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Tiyençin'e girenler arasında 
~uğdag cinsinin ıslahı 

Bu s0n-e-Amerikada 
" buğday kıtlığı var 
rnerık d t 

Japonlarla beraber beyaz 
Ruslar da varmış 

B a an bujj0da~ alan memleketl.•r de telif a 

Unun tesırı Olarak pıyasaınız-
da da fiyatlar vJksdiyOr 

Sovyet Konsoloslıanesin 1/eki bütün 
Ruslar ellerine geçirdiler 

evrakı 

~ llir ınüdd . r ta Tat ajanıının bil· 
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Ru•lar da vardır. 

'ld, g nun görünüyordu. Bu a- Orta Anadolu buğdayına' raç ı!· de ldra vapuru Pire Onünd• An><JBunlar, Tiyenrin-

Yitli ~Çen sene zirai istihsalin fe- kelesı· olacak yerlerde ır.odernh Jı.l 1 3' 
aııın . lasyos vapuriyle çarpııınoı.ır. · deki Rus konso· 
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•· ec k T u aybolmuıtur. enız e bütün ev,.kı al· 

~~ben be sene taksitlerine mah- (Snıt•ı sa. 6 sii . • '5 > tane kadar ceset bulunmuştur. mrşlardır. 
Sonr,. orç ödediklerini enlalh. "'Ya b d -- Tokyo, 2-Ef-
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1, ~azasından gönderilmiı. dana getirHmiştir.Japon hükô:r.eti 
it ci en ı. sert buğday denilen h&diseyi mevzii bırakmaiia çalış· 

~iıln ;~ınahıul ki Avrupahl•r bun maktan vazgeçmelidir. HakUme· 
_ ...... ~.- ' en arna yapıyorlarm<'. lıviç· tin azimk&r bir siyaset ıutmall 18· 

~l almak için gelmis olan :zımdır." Muhtar Bir Hükumet 
Kurulacak tiincc!'e~:n reiır;, bu buRdayı gÖ· 

t- · Bana b·•nclnn virrni bin 
-., \·er· · · "1e"fll k ır~cnız, lsvicreye gider. 
8e~ie,e ehmden bir nitan alırım.'' 

· labiid· · ~er ~~--d ır kı lsviçreliler için bu 
C\rij\ ,.: makbul olan bir buğday 
tin~' ~,•ger Avrupa memleketle· 

\.le u~ • ta.kt "' 0 nısbette rağbet bula· 
l'ıe h~· Mes~la İngiltere geçen se· 
Yon t rp 1korlrnıu ile iki buçuk mil· 
tır. R on ı.ık buğdav stoku yapmış· 
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'>· 
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lllık• d . af d . 1- t sahıbı olacaksınız. <.ır · ~r a mahsul bulunsun aalar etr ın a tam bır ma uma ----------------

leri:a~::ıha~1nda y~paci\~ımı~ .iş.-----------
Orta şına bu nevı buğday tıpın1 • ı • • ı 
Ya.yrn Anadolunun her verinde 1 n o n u 

Paris, 2 - Tokyodan bildiril
diğine göre, Şimali Çinde muhtar 
bir hük\imet kurulması düşünül
mektedir. Bu suretle, Japonlar ta· 
rafından alman Şimali Çin, Japon 
ya ile müttefik ve Çinden tama· 
men ayrı bir hükumet olacaktır. 

Ftanıız - Japon Hadiıeıi 
Paris, 2 - Son dakikada bildi· 

rildiğine göre, Japon askerlerinin 
Fransız askerlerine atet açtıkları 
köprü meselesi, Japonyaıun te· 
minat vermesi üzerine, kapanmış 
sayılınaktadır .. 

Maliim olduğu üzere, Tiyençin-
deki bu köprü, beynelmilel mahi
yettedir ve 1901 muahedesi ile. 
muhafazası Fransız asker!erine 

verilın itli r · 
Harp Bekleniyor İlk i a.k, bütün istihsal faaliyetini 

idçin h~ı:~k.bu hedefe cevirmb e~ kampında 
ay d . anı var mıdır? Sert ug· 

hull\u eb·~len h11 cin~i mahsulün to· 
lerin utün Ort<'\ Anadolu köylü· Bir rekor Kırnıa 

tecrübesi yapıldı 

Yunanlı 
güreşçiler Londra, 2 - Nankinde yapılan 

Dün geceki müsabaka· bir mitinıte nutuk söyliyenler, 
Çinlilerin son damla kanlarına ka· 

/arda 4-2 galio geldiler ------------
b e ve ·ı 1 unu k ,.ı SP.. idar,. acl&-r; ar1m•7 

Udsi bir vazife ola !t ken· 

G'ıirC§çilcrimizd.cn bir grup 

Bir Türkk-ıaıu ,,.. M 
rılmıştı. 

Alınan neticeler şunlardır: 

Japoıı kadmları as1wr1ik talim1çri 
yap1yorlar 

dar çarpr~mıya karar verdiklerini 
ilan etmiılerdir. 

Diğer taraftan, Hopey'de Çin 
kuvvetleri toplanmaktadır. Çinli
lerin yakında büyük bir harhe .gi
recekleri bekleniyor. 

Pekin, 2 (A.A.) -Yirmi kado.r 
Çin fırkası, Pekin - Noukov de
miryolu boyunca tahaşşüt etmek
tedir. Diğer taraftan Çinliler, Po· 
tin~uda tahkimat vücuda getirm~k 
tedirler. 

Japon Tayyareleri Faaliyette 

Londra, 2 -- Japon tayyareleri 
bombardımana ve Çinlileri tazyt-
ka baılamıılardır. 

Çinlilerin Muvallakıyetleri 
Tokyodan bildiriliyor: 
Nankinde neıredilen bazı teb· 

liğler, Çinlilerin bazı yerlerde mu
vaffakıyet kazandıklarını, Lang· 
lang'ı geri aldıklarını ve Fengtoy
daki Japon hava karargahından 
yedi tayyareyi ele geçirdiklerini 

bildiriyor. 
Çang - Kay - Şek'e Genİf 

Salahiyet Verildi 

Tokyo, 2 (A.A.) - Nankin'de 
hükumet, ordu ve Kuomintans 

(Sonu Sa. 6 SU. 3) 

Belgratta 
ta~ımım'z 

Dün de 1-3 
mağlup oldu 

Bclgrad, 2 (Hususi) - Türk takımı 
bugün tdün) Yugoslav takımı ile tem. 
sili bir maç yapmıştır. 

Dünkü mağlübiyeten sonra. bugün 
takımımızın alacağı netice merak ve 
sabırsızlıkla bekleniyordu. 

Fa!<at. oyunun ilk devresinde Yuboe 
lavlar çok hakim oynamışlar ve birbi
rini müteakip üç gol atmıslm dır. 

"'llka <llata :S- 2 <A.A.) _Aldığımız nıalu-
J!eı. göre rı-:: t .. .. k 

t1. Yelk .. urk kuşunun, nönu yu • 
dan 3

1 
en uçuş kampında 6 temmuz· 

llılnı.1şt temmuza kadar 3490 uçuş ya

tekrarlanan be,-neJmilel havada kalmn 
rekorunu kı~1a te~ebbüsü, birisin· 
de 

10 
saat 2 dakika, ikincisinde 13 saat 

40 dakika sUren uçustall sonra hava. 
"s"'a ı ... 51·zf iTi "·üziinden akamete 

nın mu "" .... •o ~ 

Şehrimizde bulunan Yunanlı güreş
çiler dün gece ikinci karşılaşmalarını 
yaptılar. B!rinci müsabakada Galatasa. 
raylı güreşçilere 5 1 yenilen Yunan şam 
piyonlarının kar§ısına dün gece müp. 
tedilerden müteşekkil bir takını çıka-

56 kiloda: Yunanlı Biris ile Ahmet 
karşılaştılar. Güreş çok sıkı devam 
ederken Ahmet birdenbire diiı;;tü ve 

(Somı,. sa 5 Siı, 4). 

Buna rağmen. ikinci devreye girer. 
kcn, Türk futbolcuları hiç de ümitsız 
değildi ve bilakis daha güzel ve hakim 
oynamağa başladılar. B ugüz0 l oyunla 
bir sayı kaz.andılar. Bu tek golü Said 
atmıştır. 

Bu suretle. maç, 3.1 Yugoslavların 
galibiyetile nelicelenm iştir, 

~- rr. 
tne bu müddet zarfında iki defa uğr&nllştır. 
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Bu yazıları niçin yazıyorum? buhranı var 
Bir doktor t~siyesi ve 
meşhur bir efsane 

Ameriı<a altın dolup taşarken bir 
buhran içinde bulunmaktadır: 

Evlenme buhranı. 
Hakıkaten, son zamanlarda AmerL 

kada evlenmelerin azaldığı görülmek

Bir seneye mah7cum o1an nıadam 
Fontanj 

Kont dö Şambrönü 
yaralayan kadın 

Gizli celsede bir 
seneye mahkum oldu 

Bir müddet evvel Magda Fontanj 
adında bir kadının kendisine İtalya 
Başvekili Musolininin "sempatisini1, 

kaybettirmesinden dolayı, Fransanm 
sabık Ankara ve bilfı.hare Roma elçisi 
Kont dö Şambröne suikast tcşebbü_ 

sünde bulunduğunu yazmı§tık. Kadı

nın attığı tabanca kurşunu, ancak ha.. 
fif bir yara tevlit etmiş ve diplomat 
iki üç ~ünlük bir tedaviden sonra ta
mamile iyileşmişti. Bu hususta muha. 
keme neticelenmiş ve karar bildiril
miştir. 

Mngda Fontanj, ilk ifadesinde cina
yeti şu bir tek cümle ile izah etmişti: 

"-Kont dö Şambrön, bana hayatı
nım en güzel aşkını kaybettirdi! 

Bundan sonra istintak hakimine de 
şu beyanatta bulunmuştu: 

''- 1936 senesinde bir Paris gazete. 
si tarafından Roma.ya gönderildim. ve 
beni l:iirçok dl'falar kabul eden yüksek 
bir şahsiyetle tanıştım. Parise döndük 
ten sonra, tekrar Romaya gitmek için 
bir bahane aradım ve yeni bir röportaj 
yapmak tizcre tekrar oraya gittim. 
l"akat bu defa, o kadar görmek iste
diğim 5ahsiyet tarafından kabul edil. 
mediğimi hayretle gördüm. 

Gu.~bubetim esnasında aleyhimde 
bazı . !}eyler söylendiğini hissettim ve 
hakikatı anlamak için Kont dö Şam. 
bröne gittim. Elçiden, bu konuşmamız
dan hiç kimseye bahsebncmek temina. 
tmı aldıktan sonra, bana gösterilen bu 
soğukluk hakkında ne düşündüğünü 

sordum. O da gülerek, endişe etmemde 
hiçbir sebep bulunmadığını söyledi. Se
v.inçle otelime koştum ve iki gün son_ 
ra bir görüşme elde ettim. Bu görüş
menin son olacağını nasıl aklıma ge. 
tirebilirdim? 

Filhakika, bundan sonra bir rande
vu almak imltilnsız oldu. ümitsiz bir 
vaziyette Parise döndüm. Fakat iki 
gün sonra, hakikatm içyüzünü anlq.. 
mak üzere, tekrar Romaya geldim. 

Sıkı bir tahkikata giriştim ve Kont 
dö Şa.mbrönün benim ifşaatımı meyda
na çıkardığlnı anladım. 

Benim itimadımı suiistimal etmiş, 

kalbimi parçalayan inkıtaa sebebiyet 
vermişti. Bunun üzerine, kendisinden 
intikam almak için fırsat gözetlemeğe 
ba§ladım. 

Mütehassıslar tarafından muayene 
edılmi§ olan genç kadının. şuuruna ta. 
mamile hakim olduğu anlaşılmış ve 
bunun üzerine kendisi mahkemeye ve
rilmişti. 

Pariste büyük bir heyecanla belenen 
bu muhakeme, bundan iki gün evvel 
yapılmış, fakat, kadının iddia ettikle. 
rinin başka memleketlerin mühim şah· 
t!liyetlerini alakadar ettiği nazarı itiba. 
re alınarak muhakemenin gizli bir cel
sede görülmesine karar verilmiştir. 

Neticede, muhakeme, Magda Fon-

Tıp fenninin esaslı bir tavsiyesi tedJ.z:. Fakat, diğer taraftan, Amerikan 
vardır: Bir adam vücudunda herhan hükmeti de bir Amerikalı ile bir ecne. 
gi bir hastalık hissetmese bile üç, binin evlenmesine aleyhtar bulunınak
dört ayda bir defa hazakatine itimat tadır. Hatta, bu hususta bir kanun çr. 
ettiği bir doktora müracaat ederek u kartrl!llası bile düşünülüyor. 
mumi bir muayeneden geçmelidir. Bu düşünce Avrupalıları biraz hay-

Bu kaidenin ne kadar yerinde ol - rette bırakmaktadır. Çünkü bir Avru. 
duğunu kendimde tecrübe ettim. Ge palı erkek bir Amer1kalı kadınla evlc
çen kış içinde geçirdiğim hafif bir ra necek olursa bwıdan kar edecek olan 
hatsızhk münasebetile doktor Neşet yine Amerikadır: Çünkü Amerikalı ile 
Ömere gitmiştim. Hazik dostum be· evlenmiş olan erkek, kadına bir takım 
ni ciddi surette muayene etti. Ehem· masraflar edecek. Bu masraf, AınerL 
miyetli he br hastalığım olmadığını kada kalacaktır. Bu suretle, Amerika 
söylemekle beraber benrn o zamana bir ecnebinin parasını almış olacak. 
kadar hiç hatırımdan geçmeyen bir Bunun aksi pek fazla düşünülemez. 
arıza üzerine dikkatimi davet etti. Çünkü, bir Amerikalı kadrmn bir Av
Doktor sağ kolumu spor hareketi ya rupalı ile evlenip de Avrupaya gitmesi 
par gibi aşağı, yukarı oynatırken o- ve orada kendi parasını harcaması pek 
,rnuzumdaki oynak yerinde bir ses i- fazla vaki olan şeylerden değildir. 
şitmiş. Bununla beraber, Amerikanın mani 

Kolun her hareketinde .. Kırt, olmak istediği şey, nadir bile olsa bu 
kırt!,, diyen bir ses. Bunun uzerıne gibi hallerde memlekette dışarı para 
dokt~r bana sordu: çıkmasıdır. · 

- Omuzunda, yahut kolunda bir Bundan kır sene evvel yazılmış olan 
ağrı, acı duyuyor musun? bir Amerikan romanında, bu Amerika.. 

-Hayır, hiç bir şey duymuyo . da ecnebilerle evlenme meselesine dair 
rum. bir sahne vardır . 

- Bu ses bir romatizma başlan - Zengin bir adam, kızını bir Avrupalı 
gıcı olabilir de onun için sordum. ile evlendirmiştir. Kendisile bir gaze
İhtiyaten önümi.izdeki yaz mevsimin tcci mülakat yapıyor: 
de Yalovaya gidip beş on banyo al . - Servetiniz ne kadar? 
malısın. - Elli milyon dolar. 

Doktorun bu tavsiyesi bana meş- - Senede ne kazanıyorsunuz? 
hur olan bir efsaneyi hatırlattı: Ha- - Kırk milyon. 
niya giinün birinde birdenbire evi - Kızınızı evlendirdiniz, değil mi'! 
yıkılan zavallı bir adam ağlayıp sız- - Evet, daha iki saat oldu. 
]ayarak serzenişte bulunmuş: - Kiminle? 

- Ey benim vefasız evim! Niçin - Bir Fransız asilzadesi ile. 
yıkılacağını bana evvelden haber ver - Ne kadar serveti var? 
medin?,. - Hiç! 

Demiş. Yere yığılmış enkaz halin - O halde servetinizin bir k~İnı Av. 
de )lan ev ise şu cevabı vermiş: rupaya gidecek diye korkmuyor mu.sn· 

-Ey benim talisiz sahibim! Bana nuz? 
Öyle haksrz serzenişte bulunma. Ben - Hayır, param Avrupa.ya gidecek 
bir defa değil bir çok defa sana yıkı· değildir: Kızıma hiçbir çeyiz vermiyo. 
lacağımı söyledim. Benim duvarla • nım. Yalnız, servetimi bir destek ola· 
rrmda gördüğün yanklar sana yıkı _ rak kullanacağım: Erkeğin boynu eğ. 
Iavcağımı haber vermek için açtığım ri olacak. 
agızlanmdı. Fakat sen benim sözle- Bu sahne, o zamanlar Amerikadaki 
rime kulak vermek şöyle dursun, da zihniyeti gösteriyor. Fakat, bugünkü 
ima yerden bir aV\.tç çamur alarak meseleye benziyen bir tarafı var: 
ağızlanma tıkard•n . ., O da evlenmeler le Amerika.dan dışa· 

Bizim anhyamıyacağımız 
. ...., r " 

Zıu::ı.yc. 

Kadın tayyareci Amelia Ear
hart'ı arayan Amerikan gemilerin
den sonuncusu, 18 Temmuzda, a· 
raştırmalarına nihayet vermek 
emrini aldı. Bu, bütün ümitlerin 
artık resmi surette de kesildiği 
manasına geliyordu. 

O gün, zavallı tayyarecinin ko
cası, G - P .. Pubman'm, karısının 
hatırasını taziz için, hayatı ve Ö· 

lümü hakkında, bir film hazırlat· 
mak maksadiyle, Amerika sinema 
şirketleriyle müzakereye giriştiği 
de haber verildi. 

Daha ertesi gün Amerikadan 
gelen haberlerden, bu filmi çevi
recek kadının Katharine Hep
bum olacağını ve Pulmanın bu in· 
tihabı muvafık bulduğunu öğren
dik. 

Evvela kahramanca teşebbüsü 
ile ve sonra, Büyük Okyanosun 
Mercan adaları arasında kaybolup 
gidişi ile bütün cihanı, ıstırapla 
çarpan bir tek kalp gibi, kendisi 
için titretmiş olan genç kadının -
henüz toprağı kurumadan, diye
ceğimiz geliyor - acısı bu derece 
canlı iken, hatırayı taziz maskesi 
altında, ve bizzat kocası tarafın
dan bir ticaret mevzuu haline ge
tirilmesi bizim anlıyamıyacağımız 
bir zihniyet-tir. 

Çin hikayesi meşhurdur: "Has· 
ta kocasına ebedi bir sadakat va
deden Çinli kadına adamcağız! 
mezarının üzerine dökülecek su 
tebahhur edip kuruyuncaya kada1 
beklemesini ve ondan sonra ev
lenmesini kafi bir bağlılık duygu
su sayacağını söylemişti. Hasta
nın ölümünün ertesi günü muhab
betli zevce yelpazesi ile toprağı 
kurutuyordu'." 

