil satış komisyo. Bu ile girmek 18teyenlerln '(1200) liralılC muvakkat t.eı:ruııa .,,.1 ~ 11 

pt ı J ,nHıotnt~ab~'et.~p ~!r haftabo- nuna milra.caatlan. (F.) (5529) . tayin ettiği vesikaları, resınt ga.utenla 7 • 5 -1936 gt1n ve 3297d~~ıı;!~e 
urmaz • • a a. • u un •utr y~zı u- gUn 36•15 No. II nu.ahuınd& inti§ar etmig olan t&lbnatua.ıne 11»1,et 

rada .geçırmek ısteyenler bıle bu~ mrıs vesika ve tekliflerini a.ynl gün saat 14 30 a kadar komJsYOI1 re 
lunu~ •• Yalnı~ bu i~leri ~ap~rken Devlet Demlryolları işletme umum meleri lamndır. , . 

1 

ç~~ •rı o~.gAl!ıze edılme!ı. lazım. MUdtlrlU.., Ünd Şartne.meler parasız olarak: A:n'Karad& malzeme datresind~:, 
Turkiyenın bırkaç ıene ıçınde ha- g en : T lIUm v k eru~ .. d .ı.~t ı ktachr (5527) .- -" 1 ) 
4ardıir itler gözönünde tutulursa Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve maarifce musad- fS8 ese e sev 1 6~ en ua.a& :ı ma · ... ~q fı 
turlst it!eri"?'in ıslahı bunların ya- dak lıusust. bilUın~ mektepler ~e üniv~rsiteler talebesine tatbik olunan ve ~- . ·.-::- . ';t~ 
nmda bır hıç kalır. . umumi tarifeye gore % 50 tenzilatı havı bulunan DD/7 No. lu hu.sust yolcu Muhamınen Dedeli 46400 lir& olan 800 ton liatran yağı: 171079"'~ 

B. Nitalio Bonaldi ile bu mev. tarifesi 1. 9 ,. 1937 tarihinden itibaren 9. işletme mmtakasma. da. teşmil olu. nil saat l5 de kapalı zarf usulü ile Ankara.da Nafia. VekA.leti ~ "' 
zu etrafında saatlerce konuıtuk. nacaktır. Fazla malfunat istasyonle.rda.n alınabilir. '5510) alınacaktır. ne~~ 
Bu aatırlan yazarken dütünüy? • Bu işe girmek istiyenlerin '(3480) liralık muvakakt ~~/ 
~·:Avrupalılar memleketlenne Devlet DemtryeUarı işletme Umum tayin ettiği vesikş.lan ve Nafia mUtea.hhitlik vesikasını ve cıe1'i ~ 
aeyyalı celbetmek için neler yap· MUdU IOğD d gUn sa.at 14 de kadar Devlet Deı:niryolla.n malzeme da,ireSi:n w?I 
m13:orl~, ~ilyonlar aarfederek . . . . r n en ı komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. . de~ 
ıun t gilzellıkler yaratıyorlar. Ta- 16 - 8 • 937 tanhinden ıtibaxen Haydarp~a. - Adapazarı ve İzmit - Şartnameler (232) kuııı§a. Ankara ve Haydarpaşa. vezneleriJl 
~~Türk milleti.ne dünyanın en Adapaza.r arasında. işletilmekte olan gezinti trenlerimiz mülgadır. Muhterem tadır. .(5257). , · 
güze! parçaaım be:zeye:rek armaw halkın malfimu olma.k üzere il!n olunur. (5493) 

• 



, ----- ------------- --- - --

1 -
s~ E3ankası asgari 25 lira mvduatı bulunan bütün kumbara sahlplerfne 
18"ede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 
'-\/~7 sonuna kadar keşide t:arihlerl: Eylül, Blrinoi Teşrin ve Birinci Kanun 

arının ilk günleri "----- . 

Oşmanlı Bankaıı 
il.AN 

Osmanlı Bankumm Galata, Yeni• 
mi ve Beyoflu devairf, Bafdr Bayrum 
münasebetiyle 30 Ağuatoe 1937 (Pa. 
zart.esi) kapalı bulunacaktır • 

. ..__KURUN-----

AJldr 
• •71* 
1 aylık 
Ydldı 

ABONE 1.' .ABll'BBI 

llemlekel .... 1 s il 
·~inde cblmcl9 

93 iM &,.. 
260 t.ı3 a.r,. 
473 8%0 a.r,. 
900 1800 Kl'f. 

T&rftealncfen 8'lk&n birlllf fçln ayda otuz 
kuru§ dtışWUr. Posta birliğine gfrmf yeu 

yerlere ayda Y9tmff beter kuMlf 
zammedWr. 

