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Sayısı heryerde 

ts"r ANBın.. _ Ankara Caddeel 
Posta kutusu= 46 (lataNlntl) ••• • •• 

Telgraf adresi: Kunın • T!tant:nıl 
TPIPf 21413 (Yazı) 24J70 (1da1'e) 

100 
PARA 

• 

lzmirdeki 
müthiş infilak 
En son alınan neticel~re göre 

Clenıer 13 kişidir 
S ağır yaralı var 

Ateş söndürüldü 
Zarar 60 bin liradıı 

İzmir, 3 (Huıusi) -Evvelki ge
ce ıaat 20,30 da olan Bornova -
Bayraklı arasındaki benzin depo
su infiliki çok müthiıtir. Alet an
cak buıün öğleyin ıöndürüteb !
mittir. Depoda kömür haline gel
mit cesetlere tesadüf edilmekte
dir. 

2 si hastahanede olmak üzere, 13 
tür. Ağır yaralı bet kiti halyl\n 
ve memleket hutahanelerindedır • 
Bunların da hayalı tehlikededir. 
Diğer hafif yaralılar var<iır. 

Yananların çoğu tatilden istifa· 
de ederek ameblik eden mektep· 
li çocuklardı. 

Pa devıetıerl ken-
Ölenlerin adedi, 11 i depoda, (Sonu Sa. 7 Sıi. 1) 

Dfln takviyeli bir takımla oynadığı maçte ~· . · .. ni topluyorlar mı? 
~-Jı"'i de büyük bir de-ı de yine avam liamaruında lıpan
e~l!! hatlamıthr. Bu ya meıeJeıi mevzuu bahıol.~uttu. 
,l'tı~/· İspanya meseleıi Çorçil ve Loyd Corc Cebeluttz.rık 

.. ;r~;••ıı-..fiii., ~'NA pa devletleri ara- boiazının civanna General Fran-
- .... -=--.ı anberi cıevam eden ASIM US 

• - blrtij~ ~~itmeyi durclur•r•k ~ _ (Solm &ı.. 7 8J,i. J) 

Japmıya karşısında rakibi ile l>irZeşen 
Çanq Kay ~ek 

Galatasaray Admira 
ile 0-0 berabere kaldı 

t/; ı M d ır te~lili:eye kartı el ----""---------
~' e~f b. ~etırmek gayretiy

~· ftf•tu,itcf 1 
e ı_Jır. 

Şano hay ..3 ( A. A.) - Royter 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: Sarı Kırmızılılar fevkalade oynadılar 

t~J~.e,yda. . f.ll lcı ispanya hidiıel.:!
' ~~e .. Jl:Fçılctığc ~ündenberi İıı· 
)' nuıutdrd r~nsa hır tek ağızdan ı' 

~·f.•n~iill u: ~r.tnsa Sovyet R••s 
' •ı ... F. efılıı olduğu için bu ln-

lh. ranıı ı c ~,.et .Rui z ar. afmaıı tabiatile 
be\>eai İçe • ~ayı aa anlatma çer· 
t ~ki •on hsıne alıyor gibiydi. Hal 
,?ı>lanan dfta içinde Londracla 
'~l toplant~ eınj müdahale komit·.· 
t 

1 eden lı arında lngiltereyi tem
r~llıail ed ord Plymouth, İtalyayı 
1 ~ekild·en Grandi kar,ısında ge· 
it l l, 

İrı .a Yan d 
d' tıltere . elegeainin teklifleri, ?or di Yı taınamiyle tatmin e
; clıitnı Y~rek kendi teklifini ge-i 
dl llıeaeİo~l7di. Bu suretle lspan
tı ll' llıuh esı üzerinde •İmdiye ka-

Suriyeliler Hatayda bir .ııÜs· 
lüman partisi te§kiJ etmi§ler .. 
Suriyeliler bir Arap partisi ya
hut bir esaret partisi te§kil ede
bilirler, Arab partisi demek Ha 
tay anayasasının 14 - 40 me· 
busuna kar§J ancak 2 mebus ver 
diği bir azlığın bütün Hataylı -
lara tahakküm etmesine çalışan 
bir parti demektir. 

Esaret partisi demek Hata . 
yın istiklalini ret ederek dahili 
işlerinde de Suriyeye bağlanma· 
sını isteyen. parti demektir .. 

c 

Tiyençindeki Sovyet general konso· 
losluğu binasına otomatik tüfeklerle 
ve el kumbaraları ile müsellah eşhas 
tarafından taarruz edilmi§tir. 

Mütearrızlara Japon devriyeleri 
tarafından ilişilmemcsi, taarruzun 
Japon memurlarının muvafakati ile 
yapılmı§ olduğu zannını tevlit etmek 
teclir. 

JAPONLAR BEYAZ RUSLARI 
TANIMIYOR 

Tokyo 3 <A. A) - Hariciye ne
zareti Tiyençindeki Sovyet konsolos 

(Sonu Sa. 6 SU. ~) 

Japon mektep gemi
leri bu sabah geliyor 

Dün7di. G<ılatlJ80ray - Admira nuzçmda hcycocrnlı bir an •• 

(l' a.:ısı 4 iincii ""> ıf anıızda) ' 
d 'r tllgi~'~ına v'lziyetinde bulı:: 
le eıeler;z.er,_ . Fransız ve .Sovye' 
l:Ql\Il'a.nı nın ıtıra2larına rağ~e:-

1• töru~d ~.e Aln1anlar ile anla!· 
~u h~ u. 

Gece Tarabgada altmış kişilik 
bir ziya/ et verilecek 

/ktısadi bir anket 

Istanbulda daimi bir 
sergi nerede kurulmalı? 

adised ı:.· k .. • en ır aç gun evve 

... ''ıııuııı 11 l 11rıııııııı1 J ,., 11 ıı111ıııı11 111111 ıııııı1110ıııııııııııııı• ı 

J~ZHEP~ 
l ~qalar1 j 
f .~~ ~hi tefi ikamız İ 
J f;canıısafhala- ~ 
i ,.,,,da b. . = 
~ n 11 ıne ~ 
i 11· : 
~ ~, '"Ilı ek üzeı e i . ~a = 
l '-"b nh tarihini ba•- ~ :: a, -
)Ş , rne,~uJ eden l 
)s?!Jh Bedrettin( 
1 l1>zavi kimdir?( 
~ la~~I J 
l ""na. tefrJkamızda, ~ 
f '•be rnacera'ara ; 

btatQ"P olan feyhln i 
blta eıı:•Yatını bUyUk j 
~ 8 Yla okuyunuz i 
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. -~·p~ ~~· .... ·------· 

Bııgiln 1iman;;;;,1za gclcock olan 

t · · dekı' iki Ja-vate ve Yakumo ısmın 
pon mektep gemisi bu sabah limanı-
mıza geleceklerd'r. .. 

Gemiler sekiz buçukta Bakırkoy a-
çıklarında irtibat zabiti ile Japon se
fareti mensupları tarafından karşıla
nacaklardır. Gemiler şehiri top atarak 

Selimiyf:'den !'lclamhyacaklar: lıuna 

mukabele edilecektir. 
Vis Amiral gemiler limanda demir-

ledikten sonra çıkacak, Dolmaba?çe 
sarayına giderek defteri mahsusu ım
za layacak onda vilayette vali vekilini 
ziyaret edecektir. Amiral ve kuman
danlar latanbul kuıJl&lldalll• Harp a-

İstanbul Türkiye-! saray lisesinin "daimi sergi" bınası 
ninen bUyilk, en gü- için muvafık olmadığım. b nanın dar 
zel ve en çok seyyah/ ve yerin elverişli bulunmadığını sciyle
çeken tarihi bri mişlcrdir. 

§Chri olmasına rağ
men henüz beynel
milel bir sergiden 
mahrum bulunmak-

kademisi kumandanını ziyaret edecek- tadır. 
!erdir. Yerli mallar ser-

Amiral ve kumandanlar saat on bir- gisi 9 uncu defa a-
de Taksim abidesine çelenk koyacak- Serginin Çırağan çılırken bu ihtiyaç 
!ardır. sarayında kurul- bir defa daha mcv-

Gece Tarabyada Tokatliyan atelin- masını teklif eden zuubahis olmuş. 1s-
de vali tarafından 60 kişilik bir ziya- B. Dani§. çeken tarihi bir 
Cet verilecektir. Evvelce Parkoteldc sergi binasına ihtiyacı olduğu ctrafm
verilmesi kararlaşmıştı. Fakat sonra- da bir sürü mütalealar serdedilmiştir. 
dan ziyafet yeri değiştirllmi§t.ir. Bu cümleden olarak bir kısnn alika-
Peı:şembe akşamı 19 da Japon ge- darlar Galataaaray binasının tamamen 

mileri Bandosu Taksimde bir saat ka- sergiye terkedilmesini, burada biraz 
dar süren bir konser vereceklerdir. tadilat yapmak suretile iyi bir daimt 
Cuma akşamı da Japon sefiri Tokatli- sergi yapılabileceğini ileri sUrmUşler
:flllda ziyafet verecektir. dir~ Bir kısım alakadarlar iae Galata-

İktisat Vekilimiz Celal Bayar da 
sarginin kUşad resminde verdıği bir 
söylevde bana işaret etmişı Tür)<iyeyi 
ziyaret etmek isteyen her seyyahın İs
tanbul gibi güzel bir şchiri, görmek 
istemesini en bUyük arzularımız ara
sında sayarak, seyyahlara geldıklerf 

zaman mallarımızı teşhir için de da
imi b1r sergi açılma.sının zaruri oldu
ğunu ve buna teşnbbüs edildiği tak
tirde hükümetin yardıma amade bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Biz durbin görüşlil vekilimizin söz
lerine dayanarak İstanbulda daimi bır 
serginin nasıl ve nerede yapılması Jıi
zımgeldiği etrafında bir anket açı
yoruz. 

(Sonu: &ı. 5 Sü. 6) 



Çin ordusu niçin zayif? r 
Japonyanın Pa.ris elçl8i gazetecilere < ... ~ 

~ 1-KURUN 4 ACUSTO~ 1937 
-----~ 

Yalova imar edilirken atılacak ilk adım 
verdiği bii' beyanatta euiilan söyle
tmşlir: Yalova - lstanbul postaları 

.............. ___ _ __..........._. _..,.~ -···~ ..... -- . .,.. .-.-.-. ..,_, ...... - ............... _ .... , ... ' 

Gii.n ün Alii.s[etL 
lstanlfaldan Yalovaya giderek su . -

!türü yapanlar iki kısımdır: Bir kı - lli"'ii 
3mt halk ihtiyacına göre bir kaç haf ~·. • 
ta kalmak üzere gidiyor. Diğer bir 

''Son hadiselere sebep olan müfrit 
mültecilerle genç unsurlar arasındaki 
ve Komitern'in - Yoskovanm demi

. ~ 

yorum - tuttuğu takviye ettirmeği re- Mumyanın ruhu mu 
kabettir. Hiçbir zaman şerait bu ka- ---------

ölıO~ 
geçilemediğinden mühen~• ;J 
tür. Harp sonrasından berı . er; 
memleketlerin casusluk serv1;11f 
daima tarasaudda bulundurU . ı; 
duğu iddia olunan mühendİ9111tJ 

kısmı günü birlik gidip gelmek su • 
retile banyolarını alıyorlar. 

Bu ikinci kısım sabahları saat se
kizden sonra Köprüden hareket eden 
ve saat dokuzda Kadıköye uğrayan 
vapur ile gidiyor; öğleyin banyola~ 
nm alıyor; öğle yemeğini yedikten 
sonra saat ikide Yalovadan hareket 
eden vapur ile dönüyor. Saat dört 
buçukta lstanbula geliyor. Bu suret 

le hem günün bir kısmında 1stanbu1da 
ki işleri ile alakadar oluyorlar. Hem 
de Yalova sulanndan istifade ediyor 
Iar· 

Her sene Y alovaya devam eden 
dostlarımdan bilhassa birisi var ki 
üç sene evvel sol kolunu ve parm:\k 

dar müsait olmamıştır. B. Sato başve- geldl ? 
k8.lette bulunduğu kısa milddet zar
fında, Çinle dostane geçirunek arzu
sunu göstermiş, bir iş birliği hususun
da nazik bir teklifte bulunmuştu. Çin
liler bizim itidalimizl niçin zayıflık sa
yıyorlar acaba? 

lngilterede bir müzeye, Eski Mı -
sırlıların bir mumyası konuyor. Bu 
milattan 580 sene evvel yaşamış bir 
Mısırlı din adamının mumyasıdır. 

Amen Ro ismindeki bu adamın 
mumyası Mısırda son yapılan araş • 
tınnalarda bulunmuş ve lngiltereye 
naklolunmuıtur. 

Mumya mtizede bir sandukanın 
için konuyor ve herkesin gelip gör . 
mesine bırakılıyor. Fakat, ziyaretçi
ler arasında bir mahluk vardır ki, 
herkC3in gözüne çarpıyor: 

''Şimdi ne olacak? Çang Kay Şek'in 
harp etmek arzusunda olduğunu zan 
netmiyorum. Harbe girmiyecek kadar 
7.eki bir insandır o. Yalnız, çok nazik 
bir vaziyette bulunuyor. Onun da bir 
nüfuz meselesi var. Son hadiseler onu 
komUnistlerle işbirliğine mecbur etti. 
Halbuki komünistlerle o tam on bir Bu, bir kargadır. Her sabah, mu· 
sene mütemadiyen mücadele etmiştir. ayyen vakitte gelip sandukanın ba-

. talığı şüpheli görülerek tahkikll 
lanmıştır. ~ 

MühenClis Skatı, harpten ~ 
nefycdilmesi istenilmi§ tek 
dı. 

Mlnah ölçUler 
Burhan Cahit Son Postads 1'11 

yor: 

lannı kımıldatamaz halde idi. Sabah .. ..-
Bugünkil buhranın sebeplerinden biri ~ucuna konan bu karga herkeste 
de budur. büyük bir merak uyandırıyor, bil -

Geçen gün seyahatten döntllıJ 
dostum Atinııdaki ucuzluktan · 
setti. İki arkada§ Atinanm birİ; 
mf F emina hannda sabaha kil~ 
miıler, içmiıler, eğlenmitler .. 
masrafları beş lirayı geçmern1f~ı.ı 

Geçen yıl bu mevsimde seY'L 
te idim. BükrC§te birinci smıf-"' 
lokantada, mesela yeni . ~ .. 
lan lsplanditpark otelinde içkı•J: 
beraber mükemmel bir yemek 
başına bir lirayı geçmiyordu· ;. 

]an Yalovaya gibnek ve öğleden son 
ra dönmek suretile aldığı banyolarla 
kendisini hastalıktan kurtardı. O 
zamandanberi ayni usulü her sene 
tatbik ediyor. 

Fakat öğleden sonra YalovaCian 
lstanbula hareket eden ikinci bir va 
pur vardır. Bu da saat beşi on geçe 
kalkıyor. Saat yedi buçukta Moda . 
ya, saat sekizde Köprüye geliyor. Sa 
bahleyin Y alovaya gidip le akşam 
saat beşi on geçe postası ile dönenler 
banyodan sonra Y alovada bol bol 
dört, beş saat kadar kalabilirler. Bu 
suretle tam bir istirahat yapmış olur 
lar. 

Ben Öyle Ciüşünüyorum ki Yalo -
vayı imar ederken takip edilecek lle 
deflerden biri burasını Istanbula sü
ratli nakliye vasıtaları ile mümkün 
olduğu kadar yaklaştırmak olmalı -
dır. Bu takdirde Yalova sulanndan 
çok büyük bir halk kütlesi istifade e
debilecektir. 

