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Sayısı heryerde 
100 para 

e~hUJ bir foİ'piJgemiSİ bir Tarihd_
1
sergkisinde 

1 
teşhir S Y • e ı ece eser.er 

ovyet vapurunu batırdı Lüleburgaz hafriya-
4',,sso/ini'nin Frankoya çektiği telgraf üzerine tında kıymetli 
l='ransa Londra komitesine bir vesikalar bulundu 

nota vermek istedi, 
~ fakat lnglltere vazgeçirdi 
~.r 3 

I (A. A.)- Difp. saat 20 de gitmekt "d" ?9 Jcitiden mürekkep/ 
~.'sık~ Sigzirt araıında ~h~lden 5 tayfası :ai ·~= aaliındir Ziraat teşkilatı 
~ilde 1078 ıonluk Tımıryasol k istedijiı 
~ Renı7i Sovyet va~~runa. meçhul Franaanm Lonclraya verme tertı• ıı•stesi 
e "' tarafından ıkı torpıl atılmıf nota 
~İil>~: batm~ıtır. Vapur kömür Londra 3f (A. A.) - Ro~er a- 1 eı flleı dDn Zlıaat 

Dolnıahalıçe sarayında açıla<'ak o·ı dhi ln1meti haiz e erler de tc>lıir o· 
lan Tarih 8eQ;İ i lıazırhkJarma de- lunacaktır. 
nm edilmektedir. ergide on sfinler· Tiirk Tarih Kurumu ıaraf ından 
de yapılan hafrintla eJdf! edilmi ta· (Sonu Sa. 6 SU. 3). 

rak Eiverpuldan Portaaide (Sonu: Sa. 6 Su. S) kili J d f 
----~~-=-.... ............ __ ve laı a ın an as-

1 S l r isti ki alinin yeni di:11::11:;::,,~~~:i-
bir hatvesi 

(}'~uı 5 incide). 

lngiliz filosu 
Yaıın sabah dokuz 
buçukta gellgoı 

l ı an aalteı 1 heget/ ı elsi 
lzmlı sergisinde 
İzmir, 31 (A.A.) - Şehrimizi 

ziyarete plen doıt lran aakerl he
yeti lzmir enternaıyonaJ fuarını 
da ıezmitlerdir. Fuarın her tara· 
fını dolqan muhterem miaafirle
rimiz feykaJide memnun kalmıt
lardır. Heyet bafkanı General Rı· 
za Kulu Kerim Kavanlu: "Eteri· 
niz bü,U bir muYaf fa.kıyettir, teb. 
rik ederim." aözlerile memnunİ· 
yellerini ifade ettiler. I 

Fuar komitesi muhterem miıa-
firler ,erefine l>uıün bir ijle zİ· 
yafeti nrmittir. 

Bir Çin 1Phrinin aokağmdn bir mıılıare'l>Jen onrcılci lınl .• 

Çinlilerin batırdık"" 
ları gemi için 

Sfrastopol harbindrn bir "1hnt! .. , 

Bugüne kadar Tiirk n1atb11Rtında 
yazılmamış bir mev~u; 

Sivastopol 
önünde ... 

Dünyanın en büyük dev
letlerinin iştirak ettikleri 
bu en dehşetli lıarhin en 
kanlı saf lıaları 

YAZAN Niyazi Ahmet 



Hitler ve 
Davut peygamber 

YAZAN: fvizamellin Nazif 
Dün. haydi şu Yalı udi larilıine bir ı 

gUz gezdireyim eledim 'e prote.-tanla 1 

rm .. kitabı mukaddes'' adını verdikleri 
kara kaplı kili:'e w propaganda etı<'rİ 
ni elime aldım. Meğer o ne dur;rnn <0u 
imi~! '(ı·~er onun içinde ne yılanlı. 
ne c;ivanlı, ne elinı bir nıacera;ar )'~' 
nr lıikiiye~i \'annr~! Bugün gillikı_:e ~id 
. deti arlan yahudi düşıııa11lığı karı:hın 
ela kendilerini lıize ac·m<lıraıı i\lııı-a 
oğııJI arm ııı ı,;ekı-en yüz ku~ak 4"iııc•f' gP· 
len ceılleri. m<'ğer Kenancl i r)clc nl" 
cehrut ne ~öven bir d<·' l<-t kurıını~ 
larmı~ ! 

Hani hir parça daha clahawlnu. kf'ıı 
"diıni bir nasyona l sosyalist karargahı 
na ginniş sana~ak 'e modern A lmanva 
tarihinin hir cildini karıştmyon~m 
Ye1ımine dfr~üvnecektim .. 

Kitabı mukaddeı; iki parçatlan 111ü 
rckkeptir. Alıdi atik ( t>ı:;.ki cle"ir) adr 
!1l ta~ryan hirincisi yalıudi kavminin 
lsa'ya kadar olan sergüzeştini nakle 
elerken k1srnen Kenanelinin şecere 
gö,.teren bir nüfus dairet>idir. kısmen 
de Ahdi cedid (yeni devir) admı taşı 
yan ,.e en yeni şeyden bahseden satırı 
on dokuz asır evvel yazılmış olan ikin 
ri krsrm ise Hıristiyanlarm ~u ma· 
liim incilidir. 

Ahdi atikin tevrat ve zeburundaki 
lyetlere bakarak Y alıudi milletinin rniJ 
li tarihini okumak cidden enteresan! 

. '.AJmanyada Yaliudilere çok azap ver 
<l.iği hesbeJli olan bugünkü rejimin 
~unılmasmda büyük rol oynayanlar 
lıazrrlık devirlerinde hu eserden bir 
liayli (eyiz almış olsalar gerek. 

Yalıudi tarilıine göz gezdirdikten 
:;onra fı;;a'nın yalıudi olmasını "Alman 
larm Hiristiyanlıktan uzakla§malan 
için kafi bir sebep olarak ileriye sür 
dükleri anda Hitler'le Lüdendorf un 
almanca değil sadece düpedüz Yahudi 
ce lı'arek'et etmiş oldukları anlaşılı 
yor. Çünkü Yahudi tarihi, Y ah udinin 

. ''Yahudi olmryan her şeyden nefret et 
nıiş olduğunu, nefret edilmesi laznn 

' l<l. ... . .,, Y ı a· ' ge ı~ını ve a 1U l ae,·letinin gücii 
yettiği her zaman Yahudi olmayan lıer 
şeyi kazm1ak ve ortadan kaldırmak is 
temi~ olduğunu açılc;a gösteriyor. 

1 Faraza size desem ki: 

- Bugün yahudilerin ençok sinir 
Yerini bozan temerküz kampları (1) 
kurmak u.:-uliinü dahi Yahudiler icad 
etmi§lerdir; inanır mısınız?. 

. İnan~amazlık edemezsiniz~ çünkü 
ılk ~akı§ta çok ~arip göriinen bu iddi 
ayr ıspat ~ok kolaydır. 

İşte ahdi atikin yani Yahucli, milli 
tarihinin "ternrihi sani" faslrnm ikin 
Cİ babının 17 YC 18 inci ayetleri: 

rm KenaneljIHle "vatanJaş Y adudi
ler'' le temastan nıenedil<liklerini ve 
'· fımınsi ) erler·'de oturduklarını da 
) azıyorlar ki bu "lnırnsi verler''in 
20 ll<"İ a rnla \lıııanva{]a 'kurulan 
""Jııı,,,u•i yı rlc/.ıl"n fnrkı admın tc
ıııerkiiz kuınpı o lma,,1111laıı ilıarct ka
l!} nr. 

"T~·' ar"lıi ~ani" ııin -.<·'..:7.iıwi lt:ıhın 
ıl ıH yı>d iıwi ;'hı>t "rıwkıul•'('~ Yalın
eli'' nirı ~om~ularnıa kaı·~ı ııc inıl ı al1.fır 
lıir "iva~ct l'ıki p etıııi~ olılu~tımı ıla 
ı:ii) le izalı ediyor: 

'· •••• I '(> i .~ rrıil n~ııl'mrndan olmmıp 
il ·mi, l muri. />r>ri:.i ı..·" llari l"<' Yn
brısi lPrd<>tı artrıha!an lıa' km idi/ f csf.
ni a_nlardan sorıra diyarda bnlı·i halan 
ııe 1.~rail oğullarının telef Ptmedilde
ri eı:lftt'cırmı Siilr>nııarı bugiine değin 
lıara:·gii::ar eyledi." 

Ru t"atırlarla yine Tenat'ın eaye· 
sinde hiikümdar Salomon'un ne yap· 
mı~ olduğu anla~ıl<lı değil mi? 

Ren ırk düşmanı değilim. Biliikis 
antisemit cereyanına muhalifim de .. 
Fakat 20 nci asırda en sekter şöven 
ınjlliyetperverjn Y alnuli sarrafı oldu
ğuna ve YaJıudilerdeki hu sınıfın bu 
şövt"nliği ile birçok ırklara birçok fe· 
nahklar yapmış olduğuna ve ırk düş
manlığının lıiç de 20 inci asır eseri 
olmadığına kaniim. 

Ilirçok memleketlerde, hirçok de· 
, ·irlerde sarraf ve bezi rızan Y nhudi sı
nıfı daima hilekar ' 'e daima şerir ol
muıtur. Güzel ~esli Yahudi hükiim
darı olan Davud hilekar ve şerir olan· 
lara karşr payıtalıtmcla ne hassas \'e 
titiz hareket ettiğini yiiz birinci mez
murun sonunda şöyle izah ediyor: 

"llilel:ar adam lıancm içinde sôkin 
olmayacak ve yalnncr gözlerim önün· 
de du.rnıayacaktır. 'lmninin !)Prir/eri. 
nin ı~alf e.~ini sabalılerin mahı-edece
ğinı ki rabbin şehrinde /ısk işleyenle· 
rin ciimlesini lıelah etmiş olayını.'' 

Rahhin şelıri ... Bu Relıri Dantel 
kendi payıtahtr hilivor<lu ... 

Elı ... Hiıler ele "Berlin"dir ı-am· 
yor ve keneli ~örüşüne ~öre hilekar 
adclettiklerini e' inde oturtınarnr , .e 
kendi giirü~iine p;i.ire şerir udd;ttikle
rin i tcnıizleyiveriyor. 

Bıına bakarak '"tarih hir t~kerrür· 
elen ibarettir" cliycnlere inanalım mı? 

Eski köprü sahlacak 

Eski Unkapnm kc>pı·iisüıı ün cluha
larr ile füt kıc;mı haliçte hir kenara çe
kilmişti Bunlardan iı;tifadc edilerek 
Eyüp ile Siitlire araıı.mda iiçüneü hir 
köprü kurulacaktı. 

Dubaların hayli c,.,ki olduğu Ye ku· 
rulacak kciprüniin çok masraf ihtiyar 
ettireceği anlaıulchğmdan Eyüple Süt· 
1ice ara~mda kuru lına~ı karar)a.,.an 
köprüden vaz geçilmiştir. • 

Dubalarla demir aksam yakmcla sa
tılığa çıkarılacaktır. 

Küçük anlaşma devıetıerini~ 
yaptığı mühim toplantı 

Paris, 31 (Hususi) -Gazeteler bir\ 
rütürlerken ı:ıivac:i malıafilde onlardan 
İspaıı) a mesel~si üzerinde mütalea JÜ 

rütülürken siyasi malıafilde onlardan 
dalıa az bir alaka ile takip edilmeyen 
Kü~ük Anla~ma toplantısına <la sütun 
lar talı~is ecl iyorlar. 

G ,,. '' · A ,·L'' I'. I unun'. rtRI'6Ler . ··: - . ·; _. . 

~raıhuat, bu topla.ntısmcla. yakın
da Ccncvrede konu~ulacak Halıe~ me· > .. 

selesi hakkında Küçük 1\nlaşma cle'"-
lctlerinin ne gibi bir hattıhareket tu· 
tacağrnm kararla~tmlacağı fikrinde 
müttefiktir. 

Edıo Je Paris (Eko cW Pari) eliyor 
ki: 

Bu eon a) lar<laki ~irn:-i tahan üller 
Jıaricinde kiiı;ük İlilafm daiıııi ko
ıni:>yoıııı, Ccne\ rede me,zuubaha edi· 
lecek olan Habtı~İ:ıtan ıııeseleoi hak
kındaki lıattılıareketini tı>sbit etme· 
si lazınıgclct~ektir. İtalyanın tc' eccü
hüııü kazanmak i~teycn lıazı komis· 
yonlarm sarf etmekte oldukları mcsa· 
iye ru~men hu üç de, lelin hiiyük de,
letler tarafmJan ;:;arih bir hattıhareket 
ittihaz edilmeden enel kaL'i bir hat
tıhareket ittihaz etmelerini talınıine 
ınüsaic.J ortada hiçbir §ey yoktur. San· 
lan der' in zaptındaıı boııra H. l\Iusolini 
ile gcıınal Franko arasıncla telgraflar 
teati edilmiş olma~mrn gnek Pariste 
gerek Londrada hu meselenin hallini 
kaloylaştırarak bir tesir icra etmemiş 
olduğu ıı;örülmektedir." 

Diğt"r taraftan Eclıo de Patis, Çekos 
lo\ akva ile Macaristan arasındaki ger 
giııliğin zeyaJini .,bir nikbinlik unsu
ru" diye kaydetmektedir. 

Mısır' kraliçesi an
aneyı bozacak mı? 

Mısır kralı 1 in
ci F arnğun nişan 
lanrığı resme:ı 
bildirildi . 

Şimdi Mısır sa 
rayı iki gencin 
gelecek sene ya 
prlacak düğünü 
ne hazTrlanıycr. 

Fak::ıt saray 
muhitini her şey 
den fazla işgal 
eden bir me3e· 
le var: 

Müstakbel kra -
lice, düğünleri olduktan sonra, yine 
bugünkü gibi asri kıyafetile mi yok 
sa an"aneyi muhafaza ederek kapalı 
kıyafetle mi gezecek: bugünkü gibi 
kocası ile beraber serbestçe sokağa 
çıkacak mı, yoksa kraldan ayn ola -
rak sarayda mı kalacak? 

Hakikaten, bu mesele bütün MJSI
rı alakadar etmektedir. Çünkü, bu -
~ünkü kralın annesi kralice Nazlı ta 
mamile harem hayatr yaş~makta be 
raber, kocası ile hiç sokağa çıkmamış 
ve Örtünmek hususund3 eski an'ane 
yi m\lhafa etmiştir. 

Bugün Mısır asrilesmis bulunu -
Bu gazete. hu nclice ile en ıiyade k d 1 A ~ 

1 yor, ·a m arı vrupalı kıyafetinde 
ıcr zaman son dererede sabır Ye iti- · · · 1 

gıyınıyor ar. 
clal göstermiş olan Prağ hükumetinin 
iftihar eclebilef'eğini yazmaktadır. Fakat müstakbel kraliçe, eğer ko 

p t' p · · (P'" . p . cası ::ısri kıyafette giyinmesini ter -

t 
~ ıt arı!-ııcn otı arrzyen) ga- cih ederse saray an'anesini bozan ilk 

zc esı vazıvor: k 1. l k · -
1 

ra ıce o aca .... 
Küçük ti laf dev !etleri, da,,a]arın ı · . 