Tlb1ılJeula Mr ~ mertıezlnde 
KlJBtrN• ...... 7U11Jr. 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: thwı Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

&ı cazip modeller, mevsimlik metin 

11e ilk Jm mqlar. 

latanbuı Yeni PC>8ta1ı.aM kartaaında 

ZAYi 
... 

Seyril!eber merkezinden almış oldu. 
fum (3178) plaka nuınarasım uyi et. 
tim. Hükmü olmadığı ilin olunur. 

• 2291 Ali Çiçeli 

o 

Jandarma Gen~f .. Komutanlığı Ankara Satınalma Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
Komisyonundan: Zabıtamemurlaniçlntattnalnıacakliumap ı inci ibaleaine talip zuhur etme. 

UJr 1
- Müstakil · darnıa . . . . . . . diğinden on bej gün mUddetle ikinci defa olarak münakasaya lronulmuıtur. 

t-_. t . Jan . ta.buru ihtiyacı için satın alınması gerek yıyece~ yem, yakacak ısım, .mıktar, alım usulü 1 _ Eld ut •. - · urin "nde ...,,,,..,. vasıflan dairesinde zabıta ---Qllrıa ve ıhale tarihleri sımııı~d& ~ıeo.n-1_.,_ BunJari aJt _....._ .. _ 1 larak k ia dan alınabilir e mevc ornegı ve r6_.amesı J-&&6 
1... 2 - Eksiltm · . ~· 6~ rn .. 1.u•.g~. • •• ~~e er~ 0 om ~ . · memurlan için ur 12900 çofu 13500 metro gri redte bmaı kapalı arfla 
~"'ey b esme gırınek ıstıyenlerın kapalı zarf eksıltmesı ıçm §811namelerınde yazılı belge ve ılk temınat mak 

937 
mba .. . : 

15 
d alınacaktı 

~leli ..,a anka mektubu içinde bulunduracakları teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evvel komisyona ver- l-~ B ,:rıa gun: 1~t ~8: ~unbt ... rı b rkuma.
1
.. .d tart a 

Ci.... e açık eksiltme için aynı vesika ve teminatı saatinde komisyona ibrazetmeleri. (2571) H992) . almake er meUmtrosuna .• •: 5 ,_urul f ..... enl7 ...... e~ ~Emnen. ut U ,-ra Maıu""dür'ii:,; 
-. ..,. meyı v~ n uncaını 6 ..,rmea: stc y erın ıye mum - ... 

Miktarı Tahmin bedeli ilk teminat Eksiltme u.!tilü ihale tarihi gün saat satınalma komisyonuna mUracaatlarr. 

Sı~ kflo Kunı.ş Lira K. 3 - Eksiltmeye girmek isteyenJt'r 4287 lira 50 kuruıJuk teminat makbuzu till' Ni 
~ 15000 den 25000 kadar 27 5:>6 25 Kapalı zarf 25/ 8J.937 Ç&l"§&mba 10 t1 veya banka mektubunu muhtevi teJdff mektuplannr ve 2490 uyıh kanunun 
~n~n Yağı 1000 2 inci ve 3 eti maddelerinde yanlı belrelerle birlikte ebiltme günü aut 14 de 

8-b:: tanesi ıooo ,:· = : ~~: 247 50 Açık eksiltme 25181937 çarşamba 15 .. f kadar komiayona teslim etmiı bulunmaları. '(2689) (5221) _ :_ 

s~e 2000 " 3000 " 45) ~ 
~.Va 4000 ,, 6000 ,, 90) 441 00 ,, ,, 26/..8/,.937. pergembe 10 l 
~i" ~ PeYnir 1000 40) :- • ' ){ .. ç " 1200 " 
~ f 3000 " 6000 ,, 18) 

°l\H._ asuıye 8000 12000 16) 

MUzeJer Arttırma ve Ekslltme Komisyonu 
Riyasetinden : 

lfe- ;ıııa 700 '' " 
~ rcıınek ,, 1000 ,, 15) 
l( OJıut 1500 ,, 2000 ,, 15) 

~~ Sofan = ,, 3000 " 15) 

~J " 5000 .• 5) 492 
40 60 360) 

b. . J~ b'be " ,, 
~so.. 1 r 100 500 50) l{ ~1{1' " ,, 

uru ~ 7000 ,, ı2000 " 10> 
.\rı>a 2000 ,, 3000 ,, 25) 

Cinai Evaafı 

26l8;'.937 --- per§em'f>e 45 Kapalı zarf : .iJt ıs 
: 

PaltO Sivil 

lctı.... 75000 ,, 100000 " 4,5) 337 
L-:"~ .. ot ~~ 30000 .. 50000 ,, 3,5) 
~tuı 30000 " 50000 ,, 1,5) 187 