Vakıa bugünkü vaziyette Yalova 
nın idari cihetten kendisini koruması 
için kafi derecede müşterisi vardır. 
Yeni yapılan büyük otel açıldıktan 
sonra müşterisi bir kat daha artacak 
tır. Fakat asıl maksat Yalovadan 
memleket halkının azami derecede 
isti fa desi olduğuna göre Yalova ile 
lstanbulu süratli postalar ile bağla
mak buna çok yardım edecektir. 

Bu mevsimlerde Y alovada geceli 
gündüzlü oturanların miktan bir kaç 
yüz ki§idir. Halbuki lstanbuldan, 
Kadıköyden, Adalardan Y alovaya 
günü birlik gidip gelmek auretile bu 
rada banyo alanların, yahut gezinti 
~eri olarak istifade edenlerin miktan 
h~rgün kırk elli kitiden eksik değil • 
dır. Hatta bazı günlerde günü birlik 
olarak Yalovaya gidip dönenlerin 
miktarı yüz, yüz elliyi bulmaktadır. 

Mesela bir kaç gün evvel Heybeli 
adasında kamp kurmuş olan Türki
ye öğretmenler birliği Y alovaya top 
Iu olarak bir gezinti tertip ettiler ki 
buna iştirak eden öğretmenlerin mik 
tan yüzden fazla idi. 

Bu gidişle Yalova f stanbulun bir 
~a~allesi o~acaktır. Yazın olduğu 
gıbı kı§m bıle halk buradan istifade 
edecektir. Yalovada yapılan yeni 0 • 

telde kalorifer tertibatı olduğundan 
hem yaz, hem kış için en güzel bir sa 
natoryom hizmetini görecektir. 

Yalovaya bugünkünden daha sü-
ratli postalar işletilecek olursa şimdi 
Yalovada oturanların azalacağından 
korkmamalıdır. Bilakis o zaman Ya
lovanm devamlı mşterisi artacaktır. 
Bundan başka günü birlik olarak Is 
tan?ulda~ gelip gidenler için Yalova 
su ıdaresı hususi servisler ihdas ede 
rek, dört beş saat kadar istirahat ede 
cek yerler kiralayarak bunlardan ay 
rı menfaat temin etmeğe imkan bu· 
Iacaktır. 

. Yalnız şunu da ilave etmeliyim 
kı Yalovadan tamamile istifade et -
mek için lstanbula inmeksizin bir 
kaç hafta orada tam bir istirahat yap 
mak daha doğrudur. Zira Yalovada 
su kürü yapmak sadece banyoya 
münhasır değildir. Orada bulunan 
içmeler karaciğer ve böbrek hasta • 

-· 
Yalouada .<ttm'i bir şeldle 

lıklan için faydalıdır. Bu içmelerden 
istifade edebilmek ise ancak gece 
gündüz Yalovada oturmağa ihtiyaç 
gösterir. 

ASIM US 

Boluda Muhtar 
Hüsnüyü gaıaladılaı 

''Her şey, Nanldn hükumetinin ~i- ha~sa, vesveli insanlar olan lngiliz • 
maide :ı.Iacağı vaziyete bağlıdır. Çin- lerı endişeye dü~üriiyor. Çünkü Mı
lilcrin takviye kuvvetleri Japon ku- sırlıların bir itikadın<:<'\, herkesin ru _ 
mandanının münasip gördUğU yerden h~. öldükten sonra, bir kuş şekline 
ileriye g~mezse mesele hallolunur. gırer ve mezannın başından aynl • 
Bizim istediğimi~ i.sayıım dilulme- mazını§. 
sinden ve iktısadtyatnnızın daha geniş Şimdi İngilizler: 
bir saha bulmasından ibarettir. İktl· " A ha b 1-ca u Karga mumyanın ru • 
sadiyatımıı.ın bu inkipfiyle en fazla hu mu ~ .. diye dü§ünüyorlar. 
ollkada.r olan gene Çindir.'' "Yeni lspanya,,nın 

ÇlN ORDUSU NİÇİN ZAYIF? merkezi 

Sofya esasen ucuzluğu ile 111 

hurdur. Bugün Vama plajl3rıı' 
temiz ve çok rahat bir otelde ~~ 
yon olarak iki kişilik bir aile ~t 
masrafları ile beraber günde i~1. 
çuk, nhayet üç liraya yaşayabıli 
Balkan §ehirleri arasında bir JTl.!! Çin - Japon hldi!elerinde, Çinllle 

Bolu, (Hususi) - Buraya bağ- rin hemen hemen hiç bir ukerl muka
lı Ulumescit köyünde bir yarala.- veme(te bulunmadıklan görUIUyor. 
ma hi.&::sesi olmuttur: Köy muh- Bunun aebebl, Çinde tam mlnulyle, 
tarı Iby Hüsnünün dav:.rları k'~y her memleketteki gibi bir ordu olma· 
harmanında zarar yapmıf, bu muıdır: 

. <?eneral F ranko hükumetinin tim yese yaparsak en ucuz yerin ~1 

dıkı halde merkezi Burgosda bulu - ve en pahalı yerin de lstanbul ~ 
nuyor. Fakat Sarangossamn "Yeni ğunu itiraf ~tmek lazrmdır. 9ıJt: 
ispanya,, nın merkezi olması teklif Florya pl~jındaki yeni otelde bir 

yüzden ayni köyden Mehmet C:i- Çlndcki ordular hllldlJJıetln defil, 
ler adında birisiyle muhtar ara- kendilerine ayn ayn mantıkalar veril
sında bir münakaıa belirmittlr. mi§ olan generallerindir. Mesela, mer
Münakaşa çabucak kavgaya mfüı· kezi Çin ordu.su Şang Kay Şek'ln ken
cer olduğundan Eilal iHninde bir di mahdIT. 
genç, muhtarla Mehmetli ayırmak --------------

Şan derslerl 

edilmektedir. Çükü, gerek iktisadi, için pansiyon altı liradır. . 
gerek coğrafi vaziyeti dolayisile bu Memlekete seyyah getirmek 
§ehir daha muvafık bulunuyor. miisp~t propaganda yapıyoruz-.~g 
Sarangossa ayni zamanda tarihi ibr raf. edıyoruz. Halbuki henüz ~ 

§ehirdir. Şehir Finikeliler tarafından halınde mevsim seyyahlarmı aY 
tesis edilmi§, milattan 45 sene evve\ yacak vaziyette değiliz. !.,.,..,'.J. 
tahrip olunduktan 11umd Runıa Jrnpu -f:?t' 
ratoru Avgustos tarafınaan tekrar E;,ar.f J enceJi köc:e 
kurulmuştur· 409 senesinde Vandal -. ~ -------- ~ -için araya girmek istemiı; fakat 

Mehmet, Bili.tin belinde gördüğü 
bıçağı kaparak muhtar Hüsnüyü 
arkasından ağır surette yarala
mıttır. 

Beşiktaş Halkevinden: ların 452 de Süerlerin, 475 teVizi • 
Öğretmen Hamdi Daner Evimiz gotların, 712 de de Araplann eline Kelimelerle 

Yau t?hlikeli L!duğundan muti· 
tar hastahaneye kaldırılmı,, c:.rih 
te tevkif edilmittir. 

koro heyetinde §Sn derslerine tekrar geçen Sarangossa, 1O17 de Saragusta 
başlamıştır. Müsteit ve istekli genç nın merkezi olmuştur. 1118 de hiris hesap oyunU 
lerimiz kayıtları yapılmak üzere her tiyanlann eline geçmiş ve Aragon 
gün saat 16 dan itibaren idare me · hükumetinin merkezi olmuştur. l ~ift erkek ayakkabrsı + ı çift~ 

Adliye tahkikata devam etmek
tedir. 

murluğuna müracaat edebilirler· Aragon ve Kastilla hük:umetleri . dm ayakkabısı + ı kapı eşiği ~ 
Kuyuda bofiuldu n_in ~irleşm_7si üzerine, Saragossa bi otel odacısı. ~ 

. . ~ncı mevkıı kaybetmiı ve onun ye- Evde olmıyan ı anne + ı reÇtl , 
Kasımpaf8da, Bahrıye caddesın rıne Madrit parlamıştır. vanozu + ı yaramaz çocuk+ 1 ıs1tt 

iki transatlantik 
arasındaki rekabet 

de Balaban hanı yanında, Manav Ta Al ki I le = 1 temiz dayak. 
hirin dükanındaki kuyuyu tamir e- ev ma nesin n mucidi 1 d + fo~ a am 1 otomobil - şo 

den Faik, kuyuya inmiş, fakat göz· naall IHdU? ehliyetnamesi = lki ay hastahaJ16 

leri kararak, dibe yuvarlanmıştır. Kabil_ Habil = Korkunç göJ. .., 
Londra 3 (A. A.) - lngiliz deniz Arkadaşı Osman derhal imdadına Cihan harbinde ilk defa kullanılan p y< 

· f"l h f'l' l ·1 cd k' 1 k' · · ·d· Ma ·· Az fasulya + az. pilav= 1 k
8 

tıcaret ı osu ma a ı ı, ngı ter e ı koşmuş, fakat Faik ancak ölü olarak a ev ma ınesının mucı ı, car mu 
Bishopsrock bumu ile Amerikadaki çıkarılmıftır. hendis Skats, geçen gün, Budapqte mek. rt 
Ambrose - Light feneri arasındaki ----.....,...--------- hastanelerinden birinde ölmüştür. 1 Fransız artisti + 1 lngiliZ /.~ 
mesafeyi 9 5 saat 2 dakikada kateden büs edeceği de söylenmektedir. Ma • Mühendis hastaneye geldiği za • ril + 1 ltalyan senaryocusu ..ı- 1 

f 
Normandie Fransız transatlantiğinin mafih, Cunard-White--Star kum. ma.n kolunun altında tutmakta oldu man fotoğrafçısı - bir AmeriJ<O.fl 
aldığı bu mükemmel neticeyi sena • panyasının aldığı resmi vaziyet qu- ğu evrak dolu çantadan bir türlü ay mi. 'O' lamaktadır. Yeni pervanelerle techiz een Mary'nin Normandie ile sürat rılmak istememiştir. lyi bir arkadaş + tayyare piYsI' 
edilmiş olan Queen Mary transat • bahsinde rekabet için değil fakat Jiiks Yapılan muayenede liazım ciha • su - görünmez ada:m. rr.J 
lantiğinin yaz sonundan evvel Nor - transatlantik servisi için yapılmış ol zının tamamile bozuk ve midesinin 

1 
armut + 1 domates .ı 1 l<B b! 

mandienin rekorun~ kırmağa teşeb - duğu merkezindedir. delik olduğu anlaşılarak hemen a - + 1 salkım Uzüm m 1 ressaDl 
meliyat yapılmış ise de amdiyattan natür mort. 8' 

Yeni bir Lokarno 
misakı 

sonr~ zuhur eden ihtilatların önüne 1 at + bir paratöner -
kürk = ? Hiçbir şey... __/ 

......=-=-==-==:... ...... - • •-===-:=-=--------
ltalya lnglltereye böyle bir mlaa~ı akdetme-

nln henUz zamanı gelmedJl!nl •lylUyor 
==oz:s=:=.;.;::c..=:==.=====• 

İngilterenin Almanya, F ranaa ı selesinin neticesini beklemeği te~. 
ve Belçikaya gönderdiği gibi ltal· cih edecektir .. 
yaya da, yeni bir Lokarno misak. Diğer taraftan İngiliz Ba9vekili 
aktetmek mevzuu üzerinde ıön- ile Londradaki İtalyan sefiri ara
dermiş olduğu nota, ltalya hüku- sında geçen mülakattan sonra 1-
meti taı:afından tetkik edilmeğe talyan - İngiliz münaıebatının 
haılanmıttır. tekemmül etmesi Romada mem-

Anlaşıldığına göre, İtalya, in- nuniyet uyandırmaktadır. 
giltere tarafından ileri sürülen tek İyi malômat alan mütahitler, 
lifte prensip itibariyle taraftar İngiliz Başvekilinin İtalyan sefiri
görünmektedir. Bununla beraber, ne, lngilterenin, meıru İtalyan 
İtalya, ehemmiyetli bir ihtirazı menfaatlerine ve emellerine itira
kayıt ileri sürecektir. O da, lapan- zı olmadığı ve iki memleket ara
yanın noktai nazarına göre, henüz smda hiç bir ihtilaf noktası bu-
bir Lokarno miıakı aktetmenin lunmadıiı yolunda resmen temi- - Deniz <l.al'i.ı& 1nıi acciba.1 
mevsimi gelmemi! olmasıdır. hal- nal verdiiini söylüyorlar. - Bilmiyorum: Ayaklarım.m 4Ztın~ 
ya, her ıeyclen önce, İıpanya. me· • .(Daily_ T J.eırap_h) da kamn var ... 

Glr;t•te tarihi eseri•" 
bulundu ~ 

Atina,, 3 (Hususi) - fr•~~ 
eski eserler mektebi tar•f 111 ,f 
Girit aduında Y eniıehird• 1 i 
lan hafriyatta Bizans zaırı•111ıı b~ 
evvele ait, pek san'atkarane ~~ 
çıkmı!lır.. Bu ma.bedin y•~ 
surette etlenmiş bir mabet 0 ~t 
Bizans mezarları, Bizans .. e ,ol 
maya ait madeni paralar, "~ ~ 
ve kayaların üstüne işlenııı1t 
tabeler bulunmuttur. ...-
Vlndsor dukası Ven• ti 

Vindsor Dükası, karısiyle ;~ 
her, Venedikte bulunuyor· ·ı~' 
İngiliz Kralı Adriyatik ıah'~J~ 
de günlerini, tenis oy~ 1 
yüzmekle, kürek çekmekle 1 
ha birçok <leniz ıporlarjyle 
mektedir • 

ı 
J 



u 

D·· BüyükH arp~lmasaydı Ş_EHı•R HABERLERı• 
tınyanın bu günkü va· -......------~-----------------"" 
Zıyeti ne olacaktı! içtiğimiz suda da HamamlarTerkos 

aldanıyor muyuz? suyu kullanacak 
Limanda yapılan 
mühim toplantı 

·YAZAN: ,, 
~adrt Ertem Jslfnbul sucuları igi 

su gerine Terkos 
satıyorlar mışl 

~ ffarp 0lınaaaydı :. o:. 7an.: aı:U~ onları ıaüdala& ıın· 
-~Un 814 t ıuru haline koymak! Jmparato~· 
.. ~ ,.,. ... •YYelki dUnJayı hakların bu yeni taktları kolom- n=======... * ... ' • 
"falraa d~~~lerin iateclllderin- lerden yarı koloniliie, >'A1!_~Jo- il 

llalf oı._:._-. w-.ıa ıyiıi tahakkuk et. Tkt • ·kili d frU bir ıaRaJe • lstanbulda son günlerde Ha • 
81~· :~ :.Utb:. :!rm: ~ini aldı. Diin- 1 midiye yerine terkoı ıuyu ea • 
~o~ •\tvellci AYnapa _ za- ya 0 hali aldı. . d tanların dikkati celbedecek ka· 
~ ~il cihan yalnız Anvpa. Dünkü emin koloniler, ~.rı il dar arttığı görülıniiftür. 
~'-ılı 1 ••11lırdı - bilenmit batkalannın kolonisi olmak telı !• Ü Halkın çok geçtiği lca1abalık 
el lltJer a .:rıa:nıt emperyalist keaindedir. Binaenaleyh, koıo:- H caddelerde bulunan sucular b?z 
tıa 4o1Qa ' nler ve rekabetler. yi tamamen bqkaıına de~h. • il dolaplarında az bir JMSraf ıle 1 

'I' ~.._,,.:ıuı bir &lemdi. ten iıe koloni halkının mıollttl n·~ 1 terkos soğutarak bunaltıcı 81 -

) l'i>'eate lı il ıarbinde Danzif Ye lerini ııdıklıyarak onlan m e caklarda dükkanlara ütiifen 
1 ette, l>irea.ttrnhın gerisinde ve Tri- ve dost ııfatiyle müdafaaya ıev· halka bir kuruı mukabilinde 
~ A ne attrnı .. t" d k k 1 d n Hamidiye suyu eli"" binlerce J1• ... "~Pa. d" n us un e a· etme i ir. . • ak ,,-
'ttı' '-ııt d" anın ate yeıi a- Milletler Cemiyetı n bir Fı'lha,_ı'ka. terk011Uyu tifo. .. , J ' uny 1 h · t ını ay - 1 bardak terko• eabnaJttadır. 
~enin' unyanın maliyeıi bu ta tutan Avrupa)'I ve dünyayı . ~ 
tel i hu ~•1nın~an, dünyanın ti· Yeya bu-'bç dnletin n~subü~Jık !: nun salgın halinde tehir i~nb· • 
~:~il~de.Yenın bir köteıind"::ı. mekten koruyan paikoloJı teı'~ il sinde en fazla ten:ih edilecek ir 
.ı~'"1'ilc 1• h b • tlıir reali enn H sudur. Fakat suculaım halla bu 

&ld~ I> karalar b.. ük d • ı ar ın orta?• ·~ BilJÜk Har- il şekilde alcL.tman da. hiç b~~ ~-
'ııS~1. -U ._ate.lye~in ulam ::dd: mantıki neticelı ·~· • kendi bile- kit yerinde bir hareket değıldır. 