Fransız - İngiliz blokımun da,asm- Fare dıyfp le geç"'lleylniz 
dan. hem de bu blokun kuvvetleri "Ulus., da okunmuştur: - -
mütemadiv~ıı artmııkıa olrln;;n im l*"" 

da tefrik edemezler. 
Ere Nom,clle (Er Nuvcl) gazete· 

sinden: 
Herhanµ;i heklenmiven hir lıaclise

nin ~imdiki ıniizakereler<lt"n Küçük 
İtilaf m hattı hareketini tadil edecek 
hir netice çıkınal'lma sebchiret verece· 
~i zannolunmaktaclır. 

Mekteplere kabul edll
meyenfer 

Ankara, 3 L (Telefonla) - l\[aarif 
Yeka!eti ya~ları muayyen yaşlan hir 
ya~ kiiçi.ik 'c iki yaş büyi.ik olduğu 
için li~e ve ortamekteplere taliınatna· 
me mucibince kabul edilmeyen çocuk· 
larla, kayıt müddetini ~e-:irenlerin ı>· 
ğcr oı·ta mektep ve Jiı-;elercle yer ursa 
kabul cdilmelrrini teşkilatına tamim 
clmiştir. 

Tıb Kurultayı 

Ankara. :ll (Telefon la ) - 7 inci 
:mm Tiirk Tılı kurultayının C'umhuri· 
Jetin 15 inci yılına rastlayan 1938 se
nc ·i hirinc!te~rinine tehiri kararla~
tırılımştır. 

Ou~uu.h.u e u ... ..ı "" luc;ilı .L.. -..ı"''"""" u1UG 

fare besleyeh binden fazla insan var 
dır ve bir hafta geçmez ki bir yerde 
bir fare gösterişi ve yahud bir fare 
yarı11 yapılmış olmasm. 

Bu cılgm merak o derece ileri git 
miştir ki nadir .renkte bir fare 7 50 
dolara satılmıştır . Bir rok fareler de 
elli dolara satılmaktadır. 

Makbul olan fareler yalnız beyaz ve 
siyah renkte olanlar değildir. Kırını 
zı, çikolat rengi, mavi, krem rengi, 
leylak ve şampanya rengi fareler de 
pek rağbettedir. 

En mükemmel farelerin burunla -
rından kuyruklarına kadar olan u -
zunlukları en az yedi sekiz inç olma 
lıdır. Kuyruk boyu da vücuda müsa 
vi ise n zaman farenin değeri artar. 

Fare besliyenlerin çoğu, bu hay -
vanları sergilerde teşhir .ederek 25 
ile 50 dolar arasında mükafat kaza • 
nabilmek için buna merak sardırmış 
]ardır. 

Bir kısım meraklılar da doktor • 
]ardır. Bunlar fareler üzerinde yiye -
ceklerin kıymetini tecrübe ederler. 

Yavuz hırsız 
Ger;en gün Budapeşte civarJ 

garip hir hadiııe olmuştur: k'' 
Bir bayram günü ufak bir .: 

ahali memsim vapılacak olan bı ı!1 
toplanıyor. Hr.:; kea salonda taı:13 ~ 
lunca resmi kıyafette giyinm1! ııcJ 
adarr. rtaya çıkıyor; elinde tabd. 1} 

- Kimse kımıldamasın! ı) 
İcirıizde bir katil var... "!" 

• Kanun emrine riayet eden k0b' 
ler hareket~iz ~ururlarken meÇd-
adarı ı dışarr çı:.-ıyor ve kapıyr cJı, 
dan kilitleyip gidiyor. V 

Aradan yarım saat, bir saat, Jı' 
ki bir bu~uk saat geçiyor: Ne se. 
var ne giden: Bunun üzerine, 

1 

rinden biri çıkıyor: a· 
- Bunda bir iş var! diyor .. 

böyle ne bekletiyorlar! ~ 
Herkes bir oluyor, kapıyı zorla) 

kırıyrlar ve dışarıya çıkıyorlar· .. ~ 
Evlerine gittikleri zaman görLl) 

lar ki soyulmuşlarl r,ı' 
O zaman, merasim esnasında ~ 

kesi salona kitleyen adının bir ~ 
sız olduğu ve onları oraya kaP~ı 
adamları ile beraber köyü soY 

_k_a_c_~ t_ıgı_" _n_ı_a_n_l_ıy_o_r_l_a_r_ı ____ __/ 

Bayan Afet 
Bühıeşle biı seri /lOfl' 

/eı ans oeı ecek 
Türk Tarih K u 

rumu . Asbaşkan: 
Bayan Afet ya 
nında Bayan Mü 
nire Gürer ve dak 
tııosu oıaugu naı 

de Devlet Hava ~ 

yollarının pilot 
Tahir . idaresinde 
ki ( Can ) ismin 
deki tayyaresi ile 
evvelki gün Bük t 
ıt!Şe gitmiştir. Ba Bayan JJe .., . ıııı· 

yan Afet Yeşilköyde Riyasetı'.ısı 
hur ba'.'lkatibi Hasan Rıza, sayla\ 

11
, 

dan Ali Kılıç, Cevad Abbas, Gd:J~ 
ral Seyfi ve bir çok zevat tarafııı 
teşyi edilmiştir. .J~ 

Bayan Afet Bükreşte hava me>rı" 
nında Bükreş elçimiz Suphi 13.tı ,,, 
ver, başkatip Bülend Uşakhgil eıce 
diğer elçilik erkanı, Bükreşe e~ '/) 
gelmiş bulunan profesöt Yust15 toiİ 
ya ve l 7 inci beynelmilel antroP"gıe 
ve tarihten evvelki etnoarafi kol'l ·ıe 

. • • . . • o • viç ı 
sı katıbı umumısı doktor Mı00 fl'llİ~ 
diler profesör, sivil tayyarecilikı.t-t? 

.. e~" 
tc~an ve tayyarecilerden rnı.ır ~~· 
kalabalık bir gurup tarafından 
~~m~~. ~ 

. . bu 
Hava yolları tayyaresının ·cı.if· 

'~ Süleyman İsrail diyanndrı bulu 
nan ecnebilerin cümlesini pederi Da 
vudun ettiği niifus talıririnden sonra 
tekrar talırir ettifderi onlar Jİiz elli üç 
bin altı yiiz neferden ibaret bulundu 
Tar, ve Siileyman anlardan yetmiş bi 
nini hamal ve seksen binini dağda 
~altacı ve ii.ç bin altı yiiziinii anlan 
l§letmek için nazır tayin <>ylcdi .. '" 

Gcfrüliiyor ki lıiikümclar Salomon 
angarya için Yahudi olmayanları ara 
)·ıp !~uln~ı~ş Ye babası da öyle yapmış. 

Kımhılır bu bedbahtlar Cil'al cla
ğıı- !la na~ıl !:ah~trrıldılar? O rleYirde . 
Kennnelinin imtiyazlı Yatanda~larr o· 
lan Yahuclilcr taraf mdan nasıl kamçı 
landılar?. 

Orduya iltihak eden 
}!enç zabitler 

Bir farenin bir yemeğe karşı ı;l:ÖS 
terdi~i reaksiyon, hemen hemen bir 
çocuğun göstereceği reaksiyona ben 
zer ve daha çabuktur. 

Değ:ştirilen bir gıdanın yapacağı 
te~ir br fiarede bir saat içinde aörü 
lür. A.yni değişmenin tesirini bi~ be 
bekte görmek için bir hafta bekle 
mek lazımdır ki bu müddet icinde 
bir fd-lket baş gösterınesi de ihtimal 
rlahi(iyıdedir. 

B 
.. k h . . . gecflllJ 
u re~ seya atı gayet ıyı ~ fet ~e 

Elçi Suphi T annöver Bayan A jştif· 
refine bir akşam yemeği v-er~ı1lilel 
Profesör Afet ( 1 7 nci bey~e etl'lo 

antropoloji ve tarihten evvelk
1
• tırs~ 

grafi) kongresinn faalyetin~. ~!t z,->.f 

ederek Bükreşte kaldığı rnud ı.ofl 
fmda tetkiklerde bulunacak ve 

* --
Dünya ne§rİyatmrn cu km' etli ,·a

~ıtalarıru üç a::.ırdanheri ellerinde tu· 
tan Ya1ıuclilik Tenat'm 72.5 (]ile ter· 
cümesine ınani olmamakla şüphesiz ki ~ll!lg~lll !ll!IJiJl~illj~ 
hüyük bir lıatada hulunnmştnr. Zira 
Y alrncli ıııiielliflerin Ye onların te;.iri 
altında kalnu~ olanların yaZTlan ile 
l\.fonrda k amçıl anarak ilıraın lara taş 
taşrynn t~ railoğullanna 'e Bnbil'tle 
kal1)çılanarnk rr~adla~tırılaıılara fü'I" 

masmı ö~rencn düın a Te, ratı oku· 
dukı-:a Yahudi kam~;larına tla kızmak 
fl; laiıuıiiier tarafım1aıı kanu~ılanınış 
e1an1•1"a da acnnak hünerini Uğrenrniş 
otuyor. 

Tevrat'm diğer bir ~erin ele ırgadla· 

'.OJ. Camps de Conccntrations 

. 
Otuz ağustos zafer bayramı günü Ankarada Harbiye mektebinden 

binden fazla genç zal>itimizin orduya iltihak ettiğini dünkü sayımızda. 
yazmııtık. Reııimde diploma alan genç zabitlerimizden bir kısmı görülü 
yor. 

İşin bir de endüstri tarafı vardır: 
Bazı kadın m :=mtolarr için fare deri 
si ziyuc.i~sile aranır. Tam bir elbiseye 
dört yüz deri girer ve bu . da 3 50 
dolara satılır. 

Fare beslemek, tarla faresi besle 
mek gibi güç değildir, kolaydır. Çün 
ki.ı fareler arasında hastalık cıkmaz 
Bunları besl~mek ucuza d~ maİ 
olur. 

Bır fare ahırında • haydi öyle diye 
lim . 3000 fareyi beslemek için bir 
günd~ elli yahut 75 santim masraf 
etmek kafi gelir. Bununla onlara yu 
laf, süt ve ekmek verilir. Fakat kan 
larını kızıştıracağı için pernir veril
mez. 

feranslar verecektir. 

Galatasarayhlar 
gardenparrsj 

Galatasaray KlübünJerı: ·ıele' 
Bütün Galatasaraylıları~ ~l bit 

riyle bir araya toplanı~ g~,,.1'~.~
gece ~eçirmelerini tenııJl J<liibil , 
dile, Büyükada Anadoh;1 g.rJeı' 
de (eski yat klüp) de b1r g , 
parti verilecektir. r ıılıJ~ 

Davetiyeler: Cemiyet, •~rİ~ e' 

ve mektep kapısından te .. 
1
, 

dilebilir. def 
Resmi elbiae mevzuubah• 

dir. 
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ŞEHiR HABERLERi Ingiliz sefirinin 
yediği kurşun· lrakın yeni Şehrin muhtelif Bele dolanan 

Ankara elçisi yerlerinde kumaş 
lınrckcti lngiltere için tezat nok- . . ,Sekiz es1111 kaçak{~ısıSu/lanhamammda ya-

ta I • . \; 1 l · 1 1 B. Hık met Sü/egn1an11ı1 
ar ı ıı ı \'Oga tan Jı r rn e vzu o ( LJ yakında şehı im ize yakalandı 

Çın 

Yazan: Sadri Erte~ gelmesi bekleniyor Eıııııi,cı ka4·akrılık ııhc,.i ıııeıııııı-

kalanan bir geliç ıııeş· 
hul suçlaıa oeı ildi 

ş l:ırı tara.fındaı; el~rin ınulıtrlif ycrlc-
~11 anghayda İngiliz elçisi bir Ja- B. ?'\·~• i :;'e' ket Hrine Jrak'ın An- rirıılc k.wakı·ıfar rnkal:ınıııı,.tır. 
d. •Uahıyle yaralandı. 'anghay- 1 kara el"ili~ine ta'. i~ eclilıni"' olan ııa- 1' k : ,· · 1 ·ı. ı ı ,f nn ~ :. " > a ,.ınu r oturan Qıı uı..ıt ı ar " 
fiı(i'~Çıni~ yaralanışı bir taı-aftan p o 1 iste bık Irak lıa~Hkili H.Hiknıet üley· Herunt iki pııkct ı-roiıı ~atar~cn tutul-
._r fır hadıse şekli alırken, beri 1) 1 d ''ışe manın yakında memlt>ketinıize gelme· rıııı:;. e' i ararııııı; orada tl.ı dokur. paket 

•tand bJ'k en 1 ·eı·1't-en 1 ,,. eiht>klenıııektedir. Se . a sem o ı manası gittik v - '-- eroin huhmınu~tıır. 

~r<'clı>t i ıııiııde 20 ~ a:lurııııla hit 
gl'nç diiıı . ulıaıılıaıııamuııla Tohha~ 
ıı:aıJ4•l<'l'iıı ıııanifntııra mağaza ma girc· 
rck polılin kuııı:ı,_ almak i tl'Cliğini i.1) 

lt•ıııi10tir. 

bir Renıtlemektedir. Bir sefirin 1 k frak Kralı'nın hirind ekreterliği- Tııkjıııdr. .. fiplıı·li lı:r .. rkildı· clola· 
lrltaYab~ncı memJekette yaralan· re { ö 1 e il çocu r ne toeçilen B. ~a .. i Şe' ketin. yeni elçi ~aıı e:-rıırkr,. Jlii .. nii t;C\ rilıııi~. ÜZl'rİ 
bit ı,l dıplomasi tarihinin yeni şa-1 gelinciye kadar ııwmlekP.tiıııiz4 le kal- aranıııı,, fııııilP iniıı lıiikiiııı )erlcrin-

Çok kalahalık lııılunaıı tliikknııd.ı 
:'\rccleı. iiııii111• 'ığı lan muhtelif ku
ına~larıl:ııı lıic:hiriııi heğrnnıeıliğini 

f.o duğu hadiselerden biridir. IZabıla hadıse etıa/ın- ması \e )eni elçhi lıükıiıııel erkanınıı cf4• f' .. rar hıılırıııııtı~tıır. 
rıtern 1 h k k k . d 1 · ı za takdim t>Uiktc~ onra Ba~dada git· Galatada oturan Zülfii c~rar ~.ılıır· 

ltkll k asyo~a. ~ ~ aı. e e~ıJ da /ahkJkal gapıgor ınesi mıılıtenıelclı"r. 
tıt} ar aya dızılmıt ıskambıl ka- .. ı ken 'akafıınıııı~tır. 

llrı gib" rt d ·ı· k • , . ~ k mahallesınue Yeni Jrak elçi i R. Hikııırt .~üler Bı~r'a'. a ıahi (:akılı kii) iimlı• oıu-

ii\'Iİ' rrd.: ılı~arı çıkarken, tezgahtar 
ark:ı:ınm :. i~kin hulunduğunıı gi_irmii~ 
, ı· lıiç czclirıncılı•n ) anı:ma yakla~a
rak: 

•ef· . ı sı ı, ı»ıra evrı ır en,/ f atıhte ~anca tar . . · · 
1 ltın §ahsına ka f t 'J k w d J'1 nuntarafı C\ de ııtanın refıkıt~I. hıı \az JllC\ llllllll ::-\1· raıı \ 1 i ()~ıııım j,111İ111lı• lıiri,.i ) af O\ 3 

- \Jallarmırıı heğenıııecliniı mi?. 
• ar•b d rşı a ınan a vır ı• arınara so a .. ın a - 1.. • I I 

1 
. . 1 • · t" 

d il ayılıgvı bu'·yu··k 1 "f 1 t "' · ': · deki adamın t ort retı ına ııom.aı a ~f' ırırııızı e gcçırmı 1
• , aıııırmuları ı:ıkurkcn dinılt>ki üzüııı t mana ar ı a- o uran :,o.,.:ın ısının "k' . 1_ -