G - Po. Pubnan, eline bir yel
paze almak inceliğini ibile göster
memiştir. Bu kadar mı maddi ol

Bu efsane derin bir hakikati ifade rr para çıkmaması fikrinin dün de, bu N. Bo..yd.ar Ulus 
eder. Hastalıklar da böyledir. insan giinde Amerikada hakim olduğudur. 

duk?" 

!arın çok defa birdenbire tutulduk _ ıtalyan bahri yelllerl Dekarttn kala tası 
ları büyük hastalıklar evelden ufak Atlnada Büyük Fransız felezofu De-
tefek bir takım arızalar şeklinde gö. A • (H ) şcartes (Dekart) ın kafatası, uzun 
rünür. Uykusuzluk, sinirlenme, se • r .tına, 2 

ususi - Dün Fa· bir macerası olan bir şeydir: 
bepsiz iç sıkıntısı, ehemmı"yetsiz bı"r ler limanına gelen iki İtalyan b" ...ı mektep gemisinin kumandan ve Felezof öldükten sonra, \r 
Çcuışma ile duyulan yorgunluk gibi hatıra olarak saklanan bu kafata-
şeyler bu tiirlü alametlerdendir. Bı·r zabitleriyle talebesi Atinaya gele· l 

l d 
rek Meçhul Asker mezarrna çe- sr, o zamandanberi elden e e geç~ 

arıza ar a olur ki onların ehemrniye l l miş ve tam 8 defa çalınmıştır. 
tini ancak doktorlar takdir edebilı'r. enk koymuş ardır. Bu merasinı 

d Ef t d b . Nihayet, en son hırsız, bu kıy-
Bu türlü arrzalara vaktinde dikkat e· esnasın a zon apurun an ır 

k t ı " · · ·f tm• ı· metli kafatasım 37,5 franka sat-
dilmezse giinün birinde insan cidd"ı ı a se am resmını ı a e ış ır. 
b Y ld Öldu dukl · mı"'tır. Bu suretle kafatası ilim se-

ir hastalıkla karşılaşabilir. Onun ı ırımın r erı ~ ver bir adamın eline geçmiş, o da 
içindir ki Avrupa memleketlerinde Atina, 2 ((Hususi) - Evvelisi Fransız müzesine hediye etmiştir. 
doktora muayene olmak için rnutla- gün yağan şiddetli yağmurlar ara- -------------..,..--
ka insanın hasta. olması beklenmez. sında birçok yerlere yıldırımlar 

Yine bunun içindir ki oralarda düşmüştür. Serez ve Drama hava
yaz tMili yapan kimseler bir kac haf- lisinde bu yıldırımlardan, birisi 
ta olsun bir su mevkiine ~id~rler, kadın olmak üzere sekiz köylü öl
ya denit kürü, yahut kaplıca kürü mü' ve bir hayli hayvan telef ol-
yaparlar. . muştur. 

İşte bu türlii bir mülahaza ile bu --------------
sene ben de (Yaiova) sularından is
tifade etmek istedim. Bir haftadan -
beri orada su k~rüne devam ediyo . 
rum. Fakat aynı zamanda gazeteci • 
lik vazifesini de ihmal etmcmis ol _ 
ma~ için (Yalova) mektupla;ı yaz-ı 
maga başlıyorum. 

Her gün 

bir tavsiye: 

Rahat ve çabuk 
uyumak için 

Yatağa yatar yabnaz, u)'uyaıı

lar vardır. Saatlerce uyanık ka" 
lanlar. Fakat, bazı doktorlar ya.
tağın ve yatışın da çabuk ve rahat 
uyuyup uyumama.ğa sebep oldu
ğunu söylüyorlar . 

Umumiyetle doktorların tavsi
yesine göre, yatağın baş tarafı şi· 
male, ayak ucu cenuba, veya baş 
taraf garpta, ayak ucu şarkta ol
malıdır: Yani ya şimalden cenu· 
ba, ya garptan şarka doğru yatma-

f- Ye~ 
1 e~!ence!er __ 

Kelimelerle 
hesap oyuntJ )aBu~ı. 

,'j, kaLl 
Burada okuyucularımıza, borl "~eti lı 'Bir ıı 

lerinde, ve her yerde oynayabilecel< endilc 
bir oyun öğretiyoruz: ~· lerken 

Bu "kelimelerle hesap,, oyunu~ -. 
sa. başında kalem kağıtla oynanıl ~ . liız1 
gibi, kırda, deniz kenarında, y-oıcul bı~ va 
ta, ağızla da. oynanabilir. ~ Yeri 

Oyunun esası, bir cem veya. .. de. §ab 
meselesidir. Fakat. bu hesap ~' 13UretiJ 
rakamların yerini kelimeler tutrn 

dır. . -·~ ...... 
Birkaç misal gösterelim, siz ~ 

kelimelerle istediğiniz kadarını y1J.P" 
bilirsiniz: bit 

1 yataklı vagon - 4 tekerlek .;::::; 
yatak. . ıs!' 

1 adam -1- bir iştah ilacı = bu ış ~ 
·+ bir ;münakaşa = bir sa.at geÇ l< 

ma. ·~ 

5 adam + 5 sandalye= bir tetk~ 
komisyonu 22 sporcu + 1 top =de 
şetli b·r kavga ay başı + maaş-~ 
lar - sıfır 

1 aşık + 1 kör = iki kör ,, 
1 sağlam adam + 1 doktor = 1 b 

ta 
1 ter + 1 soğuk su = grip.. ~~ 
Bu misaller, istenildiği kadar çoY 

tılabilir. Mesele, iki şe)'i mahvede~ 
veya birbirinden çıkararak (:::-l d; 
sonra insanı güldürecek bir şey b 
mak lazım. r 

Bunun için. bu oyunu iki türlü ora 
ya bilirsiniz: 

Birincisi: Arkadaşınızla bir ar&: 
toplanır, hepiniz srra ile böyle bir ce~ 
veya tarh meselesi kurarsınız. Sır~ le' 
me gelirse onun hemen bir şey soY ~ 
mcsi lazımdır. On sayıncaya ·.kadit 
söyliycmezse sırası yanar, aleyhıne b 
sayı yazılır. sıra ondan sonrakine ~ 
çer. Oyunun sonunda, evvelce ka.t 
laştırılan müddet bitince en fazla .SS.~ 
kimin aleyhine yazıldıysa o ırıağlil 
olur. Hiç aleyhte sayı almayanlar J<llı' 
zanmıştır . . , 

Oyunun ikinci şekli şöyle olabilir• 
Meseleyi siz kurarsınız. Mesela: ır' 
1 aşık + 1 kör - ? .. dersiniz. s O' 

kiminse, müsavisini o bulaC'.aktır. 

yun bu suretle devam eder. bil 
Zannedersek, en eğlencelisi de ıı, 

ikinci şekil olacak. Fakat. söyl~~e iı: 
cem veya tarh edilmesini iste<lJgiP 
şeylerin hakikaten bir şey teşkil etftl: 
si lazımdır. Yoksa. birbiri ile ırıün.~1, 
ibeti olmayan şeyleri yanyana geti p 
nizse arkadaşınız değil, siz bile ce"e. ~tı 
veremezsiniz. 