-.,.. nal d bin en büyük fazı etı, ----.liz· Ve bu Ji· .. eketi" acaba beledi ~L . ın eydi. . difi kılıç ile .Amıpa ~-:,:-•ıt· <U 

~lete 4\'rupa için düıtunı her · • t hlik r surette ,-.. --- ye bir cürüm aayınayacaJC mr • 
~tıy0:!~e tali bir tefıire ti.hi mını e e 

1 
tetiriyle dır> 

..._,, l'\t,-'-11• dır. Nitekim bukı~: da 40 de· Dün kendisile lionuttuiu • 
::"'il~ • 1 Anupanrn bir ~ lann .ı;uk .,_~ _•..1 

'- J\.~"a ngiltere için. I ıDl&n muz bir zat acı acı fı&ayet eaeıı 
...._, ~·· a J\l111anya i,.in. . rece ate! e yananı Jarnu ititi- rek bize töyle dedi: ı! 
bJ a. Fra • • ~ il A 1&buk harp ıayık ama 1 - '..I 
ıuq t-.1 illa ıçın a .. _ Bir çok madde eıue ihti-

"tl "vıairle k ... ..... ·Y.~o:_nız=·--------:-- lk lda 1d '"il et-de r açı ve kapalı de- _ kar yapıldığı ve ha ın a tıı ı 
~de~ •çık pazarlarda ve ham p İÇİD ğını hepimiz biliyoruz. Fakat su 
~~den eınieketlerinde de, efen- İyasamız da da aldatmait olur mu~Buszün 
"«llele lki ifendi betenmek p:,. yenı· bı·r mahreç muhtelif yerlerden beı yerde su 
~14 t 1 

er bırakıyordu. içtim. Hepsinde de ağzıma Ha· 
~~:: .. enel Avnıpa çekiç. midiye yerine terkos dayadı -
~ Lır ~· .~14 ten 918 sonuna r;1 d.ıı tilccarlaıı lar ... 
ll'ı\irin· d~ıun ilatünde çekiçler 1:1r un Söylendiğine göre Istanbul -

l övdüler. bizden mal alacaklar da bu gibi hailu aldatan sucu -
llq}1ik ilahı lar. yahut Hamidiye diye buz 

' ~ . Harp olmasaydı, bu fa- Şarki Erdün emiri Abdu ~ gibi terkos içiren açık gözler 
,ıc;eceı;•nay~ oldufu gibi sürüp şehrimizi tqriflerinden sonra Şarkı i• yüzde seksen diyecek kadar çok 
~'bu ( Yırnıi milyon in.aanm Erdiin il~ m~mle1'etimiz flras?'d? tur. 
...... llla.rı bcıayı sildi. Bu faciaya ticari ve iktieadi münuebetler ınki· Sıcakların ortalığı kasıp lia • 
)\ ""lcett• &fka bir gözle balana- şaf etmeğe baJlamlftir· Bu cümleden vurduğu bir sırada sucuların 
~ 1

• olarak dün tehrimiz ticaret ve eana· halltı aldatmak suretile herhan-
~ .. te~eh itl~r vardır ki iılenirken yi oda•ına Erdünden mühim bir mek gi bir iyi su yerine terkos suyu 
~leti ona.lınde görülür, fakat neti- tup gelmittir. satmalannm belediye; en kısa 
L"er, Bü ".~_hayir olduiunu isbat Bu mekt~p~ E~ü~ tü~carları 1 bir zamanda derhal önüne geç· 
ııııe.ile b:Ug Harp böyle bir tecr.l· memlcketimız ıle muhım mıktarda melidir. . 
~l. On fert fazıJete kıymet iliw.- ticaret yapmak istediklerini bildir - im•---··-----.. 
~il un en b" ··k f ·ı · be mekte. Türk mahaulat ve masnuatı· 
ti 1 'l'alda d uyu azı etı te· nın Erdün piyaeaaında bulunmadığı 

r eri •öıc::k aoİ~!~~~~~deki zİu· cihetle bunun biran evvel temin e · 
• dilme!i irin latanbul tücaulan ile te 

c:ı ·~· ır 1 tı ~ile 937 masa getirilmelerini istemektedir er. 
"1l'or: ; radyo antenleri ba- Ticaret odası keyfiyetten al8kadar 

lııtilte ları haberdar etmif, fehrimizde mü -
~lld~ 

91
re F aataki kapitülisyo •. :a- him mikyaıta ihracat yapan tüccar 

~'•le-. •dır~ınittir. Franta Ma- larm adresleri ile ihraç ettikleri mad 
,. r akı k · 1 ı ı deleri müfredatı ile hazırlayarak der 

' •ttir B apıtü iayon arı ii hal Erdün tüccarlanna göndenniı • '1 l'i)et en, en baıit, en geri 
, l)ol'lıııı Buhitlerindcn miıalle•· tir. 
L~'lld ~· u misaller 914 le 937 
"'ri~ ?t!~ 1 ruh deiitmainin en Emniyet DlraktllrlUOUnd ek 

llu~u·~'-lidir. yeni tafkllll 

Karasularımızda 
olacak kazalar 

Yolcu ve tayfalardan 
nevakıt vize 

haıcı alınacak? 

Havanın bozukluğu dolayisile 
Türk kara sulannda batmak veya 
karaya oturmak gibi arizi eebepler 
ka11ısında kalan yabancı vapurlann 
sahil ıehirlerimize çıkanldıklan za • 
man kazazede yolca Ye tayfalardan 

24 hamamın kullan
dığı Kırkçeşme 
suları kesildi 

Belediye lstaiıbul semtinde 24 ha 
mamm kullandığı kırk çqme suyu -
nu kesmiıtir. Hamamcılar vali veki 
]ine müracaat ederek suyun verilme 
sini istemi§lerdir. 

Ancak aldığımız malumata göre, 
beJediye hamam!ara kırkçCfllle !uyu 
nu vermiyccektir· Çünkü koli ba•illi 
olan kırkçef111e ıulan Jmmamlarda 
halk tarafından içilmektedir. 

Belediye alakadar yerlere emir vct 
turan 13 yqmda lspiro Floryada 
koe suyu verilmesini bildirmiıtir. 

Ancak hamamcılar Terkosu ma • 
liyet liatine iıtetnitlerdir. Belediye 
bunu kabul etmemittir. ÇUnkü bir 
hamamda bir müfterinin sarfedebi -
Jeceği ıu 50 - 60 para arumdadır. 

Asgari fiyat <la on kurut olduğu 
na göre bu paradan .SO - 60 parası 
ıu için ayrılabilir. 

Hamamcılar bu vaziyet liarııım • 
da terkoa ıuyu alacaklardtt. 

Zehir• boraaaında 
dUnkU muameleler 

Muhtelif memleketlerden lstanllul 
ticaret ve zahire borsasm~ dün 590 
ton buğday, 35 ton arpa. 24 ton yu 
laf, 81,520 ton yapak, 60 ton çav • 
dar olmak üzere 690,520 ton mah -
sul gelmittir. 

Dün yabancı memlelCetlere de 
.3300 ton buğday ihraç edilmiştir. 

Gip mühendisleı inin 
hazıı ladığı proje 

üzerinde göıiişiildü 
lzmir limanında bazı tetkikler yap 

mak üzere giden lngiliz Gip müesse 
sesi mühendisleri ile Deniz ve Hava 
müsteşan Sadullah Güney dün öğ • 
leden sonra saat 16,30 da limannnr 
za gelen lzınir vapuru ile ıehrimize 
dönmüşlerdir. 

Müıteıar Sadullah Güney ve mü
hendisler nhtnn& liman İ§letme di· 
rektörü Raufi Manyu, deniz ticaret 
müdürü Müfit Necdet, ve diğer zat 
lar tarafından ka?§ılanmı§br. 

Mühendisler nhbrna çıktıktan 
eonra liman iıletme direktörlüğüne 
ıelmiıler, Deniz ve Hav-. müstqan 
Güneyin baıkanlıiı altıııda burada 
bir toplantı yapetd görüıülmü§tÜr . 

İngiliz mühendiıleri. heyet ba§ka 
nı M. Gip olduiu halde bugün Ya· 
lovay• gideM tetkiklerini orada da 
bir daha aöideıı pçirece]rler, latan• 
bul, lmıir ve Zonıuldalc: limanların 
<ıa yapılacak eaulı tadilat için ha • 
zırlanllllf olan ~van projenin vaziye 
ti de burada mütalea edilecelttir . 

Müzakerelerden sonra gece Bü • 
yükadada liman iıletme direktörü 
Raufi Manyas W.fmdan miaafir mü 
hendislere bir ziyafet verilecektir. 

M. Cipin bqlcanlığmda rnemleke
tlmizcle 8 gün kadar tetkikler yapan 
heyet pc.11embe günü gece saat 1 O 
da Londraya müteveccihen tehrimiz 
den ayrılacaklardır. 

Vali henüz Fransada 
bulunuyor 

1stanhul borsasında muameleler 
hergün biraz daha inkitaf etmekte 
ve hararetli satıf lar yapılmuına doğ 
ru bir temayül görünmektedir. Bun 
dan bir hafta evvel mevaridatm az Bir gazete Yali ve belediye reisi 
gelmesi bazı tüccarlan endiıeye dü Bay Muhittin Oatünclağm Viyanaya 
•ürmü•, ve borsada nisbi bir du .. gun geldiğini yazıyordu. Bu haber doğru 
::r ':I dcgı"'"ldir. luk tevlit etmiı ise <le eon bir kaç 
gün zarfında bilhasea mühim miktar Üstündağ ı\alen Parise civar Vit· 
da buğday gelmesi bu durgunluğa tel §ehrindedir ve doktor]arm burayı 
bir nihayet venniıtir. tavaiyeei üzerine kür ~pmaktachr. 

Şimdiki halde borsada allfla! Jla. Vali bir kaç güne bdat hareke 
raretli bir safhaya ginniı bt?lunmak edecek, Viyanada üç gün kalacak, 
tadır. bu ayın on eekizinde Jıtanbulda bu 

Dün sert buidayJar: 5,22 -S,35, lunacaktır. 
yumpk buidaylar: 5,30- 6. to ü • SUnnet dUIUnU 
zerinden muamele aörmiif, arpa1ar Önümüzdeki cumarte!İ günü aq 
4.23 - 4.19, çavdar 4.5, yul.f 4.5 . ikide baılamak üzere Kızılay cemi 
kuruftan satılmı§trr. yeti Çarııkapı ıubesi tarahndan Fe 
Nukut bor11aaında nerbahçede bir sünnet clüğünü tertip 

edilmiıtir. Düğün ertC!i sabaha 'ka • 
dar devam edecektir. İstanbul nukut borsasında ciün 

birinci Türk borcu tahvilleri J S, jkin 
ci Türk borcu tahvilleri 14,35 den 
muamele görmüıtür. Bundan bqka 
Ergani demir yolu tahvili 9r den Si 
vas &zurum tahvilleri 97,50 den A. 
çimento tahvilleri de 13, 1 O elan sa· 
blmlf, bir İngiliz lirası 672 kuruı o· 
larak tesbit edilmiştir. 

FasUvalln dllrdUncU gUnU 
Buıün F eetivalin dördüncü gu 

nüdür. Şehir tiyatrosu saat 21 
Kadıköy Süreyya sinemamıda T o 
!un piyesini temsil edecektir. 