ı tbnez g· t f b 1 k r- K ı · e,in ı ınr.ı &.at - ~t·ııcıi ıınıııını~. sepetteki 16 torlıa i!;in 

el İ\C orıııu§tur. 
0

;\ı•cdet: - Çok palıalı da ondan al-
madıın. elemiştir. oir •- • ır ara ta zor a ı , 'aşındaki oğlu o anı k w 1.. E b . k ili I okul 

ltb "«raftan hakimane tedbir vel r1ençeresindcn bakarken so aga 'u~- ene I 8 8 ge - ıJ,. ekiz kilo e~rar hulunınu tur. 
L ır hük" .. d"k d h b .. w alanılll!lı bahası I d manı :'ıtri\ crclc arahal'I \lı•lıruı·din f' r.ır "'" um sur u çe a a ar- nıu~. agır t"Urette ,ar • . k I· aı ının eı s za . 
8.lrı•nzaralar görebiliriz. tarafından Enneni lıa~tahan1e 1ıne la 1:rl..ti~i ~iiriilmii~, ~ akala!l'P .. oq.;ıı~ 11 

Runıın iizeriııc teıgiihtar: 
- Daha ıırm: mallarımız \'ar. İçe· 

ri~ e hupının Efrndim ~ di) er~k. ;r~ 
ıleti icni okımı , 'e hırdf'nhırc t'lını 
~rı·dc.tin rekrtinin ar'ka"ma okaralc, 
l!; nı<'trf' kadar bir top Jı:"umaş çıkaı-

ıı · d"l'k h l k ı·· saba ı ıa~ta ıa- E4·nı•hi \C ı•kalliH•I okulıırnıın tali- •·Pkiliıın· hunları 4.·in"t'llt' ) n~ardnıı ı..1,. I ' !tm ı ı u manzarayı ka- c rnlım~tır. '~ocu < un ' H k ı w 1 f :. '"' 
"~· · ' matııaıııı>lerı· l\ı"ı"ltiir a an ıgı ara ın 11 ~ ·· ı · ı· f ~ un f" · 1 • J '"I .. .. a ı ıı;l'ıı "o f'ıııış ır. •d , ae ırın yara anmasının ı- nece o nıu~tur. 1 k.k t . elan tetk'ık e•lı'lıııe'·ıedir. . 1 1 

e etti~· b"' ··k b l"k z ı ··ı·· ı kkmda ta ı ı 8 ) 8 P • " Bunun iizni1w hir dirıııiı ıııı'!: ııu "" ı• uyu aem o ı mana- .Aı nta o um 18 ır k 1 J .. ıı ... ,,·, 111t· ı 
,,. lltll er o il mı ın rı a~ rı o .. ..h ı ~ apı lııııi:. ya ar zabıta nıeııııır armıı 

Ç• •rnaya ça!ışalıln: maktadır. namdcri f 'tanlı~ !da toıılanan lıi r ko- ı . 1 ı r mı tır. 

•tt ~rı aeddini atan Japon kuvveti Karı. ını ,·araladı - I • k .. 1 • . e'rar t-at.ıra..ı•ıı tutu nıu u · 
~ 'Rı 'Ik d 1 . . l . . Y d'k 1 ~ E İ ha•ta ıane~ ı ar- mi .. von tarafından hirle§lırı nııştır.. "\11rn..rılı• halık!:' 'Helııııcd ıle f',..-
~P't ı a ım a Çındekı ngıhz e ı u e .,rmen elki ak•am ıiakanlık lııınılHn hıı.:ıka lııı ol..ıılla- " 1 ı r 
dl• 

1 .aline eıı mülhit darbeyi in- :;:ı:-ıın<la oturan Despina .e'-"' "k · 1 1 1 rar :ıtara..en tutu 11111~ 11 • 

Hemrn pofüe tr.elim f'dilen ~cedet. 
knıııa~ı ı:alnıadığını na ılııa heline do
Jann ı•rmi~ oldıığnnu öylcmietir. 

rcılet rliin ~f'Ç 'akit mt.§hııd euç· 
l:ıra 't-rilmi~tir. 

t'rtıı 1 . K k . . alıılcle ı:ezer en rın aı~ılnıa 'c kapanma zaman ari e ı e Gıızl"c;ı·~ııwılı• kiiftı•ı•i J-fo-aııın ""'r:ır 
Ld ' o uyor. Nıtekim timdiye um apıycı gıtmı~. s b 1 d w ko- ıııes!!.ııl •ılrııakta·lır. 1 1 1 d""kk~ .. "I\ a ç· _a_ f • • d U un ll"U .,, • • ;;,•ıltıw,'I , .. , ... r a ınmı~. ll anın 111.4'• 
11.... ~r ınin fimal kısmındaki Ja- nr a, nanberı argm l I . .. .. r- • k- .. " 
'"Of1 h· k 1 · t · . . h"k ı ı d n Ve 1 ıı onun~ ~ı Aksar aydaki bir kazanın riııd 4· , atan f ~mail il.- Bııkiııin ·ııtak'-.. ~ k··"'re et erı ngıltere ıçın bu- <·ası ııa ı a ı ar a 
"

1111 k Sorgusu lan altında r•rar lnılıınııııı~. iiı:ii ılı> Orta okul ölretmen 
imtihanı 

tit-t u adar tehlikeli bir safha ım~tır . 
.. ~ erınernitti. Bu defaki hücum Vehbi karısının 'alnıv. ba~ma l!Crnı_e Bundan on he~ gün kaılar e'' .. ı \k· ) akalanıııı~lır. 

fltaı ç· dd' . b d ·ı"n k bwa~ını çekerek De;;pı· t"ar,ı.' da lıı'r k·.1111\ •111 kaza ı olnıııc::. ri· --------,._~ ın ıe ımn cenu un a e e rzını~, • " ' v k ·ı· 
tliJc rı İngiliz sermayesini cidden nan birkaç Hrimlen yaralamıştır. \ata falırika~ıııtla t::tlı:;aıı aıııclc fclri. iktisat e 1 1 
~- lldkar etmektedir. Platonik aaf- Yaralı kadın hastahane ·e kaldırıl· be) ni par~al:ınarak iilınü~ıii. 
~o tan geride kalmıştır. ını~tır. Kaza\! vanan .;pfiir Zı·ki. ıliirı adli- Anka raya gitti 

~l ulıarebenin Şanghay üzerinde KiipriidP. bir çarpı§ma: - ye) e ,e,·kc~lilerck' cllirdiiııcii t-0rg11~ a 

Orta okul iiğretmen ilıtiyacrnı gi
dt>rmf'k nıaksadiyle Bakanlık bir orta 
(i:':reımcn mua' ini iği imtihanı açın ağa 
" karar 'cnııi tir. l ıııtihan bugün uat 

dokuzılan iıibııren Üni' er&İtrde ya· 
pılnıağa ha l1111ac·aktır. İmtihana 176 
ki i girecektir. 

~I -~ıs olması da l;,;nun en gü- Ccrralıpa~a ha11tahan~Eine ai<I Hü· 'erilıni~ıir. 
lllıs&Jidir. c-C\ inin idaresindeki çift atlı su ara· Zeki or~ıı ·uncla: 

1 b;ıu dün köpriiden Jte~erken oför De- - Kazadan h<'ninı lııılırriııı ) ııkııı: 
Dönüşde sanagicileı in 
dilekleı i ile meşgul 

olacak ~~ere ile Japonya arasında- nıir .\linin 2490 numaralı otomohili :ıh ali arkamdan "el ur! .... <li, e hağırı
• a noktaıarı .ouyuk Harp· ııc !.•ti p•~uıı-:uı • "' ,,ı .. uıu) dllaı lllıldu ) ordu: tJıırdııııı 'e arkamda~i ~ola ha· 

J tı h:iılamıştır. hirM ağır urettc yaralanmı~tır. kınca lıirinin kanlar iı;incle p·rdc yat· Bir ıııücldettenberi şehrimizde hu· 
'il ,?ony~ Bü~ü~ Harpte harbe Şoför \8kalannıı~tır. tığrnı. lıaHetl<' giirdiinı. Knım onun lunan fktiı11ad \ekili Celıil Bayar dün 
fedt1t~ıayıatla ıştırak etmi;, en az Moıo.~ildr-t çarptı: - kii;t-·İııclt' cif' kanlı parçalar 'ardı. iiğle c·k~prr~İ) le \nkar:ıp lıarC'kl't et· 
'-'••, barlık yapmı.ş, en az yıpran- Panı:alııcla Zafer cad,Jesinde oturan mi~tir. 

• Emniyet lkJrıcl ıube mUdllrlUA'Une ta)1n 
edilen Canakka1e emniyet mlldllrtl Bay Nev. 
zat dUn .sabahtan lUbaren vazfteıılne hafla. elde una mukabıl en çok karları 70 u-:ıncla Sergi e Cumhuri)-et cadde· Şehrlmfze gelen yat \ekil Hıı)darpaı:acla ılo•tlıırı t11ra· 

Si etıni•tir. !'iİnde numarası meclıul bir motoıdk- Diiıı Polonrn lıaııtlıra:-ını ta~ı):ııı fıııd:ın tı·~yi t·dilmi~tir. Vekil f:.tıııı- mııtır. 

1~.tek ddefa kendisine rakip olahi- Jet t;arparak ) ert dü~ürmii~. ~er~i~ Hanıaına aılıı;ıla hir 'ııt limanmııza bul da lnı <lef ilki geli~indf' Tiirk • \f· 
~'-rı ku evletl~r harp aahasma bü· ıııulıtelif \'erll"rinden Yaralanıırak ha~· gdıııiştir. Bu rntta yalnız biri genç lıir ıııan ıiı•areı anla nıa ı ıııiizakcreleriıı
t ~)i-ı.""e~lerıyle çıkmıtlar, büyük tahane,·e kaldırılmıştır. kadın olmak iizt•rı• tliirt l'olnıı) alı lıu- elen diiıırn lkti~aı \ ekitf4•ti ıııii:.tr~arı 
·~tlıkı Ugramışlar, büyük feda- Sarhuş lmdın - Galatada Kadem lunnı:ıktadır. Zc•ngin 'r tanmmı~ ailr- Faik Kıırıloğlunılaıı izalıat alııııt• Al-

Rize emniyet mlldUrltullne tayin edılen 
ııabık ikinci ıubc nıildUrU Bay Necati de bir 
kaç gUne kadar yeni vazifealnc rtdecektlr. 

• 30 .Ağuııloıı Zafer bayramı Bakırköyillıde 
de parlak bir ıekllde JcuUuJannuıtır. O gün 
Bnkır meydanı yüzlerce halk ile dolmuJ, 
)apılan merasimde Ticaret Oduı muamellt 
ııııldUrtl ve Bakırköy Tayyare Oemlyett retli 
Galip Bahtiyar, Teğmen Salim, ötretmen 
Saadet birer nutuk ııöylemlı, 30 .AğuatOI bay 
ramınm bUyllkJU#{l anıatılmııtır. 

floı· ıt,b~ra katlanmıtlar ve buna oka~ında 20 numaralı eHJe oturan lere ıncn~up olan hıı ıJiirt ki .... ilik ka- uııuı • Tiirk tiı·arı•t anla.nıaı;ı ile ehem 
"'etle ,11 Japonya kadar dünya ni· Jrfan isminde hir kadın .. arJıo" olmuş. filr ı ay d<', anı rıleı·ek olun lıir eya· 111 i,etlr aliikadur olıııtıtlıır. 
dit, tinden istifade etmemitler· ı-okağa çıkarak etrafa ata~ma~a haşla· lıaı yapnıağn karar 'crıııi~ler. lınrnlım Kurdo~lıı Cclıil Bıı) ımlaıı ıılılığı <'· 

QİiY"'k ınıştır. 1 j giin ,., , rl Monte Karlmlan lıar<'· ~11 h ılirektiflerdl'n ~urıra Rerline lıw 
":oıfj \> u, Harpte Japonyanrn coğ- f rfan yakıılanarak malıkeme)e 'e- kı•t ı>lıııi~lı•rılir. Polonyulı g<'nçler Pire rekel f'tıni~tir. Tiı•ııret anlaşma ı ı•t· 
'."ıut ~ııyeti de Hindistana, ve A- rilnı i~tir. 'c Ç<uıakkalc rnlu ile 1 İıııan111ııırn gt+ raf ınJa bundun ~oııra ılcrnııı cde<·ek 

• TOrklııtan Genı:ıerbJrllglnln kuruluıunuıı 
onuncu yıldöııUmU tealt edllmlıUr. fı bir~ Yaya nüfuz etrr.esi için ki- }'aralanan r.ocııldar - mi;:. ıliin ı;ı•ı·c ~Jotlıı 'at kliilıiinıle ıııi- ulan ıııiizakereleı·in mü pct lıir nt>tİ!.:ı·· 

'Vit ııe~ep letkil etmittir. Ka<lıkiiv \;.ıhad<'mde Hourı 'leh· safir rdilnıi~lcrdir. ~e lıağlanaC"ağı ku\\ctlr uıııulm11kta· 
• Hendek Jca.sabuma elektrik verecek o. 

lan ve bfr mUddettenberf HarakH k6y1lııda 

tesisatı yapılan ldro elektrik 11&11lral1 ikmal 
edilmiş ve açılma töreni 1zmlt valJai,, Adap&.. 
zan beledl,>e ttlııl ve daha bir ı:ok zevaUa 
istasyonun lnpatmı yapan ılrketln mUme._ 
ııtııerl ha.zır bulundukları halde yapılmııtır. 

flil.!1 0
jk1111 harp içinde yoJlarrn ka- mt><l ~okağmda oturan belediye t;ıh~il· Haınaına ·,atı lııı~iin iiğlı>cfrn onra ılır. 

~lllcit ll'ıaaı dolayrsile makine ma- <farlarından Nazımın ıliirt ''a~ındaki Akılcnizf' lııı~rkrt edc4·cktir. ŞelıriıııizJcn &) rıları İkti .. aıl \ ı•kili
~kl'a~ celbedemiyen U7.ak Şark, kızı Suıan ile iki yaşındaki kızı ~enıi- Tepebafmdakl müsamere nin \ııkarıı)a gitmeden ""el Kara· 
~~lh-. 0

• •ahilleri ve Hindiatanı lıa,·a Cl"rnilin araha~ı carpnııı:· ikı ya\- s 1 .. 1 h 1 B lk r . hük ılenıir \C \Rgoıı fahrika ına ıığ· 
IJft Pil la Japonya için kendilerini nı "cıa mu lıtt>I i f ,·erlcrinden ,·aralana· j· c ;rııııı':' ~ 11 

1
1~.n.an k a 811 ,1',e,;tı· rn' arak hıızı lf'tkikll"rılc lıulunaeağı 

b ıar h I' k 1 d k 1 1 k ld 1 ı· rdır , .a ıc\etının 1 111 a :.anı epe- si~~ 'cni'nıcktrdir. Vrkil. lııı hafta o-O\iy··k a ıne oymuf ar ır. ra ıa ta ıane,·e a ırı ınrş a • haşrncla hir ınü-anıerc '4'rnıcleri mıı- . .,. 
• Maarif \'eklletl talebenin 1e11e orta.mı. 

da bir mektepten diğer mektebe nakU yap. 
muını menetmiştir. )' ti~~ ~~rpten sonra, Avuatral- __ \rahacı yakalanmıştır. kıtrrer<li. n~ncla tekrar ~elıriıııize ıliinrcl'k a· 

J-l>orı etının en mühim kıamına T k •• ,1• f" 1 1 . lk" h 1 na' ir.ileriıı dilekleri ilr 1111\gul ııla· • Belediye lkUsat müdUrJUgil bayatı ucuz. 
ıatmak Uzcre yaptığı tetkiklerde nakil vaeı. 
taları ücretlerinin pahalılığmın bayat paha. 
ıılığtnda başlıca tının oldutunu görmüş ve 
nakil vıuııtalannın bir cld~ blrleştlrllmoslnl 
teklife karar vumlotlr. 