Kadınlar için 
~~~----~~---

. (Yalova) ~a dair bir reportaj şek 
imde yazacagım bu mektuplqr ile fs 
tanbulun bu güzel su mevkiinde 
gördiiklerimi, duyduklarımı ve dü _ 
şündük!erimi kaydederek (Kurun) 1 
un sayın okuyucularına naciz bir 
hizmette b"lunacağrmı sanıy~rum. 

ASIM US 1 

lıdır. ~ ~-' 
Fakat, son günlerde bir alim bü- Bu sene basık tepeli uc geni§ ](e71D'~. il 

tajm cürüm esnasında, asabi bir buh
ran içinde bulunduğunu nazarı itibare 
alarak kendisini bir sene hapse ve 100 
frank para cezasına mahküm etmiştir. 
Mahkumiyetler tecil edilmiştir. 

- IAistik ok dağıtan şu adam (O. 

cukkırı pek seviyor galiba'! 
ğıtmıyo~. Mahallede bir o:ımcı diUcka. 

- Okları. çocukkınn sevdiğindc11 da 
nı açtı da .• 

tün bu nazariyelerin yanhs oldu- şapkalar çok rağ1ıct buluyor. Re.si'(flll' 
~unu sövlüyor ve kendisin~n bir bıoılarclrm. birini gürüyorswıuz. 
döner y~tak yaptığını. ilan (;!diyor: l "unıımnmııımu-nıın111111~ .... unııııwııwnıını-ıaıııun•~ 

Berberlerin bir mihv~r .et.~fın·ı fif bir hareketi ile, istediği ta~~ 
da dönen sandalyaları gıh•, dQnen çevirecek ve bu suretle döne db" 
bu yatağı içinde yatan kimse, ha-ı ne, uyuyacaktır. ' 



iç yüzü: 7 

Dersimde güneşe 
~ 

ŞEHiR HABERLERi 
tapan kadın 

' 

8i,. :ak·~ z.~~ 'I/ 

Niçin bir 

Otelcilerbirliği 
kurulamıyor 

\Muallim muavin
liği için imtihan 

Festival 
Fı ansız fiyatı osunda 
bu ahşaın bir leınsil 

veıileceh du-. Öl .. ı ler Dersimde ka- 1 

t:lrıe ~~rmek memnu bir an-
~'"as •eh. Şimdi cinayetler 
ka.- •na kadınların da ısmi 

otelciler masraftan 
mı çekiniyorlar? 

160 hişi müracaat 
etti 

Eyli.ilde yapılacak orta mektep 
mualim muavinliği imtihanlarına gir 
mek için t 60 kişi müracaat etmiştir. 
Mi.iracaat zamanı bittiği için bunla -
rın evrakları Ankaraya gönderilmiş· 
tir. Vekalet bu evrakları tetkik ettik 
ten sonra kimlerin imtihana girmek 
hakkına malik olduklarını tesbit e
derek kendilerine bildirecektir . 

Bugün Festi valin üçi.incü gunu • 
dür. Saat 21 de F rnnsız tiyatrosunda 
Eminönii Halkevi temsil kolu tara • 
fmdan Dekbazlık piyesi temsil edile· 
cek, Kadıköy Halkevi koral heyeti 
t:uafından muhtelif parcalar söylene 
cektir. 

G" •şıvo:~ ""·~-- J[ 
············* -tt••••·········· ::............ ············,=,· 

H ~ 
1 llneşe ~ ~ 
arın tar anlar ' ii jstanbulda otellerin ıslahı işiÜ 
~ ~lırcıllt;·ı • ~auahley;n ilk r~ık ı 

· l', o a • Yere so d ı 
o ipi bıraktı mı, kadın boşanmış demek 
tir. 

" ~ H ikide birde mevzuu bahis oldu:: 
H ğu, toplantılar yapılıp kararlaıP. 
g ittihaz edildiği halde Jstanbul oif 
g telleri hala eski şeklini muha ·il 
;i faza etmektedir. Ü 

dtıkı • .Yr vpq. . n . crecc hürıact 1 
h La: auaıaıı k·. ::;ayg-ı gusterirler. Oku 1 K::ıdın erkek münasebatı lıu şek:Jde 

.,;taıy 1nıse b·ı 
ll en ~o ,1 

1 mez ve yab:ıncı 
tınlar tıı· >. enıczler 

imasına rağmen Dersimde aşk var Jır. 
Hayatını mücadele ile ve düşmanından 
birka-; adam öldürmek, büyük bir ~oy. 
gunculuk yapraak macerası !le geçırcn 
Dersimli baza.n sever, sevdiğini bula
maz, kaç;ramaz, o vakit bir şair olur: 

aka·· ının o··ıd ··k ' ·t. Ll~·n u ·te ·· ' 
13. "~n s(i .1 ı. sonıa gur.~~t· I H Bundan yedi ay kadar evvelll 

g otelciler cemiyeti · ile T uringff 
g kulüp arasında İstanbul otelle-!$ 
il rinin ıslahı ile bir birlik kurul -!! 
~5 ması icin esaslı müzakereler ceg 

~ •e ı~ a~irete y cnıczJer. 
lldılc . !l'ıensıı l 

ler'- tın" Za . i1 o m.:ıclıkları riı1 ı .,;en. ıa ıs · . ~ 
· ını ver.len dua ..:der 

'\' 
Lr a tftzt , ı •1ız1r r.. dıy b -

-8- :: ... . - . == bır koyı··ı . c <'.gırırlar. 
"arık ı erın Yeri 1 t.r. t! . en çok inandıkları 1 ~ llızıt ltıta tıı a f eelrinde en büyük 1 

Karlı dağbr neye k.c:stiıı aramı. , 
Göz. gö:: ctliıı sinemdeki yaranı 

H re yan .ctmış, bu arada lsvıçre:: 
Si otelciler birliğinden modern o· H 
ii teller etrafında hazrrlımmış bro~~ 
i: şürler getirtilmiş ve bunlar ü-i~ 
g zerinde uzun uzadıya görüşüle ii 
i! rek esaslı karatlar ittihnz edilmişi! 
HBugün bu teşebbüse gireli tam 7 ~~ 
sı ay geçtiği halde fstanbulda ne:: 

:ı-aban r, 
Stıret ·ı a.i'ınd .. 

ı e ib a uç .. 
G <ldeı f.'..ın oruç tutmak 

ens bit l c:ııııi yaparlar. 
'1(·· SlJba 

llL liSfk b· Y anlattı: .,;. tık ırk" 
'Şıkıit 0 Yde karargah kur:nuş 

ıştr 1"> r etraf 
" .oizd 1 aydınlatmağa baş 

bir· t:n d · 
ınin d aıma kaçan kadınlar 

" tora·· 1§arda . 
{'il.. tırn. tı gezınmekte oldıığu 
~t tkek ·· k 
~ etrar-ı bak ur ek geziyordu. 
~ Çıplak t tnıyordu.. Başı karı:ıı 

test' epeye ·ı · · '·İlen . çcvrı mıştı. D:ıkika 
gızlic 

~~ ctll nıuh e seyre devam ettim. 
~ord lialbu' • akkak ki gizlenip koça 

ıı -tı ne 
~ ltı Yapacağını merak edj 

"'·· k s·· ~% Urrned· .. 
Jı-' attı . na§ını k ı. Guneş doğmağa başla 

le. \ıe ~·· aldırdı· başındak· ·· c ·· 
. l'ıııe ..ı· ozıerini gu·· • . ı or uyu 
%1d ~ıkerek b' n.~şın keskin hilzme 

Sac kaldı ır nıuddct öylece vecd. 
dı l\t~da . 

Ilı n hun 
un dua olduğunu :ınla 

Nir· 
,ın 

Çik l'al:ır;ı; d 
'°ar ~%b ua ediyordu? 
l.l dı tı köyd d . . 
·ıaı· · Onıa e aha bırçok kadınlar 
eai~~ki b: ~a gelip dua cdebilirleı-dL 
~l'dı.ı. {ad~n yalnız b~ına dua 
~ dı11 d 

kili tıasırıı b't· d' dq,, iib .. s. . ' ır ıkten sonra top 
'ilt ~ ının ·· .. 
~ a cevir onııne gelmiş. Ba~ını 
il th·· ' erek ç" 1 . . 
~ " 1\Jddq et ome mış, • b:r rlaha bili tetkiki ta fa bakmamıştı. 

~ilah1~1'tıa v/:Parken köyde müthiş bir 
' atııa1 n °nuı.ıına başladı. Birkaç 

' l<a" · ı..'rha\ fırladım. 
lJ· :rırrnı"-J 1Ye ha ~ ır ar. l(a!Sırmışlar .. 

t .1\tc.,• &ırıyorla d 
•sı .. ı "e k: . r ı. 
L ıı b· ·-mı k~ 
ll(IYU ır saat ~ "~ırdıklarmı anlı:r,ak 
lty en titlz 

1 
ugraştım. Öğrendim ki 

lflı/tı dııa ed: kızını kaçırmıslar. Sahalı 
sır' ~i~ §, allnun -dtı kadın da o kızın an: esi 

O' • ~ilt ah Jek k annesi a enteresan tarafı }ızı 
~lıc 1ıın1 ,.., k~çrrtmış, erkekle sötlese 

"ti f . oJr:ı ctınış 'T b.. . . 11 ~ tıP. ,. a ıı bu harek:::tı bır °' llaqı c.llııdan )ce ııv ilrın, . . sabahleyin günc~c 
: .. il <ita ıtırar t . 
w ıı;: ce"· c mış. Sonra b:ısım 
~ 1~ tı; tı:rek kalmış. # 

ıı.SS" ı\nııc . o du? 
~· Sttıe 

rdi· 1 lttıiy0 11
"' Yaptılar? 

" ' rutrı y . vs.r ~lı A.nrıc . . erlılcrden birine: 
Ilı. :ıııı, Ölcı'" .. 

...._ ururlcr mi? diye sor 
Bi! 

t e . eıneın . 
lcr dı, li . 

ltı~ <l\bllk . 
clııir ,A 1 O aşiretten idi. A.rlct 

• • ı.. l· ı · l< ' .e nıc söylemr.:li. 
ı. ıı;,... '(· * * 
'\fJ,, •I( k ... •a ..... çırtt ~ 
Vak .1lld-:11 1 

ıgı için Dersimli krıdın 
(j·ı tıı .. ı-- ı:; reı,.. .. kt· 

diiı.:," uetsj '- <:cz·tsını gorccc ı. 
~ l\ ~ ı.ılıq,.., ..... ntde kadın hicblr suretle 

ee .. ,ış L.., ~ 

Tiiç yii.züm yok dağı terkedcrıı 
Göııliim yok'iur, nazlı yari terkedeııı, 
T<.arlı d-:ığlar belik belik (2) yol açılsın 
Sen de benim gibi 1.nrsı:: k,al.asın 

.ı~ · c 1l 
Karlı dağlar beri gel, beri gel, ben g · 
Alpuşiyi (3) eğdirdim, 
Zararına değdirdim. 

Diinya d..olu y~r ofaa 
Sensin ben-im sevdiğim . 

T<öpriiııiin altı di/i,cıı, 

Eeııi saldııı gülikcıı .. 
Of desinler desinler 
Ağzın dilin yesinler. 

Yaı·im yosm .. rı yarim, 
Çayıra ba.~ma yarim! 
Yolumu~ gurbete dü§tii. 
selamın kesme yarim. 

Gel benim alı.Jl{frm 
Bal ile lrorı~-ığım 
Yol yam ııda kUsiiW ol 

Tenhada barışığım 

Bunlardan başka Dersimde karlın 

yüzünden birçok cinayetler işlenmiş. 
ağalar birbirlerini vurmuşlar ve son 

senelerde. yukarda da yazdığım gibi 
·~adrnlar da öldürülmeğe başlanmıştır. 

(1) Giinc.yı tapma. eski Tiirklcrdc de 
oari idi. Bu Jııısustaki tctkiklcl'imi ay. 
rır.a ncşrcdccc!iim. 

(2) Bölük bölük 
(.~) Ba.~ korusu 

?olist:e 

Palhyan tabanca 

SS bir otelciler birliO-i kurulmuş, neH •• o •• 

H de otellerin ıslahı icin bir tekH 
i~ adım atılmıştır. Şehrimizin birii 
H seyyah sehri olması dolayi~ileg 
H yapılacak işlerin belki en başın H 
Ei da otelleri iptidai şeklinden kurii 
;: tllrıp modern hir hale getirmekH 
~~ lazım geldiği herkesce ma1um!! 
•• d ö b. .: :! ur. ğrendiğimize göre; ır-:: 
ES Jiğin kurulması rı1eselesi mevzu !a 
Si bahis olduğu zaman yalnız BeH 
g yoğlundaki birinci derecedeki:: 
g oteller taraftar göri.inmüşler,H 
!i diğerleri bunun kurulmasmn g .. .. 
!j yanaşmamışlardır. :: 
·~ :: 
~i Bu maksattaki ı:;ebep pek bel~i 
:: li olmamakla beraber bir kısımiE .. .. 
:ı 1 ·1 . f l f . •• ;: ole cı erın az a masra a gırme:; 
!i ınek için buna taraftar görün ·:S 
!: medikleri anlasılmıştır. İstan Ji 
ii bulda bulunan~ 2SOO oteldenH •• 1 •• H asri ve modern techizatlı o an:: 
ES pek azdır. Turing kulübün vesi 
if otelciler cemiyetinin tekrar biri: 
fi !eserek İstanbul için bu yeniliği i,5 .• -.: d • si y::ıpmalarını herhal e lazım ve!! 
!: zaruri görüyoruz. H .. .. 
~ " =====:::::::::::::::::::::: :ı:::::::::::::::::::::ı 

Gip mühendisleri 
&ugUn izmirden dönUyor
ıar; Umanda bir · (oplanta 

yapılacak Kocatepe harp gemisinde başça • 
vus Şefik, Subay hakkı ve gümrük 13ir k~c giin evvel lzmir limanın~ 
ıne.murlarından Hamdi ile Üsküdar da bazı tetkikler yapmak üzere git • 
da Veli Mehmet paşa mahallcsind~ miş olan İngiliz Gip müessesesi mü -
Toprak sokağında oturan Azizin evı hendisleri bugiin Jstanbula dönecek-
ne misafir gitmişlerdir. }erdir. 

Bir aralık H~mdi tabancasını çı - l\tliihendisler; f zmir limanında 
ka ı ~mış, karıştırırken patlamış. çı • yaptıkları bu gezileri _ile tetkikl~rini 
kan kurşun başçavuş Şefiğin sol bal bitirmiş olacaklar,dır. lngiliz müesse 
dırma saplanmıştır. sesi, tetkiklerini bir rapor halinde tan 

Şefik Haydarpaşa hastahanesine zim edecek ve bundan sonra lstanbul 
kaldmlmıştır. fzmir ve Zonguldak limanlarını esas 

Üskiidqr müddeiumumiliği tahki- Jr surette ıslah edecek olan asıl pro-
kata el koymuştur. jeyi hazırlayacaklardır . 

BIÇAKLA YARALANDI - Ka Mühendislerin. tetkiklerini etraflı 
ragiimrÜkte Karabaş mahallesinde bir şekilde yapmaları yanlış veya 
oturan 19 yaşında İsmail komşus~ noksan bir izah karşısında bırakılma 
Ömer tarafından bıçakla sağ memesı malan icin deniz ve hava müsteşarı 
i.izninden yaralanmıştır. Sadullah. miihendisle~in tetkiklerinde 

Haziranda yapılan orta mektep 
muallim muavinliği imtihanlarına 
yalnız muallim mektebi mezunları 
kabul edilmiş, bunların şifahi imti . 
hanlarının ağustos içinde Ankaradn 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Festival esnasında verilecek iki a· 
laturka konser için de hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Kemani Re~at, Fahire, Tanburi 
Di.irri, Refik, Mesut Cemil, udi Se
dat. Cevdet. Neyzen Tevfik, kanuni' 
Vecihe, Mi.inir Nurettin, Nuri Halil, 
Kemal Niyazi gibi kıymetli sanat • 
karlar koiser de calacaklardır. -

Halbuki; eylül devresinde imti -
hann gireceklerin de şifahi imtihan -
lan lstanbu]da yapılacağı gibi imti . 
hana girmek hakkı lise mezunlarına 
da teşmil edilmiştir. 

Buğday piyasası 
canlandı 

Küfelerle ticari eşya 
taşımak yasak 

Frijider ve piyanoların hammal · 
lar tarafından kayışlarla taşn:ıması 
belediyece yasak edilmiştir. 

Bu gibi ağır şeyler arabalarla ta
şınacaktır. 

Bundan başka bazı tüccarların kü 
fe ve sepetlerle ticari mal taşıttıkları 
da göri.ilmüşti.i~. Küfelerle zati eşya 
tasınabilecektir. Küfelerle on kilo bi 
le -olsa ticari eşya taşınması yasaktır. 

Yarından itibaren Beyoğlu Beşik
taş belediye şubeleri dahilinde de 
hammallık yasaktır. 

Ancak Gala tada Yağ kapanındaki 
hammallar bir ay kadar arkalık kul • 
lanabileceklerdir. 

Sanat mehlepleı ine 
paı asız talebe 

Maarif vekaleti bu yıl mıntaka sa 
nat mekteplerine ve Ankara usta 
mektebine leyli parasız olarak ama
cak talebenin kayit ve kabul şeraitini 
tesbit ederek maarif mi.idi.irliiklerine 
bildirmiştir . 

Bu mektepte leyli ve meccani oln 
rak girebilmek İÇin 4 sınıflı ilk mek 
tepten mezun olmak ile 13 ile 1 7 yaş 
arasında olmak ve bu şeraiti haiz o
lanlardan müracaat edenlerin tabi o· 
lacakları müsabaka imtihanını ka -
zanmış olmak şarttır. 

Nehari ve parasız olarak girmek is 
teyenler için hiç bir şart yoktur. Ka -
yıf ve kabul muamelesine 9 ağustos 
ta başlnnacaktır. 

48 saat ta 12 lif o 
Tifo salgını azalmıştır. 48 &<'lat zAr 

fmda yani cumartesi saat 1 2 den 
dün 12 ye kadar 1 2 tifo vakası kay· 
dedilmiştir· Buna rağmen aşı tatbiki 
ne şiddetle devam olunuyor. 

İstanbul ticaret ve zahire borsası· 
na di.in muhtelif memleketlerden 
1062 ton buğday, 64 ton arpa, 30 
ton çavdar,83 ton mısır. 43 ton un 
24 ton sisam olmak iizere 1306 ton 
mahsul gelmiştir. 

F3u mahsulden 595 ton buğday sa 
tılmı~. ayrıca 16, 1 O .kuruştan 1 1 ton 
sisnm muamele gönni.iştl.ir. 

Dün 1stanbu1 borsasında ekstra 
ekstra yumşak buğday 7.14 - 7.26, 
yumşak buğdaylar 6,5 - 6,26, sert 
buğdaylar 5,5 - 5,35, kızılcalar da 
6,5 paradan satılmıştır . 

Bir kaç gündenberi dmgun bir şe 
kilde devam eden buğday muamele 
leri dün canlanmış. 1 O para bir teref 
fii ile hararetli muameleler geçmiş -
tir. Mi.ivaridı:ıtm derhal yükselmis ol 
ması, mahsulün gelmiyeceği etr~fın 
da bazı tüccarlar arasında hasıl olan 
kanaati çüri.itmüştür. 

-
Yunusta veba 

13 ve 23 temmuz 937 tarihlerinde 
Tunusta birer veba vakası gfüül • 
müş olduğundan hudut ve sahiller 
müdürlüğii tarafından lazım gelen 
tedbirler alınmıştır. · 

Ağustos maatı verJldl 
Memurların ağustos m~aşlurı dün 

verilmeye başlanmıştır. 

:t- l3itlistc çıkan bir !ırtmııda sokakla"• 
fmdıl< bOyüklilfl"Unılc dolu yagınış hrr yanı 
seller bruımr~hr. Znrnrın mıkt:ırı hçnUz belli 
değildir. 

:/o Ebussuud cıuldcslndc oturan Ga!ataıııı.. 
ray lisesi dnhlll~·e memuru Cav1t komşula... 
rrndan McllLhaUn C\'I iinUnc' pie su cliiktllğ\I. 

nU görnıllş, za bitaya haber \"ermiş, Mciı\h:ıt 
gelen nıcmurn hakaret etmiştir. Cilrm!l mc,. 
hut mahkemesinde Meltıhat 2r. gtln hapse 
40 lira para cezaıumı mahkum olmuştur. 

Banhacılaı ın Bu ısa 
gezintisi iyi geçti 

:r. Eylfıl ayı lı;lnde Bursada da. clağ, deniz, 
sıı gilnii olmak ilzcrc bir festival yapılması 
nn karar \·erilınlştır. 

Şehrimizdeki bankalar erkanı ile 
İstanbul kambiyo borsası acente ve 
bankerleri ve ailelerinden mi.ite -
şekil 150 kişilik bir kafile pazar gi.i· 
nü Deniz yolları idaresinin Kocaeli 
vapuru ile Bursaya bir deniz gezinti 
si tertip etmişlerdir. 

* Yeni ynpılruı tahminlerden hıı b<'nel:i 
tUtUn rckoltemlz!n 69 mllyon kiloyu bulaca. 
ğı anlaşılmı~tır. 

• Tar:abaşmda iki kuyulu soknlüıt otu. 
rnıı ~ı; yu~ndıı Dlkrnn Floryuda ılcnlza 

girml ·• yUzme bilmediğ<nden boğutnı•ıştur. 

:,; S:ı.tranboluya yakın 4cvlct ormanlann. 
ela 27 lcmmuzrta yan r:"ın cıkmış, sirayet et. 
ıncd n sUndürlilınU<ıtllr. 

k ... .. . Zaııı ı. .
1 

· "'~n ağır kndm suçları-
' "ı ı,ı e ··ı· 'r :ı::ı lJ um dn r'ld' ~. ersi . .gı ı . 

-ah lll.ye l . .. 
cttj. sorc um. Sebcbmı ~oy 

' }( . 
fi <ldı'l 
ını ı.. ttkek <l ~ . 1 k" ··ıd·· .. 1 . .. 

~ . "<lclı .. egı . ı o uru ,.un. 
şı Yapa,~ 0 lc1ürebilir. Fakat ~ıl<ck 

... f.ıck· '17.. 
l L. 

~ () "'<ttı 
ı, VaJ,;:, Yı brrakmak icap c rlc~ı;e? 

lsmail Gureba hastahanesine kal· bizzat hazır bulunmaktadır. Bugün 
dırılm:ş, İsmail yakalanmıştır. ·-- l ~cek olan mühendislerle beraber 

BiR CEKET DEPOSU BASILDI · · o::teşar dn izmirden şehrimize dö-

- Balatta Karabaş mahallesinde .u. ' ... '.<tir. 
tunın Alber ve Nesim isminde ıkı I Yi~e bugi.in öğleden sonra Gip 
kişinin evleri11de nrama yapılmış, mi.ihen::lislerinin liman işletme direk 
219 ceket bulunmuştur. törliiğiinde bir toplantı yapmnlan da 

Ceketlerin muhtelif yerlerden ça· kııvvctli bir ihtimal dahilindedir. 

Gezintiye Sümer Bank müdürü : 
Mucip, Ziraat bankası müdürii Ha · 
mit, Bank Komerciyale müdürü, Üs 
manlı bankası müdürü İstanbul bor 
sası kambiyo müdürü Hasan, tahvi
lat müdürü ve Hakkı Vedat, Salih, 
iştira ketmişlerdir. Gezinti baştan a· 