Fatihte itfaiye, Beyuıtta da ask 
ri bando çalacaktır. 

ile ı.. " liarb. . 1 lb" . d 
td, -..erhaırıe 111 ınsan arın ~ ı· fstanbul emniyet c:lirektörlüiü~ e 

dıfıııı ıa~nıruh:a1~el~lik •M yeni tqkilata ıöre yapılacak tayin 
vize harci aranılıp aranılmıyacaj1 a- d 1 bll U 
tetkik edilmiı. Dahiliye vekiletince Maçk•. uvJU o o • na 

eif S am azım ır. ve tebeddüller henüz hazırlanmak -
- )'1 ii}'iik li .b. • • tada. 

di llıı L .ar _ın. sonunda "dilnya 8 " k ·· k da alakadarlara 

yeni bir klU1ll' ittihaz olunmuıtur • mU .. ede edlldl 
Buna göre kabul edilmiı esaslar Maçka ile Beyazlt arasında oto -

§Unlardır: büı it1etilmesine belediyece mÜSQ· • .Beyoğlu ve Befikt&§ belediye rubel 
mmtakalannd& bu aabahtan itibaren aır 
hamaIIıfı yasaktır. .... l_ ~rı..1.,.ı'J nıırı ıçır." diyenler ken- ır aç gune a r "h... q eri k tebliğ edilecektir. J~ ··qı heaa ne irlarını ve zara\'· 

~~ ~'"tıla. P ederken, bir hakikat- _...._ _________ _ 

>,~lloıtıikttılar. Harpten ve harbin 1 P o 11 s ta 
~ı · .\'°l'\ı !artlarından doian ha· F loı yada bir kişi 
~'l'ırı Panın yanında bqka kt-
~l~,,,"e lrıilletlerin de hesaba daha boğuldu 

~ta he, n~ ~arurileıtirmittir. Cihangirde Anafor ıokajında oda-
~ 1\111 il a. katma, bugünkü Av· turan f 3 Y8§ında lspiro florya 
~ hir ,~uhkadder olan akıbetin- yüzerken boğulmuştur. 
le.'. ~~J>e a ~yı İfaret eder. Avru- NDI 
b~lld1 !'!,•lızıni öyle bir zafer BAŞINDAN YARALA • --: 

d .. ı. 111:ı, L._ f 1 k d' · ·n Kurur ... •mede kömür amelesi Selamı 
b._ "'l• a. uu za. er e en ısını :ı-y 

1 
·· 

~. ~ Yıl° • l dı · ke e uze· f ~~~ i11ı1c 1 cınaten muzaffer o • arkadatlarından Nevza 11 • 

)'t. il', So in Yoktur. Bu son za- rinden yere itmittir. Nevzat bafın 
~ )'rd:'ın~f ere zekanı'!, dira· ı dan ağır surette yaralanarak hasta· 
~~, h l>i., h' 0 ?nazaa netıce ça- neye kaldmlmııtır. 
l~o tline ı~, hır v~rmı, bir yok- BiR ARABA DEVRiLDi - Sa· 

~ l - •en l~ırecektır. Müzey· 
~ °'t'J» e ık bütcelerini dört se· rıyerdeki yeni yolda oturan b' 
'-' ll:aeyd ı - . · · d 'ki kızın ın· '\t L1'la.11 k a.n arında harcayan yen ve Sacıde ısmın e 1 

• 
1 

. 
d, •. "'\I •aı· ~an imparatorluk· diği araba devrilmif. muhtelıf yere 
dıı_'tti'ltaekYet karıııında metod . den yaralanmıtlardır.· Ar<ıbacı Yu 

1 - Ecnebi vapurları hareket et- de edHmiftir. 
tikleri mahalden ya Türkiye limanla Şimdilik bu hatta dokuz otobüs 
nna uğramftk veyahut diğ~r ecn~bi verilmi9tir. Azami fiyat 12,5 kuru§
limanlanna gitmek üzere hareket et tur. Yakında da T opkapr • Sirkeci 
tiği halde limanlarımıza iltica etmek hattı açılacaktır. 
mecburiyeti hasıl oluna yolcfılardan Yapı ve yollar kanununda 
Türkiyeye gelmek üzere 1;>ile~ al· yepıl..:ak tadlllt 
mış olanlardan pasaport vızesı ara • yapı ve yollar kanunun bazı mad 
nacaktır. delerini ve bu kanunla vaktile bük · 

2- Türkiyeye gelmek azuıunda mü ipka eclilmit olan mülga ebniye 
bulunmayan yolculardan pasaport kanununun 16 mcı madde.inin de
vize11i almmıyacaktır· ğİ§tirilmeai ha~kmda Dahiliye veka· 

3 - Gemi battığı takdirde ydcu letince bir kanun projesi hazırlan • 
lann ,ahsi vaziyetlerini tesbite im maktadır. 
kan olmadığı cihetle vize aranılma· Bu proje Millet Meclisine veril • 
yacaktır. meden e9\·el vilayet ve belediyelerin 

4 - Kazaya uğroyan vapur. bir mütalealarrnm alınmasına karar ve• 
ecnebi limanından diğer bir ecnebi ri lmiıtir. 
limanına gitmek üzere idi ise yolcu ----- -------
lann memleketimize gelmeleri mak- ettiği zaruret miktanndan fazla ika· 
satları haricinde olduğundan bunlar met etmemi§ ise vize aranmryacak, 
dan da vize aranılmıyacaktır. fakat bundan fazla ikamet ettiği tak 

5 _ Kazazedelerin memleketimi dirde icap eden kanuni muamele ya 
ze çıkışları sırasında kazanın tevlit pılacaktır. 

On .Afustoata K&dık!ly, UskUdar, Beyko• 
20 Ağuatoltan itibaren de Adalar , Beyko 
s..ny.r kıu:alarmda sırt hamallıtr yasak 
lecekUr. 

• Binek ve yük hayvanıarmm aenolik m 
ayenelerine bir ey!O.lde bqlanacaktır. M u 
yene aek1z İklnclte§rlne kadar ırtırecekUr. 

Bu muayene ııeucealııde bUtün hayvanla 
numaraıı marka verllecekUr. 

• Etnnlyet MUdUr!Uğtı kaçakçılık ou 
taratmdan P epe N uri ilmJnde bir ka~ak 
ile arkadqı hamal 1ba.n yakalanmııtır. 
NurlniJı evinde ara,urma yaptlmıı, yat 

tnım alt mda afyon ve heroin bulunmutt ur . 

• Belediye ekmek sandık kUfelerlnl 

sırtta tqmmasını yasak etml§Ur. 
• Otomobillerin ııeııellk muayeneleri 

aym on be§lnde bltecekUr. Şimdiye kad 
birçok otomobiller muayene edilıtVıUr. Y 
nız pek eski olanlar rnuayent'yc gelmeml~tl 
Bunl19nı da on gün sonra kendlllkler1nd 
plyuadan) kalkacaldarı anlqılmaktadır. 

• Bugün Macar A11idllkU Fransua Jo 
re!lkulyle birlikte oe?ırtmlzc gelecek Pe 
palu oteline ıneceklerdlr. 