Ya hAk ra yada gum- u ısa ır er 11r ~Cl'C f'\\f' 1 a o Jiirıd· 8 
im olmuştur. müna·elıeti' le ,orgun olcluklarnulan c·aktır. 

lllırıtak 'jtan ayni şekildedir. Bu •• k t k ·ıa• ti mü-anırrel~ri yarın nk~:ıma tehir Nlil- Santlyi Biı liğinde hu-
1loltaik ~ ~rbın anavatanla olan eko- rU eş 1 ıni~ıir. •• h · I I I 
l>on",. 1

1 rtı. atları gün gectikçe Ja. , k"lı" \li 1 gun iT op an I 
J.,,, ehıne azalrr.aktadır. Giiınrük '<' f nlıi~arfar \ e ı '( Balkanlı lırHt.cr ı·111na giiııü ıııeııı· 11apılacak 

Ç• f ' "k ( 111UJ11 ll U· lr.~ftfrriıll" diilll'"Ckferıfir. lı •rı L., Hana r ıır:ıan ile Gümru 1 ~ f' 
.,.. rı ... reket' • A d e·· '"k ,. r:ı ~~' 1 Avrupava talebe t' "tPtenb . 1 ıs~ aya a uyu haf aza Ba~kumanclanı ,,ene • •. ı 
1"' L • erı devam eden vazı' ye l '"I'" ı - · ı w Trak'' a' a hır 1., Qfr • · - l'\' ıı un ,"l ıne c o:ru · • f .. ı.ııi .. tik ~eıırl ılireltiirliiğii tarafın 

ılıtt1 h ruparn ı•lı•lw ~iiııderilı•r.f'ktir. llı>'f netıce · 1 ki b b · ı.ı lır '" ı tere. . sı oma a era er tr.tl;:ik ~e,alıatına '·ıkat'aa.. arı . U 

t~ !lft,n b' ıçın tezad noktalarım ço fıılıiıo:ırlar \ "rkili "' :\Juhafaıa ... 
~t ır faaliyet 1 . lıati l O "Un . mevzuu o muş- ıı11rnı l.unıandar.ın ın ıoP.' a " 

B .. ·· •lclct z:ırf ınıla U t kaılar surccr.k. hıı ıııu. . 
~i.i eıadla t f' · ı ı .. faza ıe ... kı· o 'ttkün rın as ıyesı nası Tr:ık' ndıı ırü111rük 'r ıını ' . . . 
ltl'flYd olacakhr? Çin kuvvetli !atı iı,. ı,:iiınriik ııııınııtl'll'lerı trtkık 
ol,y 

1

'ı lllcaelenin hal sekli daha , (' 1 .. fı ;,. rcli't•ı·ı·ktir. 
1 llı~, .. ı .. 0y.urdu. Fakat f~gilterenin ~ .. ı ı·w· .. Trak'a4fa ıııu ı.ı· ç "' "' ı 1 :\o\ eıu l'!lllt' ~11rı•. . • 

~lıt~cl\ v tendi ba~ına halletmeğe faza tı· ı,ilatı ile ~üııırük teı:k.•.la~~nın 
tlllu ..... 1,\·u"ngı da l..thmin edilemez,· · 1 ·ı · 1.. lıı "'örülıım tur. "' I ••rn , .. Pt ı nıt•· ı ıızuııı Ü 
,{'tilt~r ~an. v~ akla yakın ol~nı " A falüı k /lÖPI Ütl 
l \·r,,;aİnın Çinde alaka!arı olan 
'İı1hirı·~~e Amerikalı devletler- Atatürk köprüsünün i~taah y~-

8u 
1
• 

1b~~ ''aomaktrr. rinde tetkik etmek üzere ıntaautmı uu· 
~ f ırı·~· · K f yomun -ı.. '''l'I ... 1.1 ıgın11 zarurilettirecek, zerine alan o &or• h · · 
·~"' ...... e • .. d .. .. R nhart'in fe rımıze 
""elceıf ' !l"ıc- -ak olan Japon mı mu uru a 

~l>ll1rl .. erı \Te bu hareketlerin Av- geldiiini yazmıttık. . b" · 
iı ... rın rn f M'"d'" i tetkıkatını ıtır-~İ1a d en l'atlerine verece- u ur un-:um d'I 

8 .. 11 ~ ercceaidir. . k.. .. ""n taahhüt e ı en za· 
!, ... ""•IQ de ıef . ld v mıf, d oprut~ut. 'lınesi için bazı ka-r\( •tbirl' .ıı.· ~rın a ıaı kurşun,!' man a ye ,, ırı k 
eairıi D • .'sıne ılk temel tatı vazi· rarlar vermittir. ~u a tam mem-

eOrecektir. leketİne dönecektır. 

T:ılrlwııin imtihanı hu~iinılen iıilıa· 
rrn f,.ınnhul kır. li-c~inıl<' ) npıl:u·:ık 
'"" a~ m ıliirıliinı·ii giiniinf' kaılnr dr· 
'arıı rıfr4·rkı ir. 
Postada kaybo~an evrak 

Belrtlh,. ~ulıclcri turafıııılun ııwr· 
kezr glincİer"lcn c_·eza e' raklnrmın por 
tacla ka' bolchığu anla~rlnııştır. 

Beledi' e dün ~tıh<'ll"rc gijıulerdiği 
hir taıniııuJe reza C\ raklarmm po~ıa· 
'a taahlıiitlii ıııektuplnr için«lc 'rril· 
;ne ini hiftllrıııi~tir. 

Engel rmtlhanları 
Li e , c ortaokullarda engel iıııti -

hanlarma hugündt>n itibaren haclana· 
raktır. Eng"'I imtihanları li•e krqmın· 
da 9 {'\'liile kaılar ele\ am enecek ',. 9 
e,·liilnı-n .. onrR ıla olgunluk imtihanla· 
r;na ha~lana4·aktır. 

Jliin \nkaradan ~Plıriıııiz4• gı•lt>n 
3an:I\ i l 11111111 \I iitliirii Hf'şacl Lııgiin· 
ılrıı it'lııırf'ıı ıııiilıiııı lınzı t ·tl.ikll'r 
'.ıpıııu ~a lıa~'a' ac·al..ıır. Bu diın/rıleıı 
;,ıarak t'\, 4·1~ şı•hriııı:z .. ııııa' İ4·ilt·ri· 
nin lınzirlarlıkları lıar.ı ılilellerle ı;ıı· 
ıın,·inıiıı:in in' i~afr j,."ıı fiallll\ İ lıirl'ği 
icl:~~e he' ı•ti tarafn11lan lıazırl:ırıan <'· 
ı-n" 11 hir raporu ~iiulı•ıı ~ı·<'İ rı•ı·Pk 1 i r. 

O:in ı;nna' iı·ilerin ılt'rlıal lopf.11111111 
!arı iı·iıı tdıli~at 'apılım::lır. 

Bugiiıı aat l O tla ana' i lıirl i~i iıla· 
re lıc,e•i •:ı'cınuı:cla hir toplantı ~apr 
lacııktır. 

Köy kanunu 
J)ıılıili," \ eka 'r.ti dlıi) rtr ı;iiııılı·r· 

eliği hir ~miııılc 9:~7 ıo<'llf' i zarfmcla 
kü, kanumınmı hangi ) erlerde tathik 
eılildiğini. hu gihi ki.>ylerin 'aridat 'e 
nıa·arff :ıtının nelt"rden ihareı olduğu· 
nıı ormu•tur. 

)"akında ce' ar Hrilecektir. 

• Yarından itibaren sırtta, omuzda, başta 
,>Uk taşımıık knt'lncn memnudur .. 

• Şchrfmizdekl bUttın yük ve binek hııy. 

\lınlarının sıhhi muayenc~ı bu nbahtan 
itibaren baoıayacalıtır. 

• Aakerl fabrikalarda iki ııenellk atajlannı 
lkrnlll ettikten aonra ııanatkAr ııubav olıırak 
mezun olanlara dUn Ankarnda mcrulmle 
<llplomalnrı verilmiştir. ı:ıanayl .subayı olarak 
ordu ·a giren bu gençler S klşıdlr 

• Şimdi mOhendiıı mektebi tarn!ındcın ı,. 
ral cdUmı., olan binadan çıktıktan aonra 
.Na.la teknik okulu Yıldt7.dakt ) eni blnıuıınıı. 
ycrıeımcktcdır. Ewclce MOlklye mektebi 
buluunan bu bınada )<'Dl mektebin yerlrşn1e. 
si lçln esaslı değ! lltlıkler ) apılacaktır. 5 000 

Ura aartuc )apııacak olan bu değtfıkllkler 
le c.skl bina da ycnllcnınıı olacaktır. 

• Balkan esnafı arMından bir birlik yap. 
mak Ur.ere 11 cylOldcn 21 cylQlc kadar Bel. 
s;rtıdda bir kongre topl•nacaktır Kongrrye 
mcmlekeUmlı de ııurak edecektir. 

• Kaptan " ıneJttnlsUer cemlyeU umumi 
ı.oııgruf bug11n llğlcden ııonra cemiyet mer. 
kezinde yapılacaktır. Maamatlh bir tok ııu. 
nın seferde bulunması dolayısilc bu ilk top. 
ınntıda ekscnyet oJamQ acağ'I :ı:annedllmck. 
tedlt. 
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Dünya polisinin aradı
ğı kadın lstanbulda mı 

Siriema yıldiZı 
Robert Taylor 
Londıada ger yeıin

den oynadı 
Sofya hususi muhabirimiz yazı • 

yor)- Viyanadaki beynelmilel polis 
bürosu, yeniden Avrupa polis teşki 
}atlarına gönderdiği hususi bir bül 
ten ile, 27 yaşında, Klarnet Dita is • 
minde Madritli genç ve güzel bir ka· 
dm aramaktadır. Bu kdm Prist~ 
yapılan büyiik bir dolandırıcılığa işti 
rak etmekle suçlu addedilerek, bey -
nelmilel tehlikeli eşhas arasında yer 
almış bulunmaktadır. Bir kaç yıl Pa 
riste yaşayan ve mmıiki akademisine 
devam eden Dita, güzelliği, ve şık gi 

deniz yolu ile, geçen ay nihayetinde Polis, yaldızı sUt asansö-
lstanbula hareket etmiştir. rU lrlnde kaçırmaktan 
Yanında Budapeşteli mühendis ba,ka çare bu:amadı 

Danel Nayhazen isminde bir erkek j ~---::-""".'".".:'"':'~-

yinişi ile yüksek tabaka arasında naza 
rı dikkati celbetmiş kısa bir zamanda 
etrafına pek çok zengin erkek de top 
lamağa muvaffak olmuştur. Akade -
m iyi bitirdikten sonra mütena bir or
k~tra heyeti arasında vazife almış, 
kendisine perestiş eden erkeklerle g e 
ce alemleri tertip etmeğe ba~lamıştır. 

bulunmakta imiş . Fakat bu erkek 
kadından ayrılmış ve Bükreşten ge· 
çerek Budapeşteye dönmüştür. Pa • 
ris polisi, kadının yanındaki çeşit çe
şit pasaportlardan istifade ederek, 
muhtelif hükumetler hududunu ge -ı 
çebildif{ini ve muhakkak surette İs 
tanbula hareket ettiğini iddia etmek ( 
tedir. Viyanadaki beynelmilel polis 
bürsundan Bulgar plisine gelen 
tamim Üzerine Sofya ve Var 
nada araştırmalar ypan Bul 
grlr tehlikeli kdının lstn 
bula hareket ettiği neticesine var • 
mıı:Iar ve gazetelerle bunu ilan et -
mişlerdir. 

i
ı•e•enH eeNeeeee•:ı:::••eeeeee•rr. .......... _ ........ n 

Zengin erkeklerden gördüğü il ti- ı····· .............. · .......... . ..................... Iİ 
fat ve sevgi üzerine yavaş, yavaş li Mevsimin en güzel :ı 
mesleğinden uzaklaşan güzel kadın i; h ik .. / . İi 
i§i büsbütün serseriliğe, seyahate, iç !! age eı l il 
kiye dökmüştür. Fakat muhtelif er li Ta' kı m la ıı 
keklerle münasebeti olan kadın, bir ı=ı İi 
gece üç kaçakçının tuzağına diişmüş i 

5 1 
k ·ı 

tür.Uyu§turucu maddeler 'kaçakçılığı I! a 1 m r 
yapan zengin üç erkek; lspanyo] gü f 
zelinin temayüllerinden, serseri ya§S li Yazan: l 
mak arzularından kendilerine lazım f BEKiR SITKI rf 
olan ve çoktanberi aradıkları kadının l lı 
ele geçirilmiş olduğunu anladıkla- jl BUtUn kltapçllarda ıl 
mışlardır. Bu kaçakçı erkeklerden fJ bulunur l 
birisini seven kadın, kaçakçılık işle ıL ..... 

1 
__ • __ ........... 

1 
•• 

1 
........ 

1 
•• 

1
•
11 

•• i 
• d k ki a d tm • h k •Mee .. ---·---•-••••••••••••• ee •••••••• ee e ee • rın e er e ere y r ım e esı a • 
kındaki teklifi tereddütaüz kabul et- -----------~-

ERTUCRUL SADi TEK 

Bu gece Büyükada, ycı 

rın Y etilköy, cuma Hey 

beli, c!lmar!esi Beyler 

beyi tiyatrolarında 

miştir. Pariste emlak sahibi olan bir 
Fransız zengini de bu kaçakçılara ser 
maye vermekte ve kazancın yüzde el 
lisine iştirak ederek bol, bol para ka 
zanmaktadır. Halbuki kaçakçılar, or 
takları olan Fransız zenginini dolan
dırmayı düşünmüşler ve kadım bu 
planlarının tahakkuku uğurunda a . 
let olarak kullanmışlardır. Çok güzel 
olan fspanyol kadınına abayr yak - " - - - - ~" · 
rnrş ve bu kadını kaçakçılardan gizli ~· ii!~~~5i~-ii;?-'=· :=- ;;' ~:===~==== 

Film dünyasında ,imdi Klark 
Geybillerin, Moris Şövalyelerin 
pabucunu dama attırmıy olan er
kek sinema yıldızı Amerikalı Ro
bert Taylor evvelki gün lngiltere
ye geldi. 

Bu güzel delikanlı için Londra
da yeryerinden oynamıttır. Ekse
risi kadın olan binlerce ahali Tay
lor'ü görmek üzere istasyon civa
rını doldurmuttu. Fakat hepsi in· 
kisara uğradı. Çünkü, sevimli de
likanlıyı adeta beynelmilel bir ca
suamuf gibi elaltından kaçırdılar. 

Robert Taylorü getiren tren is
tasyona girdikten sonra, artist, üç 
dakika kadar vagonun içerisinde 
tutulmuttur. 