şağı eğlenceli ge~miştir. 

Borsacılar ve bankacılar Uludağ~ 
dağda bir kaç saat kadar kaldıktan 
sonra Bursaya dönmüşler, Çelikpa • 
!as otelinde akşam yemeği yenildik· 
ten sonra ayni vapıu ile lstanbula 
dönmüşlerdir. 

:t- Dazı nıUkclleflcrln tnhslla tr gccllttir. 
mck mııksa.dllc tnrholunnn lmzıınc: \'crgilcrl. 
ne itiraz ctllklcrl göıill mUştl\r Bu ınr.hsal'n 
itıra? edıhli~i nnlaşılırsa \'rrgiye rll:ıdc on 
zmn yapılaeaklır. 

:ı: nnmanya ticaret nczıırc·tl tnrafıncl14n 

bıı senenin eylfıl nihayetine kndn r Roınl'\m 8 

yn TUrkiyed"n ithal cdılceelr rr.nllnrııı tı!r 

lıstcsı yapılmıştır. Bu ınUcldrt lc;Jn<l•' Tılr. 

lclyeden Romanyaya ıcıo milyon lrylil< ınııı 

ithal rılunncaktır. · ·· senin çiperini bıra:;ı ım .. 
'~ 
' ı.ı ?le ıl.ııt lşte b tltll'ıek? 
altla tınd 

....._ ı. A. an sonra kadm or~da 
1'ıe :Ytılır 

......_ r~Ye .• 
C'.· lıtccı· ~. 6tder. 

, 

~ ıııt! l~ı y 
t~ ~IS t ip -:ı,. ere. Başkası ile yatar. 
Qı ııt .. · ·rnckt" B ı·· t ha "1'ıy0l' ır. u boşama -..ıı;ıı u 

h;ık . kt, kadın bir iple adeta 
"<{ gıb· 

· 
1 erkeğe bağlıdır. Eı kek 

lJnffiJŞ olduğu ihbar edildiğinden Z8 ı11ı11111111 lllllUUllUlflllıtUllfllUIJllUlllJllllfflmhRU111111UUIJIHfflllllPlllQlllllllllUUllllUI 

bıta t:ıhkikata başlamıştır. • Topçu atış mektebi erlerinden Aslan 
SlGARADAN YANGIN - Çam dün Çemberlitaşta tramvay yolu i.i -

· nda calr- zerinden geçerken paralarını yere 
lıcada Tomruk suyu cıvarı . . · . J k J 4 · d 'tf ıyesı yetı di.işürmiis bunları top ar en mı-
lar tutuşmuş, Oskü ar ı a .. .. n1aralı bı.-r' tramvay arabası arkasın· 

k 
.. d.. .. t.. Dört donum ça 

sere son urmuş ur. 1 b. d · y mın atı an ır an çarpm1ştır. 
Jılık yanmıştır. ang .

1 
k d' 1 

k dı me te ır Arsbn başından yara anmış, teda 
cİ~Rradan rı trğı zanne KEN . 

PARALARI TOPLAR - vi altına alınmıştır. 

Banka müdürleri bu toplcınhdan 
istifade ederek bir aralık iktisadi ba 
zı meseleler i.izerinde de göri.işnü~ -
lerdir. 

• Ankara Gazi Trrbiyc En titUsl\ıı" ~ı~ . 
cckleriıı mllsnbakn lmlilııınlan O Aı;rı ı to~1 'I 

yapılaco.ktrr. Bu tmtıhnnn girmclt llı:crr 'lfl 

kişi mllracaat etmiştir. 

• 98R senesi h..-ışına kndıır tst'lnbulda 1• ~ 
bin lfrnlıl{ yol ln,şııntı ynpılacaktır. Ru arN1'1 

nebcl< _ tsttnrc yıılıı c'la l\.!'f'llt rı' "r"•'• 
yapılacaktır. 

mm:ıllzasyon inşaatı için dc 200 ~in hrft. 
sarf edilecek tir. 



Yazan: Fel.ks Bavman 

Dillingeri neden sonra 
tanıqan otelci! 

Çernoki, telef on başında; 
Vanatkayı ikaz ediyor ı 

"Kristl Bolrum,, oteline iııcn 

1·c birkaç giin 1.xıWıktan sonra gi 
de:ı son derecede cömert ve aynı 
zanıtımla da :;enghı müştenleri) 

biitii.n otel mcn~uplarile birlikle 
avluya kadar i nerek te§Yi eden 
otel sahibi Luis Çern.oki, teJ..ıar 
Bahibi bulunduğu bfoa içerisine 
girmcğe davrandı. Ve işte tam bu 
sırada •.• 

Ve İf te tam bu sırada... Garaj 
ifçilerinden birinin, bir iş arka
datına §Öyle dediği kulağına ça
lındı: "Hani fU miniminnacı!c cen
tilmene dikkat ettin mi, Mak? .• 
Hani ıu kuru, zayıf çehrelisi.. Alı
cı gözle bakmadın mı?. Bilmem, 
amma, onun Dillingerle şaşılacak 
derecede müşabeheti vardı gibi 
geldi bana! 

Luia Çernoki, birdenbire to
puldarı üzerinde ıöyle bir döne
rek, nutku tutulmuşcasına, hiç a
'iız açamadan, gözlerini onun göz 
lerine dikti. 

T b .• " E t Dili" ' " a ıı, ya. • ve , ınger •.. 
Demek bundan dolayı o "mini-

minnacık centilmen" in çehresi, 
kendisine o kadar tanınmış bir 
çehre gibi görünmüştü; demek o
nun için bu çehreyi evvelce bil 
yerde görmüt te timdi nerede ol
duğunu hatırlıyamıyormuş gibi 
bir hisse kapılmıştı! 

Derhal içeriye koştu, bir paja 
liususi bürosuna eskice mecmua
lardan bir kaçım getirmesini söy
liyerek, sabırsızlıkla beklemesini 
müteakip, vaktile itfaiye eri Friy
manın uğradığı hayretin ayninel 
uğradı. Ve tıpkı tıpkısına onun gi
bi, bu da bu müthiş sürprizle şaşa
ladı!... Bu Luis Sernoki de! 
Otel sahibi, getirilen mecmuaları 
karıştırmıya başladıktan bir çey
rek saat sonra, aradığı fotoğrafı 
keıfetti. Ve tanıdı. Oteline gelip 
gidenler arasındaki "Miniminna -
cık centilmen" Con Dillingerdi. 
;Artık bu hususta hiç kimse tered
Üüt edemezdi. 

Dillinger ! ! ! 
Mister Çernoki, birkaç dakika i

~in derin düşüncelere daldı. Bu 
maceraya parmağını dokundur
malı mıydı, yoksa hiç el ktpırdat 
mamalıymıdı? 

Fakat Mister Çernoki, dürüst 
ve namuslu bir insandı. Hiç değil
se dostu olan öteki otelin sahibini, 
Spayder Leykdeki "Litl Bohemye 
Loc" un müstecirini, mü,kül mev
kide bırakmamak, kendisini ikaz 
etmek kararım verdi. 

Bu karan verince, gene de dü · 
fiinceli bir tavırla, telefonun bu-
lunducu yere doğru yürüdii, öteki 
otelle irtibat temin ettirerek, müs
tecir Mister Vanatkayı bizzat te
lefonun başına ça ğırdr. 

Telefonda ikisi kar,ı 1aşınca., 
Çernoki, ihtiyata riayeten sesini 
alçalttı ve uzun süren ikna edic\ 
bir konu! :nadan sonra telefonu ka 
patırken, rahat bir nefes aldı. 
Kendi hesabına, bu misafirlerini 
otelini terketmis olmalerından 
1111emnund11. Kendisi onlardan kul' 
tulmu~tu. Otelinde bir tevkif. bir 
slcandal demekti. Hiç bir otel sa
hibi, otelinde böyle cinai vakala
rın olmaımr istemez. Böyle vaka-

ları, veba kadar fakütücü sayar. 
Dolayısiyle, "Kristl Bolrum" sahi
bi, müsterih olarak, otelinin bar 
kısmına geçti. Orada bir tek yu
varlamak için! 

Öteki oteli iıleten Mister Va
natkaya gelince, o; bile bile hiç 
çürük tahtaya basmazdı. Bu işin 
içinden sıyrılacaktı, her halde! 

Sahiden de öyleydi. Çemoki, 
dostunun tabiatini iyice biliyordu. 
"Litl Bohemye Loc" u itleten Mis
ter Vanatka, tam manasiyle erkek 
ti. Bir ge:ni aslanı değildi. Öyle 
hemencecik korkuya kapılmaz, 
kuru gürültüye pabuç bıralcmazdı. 
Ve işin içinden sıyrılmak için bir 
dakika bile tereddüt geçirmeyip 
derhal harekete geçti. 

Çeteden kurtulan aostunun ikaz 
yollu verdiği malUmatı a!dıktan 
sonra onunla muhabereyi kesel' 
kesmez, bu boğuk sesle hayli de
vam eden konufmada öğrendikle
rini ali.kalı bir yere haber \•ermek 
üzere tekrar telefonu açtı ve Rayn 
lenderdeki kayınbiraderi Henri 
Fosla konuşmıya girişti. En yakın 
olan en büyük polis merkezi, 
Raynlenderdeydi. 

Kayınbiraderi, vaziyeti ö~renin
ce, soğuk kanlı davrandı. Ve fU 
tavsiyede bulundu: 

- Sen şimdi hiç bir şey yap -
mazsm. Şu ve bu teşebbüse kal -
kışına! Onlar gelinceye kadın bek 
ler ve gelince de heriflere dikkat
le bakarsın. Kendilerine iyi odalar 
ve iyi yemek ver, Prensmişler, ya
hut ta Morgan veya Rokfel!ermiş· 
ler gibi muamele et. Ve eğer ge
lenler arasında Dillingeri teşhis e
dersen, derhal beni telefon.\ çağı
rırsın; hiç vakit geçirmelnizin ! 
Lakin, bu sırada çaktırma, ha! 
Ondan ötesini de bana bırak! Sen 
kendin meselede parmağım bile 
kıpırdatmıyacaksm ! 

Vanatka, düıünceli ve biraz da 
kararsız halde, telefonun başın
dan çekildi. Bizzat parmağım bile 
kıpırdatmamağr, yadırgayordu. E
ğer ona kalsaydı, derhal bütün o· 
tel müstahdemlerini bir araya top
lar, küçük bir ordu teıkil .ede.r, g~
lecekleri müjdelenen mısafırlerı, 
otelde patlayıcı ne türlü ve ne ka· 
dar silah varsa, hepsiyle bırden~ 
bir yaylım oteş açarak, bekleme
dikleri bir misafirperverlikle kar
$ılar, çeteyi o~eline sokmak şöyle 
dursun. otelinın avlusuna yaklat· 
tırmazdı bile! 

( A rkruı t:ar.) 

--------------------------~ 

Otobüs ücretleri 
indiı ilemigor 

Belediyeden Yıldızla Eminönü ve 
Yıldızla Taksim arasında yeniden 
otobüs işletilmesine müsaade isten · 
miştir. Bu husustu tetkiklere başlan
mıştır. 

Diğer taraftan Bakırköy, Y enima· 
halle, Emigan otobüs fiyalarmda hen 
zinin ucuzlaması üzerine tetkikat ya 
pılıyordu. Belediye hisesi ayrıldıktan 
sonra otobüs sahiplerinin bir şey ka 
zanmadıkları anlaşılmış, otobüs üc
retlerinin indirilmemesine karar ve 
rilmiştir. 

Mevsim ciolayısile et sarfiyatı a • 
zalmış olduğundan koyun ve keçi 
derilerinin de piyasaya arzı azalmış 
bulunmaktadır. 

Yalnız kuzu derileri diğer derilere 
nazaran daha ziyade arz olunmakta 
ve bu deri üzerine hararetli muame
leler devam etmektedir. Keçi derisi 
üzerine stok kalmamış, bu deri üze • 
rine hu hafta hem hiç bir muamele 
olmamıştır. Bu yıl mayıs ayı içinde 
ham deri olarak 138,970 kilo ihraç 
edilmiştir. 

Koyun derisinden stok olarak 
l 0-12 bin parça, kuzu derisinden 
de 1 O hin parça tahmin edilmektedir 
Bu miktar alakadarlara göre fazla 
leğildir. 
Diğer taraftan av derisi piyasasın 

fa bir miktar tenezzül kaydolun · 
muştur. Fakat iki üç aydanberi de • 
vam eden ihracata rağmen eski ayla 
ra nisbetle fiyatlarda bir yükseklik 
bulunmaktadır. 

Av mevsiminin geçmiş bulunması 
ve ihracatın muntazam bir seyir ta· 
kip etmesi fiyatalan sağlam bir duru 
ma sokmuştur . 

ihraç olunan deriler bilhassa; ça • 
kal, kedi, kunduz, kurt, porsuk, san 
sar, tavşan, tilki, varşak Zerdaver · 
dir. En çok tavşan derisi olmak üze 
re 256,777 kilo av derisi satılmıştır. 

Almanya He ı·caretlmlz 
ıyi safhada 

Almanya ile ticari münasehatı • 
mız gün geçtik~e inkişaf etmektedir. 
Bu cumleden olurak memleketimiz· 
den mal almak üzere bir cok tanın • 
mı~ firmalar şehrimiz Ti~ret Odası 
na müracaat ederek alakadar tüc
carlarla temasa getirilmesi için ta • 
vassut istemişlerdir. 

Alman firmaları bilhassa; kuru 
üzüm, fındık, incir, defne yaprağı, 
ipek, paçavra, ceviz, kuş yemi, tıbbi 
nebatat, kendir, tiftik, yün, deri,. 
gibi maddelere büyük istek göster • 
mektedir. 

Bu firmalar isim ve adreslerini 
şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odasına 
bildirmiş olduklarından isteyenlerin 
Odaya müracaat etmeleri icap etmek 
tedir. 

Fındık mahsulUmzU her 
memleketten daha iyi 

Bir çok mahsullerimizde olduğu 
gibi fındık mahsulümüzün de hu 
yıl bir hayli bereketli olacağı anlaşıl 
maktadır. Uk olarak yapılan tahmin 
300- 400 hin ~uval arasındadır. 
Bununla beraber ispanya ve ltalya 
mahsullerinin de zengin olacağı söy 
lenmektedir. 

EKONOMi 

Bu yll deri piyasası 
durgun geçiyor 

Bundan başka, korent üzümünün 
değerini muhafaza etmek için her 
yıl 40 - 50 milyon kilo adi üzüm 
veren ve ambarlarda çürüyüp satı • 
lamamakla beraber hem milli serve · 
tin mahvolmasına hem de köylü 
nün bir hayli zararına sebep olan 
bağların köklerinden sökülmesine 
dair bir kanun neşredilmiştir . 

Bağları sökecek olanlara ayrıca 
tazminat verilecektir. 

Bulgarlstanda sabunculuk 
Bulgaristanda sabun sanayii son 

yıllarda bir hayli inkişaf etmiş, ya -
hancı memleketlerden !thalatı mü • 
him surette azalmıştır. Bu cümleden 
olarak 1925 te istihsal 2 hin ton iken 
geçen yıl belli haşir 1 3 fabrika 7 hin 
ton yıkama ve 800 ton tuvalet ol • 
mak üzere 7800 ton sabun istihsal 
etmiştir. 

Tuna memleketlerinde 
mısır 

Tuna memleketlerinde yetiştiril . 
mekte olan mısır için dahilde az ta -
le polduğu cihetle yeni mahrecler a
ramak mecburiyeti hasıl olmuştur. 
akat her hükumet ihtiyacım daFsuai 

Fakat her hükumet ihtiyacını da -
ha ziyade Yugoslavya ve hkanclinav 
ya memleketlerinden ucuz fiyatlarla 
tedarik etmekte olduğundan teklif • 
ler yapılamamaktadır. 

Avusturya hükumeti de istihlak e· 
den memleketlerden biri olduğu hal
de stok miktarının kabarık bir ye -
kun tutması yeni talepler yapmağa 
imkan bırakmamaktadır. 

Tuna memleketleri hu vaziyette 
yeni mahreçler aramak üzere başka 
yerlere baş vuracaklardır. 

BORSA 
2 7- 937 

Obalarında yıJdn lpreUI olanlar, lbe 
c1ade muamele cnrenlt!rdlr, llakarnleı 
ııaaı ıı dr, kapaı11:1 .. tııı fl,yaUıırtıur. 

PARALAR 
• SlerllD G3L - Pezcta -
•Dolar 126, - •Muk 81,-
•Frank 100- • Zloti 23 -
•Uret il:>- • Pengo 21'> -
•Belçika Ft 04- • LA!y 14-
• DrahmS 23- •Dinar 52 -
• laviçre Ft ~.00 .. Yen -
•ı..eva :?J - •Kron ı.v~ 32 -
•Florin GS. - • Alt.ta ıo.ıs -
•Kron Çek. S-l - •Banknot ı!57 -

Almanyada yenı bir 
servisi 

aJiııf-
Almanyadan alman 01.ki11e 

re; dört yıllık planın tatb\ Gc 
mur edilmiş olan Gene_r3 et 
emrile yeni bir harici tıcB;r , 
kurulmuştur. Yeni dairentll !3" 
alakadar diğer nezaret. ,·e t~ 
vazifesi ve selahiyetlenoe ·~ 
meden bilhassa ihracatı~! 1 

çalışmaktadır. Bu daire 1 e kİ 
yalist partisinin hariciyed~ .. 
latı arasında sıkı bir iş birlıgl 
tır. 

11 
Dört yıllık plana ait alııı: 

ler arasında ham maddeler• f 
mi işi için, derhal alakadar . 
lazım gelen direktifler ;e f 
Diğer taraftan Almanya f e 181 

hükumeti arasında son ha ııct 
smda iktisadi miizakereier bt 
etmiş, müzakerelerden 01ii

5 ~ 
netice ve iki memleket araS~ 
kaç mukavele dahi imzalan 

Bu mukavelelerin bir ktS~ 
ğustostan itibaren meriyet ııt 
girmiş bulunacaktır. 

Bu yllkl zeytinY'O' 
rekoltesi 

Zeytin yağı piyasasının ~ 
leleri umumiyetle durgun bır' 
de devam etmektedir. Yanıt 
ekstra yemeklik yağlarda ~ 
satı§ kaydedilmiştir. Fiyatla~ 
~~n .aya nisbetle bir yüks_;klı~ 
gıldır. Bu yıl zeytin yagı ·ı?' 
35,000,000 kilo tahmin edi 
dir. 

Ruslar yapağı alı1o' 
Yapağ piyasası son haft8 
nlanmağa doğru bir tema~ 

termeğe başlamıştır. ~~ 
Bunda bilhassa Sovyet J 

memleketimizden son gün~ ~ 
pağ almağa başlamış ofm8 i 
yük tesiri bulunduğu söylet1 
dir. .

11 
Ruslar bu yıl memleketı J' 

mühim miktarda yapağ çekı11b.f 
rar vermiş bu1unduklarında~riİ; 
sım yapa~ tüccarlamnızla s0 

b'le ' re girişerek mukaveleler 1 Jcıırı' 
mışlardır. IIk parti 6 l --62 r 
olmak üzere muhtelif firrrıa01Btol1 fmdan Sovyet Rusyaya 50 
pağ satılmıştır. il( 

Yeni ticaret muka~el• 
fspayada dahili harbin şiddetle de 1---------------------1 

• ŞUln Avuı 23- }lt 
Alman ve Fransız ticaret ~ 

vam etmekte bulunması tam bir sa · 
tış yapmağa imkan bırakmamakta -
dır. ftalyaya gelince; filvaki ltalyada 
fındık mahsulü bu yıl bereketli ol • 
muştur. Fakat mahsulün çokluğu 
Türk fındıklarına bir tefevvuk temin 
edecek değildir. 

Fındık mahsulümüz bütün Avru· 
pa piyasalarında kalite itibarile birin 
ciligi kazanacak derecede iyidir. Fa
la olarak hu yıl fındık hölgelermizde 
alman esaslı tedbirler snyesinde mah 
sulümüzün ge~en yıllara nazaran da 
ha üstün olması temin edilmiş bulu 
nuyor. 

Yunanrstan UzUmlerl için 
tedb~r ahyor 

Yunan hükumeti İzmir üzümleri 
nin nefaseti ve bu yılki sürümü karşı 
smda bazı esaslı tedbirler almayı lü 
zumlu görmüştür. 

Aldığımız malumata göre; Korent 
üzümlerini bilhassa dış ülkelerde re 
kahetten kurtarmak için üzümlerin 
toplanması, ihracata uygun evsafta 
olması, korent üzümü bağlarının sö 
külmesi gibi üç esaslı nokta. vardır. 

ihraç edilecek kuru üzümlerin ev 
safının iyi olması için iyice kurutul
muş, makineden geçirilmiş, temiz -
lenmiş, içinde yüzde ikiden fazla ka 
ha üzüm kalmamış, piyasaya çıkarı 
lacak derecede hasara uğramamış, 
içinde ecnebi ve yabancı mad
deler kalmamış bulunması icap et . 
mektedir. Bu evsafı haiz olmayan 
iizümlerin ihracına müsaade olun • 
mayacaktır. 
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ESH AM 
1 lş BankRsı 9 80 
• Anadolu 24 20 

Reji 1 GO 
Şlr. Rayr1y -

Uerkez Alınl< 92 
U. Sigorta -

Bom<ınU 

• ıstlkrazlar 

• ıD33 T.Jb. 1 lu 15 
••• n uru 

. -

l'nmvaJ -
• Çlmen•.o 13,-
Uııyoo o.l. -
$m'k Del -
Balya . 
Şark ın. .,.... -
Telefon -

Tehvlller 

• • .. m 
latlk.Dklıl'I .- A.ııadohı J (O GO 

• Ergeni IJıtık. 
1D28 A M 

8. Emınım 

90 - Anadolu D 40 60 
00 "nıı..ıotıı ID • 

07 2:; ' MUme-sstJ A 3S oO 

Takvim 
SALI Cumartesi 

i Ağustos 4 Ağustcıs 

25C.Evvel ıı.26C.Enel 
GUD dOğ'ılf~ 4;:g 4 SQ 
GUn batıp !9.24 1922 
8abab D&mazı ::ı.oo soa 
Oğt e al\D'la.zı 12 2ı) 1920 
Dd.ndt oaınaıııı 16,15 16 ı 4 
Akf am namazı 19,24 1922 
Yatm oamaz1 21 .13 2LI 1 
1ma&lı 2S7 S.59 

rıtm geçen gUnlen ~15 216 
Yılm kalıuı ı11nler1 1.'iO 149 

leri arasında bir müddetten~el' 
vam etmekte olan müzakerey&1 
hayet müshet netice vermiş. ır· 
ticaret mukavelesi imzala~~'aee 