50 açılC eliıfltme 27/ 8/937 cuma 10 -

M - Açık ' 27/_8/ 937 cuma 15 ,, 

~ 125000 ,, 140000 ,, 2,5 262 50 28/ 8/ 937. cumarteai 10 ,, ,, 

Elbise Yelekli ve ellet· 
w .• w:::.:::::::: m ...... :m 
\ ıı,. Meccani muayene 
ı lerin önü açık. fi Per§embe günleri saat 2 den ş e kadar 

lle fi Ortaköy Taşbasa.mak Palangada 25 Elbise Yeleksiz ve ca-
de !tar her nıet · ı,= numarada Doktor Mümtaz Gürsoy ketlerin öntt ka-
~ ııp~ re nıurabbaına 3 lira kıymet tahmin olunan Fatih yangın yerı3• L fakirleri parasız muayene eder. palı. 

Miktan Jlıthammtm 

bedeli 

Lira K. 
51 adet 730 83 

19 takım 382 09 

68 " 1247 80 

Muookkat 
Temiat 
tr"1dan 

Liri K. 
54 

28 

93 

82 

66 

59 

31 Ağustos 
Y937 tarihin 
de sah gü
nü aaa! 14 
de Müzt'ler. 
Genel Di-
rektör .. ' 
lilğünde 

,,,,. ttJ.e .... 1,._ J?ıahaJiesinde Başhoca so kağınJa 77 inci adada 19 metre 48 san. r: - 1 • Kasket Siyah serJ· ku '<teef .. " .... ct.bb Şartn ICI Wo--.. -••.. =-
lta le~ ~1 arsa satılmak ilzer-3 açık artırmaya konulumuştur. ~- mapndan 89 3det ı ı ı 25 s 35 

h..~ lrıaJtbuz ll'ludürlilğünde göriUebilir. İstekliler 4 lira 38 kurU§luk ilk temı, ı.---·-----------.ı İstanbul Asariatika Müzel~ri GeneJDirektörlilğüne bağlı müzelerin m~l:1tah .. 
~-~ ~ · "leya nıektubiyle beraber 6 - 9 • 937 pazartesi gilııil saat 14 de Gorio Baba dmini iç.in imal ettirilecek clbiıer pi!lto ve kasketler açık eksiltmeye konn:uı 

Cilnıende bulunmalıdır.lar. <B.) (5380) tur. fıteklilerin prtnamcyi &'Örmelc üzere her giln ve eksiltmeye girecek oTa.-,Jar 
H. Balzak • H. Rifat 'f' lerile M~eler Genel DircktörJUfünc mildıklarr ve!ikı ve temİnıi)t makbuz srnet 

d• .ı ... e~blk Okuln Mfldftrlftğftndenı :ı:~·ı:.g=en :;:1 = da ihale ..,..Ude Tf..,., odamdı• ıı,.. ... , eylemeleri. <m•> 
• :• 223 k~Ulumu.z fizik liboratuvan için lüzumu olan 4998 lira tahmin be. roman 
~ 37 tamı· enı fizik aletleri şartname sine göre ihalesi yapıiınak üz.ere 10 .. 91'!.-·V.·AKIT--Ki···ta•be•v•i•.•l•OO-kuru•••v-.. I 
c·:tldie lbe~~.ra..stıayan cuma günü eaat 14 de Gümtıpuyunda Yü~sek Mü. 

lttr:r. ınde toplanacak olan komisyonumuma açık ekSiltmesı yapıla. 
ile~~ - lık t.~- . . ı~-------------. 1 - Eski talebenin kayıtlarının yenilenmesine ı Eylül ça.rşamba günün. 
tlıe "Qkaelt lf·~~t 374 lira 85 kuruştur. Mektebimizden alınacak irsali!c ilkbahar Selleri den itibaren başlanacaktır. 
l)ı 1t ~ h Ulı~ndıs mektebi muhasebesine yatınlır. İsteklilerin. p.rtnameyi gor Türıenyef • Sami.zade s. 2 - Engel ve biltU.nleme sınavları na 1 Eylül çarşamba günü başlanıp 17 

l ~ 0Jara_k : gün ~ektebimize ve belli gün ve saatte ilk temınatıarmr .~t~r- Bu güzel romanı mutlaka okuyun:ız Eylül cuma günü bitirilecektir. Her dersin sınav gOntt okul kapısına asılan çi. 
~-h.Pbkı e fabri_ka mümessili oldu1<larmı bildirir vesikalarla ve bu gıbı us· VAKIT Kitabevi. 75 kuruş relgeden 5frenllecektir. 
~ (ıt. atına da.ır Ticaret Od~ı belgesi_ile.birlikte komiSyonunıuza başvur • ._ ___________ _., 

Uü 3- Y~i Y.Jl denlerine 1 Bfrlnclteş rfn sabahı bqlanaca.ktır. (5497). 