Sonra dıtarıya çıkmıfsa da, po
lisler kendisini hemen kucakhya· 
rak istasyonun aksi tarafına almıf. 
lar ve oradan süt nakline mahsus 
asansör içerisine koyarak bir ye
raltı yoluna indir~iıler; oradan 
da bir otomobil i!e kendisini, halk 
arasından uzaklaıtırmıflardır. 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) 

olarak evine davet etmiştir. 

Kadın, sevgilisine bu meseleyi aç
mış, kaçakçı, kadım teşvik etmi?tir. 

Bir kaç kere zengin Fransızın evi 
n e giderek Jleceleri misafir kalan İs
panyol güzeli, zenginin evi icindeki 
bütün gizli yerleri öğrenmiş v~ kaçak 
çılara da gördüklerini muntazaman 
haber vermiştir. Zengin Fransız ise 
İspanyol güzelini candan severek ev 
lenmek arzusuna kapılmış ve kaçak
çılardan bu kadını kıskanmağa baş
lamıştır. En nihayet zenginin evinde 
ki kasa anahtarlarını da eline geç.İren 
kadın, bir gece yine zenginin evine 
gitmiş, ve kaçakçılarla birlikte ev -
velce tertip edilen plan Üzerine gece 
yarısı zengin Fransızla bir yatakta 
yatarlarken kaçakçıların silahlı hü • 
cumuna uğramışlardır. Zengin fıan 
.sız korkudan bayılmış ve ertesi gü • 
ne kadar aydamamıştır. Kadın i]~ 
birlikte kaçakçılar, kasalardaki bü -
tün mücevheratı, 500,000 frangı, ve 
bütün pahalı eşyayı toplayarak u • 
za~la~rmşlardır. Ertesi günü polise 
mu_racaat eden F ransızın şikayeti ü
zerın~.yapılan tahkikatta, bu kacak • 
c1larırı sıı hte isimin pltında _.,;..,.!PT'1 • 

Clikleri öğ:erıilr:• ' ,•ir. F 1J:iıl, hi kar. 
ha fta soma, Fransız zengini evinde 

Kiliste 
•• gun 

nüfus her 
artıyor 

ölü o1arak bulunmuştur. 

Viyanadaki beynelmi1el polis bü • 

rosu hadiseden haberdar edilmiş ve 

biiti.in Avrupa polisi, bu kaçakçıla· 
rın izlerine düşmüş ise de erkek1erin 
nerede ve kimle r olduğu öğrenile • 
memi1, yalnız lspanyol güzelinin 27 
ya~mJa Madridli ve Dita Klamest 

isminde bir k3dın olduğu tcsbit edil 

miştir. Bundan maada bu kadının 

muhtelif pasaportlar ve muhtelif i • 

simle r ahında sık , sık Cezaire gittiği 
ve beyaz kadın ticareti yapan bir şe 
beke ile alakalı olduğu anlaşılmış • 

tır. Paristeki soygunculuk hadise.cıin
den sonra bu ka im Bükreşe gelmiş 
ve re~~am Janet Frans Müller namı 
altında bir kaç gün otellerde kald.k

tl\n sonra Rusçuk, Sofya, Varnadan 

Yalnız Trahoınla mücadele 
dispanserleri 

Kili~, (Husu.,i) - Kili-. niiruıau 
muntazaman artan ka:-ahalarımızd:ın 
hiri idir. On yılda on lıincl('n fa:ıı:la 
nüfu ~ kaydedilmiştir. Ka~ahanm yir
mi altı. kazanın elli altı hin niifUı-u. 
iiç nahiye \:C 185 kiiy nıewuıl<lur .. 
Kil İt-le he': ten az ~ocuklu aile) c aı 
rastlanır. Hemen lıep· i de altı, yedi 
, .e daha fa:r.la cocukludur . 

Fakat trahoı~1 haı;talığınrn hu araaa 
çok menfi rol oynadığını kaydetmek 
lazımdır. On vataklı bir hao;;tahane i
le hir dispanı5~r rnrt'a da niı:;heti yiiz· 
de 90 olan bula~u·ı hastalık karşıl'm" 
da kifavet etmemektedir. Kiivler de 
hu \'azi)·cttedir. Yirmi heş .yataklı 
meııı le~et hastahanesi 'htiyacı ~i;yJe 
hiiylc temin etmekte i~e<le trahom tc ... · . . 
kiliitmı hdıemehal ve hir an e'' el gc-
ni~letnıf'k lazıınılır. 

Releıliye luızırlaılı~ı imar progranıı
nı tatbike clernın rclh or. K ili ı: . ~rnı; 
kavnıakanıı Nrr.nıl"dılin Er~in "' ı;a· 
Jı ... kan he!cıliye rei"i Ziya·nın himnıc· 

tiyle rnkin hir tarihte y<'pyeııi hir kı
yafotle meydana çıkar.aktır. Göze f'n 
<;o!< l"11rpan umran harek<'tlericlir. 

ffğer taraftan Kili!ıte külıiir hare· 
ketle;i ele nnlı hulumnaktachr. Hal· 
kın talı ... ile kaN ı:iister•li~i an.u o ele· 
reer artmı~tır ki heı1 ilk '(" hir orta 
ıne•,tcp lllf'\'cuıl olcluğu haMe ilıtin
rm ii .. te :kiı;i 'ine kar ılanamavor. Ru 
pi orta nır1~t"p :H. ilk nıekte~lcr 97 
w iic ınıfhlar ] :lO kiiv okulları da 
1 :)O ;nn•ın vnmi11tir. . 

G. An~epltler numune 
hastahanesi rsUyor 

Gar.iant('p. ( H uııu i) - Me' rud 
yt:tmi~ he§ yataklı memleket hastaha· 
nesi bugünkü ihtiyaçlara cevap ' ere· 

açnıak lazı ırı 
ınemektedir. (üukü ~chir hiiyi.ik, mi.il 
lıakatı ı;cni .. tir. Bununla beraber A· 
tep memleket hatıtahane!ô!İ birçok 
rırnuHnden ii tiin miike111111cli} elle· 
dir. Salgın pmyonu. haririye. dahili· 
) c, ku1ak. boğaz. hıırnıı polikliliklrri 
'ardır. idari kı nn için ayrı hir hi· 
ııa yapılmış. Almanyadan iki yeni etih· 
celhedilmiştir. 

Fakat. yalak .sayı ı çok azdır. Bura· 
ıımm 125 yataklı hir niinıune lıasta
lıane~ i haline 1'okulma,..1, nıulıitin hii
tün ihtiyaçlarını ~a~la!'a•·ak \'e hazr 
nıiirac::ıatlarm ccvap~ız ka lmaınasını 
temin eyliyN·cktir. 

Nez"pte çah,kan 
bir beled ye 

I\'czip. ( Hu -u-n - ::!:l hin lira 
lıiidrcl i \ f':rİ p hc1cdiyc"i ı-ıın ı: ı·ııc lrr· 
ıl<' lıakil..i hir f.rnli~ •' l kaynn~ı olııııı ş
tnr. Belc<l"y<' hıı faali~ı·tinc -arhay iz. 
zctin ~a} anı takdir lı i ınıııcliylc mun- ı 
lazaıııan ele' aııı ı·ıl iyor. 

Ilcledivc mczlıalıa· lıal. park, 111~' · ı 
kel. )Ol ~ihi gcnd ihtiya~ları ~ağl~
mış, pazar yerini tan:r.iın etmiş. helc>· 
diye binasını kunmı~. yc(li hçuuk ki
lometre meı'afedeki Karpuzatan 11u· 
yunun getirtilmesi için sarfolunaC'ak 
parayı belediyeler bankasından istik· ı 
raz etmi~. bir müteahhit <'1imle olan 
elektrik f ahrikaı;ını satın alarak yf"ni 
makinelerle kenişletmi~tir. 

Hal hele"diye ile elele \'Cnniştir. 

Kendilerine lıer yıl bir yenilik, hir 
) e~i c-.er ela ha , ·eren bu kıymetli mii
<'"t!CSenin ha,mdakilcr daima takdir 
,.~ tebrikle yad e<1ilmektc. biitün mu· 
lıitin ıse,gisini kazanmı~ bulunmakta· 
dır. 

Sağlık kadrosundB 
l'eni tayin ve terfi"' 

/erin listesi 
Ank"Hra, ( r1u~mi mulıabirinıizden ) ı' 

- Sağlık \ 'C So~yal;) arılnn Bakanlığı 

memurlarr arasında ) en iden tayin 'c 
terfiler yapım::tır. Bunları hildiriyo-
rtım: 

r~rfilcr: 
Kırklareli ickan (lirektiirii Dr. :\'u

ri Giirol. \nkara ıner!..ez hıf zı-~ıhlıa 
miici'.-Cı- .! ,..j miiıelıa:nslarından H. ll. 
Rt·fik. llalnt, f,mail i\lalmııul, ı\lı· 
mcıl l\lnhtar, ı iya:r.i, \li ı\lu-ıafa. 

Bur:'a "ıtına miicaclele,;i tahihlcrindı-n 1 
İlı~an• Orlıaniyc hükumet tahihi Zi· 
ya. Çorum doğum Ye çocuk bakıme' i 
çıwnk nıliteha~!'iı8ı Mcmdnlı, Manisa 
hiikfııııet haı.tahanesi göz mütelıaiiF-ı ı 
İhralıiın , 1 tanbul ıtrna nıiiradel~i ı 
tabiblerinden Fernıh Niya:r.i, Antep 
trahom lıaı;talıanesi rnüteJıa.:;~mı Ö· 
mer Lütfi, Urfa trahom hastahane i 
miitehas. u Ahdül'ahl!en, :\lalatya tra
hom haı-tahanesi mütehassısı Fevzi 
Necdet, Kifü trahom ha·talıane" i mü· 
teha.ıı;ı ı Bekir Sıdkı, Nezip trahom 
lıastahane~i nıütehas.ı-r Kemal, Anka· 
ra Yerem miicadele cliı;panseri müte· 
ha· .. ısı Suad, Ankara doğume' i aEıis
tanı .. Arif Sezai, Tokat RC§adiye fren · 
gi ınikade!e ba~tabibi Cf':vad, Be) oğlu 
lıaı-talıane i operaWr ınua' ini Sadrecl· 
din, Ankara kinin komprimehanesi 
tekniı;yeni Said. 

1'ayin rn na/diler: 
İzmir memleket hastahanesi 11it1ai· 

ye aı:ıi~tanı birinci ınıf mütehassısı 
B. B. ' 'e Bn Fahriye Ralıkeııir doğum 
di uo~um mütehas. ı~hğına. y ozgat 
memleket ha tahanc i operatifrü Sa
dt>ttin MerAin memleket hastahanefr 
operatörlü~üne. Ağrı memleket hasta· 
hanesi operatörü Faik Yozgat memle
ket hastahane i operatörHiğüne, Tıb 
:t ... J.ul .. ~: : L !--! 1--.!- .!.r- _...,.ı., .... _1 ..., .. -..ı 
dan birinci sınıf rniiteha Fıı-ı ., e' ti 
Ağrı memleket lıastahane~i operatiir 
lüğiine, Operati>r Veli Cide lıa~talıa
neı;i operatörliijHine. Antalya ı;ıtma 

mücadele reisi l\f ehmed Riza Kayseri 
sıtma mücadeleı:.i lahoratuvar şefliği· 
ne, Antalya sıtın:ı mücadele lahoratu
var şefi Ridvan ~fanLa . ıtma mika· 
dele laburatm ar şefliğine, Aılana "ıt· 
ma mücadele Jaburatm·ar ~eri Alu1iil
kadir Kemali \ntalva sıtma mücadele 
Iahoratm·ar ~cfl iğ in.e. İı"tanhul Üni
vcr ite i tıh f akiilteısi c~ki nİı-ah·e do
«;cnti ' iyazi Mii~tak İı"tanhul .çocuk 
ha talıanı-si poliklinik şefliğine. f:r.
ınir linıanı ı;elıir hakteriyoloji mütc:
Jıa,. .. ı <: ı ;\lf"mdıılı fzmir ernra:r.ı sarin• 
ha talıan e i bakterirnlo:P 'ekaleti~e. 
t 

. ,.. 
'itaııhul hf''ed ive:ıi ıııua' cm• komi~

) onu ı1a!ıiliYe • ınütcha;sı~ı Hichan 
Hu .. kiiy haı-t~hanc· i dahilive ınütf'lıa • 
ı;ı .. J ı~ı~a. \t1ana mcm leket ha,.talıane· 
l"İ e ki dahili, e nıiitf'lıassıı;ı Hfüevin 
O ·man t~tanhul helcclivc"i ınuav~ne 
korııİ!')Olltı <lahili,e n;ütelıa ~ı l;gına 
f :r.nıir emrazi ari ' f': lıastalıartf'Sİ mii· 
telıa" ı !arından Hüse) in 1hralıim Rf'· 
yo~ln lıaı-tahanrs i poliklinik ~efli
~inr, Hasf'ki lıa talıane ... i ıli ~ tahihi 
Affan çorıık lıa .. t a lıanı> .. i eli~ tııh 'hli~i
ne. «ti~ tah;hi Ha) ati Ha eki lıaı:otalıa· 
ıH»· i •Iİ ;ı talıihliğin('. Ankara nünmM 
h ac• r lıanr ... i fahri <liş tahihi Ca' it1 Kur 
ılf)~1 11 \rılcara niimune lıa~talıane;; İ 
eli ~ talıilıl'~ine. fstanhnl Rc~ikta~ ~fül 
'" 111('!-.t"Jl c:orukları hakııne' i miite
lııı~"''" ' Falıri Diyarhekir iit t;ot'nkla· 
rı ınii ~ aıı,.ıl<' evi çocuk ınüteha ı .. J.
~ ııı:ı . Hakanlık içtimai nıua\'ı-net dai· 
rro;İ ıııiitelın·F-ıslarından Ce,·aıl Refik 
nr , İkta~ .. fü Ye mektep ÇOC'Ukları ha· 
k11111• \ i nıiitehaı-~ıshğrna. Ama~ya hii· 
kfımet tahihi lh~an f-ih·ac merke7. lıii· 
kfıınPt tahihli~inr· A~rr ağlık <Iİre"k· 
Wr)üğünden ınütekaid 1h an E(lirnf' 
merkeT. bf'lrdiy«': tahihliğinı-. Kars 
merkez hiikfını<'l tahihi Saim Tu:r.lıH'a 
hükrımet tahihli~inr.. \utalya nırml<'
kct lıastalıane~i ,.~ki niı1aiyr nıütelıa · 
ı;u;ı Siilcyman M. Krmal paşa bı>le<li · 

ye doğume' i miiteha ıu lı~rna, 1 tan· 
hul Kararakiiv (li pan f>r tah:hi Haı:.an 
~alıin Rih·iikı:ekın<'r.e ıli ,..pan ı-r tah:h . 
liğinc. Elazi:r. mı-mlrk<'t haı.talıanr · i 
dahilive müteha · ıııı Tahsin A\'(lm 
mcml~kct hastahaneı;i dahiliye ~üte· l 