Yeni mukavele, do0.f 
baren tatbik mevkiine gİ~1rJıı 
iki yıl müddetle muteherdır .. e 
vele gerek ticaret, gerek teclib 1 
mmdan iki memleket arasfll 
ve l 935 yıllarında aktedilmil ~~ 
anlaşmaların yerine kaim 0 ~et f 
dır. Yeni anlaşma iki memle t(I 
smda tam bir alışveriş temin e 
tedir. 

Tiftik piyasası 

Geçen sene rekoltesinde el~ 
• a:ı-

az mal kalması ve Kap pıY )ııtl 
da stokların bitmek üzere btl 
piyas~yı sağlam tutmaktadır· fi 

Bu hafta tiftik üzerine 
346. '32Q kilo satış yapılmış~~· i!V' 

Mayıs ayında 256.067. ~1 de 
cat yapılmıştır. Ayni ay ıçı~ tif 
549.750 k;lo fl"en· leketİfT'!17e ,,ıllf 
2ı;l 11 : ıştir. Der:oek oluyor "1 ırıı'ş 
içinde gelen malın yarısı sıı;ı'- , lırl 
Yeni rekoltenin vaziyeti be 

1 ~rı 
makla beraber geçen yıllara tı 
stok olacağı söylenmekt~ 

1 ııe 
,_....~.._.· aı.:·~ Buakşam J3e~ 

iskele ti}-a, tdf 
TARLA~ 

4 ağustos ~ 
günil akşa.Jll1 -' 
luhisarı 1dı11 



,,, 
pt. . 

• f?: 

r· .Li 
o ıJl' 

]an 

Yazan: Z !ya ~akil"' 

zincirlendi 
~ 

Har/ov 
bir benzt ı i 

Jan Harlov oldU. 
ğü zaman, başladığı 
filmi yarın1 kalmış· 
tı. 

Selçuk medeniyetinin 
bir şaheseri 

.... el1xuk 1 
tehl'k sa tanatr artık b'' ··k b' · ı eye . . . uyu ıı 
bir ku ~ırrnıştı. Bu kadar miihim 

!eslim olmaları için, her tdrafa Jl'r:..ı lfarlov 

Bu, büyük b r 
film olacaktı. l<,akat 
artistin ülümünc!cn 
sonra bu film ta. 
mamlanırsa, şüphe -
siz ki. cin.ha mühim 
bir eser meydana 
nelecekli. Fakat öl· 
" 

Sh·asta Selçuk medeniyeti şaheser. 
!erinden Şüaiye medresesinde ,.~ gök 
mcdre e ilmi bir temizleme ameliyesi· 
ne giri§ilmiştir. Yedi asırdan fazla bir 
zamanın yad garı olan bu yüksek me. 
cleniyet eserkrimiz dz saltanat d 0 vrin
de n-kerlikten kurtulmak için medrese 
talebt>si yazılan tufeylileri barındır. 

mak için her 1 cmerin :ıltmd:ı kerpir 
,·e ağa;lardaıı birer odıı yapılarnk bu 
çirkin şeylerle binaların m'maıisi \'C 

orijinal güzellikleri tahrif olunmuştur. 
1218 yılında Türkün cihan medcııiye
line hediye etmiş olduğu bir hastahıı. 
ne ol::ın Şifa iye medresesinde ameli) at 

ıkaml edılmiş \ e içinden ~221 a.t tor
ba<-ı toprak \e moloz tasmmıştır. N ·
ticede bınaların mimari z_nginlıği c 
sı\':ılar altında kalmış kıymetlı <,:inii ... 
ri meydana çıkmışbr. Ameliyat ki' ı . 
tür bakanlığı mimari Çetintaşm çal;·
ma \'(' nez:u eti altında cereyan etme' .. 
t diı. Şimd hnlk \'e Sivas münevverle
ri birıryı ziyarete gelmekte \'(' abıdelc. 
rimiz üzPrinde dünkU saltanatın knrn 
zihniyeti He bugünkü cumlrnrıyct · n 
şuurlu gorü. ü nra!';mda \'azılı bır m ı-
1,ayesc mc\Zuu olan bu t"Ş bbfü:ıü FÜ1t. 

rnn lıislcrıle karşılamaktndırl:tr. 

h.. Vvetı el · 
ukurnd l e. geçıren .. Ve şimdi, 
. . ar ar gıb' . 'f ki d ' ~ırışen B b l ı ıttı a ar nk ıne 

berler gcindermişti. . 1 · 
Fakat· (Baba ishak) ın tclkın erı 

.. ' k " I · . ceklcrine .. Ya • 

müş bir nrtislin rolüne k'mi çıkart. 
malı 'f Bir kere, bu yeni artıstin tama 
men ona benzemesi lazım . İkincisi, 
aynı rolleri yap:ı.cak knbiliytle olması 

icap eder. 

tın İçin k a shak, sultan Giyaset 
ktsiap 't ?r~unç bir felaket halini 

Sel e rnıştı. 

ne guvenere o mı} e l · 
d w• t'rccek erme 

lmız, sadece kalıp egış ı . . 
. .. . l b teklifı "ıddet 

kanı olan murıt er: u d h b" 
le reddetmişler; Sskisinden 'da ah u ı 

di kar;~k ~ultanı, bu felaketin tehdi 
dururk ın a ne yapacağını düşüni.ip 1 
tin k" en, saray erkanından (Sadet 

open:) ' . d . . 
lllesj d ısmın ekı hır rum dön 

.. k • . h'dd . at ile yenı en ar yu bır ı et ve ın 
be girişmi§lerdi. l 

Bu cesur ve azimkar Tiirknıen er: 
bir gece, (Armağan Şah) m k~rlarga 

Sinema dünyasında tanınmış artistler 
den Harlova benz yen kimse yoktu. 
Iı,a kat, ikinci derece roller \'eya fiı;U. 
ranlık yapan öyle artistler \'ardır ki, 
bunların içinde her tipten insan bulu
nur ve birçok istid:ıtlıları da vardır. 

(AA.) 

Yunanlı güreşciler 4- 2 
galip geldiler 

tni~ti. c, ortaya, büyük bir telaş ver 
h k k b . baskın vermış er." 
ına or unç ır . 

kim b'J' 
k~Ibind 1C.• han~i sebepten dolayı 
kın be l ıyascttıne karşı gizli bir 
saıuycl s iren bu adam, bir taraftan 
da Yapa kaba İshnk lehine propagan 
tana l1'ı ~! en, diğ~r taraftan da Sul 

B .. t.. k •ht"'kileri kılıçtan geçır 
u un ararga .. h d ka 

w Şa ı aya 
dikten sonra; Armagan . I d ' \/ 
1 k etmış er ı.... e 

lşte, Jean Harlovun ölümü üzerine, 
bunlardan birinin vıldızı parladı: 

Meri Dc~s ismindeki bu artist ölen 
artiste şayanı hayret derecede benze. 
mcktedir. Hele makyaj yapıp aynı şc 
kilde giyindıği zaman, Jean Harlov. 
dan farketmenin imkanı yoktur. 

-- -· ayara · parça parÇc"l . . 

b .. 1 d h Baba lshakm mtıka 
oy ece e, em l k d 

l h d Se cu or u· 
mmı almış ar: eın e . 

f 'k' 1 · i göstermış • suna karşı aı ıyet erın 

Müsabakalardan sonra iki günün ga· 
lıplerine mükiıfntla.r dağıtıldı. 

8 b uraca.:ıt ederek: 
a a lsh k b 

raya g l a · u hazırlıkları ha 
teklcrJ· ecekler .. Ve sizi ele geçire -
~ibctin·ır. Ele geçtiğiniz takdirde, a · 
için birıı. ço kvahim olacaktır. Onun 

}.erdi 
Fakat ,artrk tamamile başs~z. v_e 

idaresiz kaldıkları için bu faı.k;yc~~· 
uzun müddet idame edememış er I· 

Şimdi. Meri Dees, yedi sene için, 
Jean Harlovun mensup olduğu §irkete 
bağlanmış bulunuyor. Ba"lanıp yarım 
kalan filmi dc o bitirecektir. 

(Ostya111 1 incide) 
bayıldı. Bu gürcr;ıçinin hasta hasta min 
dere çıktığı anlaşıldı \'C bu vaziyet hal. 
kın protestolarını cclbctti. Ahmet has
talınneyc nakledildi ve Bids hükmen 
galip sayıldı. 

Galatasaray REvanş 
maçı bugün 

Balatasaray yıldönümü tertip he· 
yetinden: 

Dell"ıt~ evvel kaçınrz. O b k lan bu kuvve zaman: G.Lşsız a w 

tin bundan fazla bir iş yap~mı5yacal ~r 

61 kilo: İkinci güreşi Yunanlı Salis 
ile Şe:nsi yaptılar. Yunanlının çok tec
rüb:?li olması vaziyeti kolaylnııtırıyor
du. Neticede Sali altı dakika 17 saniye. s 1 Ştı. 

u İ<ln c· h. Bu 1Y?.settin gafil clavranmı~ 
rurn d" ~ 

G . tt n uta· na kanaat geti:-en ıynse 1 
, 

• 1 • t' Derhal Konya na emnıyet ge mı~ ı. • 

Bu suretle. bu filmdeki bas kısım 
başka artist, diğer kısım başka bir ar
tist tarafından temsil edilmiş olacak. 
Herhalde se\'irciler ne Jcan Ha.rlov, 
ne Meri Dc".sin nereden başladığını 
belki farkedemiyeccklcr .. 

de tuşla kazanmıştır. 

1 - Yıldönümiı miinasebetilc A
vusturya şampiyonu Admira takımı 
na karşı ilk maçı kendi nizami kad· 
rosu ıle yapan Gc:.latasaray birinci 
futbol takımı bugün rcvanş maçını 
oynıyacak ı ır. 

tnaya h onmesine aldanarak, kac 
tanatı uı.ırlanınıştı. Fakat Selçuk sal ya avdet ederek bizzat har~kete geç 

66 kilo: Yunanlı Dimitropulos ile 
Rasim karşılaştılar. Güreş çok çetin 
başladı. Rasim ikinci dakikada mükem 
mel blr kafakol kaparak Yunanlıyı tu. 

katle ~a ~iyük bir safiyet ve sada -
Şah) . er. ut olan (Hacı Armağan 
atıJın 1 ısrnıı'de bir kumandan ortaya 
bir ser~ .. f .. Sultan Giyasettini büyük 

• es l'k E: ıı. ı ·ten kurtarmıştı. 

. t' I-1 d tlardaki muhtelıf unsur 
mış ı. u u lb . 
1 P askerleri ce etmış ... 
ara mensu ~~~~~~~~~~~~~~-
Bunları, henüz silahl~rını terketme 

Yen T " kmenler üzerıne saldırtarak 
ur d 1 . . . 

şiddetli bir takip müca e esme gırış 

Mumhanede yapılacak şa getirdiyse de minder hakemi bunu 
antropolar göremedi. Fakat Rasim yc.vaş yavaş 

l\lumhancde yapılacak modern puvan toplayarnk neticeye doğru yürü

2 -- Kuvvetli A\'usturya şampi
yonunun yiikse koyun kudretini na 
zarı dikkate alan tt•rtip heyeti bugün 
kü maç için takımı Beşik~aş ve Be • 
yoğlu Spor oyunr.ulan ile takviye r:

deccktir. ~ainan v~~la; o Rum dönmesinin, 
tsbat ~ .1r mabatla hareket ettiğini 
8tnı ke n:' 1 ş: derhal bu adamın kafa· 
L estırrn · · So •ıak) ·ı ıştı. nra da; <Baba Is 

mişti. 
Türkmenler. harikulade şecaat 

göstermişler·. Kadınları ve çocukları 
ile beraber, kendilerini hayrete şayan 
bir sebat ve metanetle müdafaa et • 

antrepolara ait proje ikmal edilmiş - dü ve sayı hesabile kazandr. 
72 kilo: Yunanlı Anarko ile Faik gü. 

~ 1 
Liman işletme direktörü Raufi reııtiler. 66 kilonun güreşçisi o an 14'aik 

3 - Maçın hakemliğini lstanbul 
spordan Adnnn Akın, yan hakemlik 
lerini Tarık ve Samim Talu yapacak 
lardır. 

ı e .. 
}tük b· rnucadeleyi kabul ederek bii 
ti ır rne 1· . d mişlerdi. 

l\Janyasi beraberinde ikinci müdür her bakımdan üstlin bir güreş çıkardı
Hamit olduğu halde antrepoların ğı halde sayı hesabile mağlup sayıldı 

4 -Maç saat 17,45 te başlaya • 
caktır . 

. su ıyetı eruhte eylemiş 

Sultan Giyasettinin bütün emirle 
rine ve af vaitlerine rağmen, Baba 
lshakm telkin ettiği mezhebi itikat

tan en küçük bir fedakarlık bile gös 
termemişlerdi .. Fakat, kendilerini ida 
re edecek büyük bir kafadan mah 

yapılacağı yere gitmiş, mahallinde ve bu karar ha}Tctle karşıalndr. 
. ~ Sultan c· 
vah) 1 b.. .~Yasettin. (Armağan 
Seı Ukrı •ıyuk bir ~elahiyet vererek 
.... salta ·•Un ,,, r.atmın mukadderatını o 
...... ,.,cca<l t v d' . 
·•ııştj ı... '" ırayetıne havale et 

· f\.euc:!' · d tallla I . ısı e ani bir b.:ıskına ucr 
'-·ı rna~ ı . (K b " 
11:1 tniı:r çın u ad Abc.ıd) a çe -

:r ı. 

Arma'" 
toplay gkn Şah ordunun bakiyesini 
'tnuh tef~\. ~aşı;.:ı ~eçmişti. Derhal 
Yük bi: ırıstiyan kavimlerinden hü 
b 13ab rhdımcı kolu teşkil etmişti. 
.. er alı: aı8 ak b~ hazırlıkları ha· 
lt~erine .. n:ı.az, bıran evvel (Konya) 
hr " Yuruy k · · . b' . V "' ogra ere ışını ıtırmek.. e 
~aYald rnının en parlak kısmım da 
ıstel'tliş~~ ha!ikate İntikal ettirmek 

r. ;ık 
ettiği k·t (Armağan Şah), kumanda 
tak, b··u.~vetlerden bir kısmını ayıra 
'-'e ... ı utun g ~· t 1 • d l • «Cııt1• d' ... . e ı yer erın e pusu ara 
d r ım 'b' b' k .e. Bab j gı ı ır ısım askerlerile 
tı.rıj tehcl~d sh~~ k~v~etlerinin gerile 

I3ab e gırışmıştı. 

a~laın1~t İsh~k. etrafının sarıldığını 
~ıncirin· ı. Bır kaç defa, bu abluka 
18e de 

1 
Yararak geçmeye çalışmış 

~t, 8~11~~v~ff~k ola.•.amıştı. Niha 
teker r urr.ıt ile tekrar bir yarma 

~~ııular~:e a~lı:ıııştr. işte o zaman, 
ı l'tli.iritJ n bırıne düşere1c, yanında 

l'tı.kalan erden bir kısmı ile beraber 
Aı-.... rnıştr. 

• ''I[\'" 

t'tıasYayagan ~ah, <Baba ishak) ı A 
jtı:Ulınu &<;tirmiş.. A~ır zincirlere 
erı Re~d! olduğu halde. biitün şehir 
~~l'l'ldj ';\rek te~hir ettikten sonra, 
'··

1 
• ..,_, rnosyada, saat kulesinin 

~İ§•i. ~1:~ 1 • 'erde - salbeıı idam edil 
do. ishal· tırıtlerinin baslarını da, Ba 

ba ı:Cst' ,zn. 8'l.llnrdığr daracının altın 
tı f ır~, t' \ 

l-' t-cj k'h ''. le . . (Baba) !arının 
t; an Ve a 1 "'tınden sonra. artık is • 
\\lıtı .1 hl\1 1• • "al' b a• ,..m,..tın beyhude oldu 

<'beclerck, diğer müritlerin 

proje üzerinde tetkikler yapmıştır. 79 kilo: Yunanlı Kampafris ile Rızık 
Proje tamarnile uygun görülmüş ol güreştiler. llk dakikalarda Rızık iyi 
duğu cihetle inşaatrna başlanması güreşiyordu. Fakat sonlara doğru Yu. 
kararlaştırılmıştır. nanlı fazla puvan kazanmaya başladı. 

Cuma giinünden itibaren I\ lumha 1Ik on dakikayı takip eden ikinci dev 

5- Be iktaştan Faruk, Hakkı, Şc 
ref, 

ne antrepolarının yauılmasına baş rede Yunanlının iki güzel salto tatbik 
rum olduklan için, parça parça eri }anacaktır. ettiği görüldü. Neticede Yunanlı sayı 
mişler ... Binlerce kurban verdikten Borsada dUnkU hesabile galip geldi. 

Beyoğlu Spordan Valastardis, 
Bambinonun saat 1 7 de Galatasaray 
kulübü lokalinde bulunmaları rica o
lunur. 

sonra, nihayet mağlup ve periqan o. " ı ç d' ·1 s ı S A F O :.- muamele!er Ağır: ı unan ı ar ıs ı e nmsun u 
larak, sarp dağların köşelerine çekil Ahmet güreştiler. Ahmet ilk d ıkika- A. Dode • H. Rifat 
mişlerdi. Fransız frangının sukutundan dan itibaren rakibini bastırdığı halde Sayfiyede okunacak güzel 

Anadolunun ilk mezhep çarpış - sonra diğer yabancı memleketler bor grcko. romen gUreşi bilmediği için tuş J bir roman 
ması bu suretle hitama ermişti. Fa salarmda olduğu gibi şehrimiz nukut yapamıyoıdu. Yuna.nlr tam on dokuz VAKIT Klt.nbe\'f • 100 kuruş 
kat bu kanlı çarpışma, hiç te hayırlı borsasında da heyecan ve endişe ta- dakika altında ezildikten sonrn lu§la J'!------------

mamile zail olmuş. muameleler mut 
bir netice vermemişti. Çünkü. artık b yenildi. 
Şiilerle~mhükumetve hem ~ ~k ir~tikrarado~ruyürüme~b~~~~-~-~~-----~~~~~~~~~~~~~-~~-

lamıştır· d •• d ••k 
(Sunni) ler arasına biiyük mikyasta Bir kaç gündenberi muameleler Görüp Üş un U çe 
bir Şnifak tohumu serpilmişti· I be normal bir şekilde geçmektedir. _ _ - - - -

( ii> ler, esasen başında (Eh i • Dün Türk borcu tahvilleri 15.20 ~ ı • ? 
yit) den ve (Seyyit) ]erden biri bu de açılmış, 15.15 te kapanmıştır. Er N·ç·n yen .. ıyoruz 
lunmayan hiç bir müesseseye ve te gani ve Sivas tah\ illeri üzerine mua l J • 
şeküle itimat etmemektelerdi. Ve mele olmamıştır. 
bütün bunları, Emevileri sitihlaf c • -------------- Yazan: S. Ge,zgi n 

terbiye yerlere calındr. Oyun •arken 
Taksim stadının öniinden geçenler, i 
çerde hücum kıtal:mnın boğazlacıtı . 

den bir zuliim ve istibdat vasıtası te 
lakki etmektelerdi. 

Bu his, Şiileri hükumetten ayır • 
mış, ve uzaklaştırmıştı. Artık gere~ 
hiikumete ve gerek hükumeti teşkı~ 
eden unsurlara knrşı büyük bir emnı 
yet!!İzlikle yaşamaya başlamışlardı. 
Ayni zamanda hükumetle daima be 
raber yürüyen şehriler halkına da 

bir türlii ısrnamryorlar.. Kendileri~i 
İstihfaf ve hatta her fırsatta tahkır 
eden şehirlilere, biraz da kin besliyor 
!ardı. 

Bunun için Şii köylüler .. ve göçe· 
be aşiretler, mümkün oldugu kı:ıdar 
Şehirlerden uzak yaşıyorlar.. Ve 

miimkiin olduğu kadar hüklımet~e 
az temasa geliyorbr .. Artık f>yrı hır 
cemaat halinde yaşıyorlardı .. 

lran ve Horasanda doğan :nuhte· 
lif (Şii) tarikatleri. yava.ş ~·avaş 1 · 
nadoluya da sirayet etmıştı. e u 

'k ı ·ı. J'klerı' arasında ade tarı teş..:ı atm sa ı 

b . . · h"kumet vazifesi ta ır nevı manevı u 

Acılih bir ölüın 
Beyoğlu maliye tahakkuk memur 

larından Nea tir.in dün, ani olarak, 
vefatını teessurl(' lıaber aldık. 
Kumkapı cnC:deJinde Azak apar -

tımanmın ikinci katında oturan ve 
heni.iz 30 - 1; Yi'.Şhırrnda bulıımm 
Necati diin sant Ü • sıralarında, evi • 
nin kapısı üni • .._'.c, gazete alırken, 
birdenbire 1 .• ip se;.tesinden öLr iiş . 
tür. 

Antal• , me::ms ı B. Numarıın ka
yın biraderi "lım r~~rhum, cahşkan • 
lığı, iyi kalpFliğı il .. tanınmış mum • 
taz bir genç;;i. Ailesine ve arkadaş· 
1 . , d • 
arımı tazıyet oeyn,. e crız. 

Gazeteler. Yugoslavyayn giden 
'il' takımın yenildiğini yazdılar. nu 1 • •w• • 

Şimdiye kadar zaten her . g~~ıgımız 
. de bozgundan başka hıç :oır şeye 

}er . . b . 
kavuşmadığımız ıçm, u acı netıce 
kar"ısında şaşmadık· Yalnız boynu • 
mu~u bi.ikti.ik; ba~ınuz da biraz da -

ha iğildi. 
Bazı kuli.iplerin 33 iincü yıl dö · 

niimleri kutluladığma bakılırsa, fot
bolde "acemilik,, siperi arkasına sı • 
ğmmakta artık ayıp ~lur. ?t\~z i.iç 
vılda en aşağı, beş ncsıl yetışmış, beş 
~cslin çocukları sahalarda denenmiş 
tir. 
Riitiin eksiklerden kurtulmak, yük -
sek sporcu olmak, diinya rekorları • 
nı elde etmek. yeni rekorlar kurmak 

için bu kadar zaman az de~il.dir. E • 
ğer bizde spor, ger ekten çızılen yol 

larda yüriimüş olsaydı, çoktan bu 
saydığım derece tepelerine varmış 
olurduk. 

ğma hükmettiıecck çığlıklar i15idir
lerdi. Bir soydan, bir kandan gelenle 
ri birbirine can düşmanı yapan şeye 

kim ve nasıl spor adını verebilir? .. 
O spor, ki gövdeye, sert adalele1 le 

kuvvetin destanını yazarken. ruha, 
derinlik verir ve adamı sinirlere ha· 
kim olmanın sırrına erdirir. 

Bu };ndar gii~el, iyi ve f aydah bir 
şeyi, bugünkü görünüşü kadar kö • 
tli, acı bir şey yaµanlam düşman ol· 
sak yeridir. 

Sahada dövüş, iki taraflı olcfü:iı:: -
liiğün doğurduğu bir uygunsu:-luk-

tur; \'e işte sonunda milli l&kımbrı 