• Blrk&e gllndenbcrl rhrlmlzd" hu' 
Yugosl&\' mektep gemisi dUn llmanımızd 
ayrıl mf§tn-. 1', • ntecburiyetinde kal· rın olmamııtır. 

~~~~--~--~--~-------------~ 
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-R_e_rg-iı-. n-bııı===ir~ Galatasclra y Admira j 
___ hik~u~,- O- O berabere kaldı 

TelrJka Numarası: so Yazan:. FelJka Bavman 

Pazar qünü "7117,, nu
maraqla konuşma/ 

Bütün mesele; hangi tarafın ön
ce rovelvere davranacağındadırl 

"Krl.!tl Ikilru:m" otelinin BG-ı mamiyJe. uygun görünüyor, ıef ... 
h~ Lu~ Çenıoki, oteUne geli~ Benim mutemed adamım, Rayn. 
gidenlerin Oon Dalmger çete.n )enderde oturuyor .. Şimdi ne yap
ıtı6MMplanndan o'lduğın&1' ve malıyız, ki ... 
Beial.erinin de ."ralanRda bulun· - Bir saniye, Pörvia ! Siz, iıle 
~' bu cömera miıft~ Şikaıodan metıul olununu, an
,:;~ıa::: ~~~~ ladını~ .m.ı? Oradan maharetli bir 
Loc" oteli trıfldeciri VanatlıDyı kaç kı~ı!ı. yanınıza alarak tayya-
"'~fonla i1cm ediyor. 0 da w- reye bınınız ve derhal RaJDlencle
ırifl ff te'kfonla ateağı re doiru uçunuz! Ben, Sent Pnl· 

! g::: ~ B . .,,• den ihtiyat kuvvetler göndererek 
~ya~ o- sizi takviye edertm. Hepiniz Rayn 
• kxJrı » '/<xYJfmatJrJ ~ lenderde bulutununuz •• Şey, ora· = ~ ~ ,ı· ıe.. daki mütemed adamınız kimdir? 
"1 bekliyor: ın Pörn., her ihtimali hesaba ka· 

' tarak, ihtiyatlı davrandı: 
22 Nisan 193,4 pazar tünü, A- - Bunu memurlannız Raynten 

merikada pnün en ..Jrin saati 0 _ derdeki polis ıefinin nezdinde öi-
lan atlen vakti, ŞikacOdan müra- renirler ! 
caat edilerek Vatinstondaki "Na- - 01 rayt!. Ve sakın unutma
fllll 7117'' ile ıayet acele olarak yınız, ki... Bütün mesele; haqi 
telefon irtibatı temin edilmesi i.. tarafın önce rovelvere davranaca· 
tenildi. iındadır ! 

Merkeze baib adli zaJ;ıta tqki- Huver, Pörvisin soluduiunu tel· 
lltının Şikaco ıubeai tefi Melvin den ititti. 
Pirriı, bizzat Edcar Huveri tele- - Batüstüne ! Dedifiniz gibi 
'fon bqma çafmyordu. hareket edilecek, ıef ! 

Halbuki, Vqiqtondaki telefon ________ r A_r_knıı_ı_v_ar_.')_ 
cu kızlar, arada irtibat temininden 
imtina ediyorlardı. lnglllz - llalgan deniz 

Pazar ıünü! anlaşması ne netice 
Ve ailen z•m•m ! k 
Nasıl olurdu hu? Verece 
Fakat Pörviı iarar etmekle kal· Paris 3 (A. A.) - Romadan Fi-

mıyor, ayni zamanda V atington· garo gazetesine yazılıyor: 
dUd Miıleri hotlanna gitmiyecek .. Burada hasıl olan kanaate göre 
huı tabirlerle hırpalıyordu. Bu lngiliz - ltalyan itilafı tekrar t~ 
arada hiddetle hajırdı: süı ettiği takdirde bunun kati ve pra 

- 100 kere ayni teJİ tekrarla- tik neticeler vermesi laznnclır. Bu 
amz, gene nafile! Ben öyle yok takdirde elde edilmesi lizım gelen 
lmauai ikametcihındaymq, yok bil neticeler tunlarclır. 
IDem neredeymiı falin, tanımıyo· 1- Akdenizde mütekabilen kaza 
ram! Şu anda dini meraaimle meı nılan mevkilere riayet esaama müate 
pi oba ve yahut batka ehemmi- nit tam bir ahenk. 
yelli ne türlü met111liyeti bulunaa, 2- Habqistan meselesinin ma . 
hana vızgelir !.. Ben, onunla ko- kul bir tekilde halli. 
mtm•k zorundayım! Anlıyor mu· 3 - ispanya meselesinde makul 
1UD11z? Keaenkea kendisiyle ko- ve Avrupanm umumi menfaatla • 
nupcafım ! Kafanıza dank dedi nna uy:gun muvakkat bir sureti tes-
mi timdi, ha? . 

vıye. 

Umn süren bir ufrqmadan son 
ra, nihayet Huverin sesini iıitebil· Flllstln idaresi 
di. Cenevre 3 (A. A.) - Daimi man 

- Hallo! •• Pörvis?. Sen miain? dalar komisyonu İngiliz müstemle • 
Buıün, pazar, yahu?. insaf! kit nazın Ormsby Goreun uzun sü-

Pörvia, pek müteheyyiçti: ren izaMtını dinlemiftir. Nazır, man 

KRAL VE 
MARANGOZt 
Büyük Fr~ydrih, birgün bir maran

gom ısara.ymın oturma odalarından bi
ri için mahondan mobilye sipariş etti. 
Sipari§ ettiği mobilye yapıldıktan BOn
ra, yapıl:ını beyendi, ama. istenilen 
fiyatı fazla buldu. 

- Bu parayı ödemem! 
Kral, hesabı gönneğe g·~len maran

goz ustasına, sesinde enerjik bir ton
la, böyle dedi. Marangoz ustası, fa.7r 
la bir para iatemediğine ikna yollu ve 
tekrar tekrar birçok söz söyledi. Haş
metmeap, kararında mu.sırdı: 

- Ya fiyat kırılır, yahud da biç pa- ' 
ra ödenmez; 'ikialnden biri! 

Marangoz ustur, içinden Janlmıı 
bir halde, llll'&ydan ~ 

X-. bir mtlddet BOm'Bf Dıtar yollu 
bir mUracaa.tz da aemere8lB )ralmca 
Frlydrih tanıfmdan kunılmut olan 
Has - Hakyerine bqvurdu. 

Hlkimler. dava mevzuu teşkil eden 
meselenin h:ıllinde biraz güçlüğe ul· 
radılar; çünkü. hakimlerden hiç biri, 
saray Odası için yapılan mobilyeye pa.· 
hr biçemiyordu. Bu itibarla, ehlivukuf 
olarak işten anlıyan biri seçildi ve 
paha bic;:me hu.su.su, buna havale edi· 
lerek, reyi soruldu. 

Bu adam, şu cevabı verdi: 
- M3l'::.ngoz u.stuı Kclman, kat'i· 

yen fazla fiyat iatememiştir; bil!ldıı, 
belirtilen fiyat gayet mutedildir! 

Bu miltaleaya göre de, Has - Hak
yeri, Kralın, Marangoz ustası taraf m· 
dan istenilen fiyatı ödemesi icap 
ettiğini kesenkes kararlaştırdı. 
Haşmetmeap, bunun üzerine maran 

goz ustasını çağırarak, şöyle söyledi: 
- Beni adamakılı mahcup mevkide 

bırakmak, ha! Bana kareı böyle ~ 
ket eden, biltiln başka müşterilerine 

kartı da böyle mi hareket ediyor aca
ba? 

-HllfJJ1etmeap gibi borçlarını Me
mek :lstem~zlene, ..... Elbette' 

- O halde böyle hareket eden bir 
marangoz ustasın& bir daha bir şey 
ısmarlamaktan kendimi sakmacağmı! 

Marangoz ustam Kolman, ciddi bir 
tavurla, eu mukabelede bulundu: 

- Böyle daha iyi olur; hiç değilse 
emeğim hakla olan parayı dava aça
rak elde etmek kUlf etine katlanmaktan 
kurtulurum! 

Bilytlk Friydrih, gülerek, marangoz 
ustasın& elini uzattı: 

- Marangoz usta~n. UzUntUye ka
pılmasın. Ben, sa.dece kendisini dene
mefi düşündüm. DUrUst ve cesur olup 
olmadığını anlamak istedim. Kendisi· 
ne ısmarlryacafmı daha birçok şej' 
var. Bundan böyle o benim sarayımın 
mobilye müteahhidi olacaktır. Ben, 
ulmda pazarlıktan hoşlanmam. Za
ten blrisine tam değeri görUnen fiyat, 
diğerine ucmdur bile! 

lklıeat Veklll Ayvallkta 
Ayvalık 3 (A. A.) - iktisat ve· 

kili CeW Bayar refakatinde it ban • 
kası erlcAnı olduğu halde lpar yatı 
ile Midilliden buraya gelmit ve ikti
sadi tetkiklere hqlamııtır. Vekil bu 
rada iki gün kalacaktır. - Affedersiniz... Ne yapayım, dater devletin teklifi veçhile Filistin 

ki ıizi rahatsız etmemek elimde deki rejimin deği§llleai lizun gelip 
deiil ! Mevsik olarak öirendim, gelmiyeceği meselesinin komisyonca ki Filistin idaresinin tetkiki lazım gel 
ki Dillingerle çetesinden bazıları derhal halledilmesini iatemİftir. eliği kanaatindedir. Bu mesele yarın 
Poka River Grovda "Kriıtl Bol· Komisyon 1<>n iki sene zarfında tetkik edilmcğe ba§lanacaktır. 
rum" daymıılar.. Şimdi oradan ------------------------------

Viakonsinde Spayder Leykde Ma· ~------------------•••••• nitoviç civannda "Litl Bohemye 
Loc" a doğru yollanmıt bulunu
yorlar. Oraya doiru yola çıktıkla
n muhakkak ve her halde timdi 
de oraya varmıılardır .• Sizinle ko-1 
nutmak imkanını elde edinceye 
kadar, arada bir hayli vakit geç
ti .. Nasıl hareket etmem icap etti· 
~· •• nı ... 

Huver. sükWıetle sordu: 
- Bir dakka, Pörvis ! "Litl Bo

hemye Loc", neresidir? 
Pörviı, hararetle anlattı: • 
- "Litl Bohemye Loc", Rayn· 

!enderin 80 kilometre timalindf' 
kiin meıhur bir sayfiye yeridir •.•. 

/stanbul Belediyesinden : 
10 Afıstoı 937 aalı gününden itibaren Karaköy köprüaü ü

zerinde aeyrüaefer icabı ve Belediye zabrtuı talimatnamesi ile 
Belediye tenbihi hükümlerine ıöre qapda yazılı hususat tatbik 
edilecektir. 

Saym halkın ve bütün vesaiti nakliye sahipleri ile ıo
förlerin arabacı ve sürücülerin •taiıdaki maddelere riayet 
etmeleri ilin olunur. 
1 - Halk, köprü üzerinde yaya kaldll'llDlardan bir taraf· 

tan diier tarafa ancak çivi ile ipret edilen saha dahilinden 
geçecektir. 

2 - Bütün nakil vasıtaları, bu sahaya ıeldiii vakit bura
dan yaya geçen vana derhal duracak ve yaya gidenler geçtik
ten sonra yoluna devam edebilecektir. Bu sebeple nakil vaııtala· 
rı bu sahaya ıayet alır ıelmelidir. (8.) (4880) 

Miflpn smD'ID& çok yalandır •.. 1-----------------------Elde ettilim malOmat, vakıa ta· 

Galatasaraym 33 üncü yıl dönü - kımma ka111 fevkalade bi~ iıt 
mü münaaehetile tertip olunan spor çıkanyorlar. Bunun netices~ 
bayramı, dün Taksim stadında yapı· Admira, bütün gayretine rar':'_. 
lan takviyeli Galatasaray - Admira kimiyeti San - Kırmmlılara 
maçı ile nihayetlendi. . . • mit bulunuyor. .. r), 

Saat 17,45 te sahada ıkı bıne ya· Faik oynamalanna ragınerı 
km bir kalabalık göze çarpıyordu. tasaraym gol çıkaramaması ~ 
Sahaya evveli Viyanalılar çıktılar de çok talisiz olduğundan !l~fif 
halkı selamll!ldılar ve çok alkıılandı- yor. Netekim bu sıralarda ~-~ 
lar. Oldukça uzun bir fasıladan son Bülendin çok güzel iki §Ut kale 
ra takviyeli Galatasaray taknnı gö • nin yanından avuta gidiyor. 
züktü: Halk, güzel oynayan iki 

Dünkü Galatasaray takımı B~~k- oyununu bütün bir zevkle 9" 
tq ve Peradan oyuncu alarak ıor yor. Enerji, teknik ve sürat . 
le bir takımla oynuyordu: dan iki takım da tenkit edil 

Sacit, Vlastardis, Faruk, Salim, bir oyun çıkanyorlar. 
EB~~yen, qfak, Sül~yman, Bambino, 43 üncü dakikada: Şere_!in .~ 

ule.nt, Şeref, Haıım... .. bir korner vuruıunda top ~~ 
Vıyanalılar pazar gunku kadrola - nun kafasmda Admira kaldl 

larmı muhafaza ediyorlar .. Oyuna ani bir tehlike oluyor. Fakat 
Sankmnızılılar batlaclılar ve ılk akm bir talisizlikle top kale direğin' 
lan Admira kalesi önüne kadar uzan 
clı. Avustu~ müclafaasmda keailen 
bu hücumdan sonra topu uzun bir 
vuruıla Galatasaray yamn sahasma 
geçti. ilk dakikalarda Aclmiralılan 
bir kaç eıkı hücumdc; gör\iy:oruz. ;Al 
tmcı dakı1cada: J\dmira soliçmin sr 
kı bir ıutu avut oldu. 

ikinci bir Admira hücumu da ka
leye dört metre mesafede tehlikeli 
bir vaziyet alırken Salimin yerinde 
bir müdahalesi ile bertaraf oldu. 

pıyor. 

Oyunun son dakikalan k 
içinde geçiyor. Bu vaziyet o 
hızmı kısmen kesmiı bulunU1;J 
Bir bç d.kika sonra maç ~ 
J:llMrlıltle bıttı. 

Takviyeli San - KmnJZI 
dün fevkalade bir oyun çıkard! 
haasa Faruk, Vlastordi, Etien. 
çok güzel oynadılar. Hücuın 
çok enerjik ve müessir oyuJI 
masına rağmen talisizdi. 

Bu tehlikeyi atlatan Galatasaraylı San_ Kırmmlılar ufak bir 
lan timdi mukabil hücumlarda gö sm yardımı j)e pek haklı ol~ 
rüyoruz .. San kırmızılılar bugün çok nabilirlerdi. 
enerjik bir oyun çıkanyorlar. Bilhas Galatasaraylıları dünkü 111 
sa defansları ilk dakikadan itibaren kıyetli oyunu dolayısile ttbrik 
yerinde müdahaleleri ve uzun vuruş 
larla Admira muhacimlerine göz aç· rız. d 
tırmıyorlar. Admiralıların oyunu Viyanalı Profesyoneller e 
kendi lehlerine çevirebilmek için sar çok güzel ve enerjik bir oyun 
fettikleri bütün gayret fayda venni- mışlarclır. 
yor ve San - Kırmızılılar hücum Voleybol llnal mafl 
avantajını mükemmel bir oyunla mu T. S. K. lstanbul bölgesi '\/o 
hafaza ediyorlar. 

Yirmi dördüncü dakikada Süley • Ajanlığından: 
manın avut çizgisi üzerinden ortala Galatasaray . F eneryılmaı rq1 
dığı topu Platzeri sıçrayarak geçti leri arasında yapılacak olan 
fakat Bülent ileri fırlamıı bir vaziyet 1936 yılı voleybol final ma~..d 
te olduğundan bu müstesna gol fır - köyünde KuıdiJi çaymnda ~.11 
aatmdan istifade edemedi. ki F enerbahçe kulübünün 

Federasyonca yaptırılan açık 
~n çok •Üratli bir cereyan takip da 7 - 8 - 1937 cumartesi 

ediyor. San - Kırmızılılar daimi bir saat 17 de IJhami Polaterin i 
surette Viyana kalesini sıkıttmyor • de oynanAcaktır. 
lar. T akımlann muayyen günde 

25 inci dakikada sağdan sola ge - saatinden on bq dakika e~el 
çen ani bir Viyana hücumu meıhur nerbahçe Spor kulübünde haıı' 
Voglun ayağında bir tehike ihdasl et lunmalan tebliğ olunur. 
ti·. Fa~at yirmi metreden çektiği de - -----------
~~r gı~i bir tüt, Sacidin bulunmadığı Sooget/er A miJıadı 
koıeyı yalayarak avuta gitti. .ad 

.. 37 i~ci dakikada: Galatasaraylılar Harp malzemesi 1,,.-
~u~el .hır fırsat eldeettiler; sağiçten latldal madde alı// 
ılen bır pas alan Şeref kaleye üc met 
re mesafeden §Ut atacağı sırada biraz Vaahington 3 <A. A.) - S· 
tereddüt etti ve topu kaptırdı. Oyu • Sovyetlerle ticari bir itilaf 
nun devr k d b da müteallik olan mu"zakereleriP e sonuna a ar un n son 
rakı. kısm d h f J it bir surette devam etmekte ı a a aza mütevazin ol 
du ve birinci devre O-O bitti. ve yakında imzalanacar:ından 

ikinci devre bqladığı zaman Gala var bulunduğunu beyan etnıifti' 
ta~araylıla!1 yine hücumda görüyo Yarı resmi malumata göre• 
ruz. Admıra kalesini daimi bir suret yeder, önümüzdeki. sene içinde 
te tehdit eden bu faaliyet dördüncü milyonluk Amerikan ~mtiasl 
~kikada bir sayı fırsatı verdi. Şere alacaklardır. 
fın ırkı, fakat ölçüsüz §Utu topu avu Sovyetlerin 1936 - 1937 
ta kaçırdı. !erindeki mübayaatı 30 mil 

Dakikalar ilerledikçe oyun daha ibaret idi. Rusyanın bilhas9'. 
seri ve güzel oluyor, topu ayaklann malzemesi ve bir zırhlı İn§8sı 
da tutmayan, görerek oynayan Ga run olan iptidai maddeler 9' 