Galatasaray Lisesi Dlrekt6rlUğUn1Uen: 



Elektrikh bir soğuk ha\Ja cihazı alacağınız \Jakit bu ciheti düşünmezseniz: 
Gayet ehven ve cazip şart:ıara kapılarak yapaca§ınız 
mubayaattan bilAhare nadim olacaksınız. 
Makul bir tet:kikt:en sonra göreceksiniz ki hakiki bir 
FRIGIDAIRE'in tam manasile ma{lrur sahibi olabilmek 
için vereceğiniz her kuruş mahallına masruftur. 
Soğuk hava cihazlarının en idareli olan EKOVAT aa
V,esinde FA ı G ı DA ı ıı E asgari cereyan sarf eder. 
Bu ekonomi yüzünden zamanla FRIGIDAIRE dl§er 
marka dolaplardan çok daha ucuza mal oluyor. 

• 

VE 
l&T-ANBUL - ANKAAA - 1ZM 

f alnız hakik1 FRIGIDAIRE ile 
verilen resmf 5 senelik temı-
nat istemeği unutmayınız. 
Bü teminat bozukluk vuku· 
unda tekmil mekanizmamn 
meccanen tebdilini tekeffül 

eder . 

v e b Q ~ O· n S A T ı E ş u b e ı e r ı n d e --
_ .............................. !~ 

Bog. ziçi Lisesi 
Di~~ktörliiğü den: 

Orta okul ve lise son sınıf bitirme, engel ve bütünleme sınavlarını 

bir eylülde ve diğer sıniflarm bütünleme ve engel sınavlarına 7 eylül. 1 
de ve olgunluk imtihanlarına 9 eylüld~ başlanacaktır. Programları öğ. 

renmek üzere alakadarların mektebe müracaatları. 

~ ............................... -

QANKAYA 
YAT IQ.ILAN DARA (;Yi 

f.KiLMi~ TO~UM Gi9i VtRiMLiDiR , 

o • 
V. 

KARAKOY PALAS' ALAL~MCi HAN 

al.Lisesi ·rek örlü~ünden ' 
1 - nk, Orta ve Lise kısım.lanna gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler bir an evveJ müracaat etmelidirler· 
3 - Eski talebe eylülün onuncu g:.inüne kadar gerek mektupla, gerek meıttcbe başvurarak k.ıydmı yenile 

me~idir. Eski talebenin eylülün onunda.~ sonra yapacakları müracaat kabul edtlmiyecektir. 
4 - Sekizinci ve on birinci smıf!.ırm bütünleme ve engel sınavları eylüliin birinde diğer sınıfların eyliiliiJl 

yedisinde başlıyacaktır. ' 

5 - İsteyenlere fnektebin k3yıt şartlarını blldiren tarifname parasız gönderiJir. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakoluarkası. Telefon: 22534. 

Beşiktaş: Yıldız - Fski ŞemsUlmekatip 
• GUndUıllJ 

OK LA 
KIZ-ERKEK 

Yuva • İlk • Orta kısımlan havidir. Almanca - Iogitizce • Fransızca 

ıraıOeft2>e kay<dlo1r11a.ı batşD<Slın11r1noştoıro Aceelle etdlnnn~ 
Kayıt muamelesi her gün yap.lır. Telefon: 42282 •O o? 

-DO~iiO~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
li tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarım parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka
b:linde muayene eder. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci keşide 11 Eqlül 937 dedif· 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, lira'1" 

& n:=s:::::::::::::::::: ::: ::=::::11:::::::111;1mı:::ıı:s 

--------------------------- ~i 01, doktoru ei 

\kıamiye:erle ( 20.000 ve 10 GOO) liralı~ 
iki adet mükafat vardır. .. .. 

= . .s. Necati Pak-f>!ı :.·s 
Devlet Demlryolları ve Llmanlorı işletme :; Hastalarım hergün saba'i: 10 dan Si 

genel DlrektörlUğündeo: H akşam 19 za kadar Karaköy Tüned~ 
•• d •• :: mey anr Mahmudiye caddesi No. =.: ·= •• 

D. D/ 8 numaralı mesajeri tarifesi 1 • 9 • 1937 tarihinden itibaren Avru. ii 112 de kabul eder. !! 
pa. hattına da. teşmil edilmiştir, Fazla. tafsilat için istasyonlara müracaat edil- Si Salı ve cuma günleri saat 14 den g 
melidir. (2947) (5495) . . - 1 ~; 18 ze kadar parasızdır. n 

ı:ı:r.~:ım:m=::===-=-.:::m::m:::: 

Dikkat: 
~~t~i 

Bilet alan herkes 7 jEylül/937 günü akşamına kadar biletini deo"' 
bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .. 

-----=--------~ 
Sahihi: Asım. Ua Neşriyat genel dfrektöi'iiıt.J\. 