böyle yüz kızartıcı hallere uğrntrr. 
Ce·cnlerde Anknradan yük .. elen e"s, 
kuliiplerin çntılarına bir şahmerdan 
gibi indi. 

deruhte eylemişti. 
( Arkn~ı rnr.) 

Bütüp mulıitini·ı .. aygı 'e sevgisini 
kazarıdığını görmekle her zamM if • 
tihar duyduğum kıymetli eşim Gül • 
hane Sıhhi hi-met:er prof :sör i: ~ nr 
bay Naili Vardarm acı öl•Jmiı.,den 
dolayr bizzat ve telgrafla ta2 ,. .. le 
bulunan akrc.b·ı ve dostlarımıza ve 
hastalığı devan~ı m üddetinrp biı} :ik 
vardın'.ı ve aluJ.n gösteren Giilhane 
~rkada.,larma yiircğimin derin acı • 
lan ıle ve iir: k .. çük çocuğumla bera 
ber arzı te~ek'~ 'r derim. 

fakat rıe yazık k' büsbütün tercini 
yaptık. Sahaları, arenalarn çevirdik· 
Cocuklar birer Gladyatör kesildiler. 
hepsinden fenası, bu sahalarda terbi 

Sporu bir maden kuyusu haline ko 
yanların benizleri nttı. fa et ne yc.::ık 

ki böyle demir bir şamarı hak ctmi~
tik. 

il 
tıırı tiı..ıııık 

l lı 1111 v,. nııııı rnflşavlrleı1nt ntı 
ıı., v .. ıı 

ıtrını pıırıtııl7 ımnıp ~~ rPnfr 

Benz'n 1:yat1arı 

H 
. trol fiyatlarında son 

er.zın \'e. pe k k 
1 d·ı· t vilayetçe ayına am- ı 

yRpı an ta ı a .1 • · 
1 kl d.. t mim edı mıştır. 
r ara un a 

Hikmet Vardar 

yemiz de kurbancdildi. Maç, sahada 

tekmelerle kaleden kaleye tepilirken. 
seyirciler arasından da ağır küfiirler, 
keskin naralarla zavallı nezaket \'C 

Bundan sonra, öyle snnırım, ki 
herkes, yine kendi bildiğine gidemi
yecek· 

Spor, hakiki ınannsile bizde de yi.ik 
selecek. 



Dörtler misakı l{urtnak için 

in i tere ·ıalyaya 
mü c a diyor 

Musolinige göndeıilen mektuptan so11ra 

Eden Roma ya· gidecek 
Londra, 2 (A.A.) - B. Cham ' 

berlain (Çemberlan) tara~mdan 
B. Mussoliniye gönderilen mektuı: 
tan bahseden bir yazısında Daily 
T elegraph gazetesi diyor ki: 

"B. Chamberlain, teşrin;evvel 
ayı zarfında bir Lokarno de\'letle
ri konferansının toplanmasmı 
mümkün kılmak arzusundadır. B. 
Eden, halen bu mesele hak:unda 
Alman hüldimeti nezdinde bazı 
sondajlar yapmaktadır. B. Eden, 
müteakıben de Romaya gidecek-j 
tir. Sanıldığına göre, B. Chamber· 
lain B. Mussoliniye gönderdiği 
mektupta bu ziyaretten de bahset. 
mektedir. 

İngiliz Başvelcili, Avrupada güc 
lükleri en kolayca yenebilecek ça
renin, eski Lokarno paktı esasları
na göre tanzim edilmiş bir dörtler 
paktının imzasında bulunduğunu, 
İngiliz kabinesine bildirmiştir. Ba 
ron Von Neurath ile Kont Ciano' -
nun düşünülen konferansa şahsan 
iştirak edecekleri ümit edilmekte 1 
dir. 

Maamafih, eğer İtalyanın Şarki 
Afrikada Habeşistanı zaptetmiş 
olduğu keyfiyetinin hukukan tR 
nınması için lazım gelen tedbir· 
ler alınmaz ise, Kont Ciano'nun I 
bu davete icabet etmeme.sinin 

mümkün olduğu da saklanmdmak 
tadır. 

Bunun için, Milletler Cemiyeti
nin önümüzdeki içtimaının çok 
büyük bir ehemmiyeti olacaktı;-. 
Filhak~irn, eğer Milletler Cemiy.?
ti, Habeşistanın müstakil bir dev
let olarak artık mevcut bulunma
dığım tcsbit ederse, Cenevre mü. 
essesesinde aza olan devletler ye
ni vaziyeti hukukun da lanıyc..bilc
ceklerdir. 

Diğer taraftan eğer Milletler 
Cemiyeti cmrival~iin tanınır.asın -
dan bir kere daha kaçınır ;se, ln -
giltercnin daha birkaç devletle 
birlikte bu yolda daha fazla yürü· 
nemiycceği ve İtalyan imparator
luğunun tasdik edilmesi lazım gel 
diği fikrinde bulunması muhtc· 
meldir. 

Her halde muhakak oları bir 
-tcy varsa o da B. Chanıbcrlain'in, 

vrupa işbirliği sahasında hc>: 
türlü terakkinin en mühim engel
lerden birinin bertaraf edi!mesi i
cin, bu meselenin ağustos ayı zar
fında kat'i bir hal suretine rapte
dilmesi hakkındaki arzusudur. R. 
l\1ussolini'nin B. Chamberlain'in 
mektubuna cevabı1 her dak;ka bek 
lenmektedir. Sanıldığına gört>, 
B. Musolini'nin bu cevabı, teşvik 
edici bir mahiyette olacaktır. 

Almanya ve ltalyaya 
karşı zecri tedbi ! 

İspa11ya hiihümeti milletleı cemiyetinden 
höııte bir şey isteyece/1 n1i ! 

Askeri harekat 
lehinde 

nasyonalistlerin 
görülüyor 

Londra 2 (A. A.) - Milletlerce 
miyetinin gelecek ictima devresinde 
ispanya hukfımetinin Almanya '\ e 
ltalyaya kar ı zecri tedbirler tatbik 
edilmesini isteyeceği hakkında gaze 
telerde çıkan haberler henüz teey -
yi1d etmemistir. 

Bununla beraber iyi haber alan 
mahfellcr teknik sahada düçar oldu
ğu miişkiilata rağmen ademi müda
hale komitesinin İspanya meselesini 
tetkik edecek vaziyette bulunduğu
na Londrada kanaat getirilmiş oldu 
0 unu söylemektedirler. Filhakika a
demi müdahale komitesinde bütün 
alakadar devletler temsil edilmekte· 
dirler. Halbuki Milletler Cemiyetin
de vaziyet maalesef böyle değildir. 

HÜKÜl\iETÇlLERJN HAREKA 
• Ti BA TILEŞTI 

Avila 2 CA. A.) - Havas ajan • 
smm muhabiri bildiriyor: 

Brunete muharebesinden sonra 
cephede tam bir sükunet hüküm sür 
tn('ge başlamıştır. Artık hükumet l 
toplarının sesi işitilmemektedir. Tay 
} relerin faaliyeti durmuştur. 

Bir çok milisler, grup halinde dün 
ıhtilalcilere iltihak etmişlerdir. Bun· 
kırdan bazıları otomatik silahlarım 
d'1 berab('r götürmüşlerdir 

ASTURY A CEPHESİ DE 

Asturya cephe i 2 (A. A.) -
Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 

Hükumet ordularının kumanda 

heyeti Oviedonun cenubu şarkisinde 
ki Cuero şehrine hücum edilmesi için 
kıtalara emir vermiştir. 

ihtilalciler burada kuvvetli siper -
ler inşa etmişlerdi Hi.ikumetçilerin 
Cueroya karşı yapacakları taarruz da 
yeni bir muvaffakıyetsizlikle netice· 
lenmiştir. Bu muharebeye takriben 
8.000 milis iştirak etmiştir. Hüku . 
metçiler 1.000 kişi kadar zayiat ver 
mişlerdir. Tel örgiiler~ tablı 200 
düşman cesedi bulunmuştur. 

BiR ORMAN YANIYOR 

Navalcnrnera 2 ( A. A.) - Ha
vas ajansının muhabiri bildiriyor: 

İhtilalcilerin ileri karnkolları ev • 
velki gece Escurial istikametinde bü 
yiik bir yangın görmüşlerdir. 

Yangın bu s-ıbah Escurialin ccnu 
bunda 1 O kilometrelik bir sahayı kap 
lamıstı. Ormanlar ateş içindedir . 

NASYONALISTLERIN iLERi 
HAREKETLERİ 

Temel 2 (A. A.) - ihtilalciler 
diin ileri hareketlerine devam etmiş
lerdir. Bilhassa şark istikametinde 
ile : 'yen ihtilfılcilerJ Bezasa yaklaş -
m \ dırlar. Diişmanm bu mmtaka· 
daki mukavemeti pek zayif olmuş -
tur. ihtilalciler evvela Sierra de Car 
bonerada sonra da Saldonnda mü -

Mina ve Uakue sırtları da ihtilal· 
cilerin ellerine geçmiştir. 

Dün beşinci kolordu 90 kilometre 
kadar ilerlemiştir. 

Yunan stan da yeni 
ıl dönümü • • • 

reıımın 
Tiyençin'e 

girenler 
Bir yıl içinde her sahada terakki vat 

(Üst yanı ı incide) 

partisinin mümessilleri arasında 
cereyan eden müzakereler netice
sinde başkumandan Çang - Kay -
Şek'e askeri ve diplomatik sahada 
istisnai salahiyet verilmesi karan 
alınmıştır. Bundan maada Vang -
Şaoming, Koumingtang partisinin 
işlerini idare etmeğe memur edil
miştir. 

Alı§ V erİf Durdu 

Tokyo, 2 (A.A.) - Hankovdan 

Atina 2 (A.A.) -Atina ajansı b:Jdi 
riyor: Gazeteler, y(mi ıcjimin tesisi tı:ı. 

rihi olan 1 ağustos 936 dan bugüne k • 
dar m'lli faaliyetin her sahasında elde: 
edilen nctic ler hakkında istaf stikl r 
neşrcylcmektedirlcr. 

Siirülcn arazi, 683.746 strcma azal. 
mıştır. 

Buğday isLihsalı yüzde 73 artmıştır. 
4 ağustos 936 da 2.573.000.000 drah 

mi olan milli b:ınka altın stoku. 937 
nisanı sonunda 3.285. 000.000 drahmi. 
ye çıkmıştır. 

Altın olarak ooc>nccck istikr~~:. 
yüzde 18.41 drahmi ile ödenecek 15~, 
razlar da yü7.de 18.05 tezayüd va ('/fJ 

Muhaciri re yapılan yardım 23.046 
altın drahmi fazlalaşmıştır. 

1 
r• 

Tasarruf sandıklarındaki hcsa_P d" 
da 430.000.000 drahmi tezayüd )>il) 

olunmustur. 
Endü tri ıs ihsalindeki tezayüd 

yüzd ıcı:,~ ni bctind~dir. ıııı-
Bütün belediyeler ve nahiyeler, 11 

J,fımet r i i M t k(;;ası mera.sımle b 
ci fahri hem'i 'ı ı kaydettirmişlerdir· 

alınan haberlere göre Çin ve Ja. L h • f . d k • AJ ' B ""d • · • ı•fl 
pon tacirleri arasındaki ahş veri~ e lS an a l • ug ay cznsın 
tamaniiyle durmuştur. l / . J h 

Çinliler·Svatov ve Kauton'da man ar mese esz lS a l 
Japon eşyalarını almak isteme 
mektedirler. Berlin 2 (A. A.) - Angrıff gnl 

zetesi Varşo\ a hükumetinin Polon 
1 

Sovyetler Protesto Eui yadaki alınanları (Almanlıkların -
Nankin, 2 (A.A.) - Reuter a· dan tecrit) yoluna aldığı tedbirleri 

jansı bildiriyor: tenkit ederek diyo ki: 
Sovyct büyült elçisi B. Bogono- 26 -6 -1934 Almanya - Po -

lov, Tiyençindeki Sovyet konsolo· • lonya anlaşmasına bağlanan ümit . 
suna yapılan tecavüzü Japcm bü- ler, Alman ekalliyetlerİ bahzinde tn
yük elçiliği nezdinde şiddetle pro· hakkuk etmemiştir. 
testo etmiştir. B. Bogonclov, hafif Polonyadn oturmakta olnn Al -
makineli tüfeklerle ve bombalarla monlar, şikaye•f"en de haıı kalmnmış· 
mücehhez kuvvetli bir Japc:n kıta- lnr ise, bunları hakkısz telakki ede-, 
smm konsoloshnneyc girmiş ve lardır. Almanyada bulunan Alman . 
kamyonlarla mühim miktarda ve· memcktedir. Polonya ile Almanya 
saik alıp götürmüş clduğu.-ıu söy- ar~sında Yahim bir ekalliyetler mese 
!emiştir. lesı vardır. Bu meselenin 1934 an -

Y · H "k,.. 1 • T k .1. I • laşması ahklımınn tevfikan halli za-
enı u ume ın e§ ı ı çın . . . manı gelmiştir. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Assahi ga- Bu iki memleket arasındaki iyi 
zelesine göre, askeri makamatJ Şi- mü~asebetlere lüzumsuz bir engel 
mali Cinin yeni hükumetini teşk\I teşkıl eden b uanlaşmazlık maddesi· 
etmek üzer yakında askeri hare- nin ortndnn kaldmlması icin elzem-
ketlere nihayet vereceklerdir. dir. 

Ayni gazeteye göre, bu maka- -------------

..ıı~J 
(Üst yam 1 iı cıw 

buğday ihracına maddeten i111J<ill 
bulunamaz. 

Bir iki ny evvel Ankarada geçeıı 
oir konuşmayı bugün burada pıe~· 
zuu bahsedişimin sebebi, lutJet'' 
kada bu seneki buğday mahsıJlir 
nün kıtlığına dair gelen haberler 
dir. Aımerikanın mahsulü ile geÇ

1
: 

nen bazı Avrupa memleketler• 
"'··r §İmdiden telaşa düşmüşlerdir. 1 ~ 

kiye piyasasında bile görüleP fı• 
yat yükselmelerine bakılnı;:ı, b&I' 
nun akisleri başlamış gibidir. lr 

mat, yeni hükumetin tam bir muh· 
tariyete sahip olmasını istemekte, [ 
çünkü şimdiki vakaların geçen hü
kumetin tam bir muhtariyete Sil· 

hip olmaması )'Üzünden çıktığı ki\ 
naatinde bulunmaktadır. 

Memleketimizde yeni sene ın• 
sulünün bolluğuna rağmen fiY'~ 
ların bu yükselişi başka su!e~l 
tefsir edilemez. Bu sene :ıı.....
mahsullerimizi iyi fiyatlarla ~ 
tarsak, köylülerimizin yüzü de g f' 
lecekti::-. Çiftçiler Bankaya, do . 
Jet hazinesine olan borçlarını -1S 

_,,., kit ve zamanında ödiyecckcir. ~İ 
• ~ ROMANYA kralı Yugoslavya.ya ki gelecek günler için de kendıl 

gclmi§ Prens Pavlinin !slovanyadaki için bir tasarruf yapacaktır. 

Essahi gazetesi, askeri h~reket· 
lerin ilk safhasının nihayet bul 
duğunu ve Nankin ordusu ~imale 
doğru ilerlemediği takdirde kıln· 
ların bir miidd:t i::tirahate çekilt · 
ceklerini ilave eylemektedir. 

Muharebeler Oluyor 

Şanghay, 2 (A.A.) - Central 
Rews, Çin ajansı bildriyor: 

Dün Pekin - Hankow yolundil 
yeniden muharebeler olmuıtur. 
Japonlar birden şiddetli bir hücu· 
ma geçtikleri için 29 uncu Çin or· 
dusuna mensup hır alay, ric'at et
mek mecburiyetinde kalmıştır. Bu· 
nunla beraber sür'atle sahaya ge
len Çin müfrezeleri müstevlileri 
durdurmağa muvnf fak olmuşlar -
dır. 

Japon tayyareleri üç kere Pao· 
tmg ;ehrinin Üstünden uçarak bir 
çok bcmbalar atmışlar ve 4 vagon 
tahrip etmişlerdi:-. 

f'RANSIZ KANININ DôI<VLME. 
SiNE SEBEP OLAN IIADISE 

Parıs !:! ıA.A.) - Petıt Journal gaze
tesi, T ye:ıç·ıı hadıselcrindcn bahsede. 
rck diyor ki: 

"Fransız kanının dökülmesine sebe
biyet vermi~ olan hadisenin pek ciddi 
olarak nazarı itibarc alınması icap 
eder. Esasen Jap<?n memurları da Ti. 
ycnçin müsa<lemesini bu tarzda. anla
mışlardır. Japon memurları. hemen 
Fransız sefirine I•~ransanm her suretle 
tatmin edileceği hakkında teminat ver. 
mi§lerdir. 

Bu hadiseler kargaşalıkların hüküm 
sürmekte olduğu de-..Telerdc, bilhassa 
hali hazırda Çindc mevcut olan vaziy~ 
te mümasil garip vaziyetlerde daima 
vukun gelen hadiselerdendir. 

Biitiln bunlar, itirazlarla, tamirlerle 
hitama erer. 

Fransa, Japon makamatı nezdinde 
protestoda bulunmuştur. Bu iyi bir ha
rcktettir. Fakat kafi değildir. 

Fl'ansız hükumetinin Uzak Şarktaki· 

yazlık ikametgahına gitmiştir. Bu iyilik vaziyetinin gelecek 't 
1f. AMERİKANIN Asya fılosuna nelerde devamı ise Anadolu btJ i 

mensup gemiler dört gün süren bir zL dayının cinsini ıslah etmek, y•ü 
yaretten sonra dün Vladivostok Iima- istihsali artırmakla beraber ~ 
ıundan ayrılmışlardır. teye de ehe:nmiyet vermek s:ı.YC' 

:f. JıJSKİ ALMAN Hariciye Nazırı sinde kabil olacaktır. 
Hans von Rosemberg, dün vefat ctmiş. ı ASIM US 
tir. 

~ BEYNELMlLEL askeri filolar 
miis;ı.bakasırun nihni tasnifı neticesin
de Çekoslovakya, Fransa ve ltalyayı 
geride bırakarak birinciliği kazanını . 
tır. 

~ DELBOS, birkaç gün istirahnl ede 
ccği iı;:in Hariciye i§lcrine vekaleten 
Ba.şveltil Chnmtemps bakacaktır. 

:;. Cih n terbiye kongre inin ycdincı 
si dün Tokyo üniversitesi konf ran 
salomında toplanın· tır. Kongrede 48 
memleketi temsil eden binden fnzla 
murahhas bulunmaktadır. 

H unınunutwmını hı u lllltt'"'ltıtııı nnn11 '' u n l lf11 ll m 

siyasetinı açıkça turif Ye tayin etmesi 
ica peder. 

Hükfımctimiz, irap cdeP. tahkikatn 
icrasından sonra zaruri olan tamirat 
elde ctmelidır. 

Tokya 2 (A. A.) - Pekinden 
bildirıldiğine göre Japon kıtaatı, bu 
sabah Pekin varuşlarmda kalmış o . 
lan son Çin kıtaatını da çıkarmıstır. 
dır. 

KARARGAHIN TEBLIGI 

T okya 2 ( A. A.) - Tiyençin gar' 
nizonu knrargahı saat 14 tc fe'bliğ 
ediyor: 

Japon kıtaatı bu sabah .Pekinin 
Yorşlarmdan Peiyuanda bulunan ------------
3200 tüfek, 230 mitralyöz müsadere 
etmişlerdir. 

Bundan başka 1 1 havan topu ve 
mühim miktarda mühimat almışlar 
dır. 

ÇIN AJANSININ M HABIRt 
TEVKiF EDJLDI 

Şanghay (A. A.) - Pekinden öğ 
renildiğine göre, yeni mahalli mnkn 
mat, komünistlik suçu ile Çin ajan 
sının muhabirini tevkif etmiştir. 
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Yeni yaptırılan gemilerimizin 
en bü,qük ve en modernleri: 

ltaradeniz hattı tipi 
t···~· gemilerimiz 

hattı i . ı bir Yazı 
t• Yeni Çın Yaptı rnızda, Mersin 

trn t>l~enıinıizd:~lrnak~a olan dört 
~l"- anların hahıs ve hunla· 

~ ·•ıı~d ı neşret . 'k 
rade . a da oku rnıştı . Bu ya-
de p~2 sahiUeriYu~~larımıza, Ka· 

ıı.. ihr re \'e f k mızın ve kısmerı 
1Yac s end · h hit o) 1 nazarı .. berıye atlarını· 

lan t Utıan ır ıh are alınarak te 
r <k ... "' "'-arade . h . . a '-"gız. nız attı tıpı -

liı:> .u. g~lttile 
ıçın eıı }/k Alınan Loidinin l 

lJ sek sınıfı olan: 

'Do~ K 
Sınr +. + 

dı.. •rıa o"" •, <:>Ore · 
·ıı t ınşa olunacakfa r-

"h •aa · . 
1 til' ltıf>a • 
rıJa atırıı k rıyle Karadeniz hatt? 

eli l n ı. a.rştlarn k ·· o Un "ll !:enı .1 a uzere ya.ph-
'i' ~n;1Uatttr .. 1 

Brden 3_ adet sipariş 
İsk a 1~. u gernıler, ayni za
Cek enderi}' ır ekspres ve Pire -
fo .en ltıiik seferlerini yapabile
bit ıle deni enırnel tertibat ve kon
~ 1Yetferin .zciJik \re yük alma ka. 

t, 
1 de ihtiva etmektedir 

ar Ok 
ı· 'f llYucuJar 

\il] assal Pi. ırnızm, neşrettiğimiz 
ıı· t~acakJ anların tetkikinden de 

Ş,1~ I<ar:~: ";çhiJe bu gemiler; 
lr t~deniz· .nız ve gerek Ege ve 

~·l terti~n ıncileri olacak kadar 
lıt. 11lin da.JıiJ?lull1?uşlardır. Bir 'il .. "~. lttüke 

1 te~ıb~tı.nın f er~h. 
't~Ufiin .. rnınelıyetı ıle harıci 
~e ~el'1 l un estetik bakımdan 
~U~aber ~~rak tesbiti ve bunlarld 
lhi:_ \lttı kVazene, denizcilik ve 
~~~ b~ ahiliyetlerinin de en 
~ eıı, der .no_ktaya yükseltilebil . 
4 ~~,JC\i~~· ın§aatı ~akımından 
llıj dıl'ehit· . ır ~eseledır. lftihu
~~de , h ~~ı~ kı: Bu tip gemileri
ta haaaaı~Yukl~~leri~e nazaran -