lataaaraylılar Adıiıiranm kuvvetli ta cağı söylenmektedir. 
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NNILIK VE SllLIK MLJCADE LE.Si 
Tet•lka 

ı Dünkü yağmur 
1 
1 
1 Aksaıayda bir tram
vaya yıldırım raı plı 

tll dakika suren yaımur 
•ebzeler lç~n çok 

taydah oldu 

, ı - ımıttJN ~ f\CUSTOS 1"9"37 
=ar=-- -7F-

Memleket röportaJları: 1 
-----------------------------,_,..._ __ __._..._ _ _. ____ _. _____ ~~--

HARPUT 
"' eş ege 

ŞeyhnumBarae•ıd: ar, effinvazaSn= ziım,a şaak•V .. İ Haftalardan beri İstanbul bunaltıcı 

Evliya Çelebiye göre 
tapanların oturduğu şehir 

sıcaklardan yanıp kavruluyordu. Sı
caktan kaçan halk plajlara koı;ıuyor, 

rr 8du l4rikler· h geceleri de bahçeler ve serin y('rlere 

Elazize geldikten 
sonra Harputu gör
meden di'nemczdim. 
Uzaktan bir tq yı 
ğınını andıran t ıri

hi Harput, bugün 
nasıldı: Oruı vıla

yetkcn Elazize "mcz 
re'' derlerdi. 

ı,! edeleri· ın !~~ leri, babaJa.ı ve an'anelere uygun olduğu içi: kendilerini atıyordu . 
._•r (\'eli ' ınurıtleri üzerinde! bilhassa göçebe Türkmenlere ço Dün de tatil günU olmamasına rağ-
-.r · Yet) vaz·f · · f d' nda · d ı· ·ı ?eL~ •tlerini. (S . .1 e~ı ı a e ıyor · cazip gelmitti. Ayni zam• b men b"rçok kimseler erken en P aJ a-
d:~ep ol•n' .. u._nnı) lerden mü- müslüman istilisllldan sonra,;~. ra akın ctmeğe başlamışlardı. Fakat 
d_"f1i'1tıeın le ~u~umet kapılarına telif sebep ve tartlar altında 1 -ı~~ sat on bire doğru hava şimal tarafın
ı._"•l•rı ~ •çın, hemen bütün da eden hıristiyanlar da bu t~~ ~ dan gelen bulutlarla birdenbire kapan;r lceııJt1zilar1, içti mat ihtiyaç lere büyük bir rağbet göıterm•t er mı§; pek kısa süren bir gökgtirültüsün 

1Yor1-td &ralannda hal ve fule- di... Çünkü, (Sünni) ü)emat1'!10 den sonra şiddetli bir yağmur başla-
B.a le '· ııkı kayıtlar altında telkin .ettık- mıı;ıtır. 15 dakika devam eden bu ~-

lfiikaı;;:~•hat, hükumetlerde idi. leri din telikkibrine mukabıl, I•'· ' ğanakta 18,5 milimetre yağmur yag-
0latt,rd 1 teşkil edenler; iıtemit rek Şii mezhebi ve gerek bu me~- mıştır. . 
"tabep ~ ~~l tedbirlerle, bu hebi esa.ı tutan Bitrni tarikatle~ı, Yağmur esnasında Aksarayda bır 
~İfirlerde. rıkasını ortadan kaldı- çok müsait ve çok müsamahakl'lr tramvay arabasına yıldlnm çarpmı!' 

t _ ~ ı. ·· .. kt 1 d. fakat tramvay biraz ileride duracagı ....... len ( . gorunme e er ı. k ·ıd· 
~~dt • Şıi) itikadı ile (Sünni) Horasandan gelen (Oımanlılar) ~~in elek:ri~ cereyanı derh~l csı ı-
J;'tut da~~nda, büyük bir fark da az çok bu fikirdelerdi. Kayh- gınden hıçbır kaza olmamış r. 
~- ; (llh egıldi. Batlıca muhale- han beyleri tarikat ve tekke tey -
~rc;t -..aını Al' · · 1 ' b" h"'rmet beı-Ji)"' e\ııı tyı, dığer eıhaba erine kartı deri~ ı~ u . Oı-
~ ' (lr.; ek)' ( tevelli ve teber- lemektelerdi .•. Nıtekım, ıl~ . 
ı. eıelıe)e ~ "~ ka~er) gibi birkaç manlı hükümdarı Batıni bÖd t~;-

l'ı lıaJJe nhııar etmekteydi. Bun· kata mensup olan (Şeyh lk~ : 
~et t; ..... ~ek te; o devirde hu"kf1- Ji) nin damadı olduju gibi; . ın~)ı 
ı · ~ .. rı d . · (Y çerı ~il th n .e nafız olan (ülema) Osmanlı bükümdan da . ~::: Oı 

~ii .... '•Yetsiz bir itti. Fakat namı altında teşkil ettiiı 1

8
_1, .. _.,:

1 ter ... 11re d · ( H ı crıtUIL:ı' ~ ıni le~· aıma sarayların ıiya- manh ordusunu, ac .. h · 
,e, höyJ hç edel'ek hiç bir devir- Veli) ismindeki ı.a~ınt. H~~v~e~~ 

l'it.nek i '.. ayır)~ bir teşebbüse ~i- mayeıine vazeylemıt 1• .. 

ı .. _~.~ ·~~nıe:nışti. taıi Veli ise, Şielik eaaı~n~ mus-
~ ka;•fih, Sünni üleması, Şii. te~it olan Bibnı bir tarıkın oca· 
~lct~ ~1 b~ğz ve adavet besle· ğında yetitmiıti. 
~dı. ç·· ek~ılerini haklı buluyor- ilk Osmanlı hükümdarlarının DünkU yağmurun tesiri en ziyade 
~) ın un u, Şiiler bilhassa (İma- m~zhebl hürriyet ve siyaseti. ma· Aksarayda görillmUş, baZJ mahalleler 
~)ort•eleıine çok ehemmiyet kul bir tekilde idar~ e~elerı ıa- su içinde kalmıgtır. Bu yilzden bir 
~'?11)• ar .. (Ehl~beyt) e mensup yesinde, Anadolu bır su.kun dev· milddet içinde yoldan araba ve otoma. 
~Ilı h ~e Yahut (Seyyid) lik tı· resine ıirmitti. Hemen bır asır d~- biller geçememiştir. 
~il •rkız bulunmıyan (İmam) vam eden müddet zarfında, hı! YAGMURUN MAHSULE FAYDASI 
~dı. S·· aı!nda r.ı.maz kılmıyor- bir mezhep kavgası görühnemifb. Bu yıl yağmurun az yağması yil· 
~~ hnıler is~ bunu, kendileri Ve bu hal, (Bedrettin Simavi) nin zilnden yetişen meyvaların birçoğu ol'1•h I akaret addediyorlardı. zuhuruna kadar böylece devam e· ma.mıı, va- bazıları pısnk kalmı~tır. 
:"lftt~ •.hak vakasmdan, ıonrll, dip gitmitti. Fakat ~u ~t!n orta· Bilhusa, ayva, kayısı, eeftali gibi su
~alu s~!r ~ezimete uğrayan A- ya çılcma11, Türk mılletının batı· lu merva.Iar, yağmura fazlasiyle ihti
~J~ kıılerı, artık kendilerini na yeni \,ir felaket ıetinniı; (Ba- yaç gösterdiğinden bu meyvalara dün 
~di. B hınecburiyetini hi11elm!t· ha lıhak) faciaıını unutturacak yağan yağmurun bir hayli faydası ol
"'-r bö ~ al, M.ongol istilasına ka derecede hatlar kesilip, kanlar dö muştur. Yalnız yağmurdan sonra der-
t,~ ece devam edip gitmitti. külmesine sebebiyet vermitti. hal gündoğwm r\17.glnn esmesi serin-

'tını t ... Mongollar, Selçuki aalta· • • • Jiği pek çabuk kurutmuştur. Bazı ali-
ttlc 4:._adır darbeler altında eze· kadarlara göre: yağmur daha yanın 
)\ blfl doluda hükümran olma- BeJreılJini Simavi saat yağmış olsaydı sebze ve meyvalar 

~~. i •eb'e ıldarı :u.man - ıırf ıi- Ana.doluda, ilk defa olarak kuraklık yijzünden kaybettikleri nefa-
1'- pL b" d h 1 seti tekrar kazanJDI§ olacaklardı. DUn •-eri ıere ınaen - er a mezhep kavıaırna atılan (Baba 
tt~ il ıne h b- b • 1 • · • öı7leden sonra bava sUrUp açılmıg ise ·.-i,. et . z e ı ürrıyet erını lıhak) ın ö•ümünden takriben hır 0 

t..._ ~ ı- hlı 1 ş 1 k , de bugiln yafmur yağması beklenmek-
~ ..... lllt ~ki f er; ;i i eıuına müı aıır kadar ıonra; bu harekete, bat 
~ ~'-'llh.ı· erin ehli ıünnet ika.idi- kabir zat ta ıiritmitti. O da;-·- _ted_ır_. _____ __. ____ _ 

"-tel'ltı. jf neıriyatma mÜlamaha Osmanlı tarihlerinin (Bedreddinf 
~ıt erdi.· Simavi) diye kaydettikleri -, 

lifi nlı hükUmeti tetekkül et· (Kadı, Bedreddin Mahmut) .i~i.. 
ıe/) teteıı~n, lran ve Horasandan Baba ishak, oldukça zekı ıdı. 

~lcıer ır takım (Şii) ve (Batıni) Ve töyle böyle, epeyce de din! ~e 
~Jf. r1Jc l">\iİty .\ııadolu köylerinde bü· mezhebi ilimlerle ittipl etm•t!1

· 

t?J~ 1~i. SU •ıta revaç temin etmit· Maksadı da (Şii) lik esaınıa mu:· 
~ ~ ~ I tarikler, daha iıli.miyet· tenit, bir hük4met tee11üı etme • 
~J e C•ri olan bir takım idet ti. 
efl1T Fakat. (Bedreddin), ond~~ 

Şair ~ır 
yıldız 

il===== • • 

•• • 

Hala dillerden 
düşmiyen: 

Meziroden rıldım 

ağrıyor başım 

ZibiUik bafında 

acrildi Zc§im 
Destanı yakin ta

rihlerde söylenmiş
Harput kalesine bir bakıt 

tir. O vakit bile E lazize "Mezre" den· 

diği anlaşılıyor., A 
0 

l ktısadi bir anket 
Bu destanın hıka· yeııı çok enteresan-

dır. Elizizde bulunan bir katip, Har- (Vat yanı 1 incide) 
putun meşhur olan umumt evlerinden Yerli ve y&bancı gimdiye kadar bU-.: 
birinde bir kadına tutulmuş. Hemen çok sergilerde komiserlik eden ve bir .. 
her gün işini bitirdikten sonra oraya çoklarının hazırlanmasında büyük biz. 
gelir. sc\•gilisinin odasına girer, onun- meti olan İstanbul sanayi mUf etti§! 
la eğlenirmiş. Daniş bu hususta bir arkadaşımır.a: 

Birgün sevgili kadın başka birisiyle şöyle demigtir: 
sevişmiş, katip odasına gelince de ra- "- Açtığınız anket cidden alaka ı. 
kibi tarafından öldUrillmüş. Destan le karşılanacak bir mevzudur. 1stanbu· 
şöyle devam ediyor: Jun daiml bir sergi binasına her halde 

Atımı bağladım nar ağacına ve mutlak surette ihtiyacı vardır. Ser-
Benden selam edin nazlı bacımaı gilerin ve bilhassa daimi sergilerin 
Katibin odası top topa baktır memlekete yapacağı bilyilk hizmeti tarif 
Katibi uurmU.§1':ır cılkıanlar akıar.. etmeğe ihtiyaç yoktur. Birçok medeni 
''Top top''un ne olduğunu bir Har- devletlerde eergi memleketi tanımak, 

putluya sordum. Şu izahatı verdi: ticari ve iktisadi hareketler! ortaya 
- Harputun bilyUk bir çe§lllesi var- koymak ]çin en bagta mUracaat edilen 

dı. Oraya kadınlar toplanır, tob tob bir vasıtadır. Avrupanm hiç bir yerin
diye çamaıır yıkarlardı. de hemen hemen daimi bir &ergisi ol· 
Harputıu bunları söyledikten sonra mıyan eehir yoktur. 

başını iğdi ve hazin bir sesle: Biu gelince; bizde sergi i~lerı he-
- Şimdi Harput öldü ... Dedi. nüz pek yakin bir mazisi olan bir me

• • • 
Harput kalesinin Buhtunnasır aev

rine aid olduğunu yazan Evliya Çelebi 
"Harput" ismi için §Ulılan yazar: 

••Baza miUeti n~sih himara ( e§eğe) 
taptıklanndan lisanı Muhammedide 
bu ~hrin ismi '"Dan Har Put" dır. Di
ğer bir loav'UJ göre burada H avariyu
na ~ 8'1Zmt1 bir dikenli söğüt ağacı 
var imi~· Antn için ,.Har bid" demi.:Jlcr· 
B<JZ1lan arazi.<ıi diken yeti§tirdiğifkÜm 
(Har berid) yani diken getirici der-

7,m·." 
Bu §ehri gezen Çe'lebi, lcıaletıin efld-

Toe str çekmiş bir acip ve garip ya~ 
çin l;tJya üzerine kıtru~uğu~u söylAJ.. 
dikten sonra "locdeae bin miktar tu
rabı -pak i'UJ mestur ha.neler oordır-" 

der. ·11 aarputa Elazizden otomobı e ya-
nm saatta gidilir. Kalelerin önüne gel
diğiniz vakit, buraları seyretmekten 
doyamaz ve hayran olursunuz. M.uaz
za.m kayalar tu.ertne harikulade bır e-

k sarfedilerek ve muhakkak bir sa-
me · 1 b' al natklr eliyle yerleştinlm § ın ar, 

seledir. HükUnıetimiz bunun da ehem
miyetini kavramııt ve it il7.erinde 
milhim adımlar atml§tır. 

İşte İzmir beynelmilel panayırı, An· 
kara sergisi, Zonguldak kömilr sergi· 
ıi vesaire .... Fakat fsta.nbul, beynel· 
milf•I ve daimf olarak eergf yapmak 
için en başta dllfUnUlmesl fcap eden 
bir ,ehirdir Bununla beraber eerginln 
nerede yapılm&SJ meaeletıf de bana 
kalırsa en mUsaid ve en muvafık yer 
Çiıılğan sarayıdır. Burası her bakım· 
dan dafmf sergi için harikulide bir 
yerdir. Çirağan sarayının mUştemill· 
tını göZUrrllzUn önüne getirin; ne bU· 
yUk ve ne ı;rll7.el bir saha! 

Beynelmilel sergiler bir nevi 

~ Sa il. l I k çok farklı idi. •• Evveli, ender ·~· 
. ·~ 1:1 rülen bir zeki ve dimai kudrett· 
~ S ne malikti. Sonra da, ilim ve irfan : · 

,, ervlslmlz huıuaunda zamanımn bütün öle. 

hakikaten insanı şaşırtır. 
(. Binbir tarihi macera saklayan kale 

gilmrUk antreposu mahiyetindedir. 
Buraya getirilecek her nevi eşya gilm· 
rUk vergisi alınmadan sergiye soku
lur ve serginin kapısından satışa çı

karken gilmrilk resmi alınır. İ§te bu 
ınillahazaya binaen serginin her §eY· 
cen evvel sahile yakin olması da bir 
zarurettir. Sonra tramvay. vapur ve 
diğer nakil vasıtalarının sergiye ya. 
kin olması da icap etmektedir. Çira
ğan sarayı bu bakımdan da en mUsa
id yerdir. 

'-." bet Go'ctorumm Pazarte.t ,anıert masını geride bırakacak derecede 
~ ~ ı~ buçuktan ytrml,.. kadal' P fikren tekemmül etmiıti... ,Onu

1
n 

~ 1• .~eatııde, CUmartal gblerl 1 Ş 1 o • 
'~ - ıe a kadar Well Tanaıe içindir ki - kendiıi aa en 1 ec1· 
~ oıtu llrı lklnct daire oo numarada makla beraber - yapmak iıt. ~; 
~ ~b~cuıarıınm yedi kupon mukao ğİ inkılapta (Sii) Jiie ehemJ"'lbl~ .' 

\ 

' 
' 

""' h!Qı eder. vemıedifi gibi, (Sünni) mez e ı-
~~~ dit doktorlanmıa da olmt )IA'- d hk" da zerre fnailterede romancı, pir Miss 
~~~~ •ırıtrıertne bam' tıuhmJDÜt ne taa \IK e en a ama ' t ·-
' ~. doktorumuz FaııretUD DlfDleD kadar iltifat göıtennentittİ· d n;au Doriı Nolan kendi yazdıiı Liver-
S ~ı lattkıtı caddeatııde 121 nUld' ları, kendi meflairesinden ° dan po) ıtıklan filminde haırolü ala· 
• ~ buı11ıı eaı rtınıert aaat ıt ue ıo .,. yepyeni bir mezhep arkasın an rak ıinema hayatına da ıinniıt;r. 
~ l(,,_:utu gtbt doktor NecaU Pak• ıürükltn?ek iıtemitti. .. Kendisinin Holi vuda giderek ro-
ı...~ l'tııa G1 Mahmudiye caddal ı-ı bu mu 1 k · ı · ~ı· ld lık i ı...-.ı. lalı •- Muht )"f ·· rriJıler • mancı ı ve ~ır 1

'i • yı rz u • ~ 01t11,,.. •• cunıa gtınıert ayal ...... e ı muve ' ,__ k d 
"e ""l'Ut ....... acaı,. d pek a-rıtı runda terkedeceğ; e anlaııl~ak-

önünden şehre giderken Kurunuvusta
da yaş:ıdığmızı fanedebilirsiniz. De
kor bir an içinde duyuşlarınızı değiş
tirir, ve görüşleriniz kargısında hisle-
riniz bile bambaşka bir ı;ıckil alır. 

Kale kapısından ,ehre girerken sizi 
ilk kargılayan birkaç dilencidir. Yolun 
kenarına oturmuş ve ekserisi ihti· 
yar kadın ve erkek olan bu dilenciler 
belki hiç bir yerin dilencilerine benz.c:
mez. Yüzlerine öyle bir bllziln verı
yorlar, elleriyle öyle jestler yapıyor
lar, ki g:ı.yri ihtiyari Urperi~orsunuz. 
Kıyafetleri kaleler kadar eekı; kaleler 
kadar harap ... ~ llfaıc t &.l'Jnııznı <ıışıertn• .,.... him adam hakkın a d 

ıs.._~hıı ıa e~\1tertnt yapacaklardır· I" t • 1 Hepıi e ayrı, tadır. 
~ t111> nı~cıa Beştktq tramnJ oado ma umha ve.rırt~rbaiz olan buma--------------- __________ N_i_yaz_i_A_h_m_e_d 
"~ Ilı al>lcrtırnanmda .unnetçt ıcmın ayn e emmıye 1 

• naklet-