lıas ı lığına, Ankara do~uıne' İ rr.f.~ 
ci. i Riza Tokat memleket ha~ıah 

11 . i eczacılığma, f ı;tanbul !;O('tık hat 
lıane .. i ılalıilive a-i. tanı ıniiteh~ 
Aziz Nahid Elaziz lıa~talıanesi dah•tl 
ye miitehas,.ıslığına, Gire"un ıne~ 
lıukiımet tabibi Naci Gire~un fr ti 
rniicadele,.,i tahihliğine Elmalı bel !< 
ye cr:r.acı,.ı \bdürralıiın Muğla rnefll,;I 
ket Jıa,.talıanel!İ eczacJlı~ma. l\liit~~ıı" 
tabih Talat Fatih belediye tahihl~!P 
Elazi:r. lıiikfırnet tabibi Orhan K ~ 
man lıükiıınet tahibliğine. Ka~ıı~ 
Jıiikiımet tahihi ., erer J~dır hüki• 
tahihliğiııe, Dursunbey lıiikıimet t~ 
hi \Ji Mcrnıluh Emini.inü helediy~ 
bihliğine", Urfa memleket ha"tah~ ~ 
eski ni ai' e miiteha"JH~ı Hamid ~ . ~ 
ı\ntalya memleket lıa~talıanesi ni~,. 
müteha. "ıslığına, Antal) a trahonı;, 
radele ba~tahibi Naşid trahom J1I JJ 
cadele teşkilatı rei i muaYİn liğin~ fı'I 
tep trahom n\Ücadele lıastalıanet1,P 
tabihi Rilstftm Adana trahom h ,J 
lıane .. i ha~taqibliğine Antep trab ,( 
mücadele e~ )'ar ha tahanesi nıilt~ 
sıs tahihi HU nii )faraş trahom b ~ 
ham~~ine Nallıhan JıilJuimet t . lr 
:;\fu-taf a Niyazi ) aş hükumet ıab:w 
ğine. Karapmar hfkfımet tahibi·"i06 
met Karaman bükrmıet tabibi~ 
Fatilı helediy e tabibi hmed J1 ti 
Eyüp belediye şube i tahihJiğin~ 1:, 
doğan hüki'nnet tabibi Hakkı BeY ' 
belediye tahihliğine, Erzurum rıil111 r 
ne lıastahaneı<i operatiirü Mustafa ~d· 
gül hastahane i operatiirliiğüne. _.ti# 
danya hükıiınet tabibi Ragıp İı~..,c 
hükıimet tabihliğine, Eyüp bük~. 
tabihi Sulhi Akhi ar lıiikiimet ~ 
li~ine. mütekaid fhralıim tıh tal"' 
yurdu i(lare tahihl'ğine. mütekaidi 
ı ıa,, n "" •• • .-. ... ~'-11.,;1_,._ ıu, H,,.uı f\.i. tls.Vl~ 
ne, Uzıınkiiprü belediye lıasla1ı~I' 
('.::ki tahihi f mail Hakkı Kayııer1 .. a' 
ma mücadele tahipliğine. Ü nye h~1, 
met tahihi .Emin Gebze hüküıneC ( 
hihliğine. Develi hükfımet tabibi 1 
det Kayseri Htma mücadele tah.i~lfl' 
n~. Zonguldak hastahanesi erzacı~ ., 
tin çocuk hastahanesi eczacıl~ğ1;11• 
miitekai<l eczacı .. iilevman Bakı ~· 
kara kinin komprime ha tahant.'-i tt 
nisiyenliğinr. tayin ediJmi~terd~ 

"'.
il" Pollse hakaretten 

hOm oldu 
•J bir 

Diin µ;ece, Kocamuctaf apa§a ~ ·ııe 
ahi kah karakol<la komi .. er ınua' 1111er 
'c pol' "e hücum etl~rek hakaret bil" 
mi~. ü~tii aranınca da hir bıcak 
lunnını;hır. 

Vaka ii le olımı:;:tur. , ;le 
S:ılı i kah \li kain e(le ark~da''kı' 

rııiinaka. a c•len kalı\ eci çıra.gırı• ~·· 
ını~. celı : nıleki kamap tchdıd J1I 

ımnıla gii termiştir. ell 
Hunun iizerine korkan çırak Jıefl:~ 

karakola koı:nıu~. \linin bıı;ak ç 
t i~ini İİ\ lemi~ıir. ı.alı• 

\rka ılıı ~ ı \lcl1111r11 ilı- lıcralı~~. tfİ' 
'l'de otııran Ali. ıuıli ~in ela' ~tıdus flll' 
ne karakola ~itnıi~.lııçak ii-11111 t.ıraff 
lu11nnca ~iiriiltii patırtı ederek. e 
'rh cleyr. ho~ınu .tur. 1111~ 

Poli ~e hakaret 'e hll'ak ta~ ,41• 
. m·ları ile lınkkınıla zalı;t wtulııf1 1 .. r• ~ d ııÇ" 
\ ' C arkacla~ı !\lelııneıl. nıı~~lıu ~ ktrflt" 
1 k 1 .. ı ·· .. 1" malı ıa ·an< nr< unru AF 1) c c·ı-r.a 
in~ wrilnıişlerılir. t,1lıfl 

l\l uhakem:Ieri onurula . 'tth~Jif1İfl 
"llÇ • UZ olduı;undan heraatırll"• d~ıı· 
ıle koıııisert" hakareti ahjt ol l at 
(lan 'e lııçak taf•clıihndan dola' 

1
, re' 

- 1 · 30 ı · ~ par ·ı· ~.> gün ıap ıne ıra abır ,er• 
za"'!'a malıkfımiyctine karar 
ıııi~tir. ~ 

HALK OPEREll 

Bugiin lzmire gidi 
yor. 

Perşembe akt a 
mı fuar tiyatrosur 

da ilk temsil 
PIPIÇA 

Operet 3 pcrdr 
Büyük orkestra, Ba 
le. 
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- Ziraat teşkil8tı 
terfi listesi ~EZHEP .KAVGALARı 

NNILI K ve SIJL[K MÜCADELE.Sİ l~trlka numarası: IS& Yazan: Ziya Şakir Terfiler d iin Ziraat Vekili tarafından 
ıslaA mın ı• ı• il k tasdik edilerek teşkilatCJ bıldirddı 

Artistlerin 
isimleri 

Baz ıJaı ını11 111 a11ası 
lıakıkate11 çoll fJBı ıp 

Arti~tlerin isimlerini manasını dü 
şıınürsek bazısının hakikaten ismine 
lt,yık olduğunu görürüz. 

I3a71~'lrmın ismi garip ve gülünç 

bir mana verir. 
Bma<lcı hir iki :. . y u. z u n u @Ç Ankara, 31 (Telefonla hU>usi ver, Eski,ehirden Mahmut, mile>· 

ır ha ı ı•t e g •• ı d •• •• t ıı ,, muhabirimizden) - A'ğustosun s~se müdürü Zihni, Aydırıclan Na-~ u u r m u ş ur ~ birinden itibaren merı'yete giren dır m k d S d' H·· . jlj' 'J • 

1 

• er ez en a ı, useyın, 'ini iıarnt ede 

0 

• yeni ziraat teıkilitı kanununa gÖ· Dörtyol dan Mustafa, Edirr.<den Jim: 

ttı\tk;dd(M~lilyel)' her kuvvetten re hazırlanan tedi liotesi Ziraat Asıı_n, Antalyadan lbrahim, Diyar tıı,h,._ eatır. Evveli mı"IJı·yetı'ne dam, Cenabı Mevlinanın bulun· Vekili tarafmdan tasdik olunmuş bekırden Faik, Rıza, mütehassıs toı,., an, milletinin efradını muh o- • .... a ' ara e ıg •· ema • arsustan Vasfi Eren 

fit.ima Loy : 
l\!lirna : Yu · , 

mınca C!ğlopn. 

t'•••ay du<r .... kalabalık meclı' •e giderek: ve telgrafla al~'- l l t bl""' K l T 
hd.. tanıınayan insanlar, du'·n- - Sen yetmiı üç rnezhep ile be- dilmiştir. köyden Burhan, Tekirdağdan Ata 
L .. ın raber oldugu"' nu söylüyorınutsun. Listenin tamamını bı'ldı"rı'yo - Manı'sad R t k 

1 

' 

llthl·r· evcut olan dinlerı·n ve mez- an eşa ve mer ezoen "' '" ı b - Bu, dog~ru mu 7. •• rum: ,.ef At· tt' "~da n ütün itikatlarını baıla- ' ae ın. ku 

1 

.... tafısalar, beyhudedir. Çiln- Demitti. d Teftiş heyetinde reis Bekir Sa· Sekizinci dereceye terli edenler: 
., ....,

0 

f Cenabı Mevlana, hiç tered üt ıa baremin üçüncü derecesine mü Ankaradan ı.ıütehassıs ismet f~· k•nı ~l ıere ".jen, itikadı de- etmeden: fettiı Salih, Adil, Mahfi dördün- Afyondan Tayyar, Aydından Ha'. 

1Rı ile b ~e, canı .ı e, ve bütün var· - Evet. cüye, Haydar be9inciye, Nuri altın lil, Bilecikten Kemal Tan, Bur-
. 4_ ""~glı olduğu millettir. Diye cevap ve ..... 1'.ıi. cıya; Trabzon orman ınu"düru" Tev durd C d t Z ld k lıtıi.. ı ur.k milleti, ancak mı"llı·ye· .... ' an ev e ' ongu • tan • ı• f Seracettinden ıalimat_almıı olan fik, Üsküdar baytar müdürü Mu- Fehmi, Çorumdan Saip, Tokattan 
'ii~dek;"j,.'.n.~, ve milletinin yeryü· bu adam, 

0 
zaman köpürmüı, bu harrem sekizinciye; Zonguldak Seyfi, lspartadan Halit, Kocaelin· '"ılın k ulun. fertlerine dört elle büyük adamı halk nazarında (rafz orman müdürü Celil dokuzuncu - den Hikmet, Kütahyadan Fuat, ~-'""' :n s~~lıy~e yükıelmiı. dün· ve ilhad) ile itham ettirecek bir· Y'.'; vekilet zat işleri müdürü Sa · Adanadan lbrahim, lçelden Avni, t~' etrnitttu ~e .~edkeniyedtini te· çok teyler söyJemitti. hıt Tuncay, birinci umwn müfet - ŞCanakkaleden Tahir, Muğladan 

I • •ah· 

1 

• u yu se me eniye· Cenabı Mevlana, bütün bunları tiılik miqavir muavini Şevki, i • evket, Kadri. Ordudan Suphi .•~ın i:r- eri, (falan ve yahut fi. tebessümle dinlemiıti ve en sonun- kinci umumi müfettiılik mütB-vİr Denizliden Hasan, Balıkesirde~ 
1••) d" ıhadı arkasından ko•aca· da, aralarında ıu kısa muhavere ~uavini Kemalettin Günay, beıin· Nizamettin, Ni~deden Ekrem. Sam lııillı ·:~· uğraştıliları gündenberi geçmişti: .. . cıye; vekalet neıriyat müdürü Ni· sundan Etenı, lzmirden Şemsi, fe~i "a.~Itk~atlarım kaybetmitler, es~ _Benim hakkımda 1oylıyee.k· hat altıncıya; evrak müdürü Hay· rah, Tekirdağından Sal:hattin, 'lllıı 

1
1 

armdak\ kudreti zayıf· ı · b' 
1 

dar yedinciye,· evrak mümeyyizi Antal,.,·:.dan Harun, Y eAilköyden ı· ı ard A enn ıtti mi .. R f ' ~· İnsa. ı... . rtık eski ,.sırlar geç _Evet. ı at, Denizli böcekçilik mektebi Ra'..a> ·. ~offet, ,\nkaradan Muan· ~bir r:!c;j" ~uur~u ve muhakeme- _Şu halde, ı~ninle de berabe- müdürü Ekrem, teftit bürosunda mAebrd, An!hepten Fazlr, lstanbuldan •İri • enıyetın son merhalesi· ri !"ü~eyyiz Halil, sekizinciye; zat urra man, Niğdeden Ahmet, 
4,,i .ıtı. Şuurlu, muhakemeli, m•· İ;te· ilmi insaniyeti ve fazile- ıılen mümeyyizi Abdullah, hukuk Çoruhtan Fehim, Kaıtamonudan 
l~~a.:~1anlarm (iman ihtiyaçları) ti haz.;,etmi; olanların mesleği... müı.avirliğinde Muhsin onuncuya; Hilmi, Ankaradan Cevdet, Sey. 
• ~. 

1 
e tebellür etti. Tam sıhhat zat ıılerinde Rasim, mutemet Meh handan Rauf. ~.;amak için insanların hergün Hüliıa: mel, hususi kalemde Ferit. Anka· 9 uncu dereceye terli edenler: 

"'• 
0 
Yaptıkları ve yahut bol ıu- Yukarıda arzettiğimiz dört ınad ra orman müdürlüğünde Ata, le· Edirneden Fuat, Kırşehirden 

\il'de §d•kır §8.kır yıkandığı bir de· deyi; amlardanberi zo~la cehalet vuım memuru Mustafa on birin- Tevfik, Trabzondan Ali Rıza, Bo-..._ '._ aha hala: kl 1 f ciye; levazımda Şerif, teftitte Mu ludan Ali, Çankırı dan Ekrem, An· 

-- ~bd ve taassuba ıürii enmıt o an sa h >ık, eat alırken ayaklarını ve masum halkın ruhuna ve iına· arrem on ikinciye; orman umum tepten Süreyya, Erzurumdan Ce-
.__ llıak lizıındır, ' runa sindirecek teıebbüslere giriş· müdürlüğünde Mehınel evrakta mal, Sinoptan Enver, Malatyadan ~··h liayır.. Ayakkabı u··zerı·ne ç k T ki ..... Sabri Osman, hukuk ınÜ&Jlvirligvin· Fehmi, Urfadan Fehmi, Yozgat· 
"'o mek elzemdir. ün Ü ür ügun d S r-"'ı'b~.tınek kafid

1

·... d . • k e aip on dördüncüye; evrak ki- tan Kimi, EJıizizden Mehmet, 
ı. \.ı • ikbal, istikbal ve ıaa etını oru· ·b· M h K ~ıı. ...... 

1

1 

tneseleler u··zerı·nde mu··na· _1_ ) k tı 1 e ınet on beşinciye. aratan Suat, Nazilliden Tevfik, 
10l... ... yacak ve .kurtaracaK o an uvvet, p k · J y ı • ...._ 1.J nt. ek,· ve yahut.· (h k .. 

1 
l ) d w•ı amu ış eri müdürlüğünde ter- eti köyden Fuat, Adapazardan 

..... .n am ve uru ılı ~Bt ar egı , en fi N ·ıı C liaıtukı.lafet, falanın lia•~•~ı ı'dır··· J 
1 

k 1.. ı er: azı i üretme çiftliği müte- emal, Ankaradan Mehmet, Vah-~ LI ı hu hakkı, filan a:"shettı·. sa·f im11.n 11" bao anr mJt azım haasısı Celal heıinciye; A~ana zi- di, Trakyadan Hulusi, Ankaradart a~li. rıa yır, gasbetmedi. ~Bihakkın gelen (( ınilliyel hi .,i) dir · raal mektebi müdürü Rahmi altın· F ahrettin, Bekir, Bursa dan Aziz, 30 Afiuıtoı 1937 cıya; Adana tohum ıslah istasyo- Adanadan Sadettin, Kastamonu· 
r;ibi ı ,_

1 

. . Boıtancı nu müdürü Seyfi, Adana tohum dan Ragıp Koc l. d S ı·h ~el il\~ ~kıv"-t tlfll V:\k;t o•dr· ' ae ın en a ı ' tt, "'1 k h •• S O N ıslih ıefi Akif yedinciye; müte- Malatyadan Eyüp, Ordudan Vaı· 
S~k "u"J:.1 U?"i~ni'-ı insanları içir h T h · 

... l assıs a sın Sadık, Salahattin fi, Antalyadan Şevki, Edimeden 

• 

trı' t · func şey erdir. A k t ' kur" • k" • • · Nacı'. h rı i çı eıe.< · oe ızmcıye; neırıyal mümeyyizi 
'• h •t?., Hangi hilifet ... Tarİ· Bu eserin devam ettiği müddet '"!~~et dokuzuncuya; Nazilli çift Onuncu Jerecey< terli edenler: '~th() elr devrinde birçok sefihler. zarfında muhterem karilerimden al lı~ınde fen memuru Ömer. asistan Afyondan Halit, merkezden 

\\al· §ar k fll h · b h 1 k b E M 1 
"'"'1' • •' er. mu temler ye· dığım ir ay i me tu a ayrı ayrı sat, a alyada asistan Zeki A- Nurettin, lstanbuldan Mecit iz • ~ı? . ., ') ?lan o heyuli.i makam cev>P vermeğe vakit bulamadığnn danada asistan Senih onunc~ya. mirden Celil, Geyveden Yusuf, 

lalince de ~aya - l 
nı hayret deme!~ -
tir. 