re}'e \> r;n ·cumlesınde haddi 

Yazan: Mühendis NACi HALiL ARK " 

yeni sipariş edilen 

balarının beheri (10) ton kaldı -
rabilecek kabiliyettedir. Ger~k 
vinçlerin ve gerek demir ırgadı ıle 
halat ırratlarının elektrikle tah· 
rik edilmesi dütünülmektedir ki~ 
bu feklin intihabı; gerek ekonomı 
ve gerek asri teçhizat bakımlanr.
dan en doğru bir hareket olur. 

Kamaraların tanziminde en son 
yenilikler ve memleketimizin şe. 
raiti tabiiyesi bilhassa nazarı iti
bara alınnuı ve bütün kaımara~ar 
alabandalarda ve doğrudan dog -
ruya ziya ve hava alan bir t~rz~a 

milerdc bilhassa muvaf fokıyetle 
tatbik oluıımu~tur. Mevki sınıf - -------------
!ardaki esas kademhaneler bütün Gilmrük Muhafaza Genel Komutanlıg" 1 
güvertelerde üstüste tertip edile -
rek bunların cümlesinin pencere - Satınalma koınisyonundao: 
ler~ anagüvertedeıı filika giiver - 1 Gümrük muhaf az:ı. ör$üdündeki hayvanat için 92 tane valcnscnin 7 /8~ 
t~sıne kadar imtidat eden geniı 937 cumartesi g~nü saat 11,5 da pazarlığı yapılacaktır. 
bı~ ~ava kanalına iştirak ettiril - 2 ~ Ta.sınlanan tutarı "1150,, liradır. 
mıştır. Bütün kademhane ve la - 3 - Şartname ve evsaf komisyondadır görülebilir. 
v~?o boruları keza bu kanal da - 4 - İsteklilerin ilk teminat olarak "87,, liralık vezne makbuzu veya ban'Ka 
hılıne toplanarak buradan bor - mektupları ve kanuni vcsikalarile birlikte 0 gün Galata.da eski ltlıalat ciim· 
dala~. sevkolunduğundan gerek riiğü binasındaki Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. (4702) ~ 
~cdıdıh~a~~~n~rekh~~---------------------------

knn,. ~u~yene ve tamir meseleled Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
çok ıyı hır surette hallolunmuf- Satıoalma K • d 
tur. omısyonun an : 

Bu gemilerin en mühiırn yenilik 1 - Bir ,(çifti) 26) h'llrU~ kıymetlenen 112516 çift tire çorap kapalı 7.arf 
ve hususiyetlerinden biri de, ayııi usulünden pazarlığa tahvilcn 19 /8~937 pel"§embe günü saat onda sabn alına· 
ve hatta daha büyük gemilerde bi- caktır. 
le pek nadir tesadüf olunan baş- 2 - Buna ait şartname 146 kuru.s karşılığında komisyondan her vakit 
tan kıça güverte altı irtibatmı te. alına.bilir. 
min eden pasaj ve su ıgeçmez ka- 3 - Pv.arlığına. karışmak istiyenlerin (2194) lira (6) kuru§luk temina.t 
pılardır. Anagüverte altına İsa- mektubu veyahut banka mektubu He belli gün ve saatinde komisyona baş 
bet eden bilcümle güverte yolcu- vurmaları. (2451) (4843) 
suna mahsus tavlun ambarlan hu 
sayede biribirlerine bağlanmış ol
duklarından yolcunun ba§lan kı- Dahiliye Vekaletinden 
ça geçebilmesi için üst güvertele- 1 - Vekaletçe alınacak (420) teneke benzin açık eksiltmeye konulmuş 
re çıkmasına ve dolambaçlı yollar t ur. ~ arı rruştır ! 

e- ta~ ta.den. h 
t~ İtihari 1~ attı tipi gemilerimi-z 
l;~Cca.r eşy Y e Yolcu ve mütenevvi 
I~ e en ınu:51• "e .dökme yük nak
ti~llttur ~ıt hır t~rzda tertip 0 . 

Uc 1~ lllüh· u gemılerde görere -

tertip edilmiılerdir. B~ gemıle~ı~ 
en mühim huıuıiyetlerınden bırı 
de yemek salonların ve mutfa -
ğın tanzim tarzındadır. Büyük ve 
asri her türlü tertibatı ihtiva eden 
mutfağın üzerinde sırasiyle mÜ§ -
terek ikinci ve ikinci ekonomik 
mevki yemek salonu, bunun üze -
rinde lüks ve birinci me'Vki yemek 
salonu ve bu salonun üzerinde de 
büyük kış bahçesi ve dans salonu 
tertip edilerek bu .salonların cüm
lesi hususi tertibatlı asansörler va
sıtasiyle mutfağa raptedilmişler -
dir. Mutfağın havası, pusla gü -
vertesine kadar yükselen büyük 
ve sun'i cereyan tertibatınr da 
haiz bulunan iki adet baca vasıta
siyle tahliye edilmekte ve bu sa
yede mutfak ıerin tutulduğu gibi 
asansör kanallarının üst nihayet
leri de bu bacalara ittirak ettiril
diklerinden yemek salonlarına na
hot kokulann gelmesine kat'iyyen 
imkin kalmamıştır. Mutfağa hu
susi manikalar vaııtaıiyle güver
teden temiz hava ıevkolunmakta· 
dır. Bütün bu tertibat vasıtasiyle 
geminin yemek servisi en krsa v~ 
en muntazam ve temiz bir tarzdcı 
yapılabilecektir. 

dan geçmesine lüzum kalmaımış-
tır. Bilhassa kış sı:ferlerinde bu 
nokta mühim bir sıhhat ve fırlt· 
nalı havalarda da bir emniyet me
selesi teşkil eder. 

2 - Eksiltme 4 Ağustos 937 Çarşamba. günü sat 15,30 da Vekalet binası 
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d~~ltıtıar ~nı Yeniliklerden biri de 
d\i 1 biiy·~ 1 ambarın dip kısmın
<la. I'. ll\l d soğuk hava depo•u· 
cek keaiJzn ~Poda 800 ili 1000 ka-
h.~ı Ve ·hu 1

! koyun naklolunabile
~ 1tat}i 

1 
•ayede müşkül ve me-

,,...... o an 1 h 
)'·kttel\ ).. can ı ayvan nakline 

içinde toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacakbr. 
3 - Muhammen bedel (1332) lira (45) kuruştur. 
4. - Muva.kat teminat (99) lira (93) kuruştur. ._ . 
5 - Şartnameyi görmeli ve almak istiycnlcr Vekalet Levazım bürosun~ 

müracaat ederler. Şartname için para alınmn.z. 
6-İstekliler 4 ağustos 937 çarşamb:ı. günü munyyeıı saatta teminatların 

hamilen komisyona müracaat etmeleri. (2167) (4341) 

Istanbul P. T. T. VJJAyet MUdUrJüğttnden: 

Keza üst güverte dahi t;eniş a
labanda pasajlan vasıtaşiyle baş
tan kıça kadar devamlı bir güver
te haline getirilmiştir ki, geminin 
seyir ve idaresi bakımından çok 
kıymetli bir tertip tarzıdır. 

Geminin her sınıf yolcusuna, ni- İdare bencliye ihtiyacı için nümunesiveçhile 105000 adet dahili etiket tahtası 

~ ihti;ıuın kalmıyacaktır. Bu
tılkliya.tınaçJar karşı:nnda hayvan 
ia il.dllta ~.da temin etmek üzere 
y~e .te.hsiı g~Vertesi baştan başa bu 
~ •&abet : unrnuştur. Bu güverte· 
cıı hat ka den ambarların derin 
lal' llıahaıı:o~t.aları vasıtasiyle yol-
l 1 t<\ın tı ıle olan hava temaı
ecdı'd· ~en k ·1· 'A b•A k\i ı h esı ıp sun ı ve ta ıı 

~ij tıdall Ya~a tesisatı tertip olundu· 
~a.f den t oh cunun koku ve seda yü 
ı...·ıllıa.nıt a atsız olmasına imkan 

Kamara koridorlarının, antrele · 
rin, büfelerin ve bilhassa salon· 
Jarın tertip tarzları ve eb'atlandı
rılması büyük etüdlerin mahıulü~ 
dür; bu tarzdaki terfibin net~cesı 
olara~ bütün bu tesisat ve tertıba.t, 
yolculara a11ari on bin tonluk .b~r 
gemide bulunuluyormuş hissını 

zamatın talep ettiğinden çok da- ile 20000 tane büyük boy tahta kapsuliin alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
ha fazla muhafazalı ve açık güve-.· Eksiltme 9 - 8 -' 1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14,30 da Büyük Pos 
teler tertip edilmiş ve yazın yol- tane binası birinci katta 1stıı.nbul P. T. T. vilayet müdürlüğünde mütc§ckil a.
cuların açık hava ve serinHğe o- lım satım komisyonunda yapılacaktır. Etiketlerin muhammen bedeli 525 lira 
lan ihtiyacı bilhassa nazarı itibara kapsüllerin 100 liradır. Hepsinin muvakkat teminatı 46 lira 88 kuruştur; ıs.. 
alınmıştır. teklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere 

Bu gemilerde 8 i çift yataklı eksiltme giin ve saatinden evvel rnezk iır müdürlük idari kalemine müracaat.. 
lüks kamaralar7 7 si tek yataklı 1arı. (4559). 
kamaralar ve 48 i çift yataklı ka-
maralar dahilinde olmak üzere 63 ~~~~~~~~~-~~~~~--~~-~~~~~~~~ 

birinci mevki sabit yatak; 2 si tek üzere Eregli Lave kömüriyla sar
yataklr, 4 dü iki yataklı ve 40 İ fiyat, beher iş'ari beygir başım\ 
dört yataklı kamaralar dahilinde takriben (500) gramdan ibarettir. 
46 ikinci mevki sabit yatak ve 12 Makinelerdeki sair hususat 23 ijn
si dört yataklı ve 18 :İ 6 far yatak- cü sayımızda bahsettiğimiz Mer
h kamaralar dahilinde 30 ikinci sin hattı tipi gemilerimizin aynı. 
ekonomik mevki yatak mevcuttur d" 

SEZEN 
·•ıı Itır C h 
l'a. l"~ tahı· · . anlı hayvan ~ -
ll\" IJOtd~ 1Yesı doğrudan dognı -

1
tl o)l.ln kupakları vasrtasiylc te -
l.ı ...... ., llluşıur. 

Q :•l,,.ttı • 
~~iye ~Y.etle bütün yolcularm 
,1el>kiJe:.ırıı ve çıkış vaziyet v 

'1> 'ile~ serbeıt ve rahattır. Yü& 
ll therntll': keyfiyetine de b?lhaı· 
1 \ott,_.al •Yet verilmiştir. 2 ve 3 
ı' hu'}'~kaınharlarda tertip edi ~ 
y~ Vaa1t .boro1a lumbar kapak • 
~ •cab1 bsı~(e güverte yolcusu ve 
~ 0t' b~lınde hayvan, araba ve 
ı 'llad: ıl, vinç iıtimaline lüzum 
il.darı rı doğrudan doğruya rıh-

d Gemi a.~hara alınabilir. 
lt h lltrı d .. 

bı,ı~ Qehe ort ambar ağzı var-
~e ... ,~~ \t r .~har ağzına ikiger 
b\;· Aı.)tıe ıkıter vinç kumanda c· 
lfillİ ~lllca Yalnız 2 nuımaralı am
~I' ı~ a.~ ilnda eden bir de (30) 

' •1ti n rr Yük dikmesi mevcut -
lltnarah ambarın bum -

verecektir. 
Geminin bütün kaıqar~ları; bil· 

hassa lüks ve birinci mevki kan@·· 
raları fevkaladedir. 

ikinci ve ikinci mevki ekono -
mik kamara ve salon tefkilitı ~~ ~ 
minin ba,Iı başına bütün bir gu -
vertesini i,gal eden ve mutav••

1
srt 

"h . '!'-e:nnıe en 
Yolcunun ı tıyacına m~ . 

d tıp e-cevap verecek bir tarz a ter 
dilmi•tir. Bu kamaralar eldeb~~v-

,. . · · ırın-
cut en büyük gemilerunızın fe-
ci kamara teşkiliiından daha 
rah ve mrdern olacaktır. 