"tıı, •U:tll<: okuyucuıanmısm çocu• IOmatı burada birer '::ıa bera· K U R U N ---.. 

Ayni zamanda sarayın arka tarafı 
büyük bir bahçe halindedir. Burası da 
beynelmilel serginin eğlence ve gezinti 
yeri olarak alınabilir. Çilnkil beynel
milel daimi ı:ergilerde zevk ve eğlence 
kısnrıJarına büyük ehemmiyet veril
mi§tir. A vrupanın birçok yerlerinde 
daimi sergiler şöyle bir saat gezilip 
bitirilecek vaziyette değildir. SaaUar
ca hatta meraklı olanlar i<:in günlerce 
gezilir fak at bir tUrlü bitirilemez. çı. 
rağan sarayına şayed ııergi yapılırsa 
buna bilhassa ehemmiyet vermek ll
zımdır. Bundan sergileri ge;:dirmek 
için heyetler, bulundurmak, sergileri 
halka tanıtacak esaslı ve muhtelif li
sanlarda yazılmıı;ı, dilsturlar ha • 
zırlamak icap eder. 

n ... .\l'tıc, et edecekur. meyi çok faydalı bul __ ı. · i pm---
"(j~ #."-- b k 'l . . . ornıamaa ıç r. " k p ıııt ... aıı2 11 

._,,,., Pertn B:cz&Jıe.t y• er, arı erımızı Y 
1
. Yalnı'Z· Hlzmeı U onu 

• ~1ı"ıı unıa b" bu d -ece ıs. • tl't ~ı.ı tada ltlnnetçt Ye sılıbat ıs n an vaZl77 t1• pımlannı Bu ıruponu lf&Ull idaresine ceUreııJer. 
~ cetı ent E:§81z KURUN doktorunun hunlann ebemmıye ı deceiiz. ı - KOctılr ııınıanru paruıs tıutmrıat 
~'ıı llı~tbtıekaıyonıan behertnf yedi ıru- hüliaa etmeye ıahyret ebDI ele ala 2 - Kurunun tırktmıertne PllJ'UIF t..k 
~eı... ~tıe tııcıe ve aboneıertmtae ea ebt E l. UD aya 
,..._ ,__ ~<>cukıannm .onnet ıımeıto vve a; on tJdke pya11 o- ırrtar. 
ıı.ı.:_e"bıj ~ktır. hm; çok dikkatle ~re ve mücade- 1 _ Hukulı ve nıall mQfaYlrtertne bel 

~ lb:;:tlmı:ı doktor. dltçl ft a0n lan mezhebf mefku J J tllrlU ll&DUD yollıtrmı p&r&GS eorup ts;nnlr. 
~ \,,.._:-" •caat ederken KURUN'UJI I • • ya &ırak• nn. 
"'·-~dan yecll tane ıottırm• esını, ıonra '~Arluıaı txll'.) 

OUnlerden beri •Dren 
bir yangın 

Cezair 3 (A. A.) - 28 temmuz· 
da çıkmıf olan yangın, 7.000 hek· 

D:liml sergi binası için Çirağan sa
rayı biçilmi~ kaftandır. Kanaatinde. 
yim." 

tardan fazla bir orman sahasında tah --------------
ribRt yapmaktadır· Ham'dlye lzm"rde 
Felaket bir çok bağlan ve çiftlikleri lzmir 3 (Hususi) - Hamidiye 
tahrip etmit olduğu halde henüz dur mektep gemisi dün saat 15 te limana 
mamqtır. Önüne rast gelen mesken gelmittir. Gemi topla fehri selamla-
leri de tehdit ebnektedir. mq ve kııla önünde demirlemiıtir. 
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(Üst yanı l incide) 
haneaine kar§ı yapılan taarruz hak • 
kında bir tebliğ neırctmiıtir: 

Yapıle.n tahkikat Japonlann Be • 
yaz ruılan asla tanımamakta olduk -
larını göıtermiıtir. 

Hariciye nezareti Moskovanm 
herhangi tC§ebbüaünden malumatlar 
olmadığı gibi Tokyodaki Sovyet elçi 
si de protesto tC§ebbüsünde bulun • 
mu§ değildir. 

JAPONLAR KARIŞMAMIŞ 
Tokya 3 (A. A.) - Tiyençinde 

ki Sovyet konsoloshanesinin yağma 
edilmesi hakkında tefsirlerde bulu • 
nan harbiye nezareti namına söz söy 
lemeğe salahiyettar bir zat alman 
resmi raporlara nazaran hücumun 
maruf bazı Rus faşistleri tarafından 
tertip cdilmi§ olduğunu matbuata 
söylemi§tir. 

Mücrimlerin isimleri Japon rna'ka 
matınca malumdur. 

Bu zat, ezcümle §unlıın ilave et
miştir. 

"Japon ordusu bu taarruza hiçbir 
veçhile iıtirak etmemİ§tir. Şimali Çi
nin bol§evikleşmesine tamamile mua 
rız olmakhğrmıza rağmen ecnebi dev 
Jetlerle ihtilat çıkannamağa son dere 
cede gayret etmekteyiz. 

SOVYETLER PROTESTO EITI 
Moskova 3 (A. A.}'-Tas ajan-

sı bildiriyor: · 
Bazı Japon makamatırun yardımı ile 
Beyaz Rus çetelerinin bir ağustosta 
Tiyençindeki Sovyet konsolosluğu . 
na yaptıkları tecavüz üzerine Sovyet 
hükumeti T okyadaki maslahatgüza
rı vasıtası ileJapon hariciye bakanlı
ğı nezdinde şiddetli protestoda bu • 
lunmuştur. 

yeni bir ileri hareketine giritmeden 
önce Sovyet - Mançuri hududunda 
yeni bir hadise ihtimali de uzak görül 
rnemektedir. Japonlar bu suretle Sov 
yetlerin ne yapacaklarım denemiş o 
lacaklardır. 

Yeni malumat alan mahfiller, böy 
le bir hal vukuunda Sovyetlerin kati 
bir hattı hareket ittihaz edeceklerini 
bildirmektedirler. 

BEY AZ RUSY ADA FAALiYET -
TE BULUNANLAR 

Moskova 3 (A. A.) - Moskova· 
da neşredilen Kino gazetesi, Beyaz 
Rusyada faaliyette bulunmakta olan 
halk diişmanları ve bilhassa Beyaz 
Rusyada hükumetin teşebbüsü ile a· 
çılan bir sinemanın oabtk direktörü 
olan Galkin hakkında takibatta bu -
lunmak mecburiyeti hnsıl olduğunu 
yazmaktadır. 

Kiko, Beyaz Rusyayı her ne şekil 
de olursa olsun alakadar eden filim • 
lerde Bund ismindeki partikülarist 
yahudi grubu ve Beyaz Rusyanın 
Nasyonal - Demokrat ve nasyona· 
list grupları lehinde evvelce propa
ganda yapılmış olduğunu ilave et . 
mektedir. 

HADiSE NASIL OLDU) 
Moskova 3 ( A. A.) - Tas ajan 

sı bildiriyor: 
30 temmuz tarihinde Sovyet kon 

soloııhanesinin bulunduğu Tiyençin 
hususi dairesi Japon kıtaları tarafın 
da!\ işgal edilmişti. Bu arada Çin po 
lis kuvvetleri bu daireyi terketmİ§ ve 
Sovyet konsoloshanesi binalan da 
muhafıssız kalmıştı. Bu vaziyetten 
istifade eden ve Pastukin, Ossipov, 
Krahauk, Şatukin ve ocı.ire isimlerini 
taşıyan Japon casus teşkilatına men 

JAPONYA PROTESTOYU sup Beyaz Ruslar, Şimali Çindeki 
REDDEITI Japon kuvvetleri kurmayına mensup 

Toky~ 3 (A. A.) - Sovyet mas binbaşı Takinin muvafakatiyle, Sov 
lahatgüzan hükumetinin Tiyençin _ yet konsoloshanesine hücum etmek 
taarruzu hakkındaki notasını harici· ve bu konsolosluk memurlannı kat
ye bakanlığıne vermiştir. }eylemek üzere, bir haydut çetesi teş 

Domei ajansı, hariciye nazır mua kiline başlamışlardır. 
vinin hadisenin Beyaz Ruslarla Sov Akşam Japon casus teşkilatına 
yetler birliği arasındıı Çinde mevcut mensup Beyaz Ruslar ile sivil giyin 
müçadelenin bir safhası olduğunu miş, Japonlar, mavzer silahlan, bom 
ve buna binaen Japonya ile alakası balar ve hafif makineli tüfeklerle 
olmadığını söyliyerek protestoyu red mücehhez olarak, Sovyet kosolosha
detmiş olduğunu bildirmektedir. nesine hücum etmi~lerdir. Haydut • 

Nazır muavini, konsoloshaneye lar kapıyı kırarak içeriye girmişler ve 
yapılan taarruza Japon askerlerinin kosolosbane eşyalarını kamyonlara 
iştirak ettiği hakkındaki iymanrn yükleyerek götürmeğe başlamışlar -
Japon ordusuna kar§ı müsamaha edil dır. 
miyecek bir hareket olduğunu ilave Şurası şayanı kayittir ki, Sovyet 
etmektedir . konsoloshanesinin yakininde, eski 
JAPONYA YEN1 BiR HADiSE Çin polis karakoluda bir Japon kıta 

ÇIKARACAK.... sı mevcut bulunmakta ve bu kıta 
Şanghay 3 (A. A.> _ Siyasi ma halen burada hiç kimseyi geçirme • 

hafillerde bugünlerde çok mühim ka mektedir. Buna rağmen Sovyet kon· 
rarlar verilecek olan Nankin vaziye· soloshanesi eşyalarını havi kamyon
tinin inkişafını dikkatle takip etmek lara yol verilmiş ve bu kamyonlar, 
tedirler. Japonların halen Paojing ve ,hıpon mahallesine doğru yol almış· 
Şantung vilayetinin §İmal bölgesin- tır. 
de tahaşşüd eden merkezi kuvvetler Tiyençin'dcki SO\·yet konsolosu 
Üzerine cenup istikametinde bir t~ . Smrinov Japon bajkonsolosu Horyuşi
arruz yapmak niyetinde olmadıkları ye müracaat etmi~ de Horyuşi tara-
anlaşılıyor. fmdan kabul edilmemiştir. 

Japonların planı Mançuriye ve dış Tecavüzden evvel, Smirnov, haydut· 
Mongolistana bitişik olan ve i§gali larm böyle bir tecavüz hazırlamakta 
Sovyetler birliği ile bir ihtilaf halinde olduklarından Japon konsolosu Kisi'yi 
!aponya için hayati ehemmiyeti ha haberdar etmiş ve kendisinden bunun 
ız bulunan Sahar ve Luriyan vilayet . önüne geçmek için derhal lazımgelen 
lerinin işgaline matuf bulunmaktadır tedbirlerin alınmasını rica eylemiş bu. 
Bu suretle harp ilanı Çine bırakıl • lunuyordu. Buna cevap olarak Kisi, 
mış olacaktır. konsoloslar heyetini 31 temmuz ta-

Şima] çininde yeni vaziyetin kabu rihli celsesinde Sovyet konsoloshane
lü merkezi hükumetin sukutunu ve sinin maruz bulunduğu tehlikeden ha
Çan Kay Şekin birleştirme eserinin berdar edilmiş bulunduğunu, fakat, 
mahvini mucip olacağı için harp ye telefon hatlarının kesilmiş bulunması 
gane mümkün tarzı hal olarak görül sebe'biylc bir şey yapamadığını bildir
mekte ise de çinlilerin şimal Çininde miştir. 
biiyük bir harekete girişmeyi gecik- Smirnov Kisi ile göril§ürken, kon
dirmelerinin de izahı mümkün bulun soloshancyc kareı da tecavüz yapılmıe-
maktadrr. Zira şimal Çini memle • tır. · 
ketinin geri kalan kısmına tek hatlı Sovyet konsolosunun talebi Uzerine, 
iki demir yolu ile bağlı bulunmakta mesele, bilahare, Tiyençin §Chri kon
ve bunlardan bir tanesi tehlikeye pek soloslar heyetinin konferansında. mev
ziyade bağlı bulunan bir köprü ile zuubahis edilmişse de bu içtimada Ja-
San nehir üzerinden geçmektedir. pon konsolosu ha.zır bulunma.mı3tır. 

Burada, Japonlar Şimal ~ininde Alınan haberlere göre, haY,dUt se· 

Dış ticaretimizde büyük I 
inkişaf 

Pariı, 3 (A.A.) - tıpan~/. 
leri hakkında Figaro ıazeteıı 
le yazıyor: ~ 

"Ecnebi devletlerden h~ 
İspanyadan menfaat beki ., 
ği zaman ve Fransa. ile İnl1JJ 
muvasala hatlarını tehdit e._.
lecek müzakere ve puarlı.ıv~ 
giritmiyeceklcrini milttefik•d/ 
dirdikleri gün İspanyada ı 
harp nihayet bulacaktır. ftte ;, 
man herkeı fikrini açıkça 
meye mecbur olacaktır." 

HükUmetçilerin Taa"aJat' 
Bilbao, 3 (.AA.) - Ha1,s 

janımın muhabiri bildiriyor: ~ 
Dün sabah Aıturya kıtal•~!. 

tililcilerin Oviedo, Cuera ~. b 
perana' daki mevzilerlhe h~ t 
netice elde etmeden taarfllS 
mitlerdir. ~ 

Uvnel'de iki alet ara::ınd~ ... ı~ 
lan hUkUm.et taburları taın.....-
imha edilmiıtir. ,o' 

Madrit, 3 (A.A.) - Aıil''11• 
günlerde kaybettikleri ın~l 
tekrar ele geçinnek için .bu ~ 
gün doğarken !İddetli bır t•,~;Jİ 
za geçmiılerdir • HukUd!e ııl' 
muka.bil taarruz yapmı•lar "'ısl 
lerden birkaç mevzi daha • 
lardır. . ' __./. 

Bugün Yunanisla1'1~ 
Çinlilerin Zayiatı ~ 'T bagı amı var ,, 

Tokyo, 3 "(A.A.) - Japon aa- jf' 
keri makamatı, 28 Temmuzda vu· Atina, 3 (A.A.) - Atin~ :,,ı 
kua gelen Nanyuan ınuharebeıin- ıı bildiriyor: Bütün Yunan~~ 
de Çinlilerin 2.000 maktul bırak· Afuıtoı rejiminin yıldön S'l~ 
mıt 100 eıir vermit ve 4 sahra to- kutlamaya hazırlanıyor. t~ 
pu ile 2 tayyare bırakniıt oldukla· vilayetler, yarın stadyoıtldjJ/ 
rını bildirmektedir. vili.yetlinin milli kıyaf~t ·sı ~· 
ÇİNLİLER MUKAVEMET ETMİYOR yapacakları geçi ele İ!lirak ,çı ıı' 

dın ve erkeklerden mürekkeP 
Şanghay, 3 (A. A.) - Japon kuv- . tl .. d rmektedirler. ~ 

vetleri, hiçbir mukavemete maruz kal· yeGaer gtonl e l k tı"n '91 .. r 
d Y . . . . · ı-· ze e er. meme e . ,,,., 

ma an anglıyuçıng'ı ısgal eı.ıuışlor- .. k Ik ik• ~~ 
Paotingfu, Kalgan ve Hopey'in diğer vl e.t. m~lnievlı a m.ml. uk ınlılnar• il•. ır 

1 . . • ı amı o an ıevgı ı ra b•' 
nok~a annı ~mbardıman etmıştır. . k\ımet reisine minnettarlık 
Çın rnenabıinden gelen ha.betlere gö- .. 'f d d' l / 

re Japonlar, Çin - Nankin dcmiryo- rını 1 a e e ıyor ar.. _.,,,/ 
lunun tahribi.ne bir mukabele olmak 

miıtir. 
ilzere yüzJerce köylü ~ldUrmUşlerdir. BİR ORDUNUN GEı.J.Şİ 
SİYASİ MÜNASEBAT K:E.$İLD1 HEYIOCAN UYANDIROl. # 
Tokyo, 3 (A. A.) - Asabi gazete- Tokyo, 3 {A. A.) - Tiye~~~ 

aino göre Nankin'de Japonya ile siya- bildirildiğine göre, 13 üncü çııı w./ 
si mUnaaeb&t bilkuvvc mUnkati adde· sunun geliei Kalgan'da hcyeoall 
dilm.ektedir. dırmı§tır. f'. 

Harp hummuı zijnden güne art. Bu ordunun 1936 da blrdenblrf 9 
m&kta ve Ş&nghay meselesi esnasında liyan - Miyako'yu işgal et.mc!C 
b~österen hummayı geçmek istida- tiyle Japon - M.ongol ordusurı\J~ 
dmı göstermektedir. Nankin'in bütUnl hareketini parlak bir ~kilde d 
servisleri mücadele isin seferber edil· muş olduğu hatırlardadır. ı 

' 
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~Birdenbire bir gürül:ii Osman. 

--·----~~~--.............. -------------------------
Japon tehlikesi 

karşısında 
~o t (Ust !faııı ı incide) 
b·· •ta.fınd 
.. ~Yi.ik t an _yerlettirilmit olan 
a.unij id:~lar ıle tehlikeye dütti.I· 
~kil'elle ıa ettiği halde bu türlü 
~ 'ıtrı E~e cevap veren Hariciye 
d~IJltıdı ~~' çok mutedil bir dil 
d 1iet ı.; fır taraftan Almany11y1 
~ek , .. •

1 
lan İtı\lyayı memnun e· 

tıltere . 1°ı er söyledi. Bilhassa fo. 
o) ı e İt&l \' 'n Akde . ya ıırasında yapılm1~ 
t ~ et11ı nız anlatmasının de· 
ltırdi ekte olduğunu tebarüz 

a· Cer~k . ,,, 
1tıde ademı müdahale komite· 

te ' Rer k · rehn e avam kamarasında 
tere ... 

1
• eden nıüzakereler lr.-U-

~ "Q • .., 
b-~elea. t•mdiye kadar lspanY" 

il' d inde t k' •v• • tt ~ eğ· . . a ıp ettıgı sıyMe .' 
ol', •tıktık baıladıimı ıösterı-

oı_ ~1~nailizlerin haddizatın
~tıy, . . deniz meaeleıi olan la
b'att)e 1!1~do böyle birdenbire ıi· 
q.l rını d .. . . . d d' ., ~ ıra egııtırmeıı ne en ır · 
~eraı }:'Relen sebeplerden biri Ge
"ıt h'·k:•nko kuvvetlerinin Mad· 
•~r " um t· • l' b. ~ e\>V\ık e ıne a<&rf ı kuvvet ı ır 
fer tar f kaaanmakta olına11, dı· 
l 11tiliıı:r~an General F~a~on.~n 
e"'-teaid' e anlatma meyıllerı gos-

"e, ltaı ıt. lhtimal ki, lngilte· 
l' l'a ·ı dd" ı:-'"dı111ı 1 e Almanyanın ma ı 
1 l''tı'k arı ile harp eden General 