Loy : la tince . .........., ....... _ 
kanun demek 

O halde: Mirnav Loy - Kanun )<ar 
şısında hayranlıkatn ağlayan manası 
M gelir. 

lvon Prentan: 
lvon: lyilik; 
Prentan: Fransızca ilkbahar (da-

ima yenileşen mevsim) lvon Pren 
tan • D"ima iyilik getiren. 

Moris Şövalye: 
Moris : Latin · 

ce tunc; renkli 
manasına gelir . 
Yani, açık ha,•a • 
da yaşayan adam 
demektir. 

Şövalye : Eski 
devirlerin baha • 
dır siivarileri. 

Moris şövalye : 
• Dcrima dağlarda bayırlarda dolaşan 
şövalye. f • 

Eddi Kantor: 
Eddi : Saadet ve neıe belCçisi ; 
Kantor: Latince §arkı söyleyen:ı 
Eddi Kantor - Şarkı söyliy~rek sa 

adet ve neşeyi muhafaza eden. 
Mari Glori: · ' 
Marya: lbranicede, hükumdar ka· 

dın; 
Glori: zafer: 
Mari GJori • Zafer kazanan hü .. 

kumdar · kadın. 
Con Cilhert: Con: lbranicede, Clindar, iyi kalp-

li adam; CiJbert (Gilbert): Almancada, 

neşeli arkadaş; 
Con Cilbert: iyi kalpli. neşeli ar• 

kadaş. 
Sesil Sorel : 
Sesil: Latincede, kör~ 
Sore1: EsJCi Fransız krallarından 

birinin metresi: (Sesil Sorelin ismi. 
Bu suretle kendisi için pek hoşa git 
meyecek bir mana '\'eriyortr 

•ç h . slam dünyasının yüzünü icin çok mütee,.;fim. Nazillide asistan Avni on birinci'. Ankaradan Hüseyin, Eskiıehirden ~lih; •tf e gü!dü~müştür.. islim · Bu mektupların bazılarında veri ye; _N~zi!I ide Faik, Ad anada lhıan Ali Haydar, Y eıilköyden Ali, An· 
e"ed aç h"\hfe ıle övünebilir?.. len kıymetli malumat - yakında on ıkıncıye; Adanada Sefa Naz· ıepten Kemal, Gümüthaneden AH llayİ' kulak .. · (Maarif kütüohanesi) tarafından ki mi, Mehmet, Cemil, Ziya, M~hmel Rıza, Dörtyoldan Nuri, Pazardan 

'•1 ae • ~lmasa bile, 1300 ıene ev· tap halinde çıkarıldığı zaman - es• Sa~il, Bekir, Mehınel, Nazillid; Hakkı, lslahiyeden Feyzullah. --------------
''•• Çmıı olan bir vakanın. 1300 re ilôve edilecektir. ~alım. Muhitt;n, Orhan, Salii.hat- On bfr;n<i Jrrrceye ıerF eJ•nlrr hurgozdan Necati, Jlayranıiçten Te\"· bo~ı. •~nr. taraftarlıihnı glitmek. NaGiZ yazılarımı ehemmiyetle ta tın, Aliettin, Eskiıehirde Holil Zimt i,leri ıımııın müdiirliiğiin· fik. Amosyadan Ali Haydar. Bu..,adan ~· •iı, •Ydasız bit ıev irin kav•• kip ettiklerinden bahseden vo b<n i Nusret, Naci, Adem. lğdird a Rüs'. drn Ek rem, Hıı 1 ü ,;, , i raat i ,terinde M" lıid, Bu,.dan Y a,ar. lneholudan '••anı• •11'.'ek: h•ı· halde akıllı bazı meseleln etrafında tenvir eylr lem. Antaly._da Mehmet, Adana· Önıe• Liıtfi. Ankara zirai memuru Gr llüııyamin, Ank8"daıı Şcıı"i, Deniz-
. llu .~•n ı,i d eiiild i r. yen 1 ütulkôr karilerime, tqek kürl<' da Öztürk. Nuri. M•ısla fa on dör- ya"dd in. Behçoı. r. .. -idan. Bursa ,;- 1 idrn Şe' ket. füzinranıl an Ha 1 id. T e-
l" ~unu" 'd A ,_ l ederim. diincüye terfi etmittlerdı· ... ki 1 "' 1 ,. f I" k" d eo d. "'••I n ' ra" ve mu hakeme i v • ' raut nıeın nru Ki• im, Ala oya •irat · rı pgın< an i 
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• ""n oy en ~a '' ~~ği h~tlının kalplerinde besleye· F:;-:;~;;;;;::==::::;::::::::;::::::;:;;:;;:;;;;;::;;;;;::;:~Z· Ş. l>ürdüncü dereceye terfi edenler: nıemıını f'dıonı, Rôze zi'8at memu· Jlilerikı.n Cewleı. Tuı<ıı•tan Zekeriı-ıı;ı.._I ~er; kupkuru ve ham bir F . - ~ Zir;-at fen memuru Aziz. '" ffönü. Adım• ziraat memuru Ta- yn, GemHkten Alımrıl, Rıı,..adan HiU ~ ... f eği(' munıs, yumuıak, her· ı Asker I" k r tlerl : J B etınci d ereceY• terfi edenler: lit, K onr• •iraat mrmıırıı Sadeddin, ıı ii, Band,,mad•n M ,;.,. 1, Bursadan t~~ill\ aby~~lı olan (fazilet) tir. Ni, Hususi kalem müdürü Servet F.re~li ziraat nıemıı nı n.,ad, ile> <e" Kema I, Edimedeıı 1 lı ••, Bu•adan ~~~h~ 
1

ut?n dinlerin, ve bütün 1. Tüm. A•· D. Bafkanlığından: mütehams Selim. Süleyman, An'. lıi' •iraat ınenııırıı JGziın, Marn~ ~i- Cemal, Hayrettin, YünmeJ,I;n, Meh· tı "'P e.. l d kara z' t "d" .. H d R .. · n ' ml'ıl ı:rııin. S,arkii"<len İl"mail Hakkı .. 
b (Fa. .

1 
4 

tn gayeleri de, insan a· 1 - lstanbul mıntakasın a ıraa mu uru am i, Tekir- r•t memıı•u 11,ııi, ""'" •İraat me· ' 
, \şk ... Zb•.et) yoluna aev\:tmekten (Yalova hariç) bdunan Çatalca, dai<d•n Cevdet, Tuncelinden Ah· •nuru fülkı. Mlapazarı ziraot nı<nnı- • On ;;ç;;,.,.;; dereeryctcrfi edenler: 
I .. nl f .•ey değildir.. hliki ve Silivri, Beyoğlu, Fatih, Emınonu, '

11
• ' "m, "'~" ' '""t ıııemu;n llf'~•ınml•n Ne•ip. \lonisaJan Cr· '• • ır · ·· ·· met. lzmirden Nihat. F.k T 1 · 

•linin a":,let ise. zaten Türk ıril- Beıikta•, Bakırköy, Sarıyer kaz•- Alime< dereceye terli edenler: M•f, lnk8'a mm•a<lele memunı ,. mi· Çııııora.I•n Sııkı. J..oıııadan Saiol. '!>••cuı do~uıundanberi ruh,,nda larmın 333 do;ıumlu ve bunlar~• Ziraat umumi müdür muavini mn, Serlıon mücadele nıCmunı Bekir. j{,v;.,i<len Mur.affrr, .lnkuradon 11.-tır. \\ olan şerefli bir 1"ezivel- muameleye tibi eratın askerlık Esal, ırütehaHts Mehmet Ali ıu· lzmir mücadele memuru <:elr.t Kırk· ,.,i, f,ı.mlıuldan Rfü·lıaıı. Rize<l<n Ro 

b• ı. U lll••iveti. cah•lin• bir i~•• meclisleri 1 • g • g37 den itibaren be müdürü Recep, Atıf R~şat imli fi<lanhk m.ıııııı·n F•r.•1. Bwa ;
1

r. • 
ir ci~"Un ile hırpalamak, mili• açılacaktır. Hikmet. Kayseriden Zühtü Kon'. en>titüeüııdcn 11.if, kıılnk "'"""'" 

ay"!Uil'. 2 - Aliıka dairenin ırıensUP ol: yadan Hilmi, Sunadan Av~i dör- Sadcıtin• B•ır" lıiirrkçilik ıuekıeloi 
Orı di>rdiincii dn<'<'"Yr. rrrf i cdcnfr.r 

Uıımrn mfüliirliikıı>n Hı;r.a, Celiıl. 

S d~kları yabanccı askerlik ıubelerı diincü ı•mumi müfettiılikten' Tev· müıliirii ııınadni Niizlwt. ~""'!"' 

l~kı,~ bahsi.,,ize hi t•.., verirk•n. ne müracaat ederek yoklamaları· fi~. Kırklareli nd•n Fevzi, y eıil· kont rol •nrıııu nı 1 fi< l aı et, ili' .,1ıe· '"ı. l>a gelen bir vakayı arzede· nı yaptırmaları. koyden MirM, K~mal, Eskiıehir- kir konı,ol mrmımı Hrı·ep. J•:eki,.-· 
3 -Tayin edilmiı olan müddet d~n Ahmet Nazmı, lzmirden Na- lıfr tohum ietnlı i,13.,onu a,i.ıoııı S•· ı, (M'.~v!evi) t .k. • .. . . urfında müracaatla bulunrnayan· dır, ı:avukçuluk Enstitüsü müdürü im. l!ıralıim Halil. İdapaz•" tolumı mal. Kiita'•r"''"" Fa• •I, Kır,ohi,,lrn 

• (1\1 • "'' ınm mur.,ısı 
0 

lar hakkında askerlik kanununun Kadrı, Ankaradan Raıit Saracoğ· .,ıa!ı ;.,.,,.onu ,.;,ıauı Mıı!ı,in, ,\n- ~iikdi. \uk•"'ııluu Su1'1h•ııhlin, Çorı"<ıı "'••hepİvl~aa Celilettin Rumi), 86 ncı maddesinin tatbik edilee•· lu, mütehassıs Tahir. kal"• miic~drle n<'mıı•ıı Saiı. lço't fr dnn !laliol. lıminlrn H"~'"' ,\p!<M· •ltıı•d • •rın ara.unda hiç biı· fark ği. Yedinci dereceye terfi edenler: r••l m ürudel" meıını ru ~ 1•1 uııı·<l i,. <hın ıl 1 i K en uı L ~ I • 1 nt )"dan h af. ~ il'"' iddia eder, ve daiına: Kadıköy yabancı askerlik şubesin Bal.kesirden Hüdai, Is tan bul • ıanbıı 1 ~iimrilk nı ü<0<ld e "'""'"" 11 i S un<>ıt" ol an \ hnıed. il ii.-t ı u!.lan 1 lii· tıı~t•hi~~;.;•tmiı üç ırezhep ile den : dan Tahsin, Eskişehirden Recep Ro", 'i i~.Jr mü•a<lo l t mrı ıı ıı nı Eni.•. "Yi n f' nwlen JI, ı i 1. T f rıın ;,len ,\ h· 

Şenı~İ. \I İ) r. lrliil , J\lıııınıııwr. Sabri, 
Crl iıl. ~<>ıııal. Tnnr<>'inılrn \li Rmt. 
Er:r.ıırııımhn Ccrııil · 1 ıanhıılılan 1-....-

•td • · Kadıköy Üsküdar ve Beykoz şu Diyarbekirden Halil, Seyhanda~ G•m lik mücadele mrınıı •ıı M 'lı m•d. nırı 1. f.•·ı lı aud a•ı S iil •ı ınun, 1 n k8'•" 
S, O ,,;;n .. l heleri çevresinde bulunan 333 d~ Nuri, K .. tamonudan Ali Rıza Orlıaıı~azi mümle!e "'""""" hr.ıı. ,ıau ~ina•i. Sr- ı,.n,fan . ı.!ih · Drmir ~ kl'a.cetti )u •maundan, (Konyalı ğumlu ve bunlarla ınuaındeye tabı Maraotan Hasan, Sivastan Bahti'. On ik;nci derrceye ır.fi o•dnılrr · k;h<l••n ~ahi. llm•·,.lau F•'tlı;. Maııi· 
1

,\ •ıııe,,İ';. • ~·n~bı _Mevti.nayı hiç erl~rin yoklamaların• _ ı ey ~ül ?. 3 ! yar, Samsundan Remzi, Manisa· Zi •at iıl erinden G a 1 ip, Pıı lar 1 ul :ı u eml :ı n Y n> .. f. 1 • ""' nıl• n Tıı ,.n. Mır •ı etırı '· . nu halk nazarından tarihinden itibaren Kadıkoy huku dan Ali, Erzincandan Ömer, Gire- Zeklli. Çonkırıdan U.1.a, r. i.ernmlan <IA!n·ad.n• Ömn, \ukarmlau Ha•an, 

1 

il;, 

2 

•• •« ıslerdi. met konağmcla yap.Iacağında~ müra sondan Remzi, mütehaHıs Numan Remzi. Gilnıii,lıancd<n \],.Jil,,aln"'"' lln, ;m. j..,,;,.ı.-n ll•l<lir••· Merkoz· t~ Kiri,~~· ~ine böyle bir teşebbü- caat edeceklerin iki kıta fotograf ve Ankaradan Nejat, Seyhandan Ali K.,,,1.;,,ı..n lhrnlıim· \k>a""·,hın Co·· "'' Hr

1 

: , •• s,,ı,,, .. ,ı"' s,,.f ,k, Mc.-kez· 
'•in; buı~tı. Kendi adamlanndan nüfus ciizdanları ile birlikte gelmele Haydar, Ankaradan Vamık, Trak· "d. Pm.,haım<lan !la "'"· K,.,.,..ı;,,. ,ırn \luliill•"lil. l<l•l""ann<lnn Ziya, ~-----•~t~e~m~e2m~u~rJe~l~m[i~b~·.JO~~a~·~r~i~il~A~n~o~l~u~n~u~r~- -------~~~y~a:d:a:n~A~v:n:~~A~d:a:p:a:z:a~r:ın:d:a:n~~E:n:·~:d:cn~1~~:ın:u:s~, ~S:~:e:k:J:id:c:n~T~u~y~:~r~, ~I~j~il~~~~~~~~~ü1cn~~~~~cirinbI 



· 1 - KURUN 1EYLtn .. 1937 

SON HABERLER 
Karadeniz 
mektupları 

ispanya 
sularında 

(Üıtyanı 1 nciile). (Ü tü 1 inddel 

Muallim mektebi lise 
orta mekteplerde 

ve 

Memur 've 
terfi 

klitiplerin 
listesi 

Ankara, 31 (Telefonla, huıuıi • şal, lstanbuldan Memİf. 
muhabirimizden) -Lise, muallim Müktesep hakları 20 olanlar: 
mektepleri ve ortamekteplerde ça- Adanadan Kemal, Bilecikten 

....................................................... 
Genel Kurmay Bafka
nımızın te,ekkUrlerl 

Ankara, 31 ( A.A.) - Ge
nel Kurmay BCJ§kanı Mare
ıal Fevzi Çakmak, büyük za
lerin yılelönümü münaıebe· 
tile ordu namına almıf oldu
ğu reımi ve huıuri tebrikle
re ayrı ayrı cevap vermek 1 
mümkün ol.maelığınelan bil· 
mukabele ıamimi tebrik ve 
tqekkürlerinin iblôğına A- 1 
naelolu Ajanıını tavıit bu- i 
yurmuflarclır. i ................................ ·······················' 

ispanya meselesi devam ettiğine 
göre bu memleket yine piyasada ra jansmm topladığı malumata hali" 

M h l F ransanın Londradaki masla " 
kip rolü yapamayacaktır. a su bak-"' 

zarı tarafından hariciye oo• h miktan da yine iyidir. Bu !ene en aşa F sıı 
1 1 d. .. yapılan ziyaretten sonra ran ... 