Sıhhi teaiaat mükeınınel vrte .babotlı-
hı . · te ı 

dur. Yangın ve ta ısıye I b"'l 
mükemmeldir. Seyir cih,.z arı, tu 

. "b tı en son e-me ve emnıyet tertı a . . .. . e tşnzım o-
rakkıyata gore tertıp v 
lunmuttur. 

E 
. d .. k··ıa• .. 111aruz kan ı.ıya e mu§ u 1"' • • e 

l · taksımı v 
iman kademhane e~tn l b. tarz 
en aıhhi ve tamirler• ko •

1 
Y • blT 

• I 1 eıe e.n u ae-da ınta o unma arı ·nı 

TERZiHANESi 
Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

ır. 

ki, mevcut umum kamaraların sa- Kazan tesisatı: 
bit yatak adedi hu suretle 139 a 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

baliğ olur .. Birinci kamar:ılar da
hilinde birer de yedek yatak mev
cut olduğu cihetle kalabalık se
ferlerde birinci- mevki yatak ade· 
di (170) e kadar çıkarılabilir. 

Makine tesisatı: 
Gemiler çift uakurludur. Ana

makineler mütenavip hareketli ve 
üç inbisatlı olup bunlara bire:
(Bauer - Wach) ekzost türbini de 
ilave edilmiştir. 'fürbinJerle bc
r~ber beher makine grupunun iş' -
arı beygir kuvveti (2500) ve u
mum beygir kuvveti ( 5000) den 
ve azami devir adedi de dakikada 
116 dan ibarettir. Yardımcı ma
kinelerin sarfiyatı da dahil olmak 

Gemilerin beherine, her biri tak 
riben (1500) iş'ari beygir kuvvetı 
istihsaline kafi buhar temin eden 
dört adet (Prudhon - Capus) Prü
don - Kapü sistemi müttehit su ve 
alev borulu kazan vazedileccktir. 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postahane kar~ınd4 

ilkbahar selleri 
Kazan ve kazan tazyikleri hakkın T" f s urgenye - anıizade S. 
daki sair huıı:sat keza Mersin hat- Bu güzel romanı mutlaka okuyunuz 
tı tiplerinin aynidir.. V AiaT Kitabevi _ 75 kuruş 

Karadeniz hattı tipi gemileri - 1-.-- ~ 
mizin birincisi 938 senesi vasa - P--~-·G-·o·r-i·o-·B-a.-b..ia_.;..;-..;;; 
tından sonra, ikincisi 938 nihaye -
tine doğru ve üçüncüsü de 939 se _ H. Balzak - H. Rifat 
nesi başlangıcında bu gemileri in- Sayfiyeye gitmezden evvel mutla-
şa edecek olan (Neptunweı-ft) in ka bir tane tedarik edin. Büyük 
bulunduğu (Rostock) seh;·inde te- roman 
sellüm olunacaktl1". - N. H. ARK VAKIT Kitabevi. 100 kuru§ 

"D • -----------·-.;........; enız mecmuasından" 



•• SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlere talebe 
gönderilecektir 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtiau tubelerinde yetİftİ 
rilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi memleket· 
lerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, atalıda yazıh ,artları haiz 
olmaları llzımdır. 

Umumi şartlar: 
1 -Türk olmak, 
2 - Tamüaaıhha olmak, . 

3 - 18 yqmdan aıaiı ve 25 yaımdan yulCan olmamali, 
4 - Liselerin fen kwnmdan mezun olmut bulunmak, 

Hususi şarilar: 

1- 1933. 1937 seneleri arasında lilelerin fen löammden mezun 
olmut bulunmak, riyaziye, fizik, kimya clenlerile yabana dilden iyi 
derecede not ahmt olmak, 

2- Tahsile gitmeğe ve avdette banka hizmetinde çahpnaia ma 
ni resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 10 ağustos 1937 tarihine kadar apğıdaki ve 
saiki (M. E.) rumuzile Ankarada Sümer BaQk umumi.müdürlüğüne 
ve la~ul Sümer Bank latanbul ıubesine göndermeleri lizmıdır. 

t - Hal tercümesi, 

2 - Mektep şahacletnamesi ve imtihan notları cetveli, 

3 - Resmi bir hutahaneden almmıı ve yukarda yazılı 
ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuı bir sıhhat raporu. 

-: - 4adet fotoğraf, 

5 - Tas tikli hüsnühal varakası, 

.ıdıhat 

Bu vesikalar makine ile yazılmıı üçer nusha olarak 
cektir. imtihan tarihi aynca ilin edilecektir • 

gönderile-

·. Devlet Demırgolları ve Limanları işlrtme 
, Um11m idaresi ilanları ... 

Ankara istasyonundaki demir markiz, pero 
ve bağaJ tDnell inşaatı ekslltmesl 

~nkara istasyonundaki demir m-tr kiz, peron ve bağaj tür.eli intaatı kapalı 
tarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Bu İJlerin mL1haınmen keJif be deli ceman 317. 7 40, 7 5 liradır. 
2 - İstekliler bu iıe aid fenni tart name, proje ve sair eksiltme evrakını 

Devlet Demiryollarmm Ankara, Haydarpaıa, Sirkeci ve İzmir iJletme müdürlü:C
!eri veznelerinden 15,S~ lira be:lel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 15 - 9 - 1937 tarihinde çarıamba günü aaat 15 de Ankara.fa 
Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü binasında toplanacak olan mer. 
• •z b:rinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aıağıda yazılı teminat ve veaai. 
gün saat 14 Je kadar komisyon reisliğine tevdi etmit olmaları lazımdır. 
- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 16460 liralık mu. 

t·akkat teminat. 

b) - Bu kanunun tayin ettiği ve ıartnamede yazılı vesikcıla~. 

c) - Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 
5 - Teklif mektJpları ihale günU saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 
iadeli teahhiltlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmit bulunması 
lazımdır. 

6 - Bu itler hakkında fazla tafsiHt almak isteyenlerin Devlet Demiryollan 
Yol Dairesine müracaatları. (2375) (4733) 

iLAN -
Ankara.da Yeni Yalova otelinde ika.. 

met eden Kırkağaçlı hakim Mehmet 
oğlu olduğunu söyliyen Halis Özlü so-
ya gösterdiği adresine 13 temmuz 937 1 - Şartname, keıifname ve pli!llan mucibince Erzuruıııd' 
tarihinde Ankara postahanesi vasıta. (58814.47) lira muhammen bedelli Ba,müdürlük binası inpatı 1, 
sile gönderdiğim taahhütlU mektupta lıkla eksiltmeye konulmuıtur. 

1 
;j 

aramızda yapılan 16 temmuz 936 tarih II - Pazarlık, 9 • VIII • 1937 tarihine rastlıyan pazartesi ıilO il 
li maden mukavelenamesi mucibince lstanbulda Kabataıta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdürlil 
madenlerin hükflmetçe olan muamela- da alım komisyonunda yapılacaktır. 
tının intacı ve işletilmeleri kabil bir ili - Şartname ve sair evrak 300 kurut mukabilinde inhisarlat 
şekle ifrağı mül&.haza. edilmiş iken a.ra. besinden alınabilir. 
dan hayli müddet geçtiği halde bu hu- iV - Muvakkat teminat (4190.75) liradır. ~ 

susta bir gfına işarını almadığımdan V - Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiı müteahhitlik vesi 
ve sonsuz bir zamana kadar beklemek bulurunalan ve mimar ve mühendis değil Jerse bu sınıftan bir meslek • 
doğru olamayacağından bahisle şimdi. tirakini temin etmiı olmalan lizundır. (4808) 
ye kadar geçmiş mesaisl varsa neticeyi 
bir haftaya kadar lstanbulda Taksim .;.__------------------------

lstanbul Defterdarlığından: 
• 

BüyUkçar§ıda : Kayserili oğlu sokağında. kain eski 33-35 sa-
yılı dilkk&nın tamamı 

Büyükçarşıda : Karamanlı oğlu sokağında kain 1 sayılı ki.gir 
dükkinm tamamı. 

Topçular caddesinde Asri apartımanda 
5 numaralı adresime bildirmesini yaz· 
mıştım. Gösterdiği adreste bulunama.. 
dığından mektubum geri gelmiş ve şim 
diki adresi meçhulüm bulunmuş oldu
ğundan keyfiyeti gazete ile ilin eder 
ve gösterdiğim adrese nihayet bir haf. 
ta içinde neticeyi bildirmesini ve aksi Kilçl!kpaza.r : Süleymaniye cadde sinde Dökmeciler soka. 

ğmda ki.in eaki ve yeni 91 sayılı dükkanın ta· takdirde mukaveleden vazgeçmiş sa.ya
cağmıı beyan ederim. 

Nehri Okan 

ZAYİ - İstanbul Ticaret mektebin. 
den 1934 senesinde aldığım tasdikna
meyi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur. (V. P. 22758) 

1101 &dri 

ZA Yt - 1330 numaralı araba plaka.. 
sını zayi ettim yeniBini alacağımdan 

hükmü yoktur. (V. P. 22757) 
Kadıköy KaıM dağı caddesinde Ta§ 

köpr'J, N. 5 de Arpacı Halil oğllu Meh
met. 

Beyoğlunda 

Büyük çarşı 

Bakırköy 

Büyük çarşıda 

Yeşilköy 

Ak sarayda 

mamı. 

: Taksim.de Kazancı mahallesinin saat soka. 
ğmda eski 1 yeni 3 sayılı muhterik hanenin 

ankazile beraber 171 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

: Keseciler sokağındaeski ve yeni 46 sa.yılı ka· 
gir dükki.nın tamamı. 

: Cevizlik mahallesin de yeni yol sokağında 

eski 135 yeni 7 sa.yılı evin 2 / 60 payı. 
: Uncu oğlu sokağında eski ve yeni 32 sayılı 

dükktnın tamamı. 

: Um.raniye mahalle sinde üçüncü sokakta 20 
sayılı evin 9 / 20 payı. 

: Eski Katip kasım yeni yalı mahallesinin 
kumsal sokağında es ki 82 yeni 229 sayılı evin 
tamamı. . 

SATILIK ARSALAR Beyoğlu : Kazancı mahallesinin Tata.rağası sokağında k8.. 
Maltepe istasyonuna bet dakika me- in eski 12 yeni 10, 18, 14, 20 sayılı ve 916,77 

safede KuruçC§melde içinde tatlı kuyu metre murabbaı mUnhedim apartırn:ı.n ve dükkan 
suyunu havi iki buçuk dönüm arazi sa. arsasının tamamı. 

tılıktır. Tafsilit için Kadık'' i" - Yel. Yukarda yazılı mallar 20/ 8/ 937 cuma günü saat 14 de satıl 
değirmeni Kahve sokağında 13 .ıumı- bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvillES'i kabul oıunut· 
ralı haneye müracaat, rin % 7,5 pey akçelerini muayyen vakitten evvel yatırarak yevmi 

§ Büyük Çamlıcada MiJlet bahçe,; Defterdarlık Milli Einli.k müdürlüğünde müteşekkil satış komi8yonuDI 
karıısında tramvay yolu üzerinde dört caatlan. (F) (4823) 

buçuk dönüm arazi satılıktır. Tafsilat --------------------------..;.: 
almak için (Kadıköy - Yeldeğinneni lstanbul P. T. T. VIU\yet MOdDrlUğOo 
Kahve sokağında 13 numaralı haneye l-l/Ağu.stosj937 tarihinde meriyet mevkiine giren 3222 • . 
müracaat. kanununun muvakkat maddesi, mucibince bu kanunun meriyete gi 

1 Küçük Çamlıcada Çilehane civ~- mevcut bilfunum telsiz tesisatı ve cihazları 18.hipleri bir &y içinde 
nnda merhum Serasker Rıza Pap ara- e.lmağa mecburdur. 

zisi~e muttası~ i~inde ta~lı su kuyusunu 2- Umumi telsiz telefon neşriyatını alm.ağa mahsus alıcı tesisat 1'~ 
havı doku% dönum arazı satılıktır. T~f- sahiplerinin ruhsatname almak için en yakın P. T. T. merkezine ın~ 
sillt almak için (Kadıköy - Yeldeğır. rek senelik ücreti tediye etmeleri lizmı ve kifidir. Bu kanunun ınerir. 
meni kahve sokağında 13 numaralı ha diği tarihten evvel alınmış olup 937 mal\ senesine cari olan Ucretıer 
neye müracaat. sene için alınacak Ucretten mahsup ediilr. 

3- Bu kanun hükUmlerine göre esan ruhsat verilmesi caiz .--- K U R UN ---.ı kimselerden verici veya hem verici ve hem alıcı telsiztesisatı vücuda 
hakkında bir seneden Uç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Ve 

A.yWr 
S aylak 

• •Jlık 
Yıllık 

ABONE TARiFESi 

900 

Memleket 
dlflllda 

lM llflo 
'-'5 KJ'fo 
UOKJ'I. 

1600 KJ'I. 

TarUealnden Balkan btrlltl için ayda otm 
kunl!I dllfWUr. Posta blrUtsne gfrmlyeD 

yerlere ayda yetmlf bqer kUJ'Uf 
za.mmedlllr. 

ftrldymla ber posta merkednde 
KURUN• abone JIW)ır. 

zabıt ve müsadere edilir. J'.. 
Ruhsat al&msı caiz olan kimeeJer tarafından ruhsat alınmakSJSll1 ;'I 

veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilirse bir ayda.ı?. altı ıJP"'• 
dar hapis veya yilz liradan bin liraya kadar ağır. para c~zası hü~~~tıd' 'J 

Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cihazı vucuda ge~~ 
kulananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası b aıfl ıl. 
nur. Seferberliğe hazırlık veya aeferberlik 7.8.IIlanmda veyahut hazarda~ 
re ınıntakala.rile her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci fıkrada~~ 
ili İ.§liyenler hakkında beş seneden on seneye kadar ağır ha.pis veya ~ 

•rada yazılı fili işliyenler hakkında bir seneden üç seneye kadar ağır adJS';J 
ilçU.ncu fıkrada yazılı füli işliyenler hakkında ile bir aydan altı ayak ',/ 
ceası verilir. ( 4809) =--"" 

Nafia Vekaletinden : _, 
Muhammen bedeli 5207 lira 60 kuruş olan 166 takım ustunç takımı ile 1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayeti Nazilli kazası civa.rıııdJ 

8 kalem tıbbi alet 16 / 8 / 937 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşa.da gar 

1 
Göz Hekimi sunlu sulama kanalı hafriyat ve ama! i~i.tı. ' 

binası dahilindeki satmalma komisyonu tarafından kapalı zarfla satın alma- Keşif bedeli: (127,841) lira (69) kuruştur. gf)Pt 
caktır. Bu işe girmek istiyenlerin 390 lira 57 kuruşluk muvakkat teminat ve Dr. Şükrll Ertan 2 - Eksiltme: 18 ı ağustos / 1937 tarihine rastlayan ça.rşanıba , 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte resmi gazetenin 7 I 5 I 937 gün ve Cafalotlu Nuruoemaniye cad. No. 3C at 15 de Nafia Vekileti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme ko~ 
3297 veya 1 / 7 / 937 gün 3645 NO. lı nushalannda intişar etmiş olan tali- (CafıJoflu Ecunesi yanında) smda kapalı zarf usulile yapılacaktır. . .3A ~ 
matname dairesinde alınan vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 1 Telefon. 22566 3 - İstekliler - Eksiltme p.rtııa meai, Mukavele projesi, B&~-11"' 
Haydarpa.şada komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler im•••••••-••••• leri genel şartnamesi, fenni p.rtname Ye projeyi (6) lira (40) kurul ~ 
komisyondan parasız olarak dağıtıl maktadır. (4647). mukabilinde Sular Umum MüdUrlUğtııı den verilirler. ~ 

KLRIJ!V doktoru 4 - Eksiltmeye girebilmek için ürteklilerin (7642) lira (9) ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. Üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 1937 günü ıkşamma kadar biletini de-

iiftirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur."' 
"'· 

NacaelUn Ataaagu 1 teminat vermesi ve (50) bin liralık Nafıa su işlerini taalıhüd ediP. JXl ld~ 
Her ciln 15,30 dan 20 ye kadıı yetle bitirdiğine ve bu kabil illerini b qarmakta fenni kabiliyeti o ~ 

UleJide Tayyare ıpartımanlannda daire dair Nafia Vek&letinden al1DD11§ mtlte ahhidlik vesikası ibraz etıne.si liıle 1"' 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder. lerin teklif mektuplarmı ikinci madde de yazılı saatten bir saat ~ dJt 'fil 
Cumartesi gilnleri ı 4 den 20 ye kadar da.r Sular Umum MüdürlUjilne makbuz mukabilinde vermeleri ıA.zllll • 
muayene parasızdır. tada olan gecikmeler ka.bul edilmez. (2104) (4641)' ~ 

Dr. Hafız Cemal 
LOIOLUI mlll 

Dahiliye Miitelaaum 
Pazardan bllfka sUnlerde OlledeD eonra 

u.at <2.15 tan e ya> kadar ı.tanbuıcıa Dln:ı 
yolunda (10t) numaralı buu.I lıablnealnde 
butalanm kabul eder. S&Jı, cumartul g11D 
ıert ab&b ''1.5--ır• aauert baklld tukal'aJ'8 
mahnatur. Kuayeııeb&De " n t.eJetoa: 
223M. Kıflık telefon: 210«. 

sahibi: Asım Ua 
Neıriyat Direktörü: R. A. Sevencil 

Emniyet Uıhum Müdürlüğünde~ 
1 - Elde mevcut örneği ve prtna meainde yaılı vasıflan dairetinde ~ 

memurlan için azı 12900 çofu 13500 ~etre ggiri renkte kuma§ kapalı 
4 - 8 - 937 Çarpmba c<lnU saat 15 de aaun alınacaktır. ,ıc~ 

2 - Beher metrosuna 4 lira 50 ku ruı kıymet biçilen bu kumaflarl d;d' 
nameyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Emniyet Umum :MU 
aatınalma Komisyonuna müracaattan. A 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruıluk temin•t ~ 
veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplannı ve 2490 aa~ t 14 
2 inci ve 3 üncil maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gürıli .., 
kadar Komiayona teslim etmiı bulunmalan. ~210J), · 