'"•'1t ohun bütün lıpanya toprak-
k~tık CSn~kinı olmaıını timdi~e:l, 

1 diy Une geçilemez bir enırıva
~ L~ telakki e~iyor da dikine 
~ oır • t}i do~1Yuet Uıerinde iırar et· 
iP~ Rru bulma.yor. 

~l ik~t l>izim fikrimizce bu ihtİ· 
'"' •ne· d 
) l'ı)a • 

1
1 erect>dedir. Asıl fs. 

'. •t e • 1 •le AI rıntJe lngilterentn ita • 
manyaya yaklatmak lü· 

. .. 

Bu Akşam 
Anr.dolu Hi!arı'nda 

1<.lman yurdu bahçe
sinde 

ŞIRlN TEYZE 

Operet 2 Perde 

ateınJrket Memleket 

l'hıde dıtıoda 

A yhk 96 l66 Krş. 
260 <it~ Krt· 

3 aylık 
8 aylı it 

U5 8t0 Kl'f. 

y ıJlılr 
900 uıoo KrJ. 

Tarlfe1tııatıı B&IJt•n blrtlft lçia eyda otuz 
wruı dllfUlUr. p09ta blrllğtne ctrmlyeD 

yerlere ayda yetmiş befet kurut 
uınmedlllr. 

TUrkt,enlA iter po9t& merktt.tnde 
KURU'Na abone ,-azıırr. 

Adres dcğiıUr:rne UcreU 25 kunııtur. 
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MUzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyasetinden ı 

Yapılacak iıin cinsi 
ve mahiyeti 

Arşiv lıtaıyonu itti.Haz 
edilecek olan Sultanah. 
met medresesinin esash 
tamiratı 

Keıif 
bedeli 

Lira K. 
11786 66 

Muvakkat te
minat mikdarı 

Lira K. 
884 00 

Eksiltmenin nerede n 
hangi tarih ve uattc 
yapılacağı. 

Aıarııtika MUnleri 
Genel DircktörlUğUn. 

de 16/ 8/ 937 tarihin. 
<3e puarteıi gUnil ıut 
15 de 

Arşiv istasyonu ittihaz edilecek olan Sultanahmet medresesinde bennuclbl 
keşif yaptırılacak esaslı tamirat yukarda yazılı gUn ve saatte kapalı zarf uıuliylc 
ihale cldllecektir. Ketif ve şartname ile yapılacak tamiratı mahallen g8rmek iste. 
yenlerin Müzeler Mimarlığına talip olanların da teklif mektuplan ve en al 

"l l.000" liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nafia V.ck!letinden alrnıı ol. 
dulclan mUteahhitlilc ve Ticaret Odası ve&ikaları ve muvakkat temlnıt makbuz. 
lanru havi mUhUrlil ı:.ırflannr 16. 8. 9S7 tarih paıarteai gUnU uat 13,SO a ka. 

dar komisyon riyasetine tevdi eylemeleri. (4793) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: Çarşamba ovasında Hamzalı ve civarında mevcut 

bataklıkların kurutulmuı ve Aptal ırmağı lebdlli mecra ameliyatı, 
Keşü bedeli 114121 lira 85 kuruştur. 
2 - Eksiltme: l2 - 8 • 937 tarihine rastlayan pcr§elllbe gtinU Mat 15 de 

Ne.fia Vekaleti sular umum mildürlUğU ıu eksiltme komisyonu odasmda kapa· 

1ı zarf usullle yapılacaktır. 
3 - İstekliler: Eksiltme §nrtnamcsi, mukavele projesi, bayındırlık leleri ıe· 

nel §artnamesi, f cnni eartname ve projeyi 5 lira 71 kunış bedel mukabllinde 

Sular Umum MUdürlilğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekUlerin 6956 lira 10 kuruşluk teminat 

vermesi ve 50 bin liralık nafıa su işlerini taahhUd edip muvaffa.kiyctle bitirdiği 
ne ve bu kabil su i&lerini başa.rmakatn fenni kabiliyeti olduğuna. dair Nafia 

vekaletinden almmıs müte3.hhidlik vesikası ibraz etmesi. 
İsteklilerin tcklü mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve

line kadar Sular Umum MüdUrlUğilne makbuz mukabilinde vermeleri llzmı• 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4276) 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha mUessesesl 
Setınalma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - EkSiltmeye konulan iı: MUesscse senım aşı kısmına satın alınacak mu. 
hammen bedeli 7620 lira olan 240 dana ue 14 malak yavnısudur. 

2 - Şartnamesi parasız olarak mUessese muhasip mutemetliğinden alına. 

bilir. 
3 - Eksiltme 21 - 8 • 937 cumarttsi günU saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ynpılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 571 lira 50 kımış muvak1tat {e .. 

minat vermesi ve aynca Ticaret Odasırıa kayıtlı olup bu nevi işler Uze~ mUte-

ahhitlik yaptığını tevsik etmesi lazımdır. • 
6 - T.ck1if mektuplan yuknda üçürtcü maddede. gösterilen saatten bir 

saat evveline müessese satın alına komisyon rcsiliğine makbuz mukabilinde ve. 
rilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması prttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilme%. (2521) (4876) 

t 

.. 

Kiçi11···· ıı@nlar 
, 

75 - SATILIK PİYANO - Zim· 
mcrm&n markalı çift bir Alman piya. 
nosu satılıktır. Taksim Tarlabaşı Ya.f-
hanc sokak No. 35. (V. P. 1654) 

56-KADIKÔY Şüayoğutçupark Satılık ese 
yokuşunda 8 oda bir banyo elektrik, 55 - SATILIK PRES (BASKI) 
havagaı.l, terkos suyu, bir kuyu 1800 MAKiNESi - Demir ve madeni eşya 
arşın meyvalı bahçe odalar kalamış işleri yapar kendisinin ağırlığı 2500 
Çamlıca. Fenerba.hçeyi görür fevkali· kilo, vurduğu kuvvet 100 tondur. fı-
de manzarayı havi. yatı 450 Urndır. 

Bunları almak veya satmak istiyenlerin ve bu islerle ala.kadar olanların 
Ankara caddesinde VA.KIT yurdunda. v AKIT PropogMda Servisine bizzat 
bir tel~on vey&hud bir mektupla mUracatlırında bUtUn bu iıter1ndo muva!f ak 
olabilirler, ~osta kutusu: 743, Telefon 24370 



ı-a••• ı~ımo.n 

Di!vlel DemırlJolları ve Limonları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Afgon: Antalya hattında betonarme açık 
tilnel ve Sandıklıda Bu deposu inşaasına 

aid eksiltme 
Afyon ,. Antalya hattınm 33 üncü kilometresinde betonarme açık tilnel in. 

Pli ile ayni hat üzerinde Sandıklı kan baaında bir ıu depoıu inpsı kapalı zarf 
11ıulile ebiltmeye konmuıtur. 

1 - Bu iJlerin mecmu muhammen kcıif bedeli 77.000 liradır. 
2 - latekliler bu iJlcre ait fenni ıartname, proje ve sair ekailtme evrakını 

Devlet Demiryollan Ankara, Sirkeci ve Afyon iıletme mildUrlükleri vemelerin. 
den 385 kurut bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 • 8 • 1937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada Dev
let Demiryollan tıletme Umum MüdürlüğU binasında toplanacak olan merkez bi. 
rinci komisyonca yapılacalctir. 

4 - Ebiltmcye girebilmek, için isteklilerin apğıda yazılı teminat ve VC'ia. 
iki ayni gi1n aaat 14 de kaklar komisyon reialiğine tevdi etmiı olm.alan lhmıdır. 

a. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5100 lirahk mu. 
vakbt teminat. 

b.- Bu b.nunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalan, 
c. - Nafia Vekiletinden muaaddak ehliyet vcaikaaı, 
.S - Teklif mektuplan ihale gUnU aut 14 de kadar makbuz mukabilinde 

-.misyon reisliğine tevdi edilecektir. Pos ta ile gönden1ecek teklif mektuplarmm 
iadell taahblltHl olmas: ve nihayet bu ıaate kadar komisyona gelmiı bulunması 

Jbnnchr. 
CS - Bu itler baklanda fazla izahat almak isteyenlerin Devlet Demiryolları 

Yol Dairesine mftracaat etmeleri. (2515) (4877)' 

lıluhammen bedelleri (19979,04) lira olan muhtelif clns ve ebatta 14990 
adet galvanize saç 17/9/937 cuma günU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
k&l'ad& idare binasında Batın almacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin (1498,43) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
Jl1JD tayin ettiği vesikalan resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 veya 1/7/937 
ı'. ve 3845 No. lı nUshalannda intisar etmiş olan talimatname dairesinde alm· 
DUi veeika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver. 
me1erl llzmıdll', 

Şartnameler paruız ol:ırak Ankarada Malz.eme dairesinden, Haydarpaşa.da 
t.eeellUm ve sevk eefllğinden dağıtılmaktadır. (4807) 

Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aıaf*Ü. liste No. lan ve 
munkkat temjnat mikdarlan yazılı t ~kribcn 4698,809 ton muhtelifülcins demir, 
putrel, demir levha ve saç 15 • 9 - 937 çarpmba gilnU aaat 15,30 dan itibc.ren 
ID'Uile ayn ayn ihale edilmek üzere Ankarada idare binasında aattn alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
lianunan tayin ettiği vcsikalan, reami ıazetcnin 7 • 5 • 936 giln ve 3297 veya 
1 • 7 - 937 gUn ve 3645 No. lı nUahalannda lntipr etmiJ olan talimatname ~aire. 
sinde ahnmıı vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli
lfne vermeleri lazımdır. Şartnameler 375 kuruıa Ankara ve Haydarpap veznele-
rinde satılmaktadır. (4644) - · --

U.te No. Tonu Muvakkat teminat mikdan 
1 1289,530 6408,12 Lira 
2 1481,514 7176,06 

" s 936,770 4997,08 .. 
4 990,995 5213,98 ,, 

Askeri Lise ve Orta mek
teplere ücretle Öğretnien 

aranıyor 
1. - tstanbulda Askeri Liselere: Fizik, riyaziye 

Buna A&keri lisesine : Edebiyat, riyaziye, Almanca 
Kmkble Askeri Sanat lisesi: Edebiyat, coğrafiya, riyaziye 
Enlncan A&kert orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, F:-anıızca, musiki 
Konya Gedikli Hazırlama ortaokuluna :Tarih gurubu 
Ankara Gedikli Ha.zırlama ortaokuluna :Türkçe, riyaziye, Almanca öfretmcni ah· 
aacaktır. 

2. - İsteklilerin lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmalan prttır. 
Ehliyet; Univenite mezunu olmak, Univenitede imtihan vererek ehliyet almak, 
Jtllltür Bakanlığı kararile öğretmenliği tasdik edilmiı olmaktan ibarettir. 

S. - İatanbul, Buraa, San'at liselerin<' birinci maddede yazılı dersler için 108, 

12&, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 108 liraya kadar ücret 
Yerileiektir. 

4. - istekli olanlar; dilekçelerine a~ğtda sıra ile yazılmıt evrakı bağlıyarak, 
Anbrada Milli Mlidafaa Vekileti Askl'ri Li,eler m:ifettişliğine ıöndermelidirler. 

1. - Tasdikli ve fotoğraflı fiı 

2. - Yüksek tahsil phadetname, taadikn&IJ!e benzeri veya ehlietname 
tasdikli benzeri. ' 

3. - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 

4. - Askerlik durumu hakkında vesika. 
5. - Hüsnühal varakası. 

5. - 4. Maddede yazılı evrakla müfettifliğe müracaat edip durumu uygun olan 
· lardan bilihara ıu vesikalar istenecektir. 

1. - Tam teıkilli askeri hastahanelerden alınacak sağlık raporu. 
2. - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüd senedi. Örneği müfett~lik· 

ten verilecektir. 
&. - isteklilerden yazılı prtlan haiz olanlar 15 Ağustos 1937 ıUnUne kadat 

mJracaat etmelidirler. 
7. - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3~ı9) 

\ 

r • 
HAYlllnt . 
-. F'Zll 

ZAYi 1 
Ualdldar malmUdUrlUğUnden 304 ka-

yıt numaruı ile verilen tekaüt n•aaşı-
mm eenedi re.mntsl za.yi olmuştur. Ye- il' 
n!sini çıkaracağımdan eski eenedin İtfaiye efradı içın 448 tane yazlık caket açık eksiltmeye konulmut gi1SI 
hUkmU yoktur. belli ihale glinünde giren bulunmadığuı dan eksiltme 6 • 8 • 937 cuma JI 

MediM ~'lgraf mildürWğihı- uzatılnuıtır. Bir cakete 250 kurut bedel tahmin olunmuıtur. Kumaı nUnıııfld' f 
den mütekait Mehmed. Muhittin! ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N, lı kanun:.! 

(V. N. 22732) zıh vesika ve 84 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber ~ 
-------------- yazılı günde saat 14 de Daimi Encümenkle bulunmalıdırlar. (B .. ) (4690) 

un ' 
Nufus ve tatbik mUhU.rilmle Kadı- Francala ve ekmeklerin fmnlardan çıktıktan itibaren iki &aat soğuıııai' 

köy icrasından aldıfım nafaka dosya kedildikten sonra torba halinde kağıtlara konarak her tarafı tamamen kapab İ. 
n~IU'alannı wzayi eylediğımden yen~- tekilde satılmaları ve buna muhalif harekette bulunanların umuru belediye~şf 
aml çıkaracagımdan eskisinin hUkmil teallik ahkamı cezaiye kanununa göre cezalandınlacağı ilan olunur. (B .. ) ( 
olmadığı. 

Kadıköy Kuşdili Tulumba sokak l:::m:mm:n 
NO: 8 Hikmet. 

(V. N. 22766) 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? 

Yerde Her 
ZAYi 

Üsküdar .Askerlik Şubesinden 926 ltalyan usulü safi irmikten yapılan 
da alınmış, Arakiyeei Hacnnehmet z 
mahallesinde kayıtlı 315 doğumlu lh- y ı L D 1 
aa.n oğlu İbrahim'in terhis vesikası za-

yi ve hllkilmsUzdür. 1 MARKA GLUTEN MAKAIRNASINI iSTEYiNiZ 
________ tb_rah_ım_. __ Bacabakkahye mağazalannda sabhr. 

ZAı·ı Fabrikası: Galata Necatibey caddeıi No. 167 t 
934 senesinde lstanbul, Fatih 11 MAKARNACILIK TORK LTD. ŞIRKETI Telefon: 4348~ 

inci ilk mektebinden aldığım şahadet- waa:-=: =---::::::.-:::=-.:::::-..:::::::::::::::::::::::: .. -::::::::::::::-.:::: mmllll 

nameyi kaybettim. Yenisini alacağım-
dan eskisinin hUkmil yoktur. 

----~21-Ali_Saib Türk Hava KurumtJ 
Aşçı aıaganlara 

22 yaşında usta bir aşçıyım. lyi bir 
aile yaLinda çalışmak isteyoruın. 

Tophane: Cami kar~.sı l«ıhveci 
Hamid elil8 Hüaeyin. 

Büyük Piyangosu 
4. Üncü keşide 11 Ağustos 937 dedil• 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradıt• 

KıRUN doktoru d "'000 oo ı· ıı• NecaetHn Ataaagu 
1 

Bun an başka: 15.000, l.c.. , 10. O, ıra 
Her cUn 16,30 dan 20 ye kadaı ikramiyelerle ( 20.000 ve 10. 000) liralı" 

Ulelide Tayyare apartımanlanndı daire iki adet mükafat vardır. 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder 

Adliye Bakanlığından : Cumartesi ıünleri 14 den 20 ye kıdaı ~ı!tKa~nAh!r~es 7 Aguw atoa t937 günü ... L----- kadar bil 
muayene parasızdır. -ru ... -

Açık bulunan Kula Nl .er · iline imtihansız noter olabilmek prtları- -------------- iiftirmit bulunmaLcLr. 
nı hm taliP. olanlanu bir ay i~inck Aj liye Vekiletine müracaatlan ilin olunur. Sahibi: Asım Us Bu tarihten sonra bilet üzerinde ki hakkı aakıt olur .. " 

.(4878) Neıriyat DirektörU: R. A. Sevengil 