ğr Karadeniz vi ayet erinin ört yuz d ett 
bin kantar fındık çıkaracağı tahmin kumetinin Sant~n?erin üırn ctJ, 

rine 8. Musolinının eneral Frall 
olunuyor. çektig-i tebrik telgrafından dolaY1 t 

Fakat bu sene fiyatlar üzerine te b" pro 
sir eden baıka bir amil var. Bu ela mi müdahale komitesine ır bel 
Almanyadır. Almanya aramızdaki to notası vermekten ,J 
Klirin~ anla§masmın alacak meselesi ki de zarfmazar edeceği ~nJI 0t 0 mcktedir. lngiliz hiikumetının 11 

yüzünden bozulması ve heniiz yeni . . bö' l b' prot 
bir anlaıma yapılman'uş olması tabii taı nazarına gore Y e ır 
olarak Karadeniz fındıklarrnın yüzde bir suri.i kar ılıklı ittihamlara 

açmaktan bacıka bir şeye ya.ra~ seksenine müşteri olan bu memleke :r b r 
O cağı gibi F ransanın herhangı .. ~. 

ti ,~1cı mcvkiinden çekmiştir. nun retle tatmini de muhtemel gor 
için geçen sene yetmiş, seksen kuruş lqan memur ve hatiplerin terfi liı- Muıtaf a I 

teaini bildiriyorum: ----·------------------------
22 Liradan yirmi befe: lzmir F • ı • t e d 

olan iç fındığın kilosu bugün ancak mektedir. . A • • İljİ' 
Bhrctos huk\ımehnm tamnmall 

otuz yedi kuruıtur . Buenosayres 31 (A. A.) -
liıeıinde~. A.~ım, kız muallimden ) ) s ) o e 
Hasan, Ru,tu, Kaatamonu ortadan 

Fakat Almanyada geçen yıllardan ya_ 
fındık ihtiyatı hiç kalmamıştı. tn mahfcllerde dönen bir ıayiaya bil 

re. Uroguay hükumeti, Burg~ 

• yıne, çar-
Hüseyin, Kastamonu lisesinden 
Münir. 

20 elen yirmi ikiye: Erenköy li
aeainde Fuat, Samsundan Faik, 
Galatasaray dan Bektaf, T ahıin, 
Kabataıtan Talat, Cumhuriyet or
tadan Salahattin, kız muallimden 
lzzt, Denizli lisesinden Şevket, Si
vu ortadan Şevki, Balıkesir mual
limden Rqit, Niğde ortadan Arif, 
Buna Liıesinden Fuat. 

pışmalar başladı 
Vaziyet çok gergin, polis haı ekete hazır 

bir halde bulunuyor 
Kudüs 31 (A. A.) - Dün akşam 

Yara ile T elaviv hududunda bir bom 
ba patlamış, bir yahudi ile iki arap 
ölmüştür. 

K~düste bir kaç yerde çarpışma -
lar ve bir kaç el silah patlamıştır. Bu 
hadiseler esnasında bir arab ölmüş, 
bir kaç arap da yarala.nmıttır. Vazi
yet gergindir. 

Bütün Kudüs arazisinde polis ha
rekete hazır bir haldedir. 

Kudüs 31 (A. A.) - 48 saatten 

beri suikastler yeniden ba§lamıştır. 
Bir tethiş hareketi çıkmasından kor -
kulmaktadır. Bir yahudiye ait oto -
büse yapılan taarruz neticesinde iki 
arap öldiirülmü§tÜr. 

Tarlalarda öldürülm\İ§ iki yahudi 
bulunmuştur. Muhtelif noktalarda 
ateş açılmıftır. 

Kudüs yolunda öldüriile.o yahudi 
terzi Barvovskinin cenaze merasimi 
büyük bir siyonist nümayişine vesi
le teşkil etmiştir. 

Çinlilerin batırdık
ları gemi için 

emin kaynakların verdikleri maluma k. . . · · ArJ-' umetmm tanınması ıçın 
ta göre bütün Almanynmn her tiirlü k h"k\ı ve diğer cnup Amcri ası u 1.ıt 
ithalat eşyası için yel'ane depo hiı.me 1 1 ı k · · .le il"' 0 ri i e ma ırcm o ara ıstış3rea 
tini g()ren Hamburgda bir çuval fın lunmuştur. 
dık kalmamııtır. Bı.ı itibarla Alınan M h 1 tah lb h" · kurbaJ11 
yanın fındık ihtiyacı katidir. Eğer hü eç u le a ınn · .J 
kumet ile Almanya arasında imza zar akşamı milliyeti meçhul b•aıı 

te1bahirin taarruzuna uğrayan -.:~ 
edilen con protokolun tatbikatına ge dad de Reus ismindeki lspanyol ~~ 
çilerek bu memlekete sevkiyat yapıl vaouru dün öğleden sonra _ btJ~ 
mağa ba§lanırsa bugün kilosu otuz l · · A 1 ·ı ~ ~ 

l f 
ge mıştır. tı an torpı am • ....ı 

yedi kuru~ o an ındık fiyatı birden hizasından geminin teknesini cielJI'" 
bire yükselecektir. lhtimalki yine fi 

k d 
tir. 

yatlar yetmişe a ar çıkacaktır. K ERi 11 \UEK 'f ~ 
Yalnız dikkate değer bir nokta :\J atlritl. 31 ( \. \.) _ A ilet~~ 

var: Almanya ile ticari mübadelenin l\laclridin imal incit' , e Guada1•~ 
kesildiği tarihten sonra Türkiycden 111t'7 

r..:koslovakyaya yapılan fındık ihra 'il?»"'':.rind<'ki c~ımlnıriyet~'. :--' 
yı:: lcrınc lıucuın ctmı ler e de puskiil" .. 
catı birdenbire canlanmıı. normal se 
viyeyi aşmıştır. Acaba Tiirkiyeden nıii..Jndir. ~ 
doğrudan doğruya mal alamayan Al alımıanca, :\ 1 ( \. A.) - Uııfl1 dt4 
manlar fındık ihtiyaçlannı Çt>koslo karargahın r<' mi tebliği: SaPt~ 
vak piyasasından mı temin ediyor cephe inde hirkaç ka alıayı i~ga~e,I 
lar? Böyle bir !lllüphe tabii olarak zi Aragon"fla •fii~ınan taz) iklerine .JCI 

:r etmi~ j c ılc hiitiin mıntakalard• F 
hinlere geliyor. Bu tecriibenin bize 
ög"rettini ders fUdur: piiı-kürtiilnıii-:tiir. ..a6 

«- t~PA Y \ IE ELE I CE f.E\·.r 
Son Türk - Alman iktisadi vazi DE 

ti göstermiştir ki memleketimizin her "~ 

11,5 tan yirmiye: İstanbul kız 
lise.inden Nuri, Mümtaz, Süley
maniye ortadan Cemil, lıtanbul 
muallimden Lütfi, Eyüp ortadan 
Cevat, Antalya liıesinden Rıza, 
Sivaa muallimden Hamit, Bolu or
tadan Mustafa, Gaziosmanpaıa -
dan Salahattin, Konya muallim -
den Faik, Kilis ortadan Lütfi, Hey 
beliden Arif, Edime muallimden 
Güven, İzmir lisesinden Leman, 
EreDköyden Bedriye, Konya orta
Clan Rıfkı, Kayıeriden Lütfi, De
nizliden Cevdet, Çorumdan Naz
mi, Samsundan Enver, Erzurum
dan Mehmet, Kabataıtan Şinaai, 

Afyonda? Şükrü, Edimemuam!11- A ... -.. .. ika ~.-.rz·ıye ·1st·ıyor· Japonya 
den Halil, Ordudan Sadrett1n, Mfcl ·IDfc :tel ' 
Erzincandan Salim, Ereköy kız- "Ç• ı·ı • 

h Cf'nt'\rı•, 31 (A. \.) -21 B~tf 
angi bir ibı:acaı,. madd~ini, bir tek 1 :J ha tarihli ~ımn,ol nota mm JO ~r~: ... ; 

rici miişterinin eline bırakmak dpğ dhinılc ) apılacak içtimaın mil''' 
ru değildir. Türk fındıklanna Alman ; 

dan Nerime, Kat;&tqtan Nizamet· in 1 eri Ceza• 
tin. Maniaadan Avni, Fatihten ı d "' b~ b d• 

d ba ruzn:nnesine geçirilece~i Kon ef 
ya an tka müfteri olabilecek mem 
leketler aramak lazımdır. Bu nokta rma lıildirilıni:.tir. _,, 

Belkıs, Nişatatından Ali. an lfmaga lf Se ep., ıyor lıp.:ınyaya Almanyadan N .. 
dan düşünülünce hatıra gelen ilk Gönelerilebilecek? ..:. 
memleket lngilteredir. Zira lngiltere h''' 14 ten 17 buçuğa: Galatasaray

dan Cemal, Şefik, Hakkı, Üıkü
dardan Asım, Mersinden Tevfik, 
Konyadan Ahmet, Edirneden En
ver, Bandırmadan Zihni, Rizeden 
İ\dnan, lstanbul liseıinden lbra
him, Bursadan Etem, Davutpaşa
dan Şakir, Erzurumdan Refik 

1 

Vandan Zeki, Kastamunudan Fa-
ik, Bartından /,&;..,. Adapazarın • 
dan Abdülkadir, Urf adan Vehbi, 
Trabzondan Oıman, Amaıyadan 
lrfan, lnegölden Ruhi, Yalvaçtan 
Emin, lzmitten Melek, Edimeden 
Behice, Silifkeden Rüttü, Adana 
kız lisesinden lsmail, Kasımpaıa
aan Kemal, İzmir kız L'. den Ne
yir, Eakişehirden Mustafa, Çankı· 
rı~an Celil, Vefadan Galip, iz . 
mır Kız L. den Seniye, Pertevni
yaldan Talia. 

12 den 14 e: Adanadan Zeki . ' 
Aktehirden Bekir, lstanbuldan 
Zinnur. 

10 elan 12 ye: Samsundan Re-

Çorumdan Hanefi, \nkaraclan hızaf
f er, E ki elıirclı•ıı A trf. Orılııılan Zirn, 
~skişehirclen Jbınail, Saliilıaıldin .. \n
karadan Tıı:.lan ı\ılapazarınılan :\'u
ri, ~llıami, Çiftelerden Kii7.İııı, Trak· 
ya Örnek ~iftliğiıulerı Felııııi. Çiftel<'r
d~n Seğıııen. Y c~i lkii) ılen il ayrı. fz
mırdcn Şerif. Er,.nkiinlen Nadir, Ma· 
nisadan .\hıliirralııııa~. 

On bc~inci dereceye terfi etim/er: 

İ:r.mirclen Turgut, \danadan O -
man, Eılirneden l\f ulı in, Ye ilkö,·,Jen :> • 
Kemııt 

On ahmcı <lt>recen• terfi edrnler: 
hmirden .ı. iyazi. Ankaradan Naci

ye, Bueadan Sa<leyin. Eski§~hirden 
Samiye. f~ınbuldan l\fün·~t, Korae· 
llnfl .. ~lmO, ~ımrnndım Mn~taFa. 
'.AdaııaJ~n Tnlir İ\·aetan lccati, Kon 
ladan Selim, 

Şanghay, 31 (A.A.) - Cum-f 
berland kruvazörü President Hoo
ver vapurunda yaralanan yedi ki
şiyi Şanghaya getirmiıtir. Vapur, 
Vuuungun 50 mil açığında Yangt
ıe methal ini ita ret eden ve fener 
vazifesini gören vapurun yanında 
bombardıman edilmiıtir. 

Vati~ton, 31 (A.A.) - Dollar
line kumpanyası vapurlarının A
merikan tebaamın tahliyesi için 
Şanghayda tevakkuf etmelerini 
talep eden Amerikanın Aıya filo
ıu kumandanı Amiral Y arnell bu 
kumpanyaya vapurların şimdilik 
Şanghayda durJTıamalarım bildir
mİftİr. 

Şanghay 31 (A.A.) - President 
Hoover vapurunda dün yaralanan 
Amerikalı tayfa Shaskell bu sabah 
ölmüıtür. 

Çin Tazminat Veriyor 
Nankin, 31 (A.A.) - Çin hari

ciye nazırı President Hoover gemi 
sinin bombardımanı dolayısiyle 
teessürlerini beynn etmiatir. 

l ayyarecller, ·gemiyi bir Japon 
nakliye gemisi zannetmi~lerdir. 
Nazır, hemen taıminat teklifinde 
bulumnu' ve ~inıcliden bu bapta 
laz1mgdenlere tdlimat cöndermiş
tir. 

Çinlileri c~zalandırmalı irin 
B:r Sebep Daha! 

Tokyo, 31 (A.A.) - Presider.t 
Hoover vapurunun bombardımanı 
dolayısiyle bahriye nazırı bütün 
yaralı tayfalara sempatisini bi) -
dirmit ve Çinlileri cezal111ndırmak 
için ortaya bir sebep daha çıktı -
ğını ilave etmittir. 

Nevyork 31 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesi başmaka'esir~e 
Preıident Hoover vapurunun Çin 
tayyareleri tarafından bombardı • 
man edilmesi muhasımlar hak -
kında derhal bitaraflık kanunu -
nun tatbiki hPsusunda Amerikan 
efkirıumumiyeainin hükümet üze-ı 
rinde yaptığı tazyiki arttıracağını 

yazmaktadır. Bununla beraber Almanyadan ziyade fındık sarfeden BerJin. 31 ( \. .) - Jın•P. f.t 
bu gazete bu··t·u·n me•ulı"yetı' kabul 1 k 1 d cive nezaretinin bir eınirname.!11 

_., 
., mem c et er en biridir ki Türk fın · f •"' 

edip teesaürlerini beyan ederek dıklarına da pek emin bir pazar olabi nıan tjcart-t filo u marifetiyle !P 1ııı1' 
tazminat vermeği teklif eden Çin r ya nakledilme i memnu olan ( 
hükumetinin bu hareketinin Ame- ır. malzeme ini tadat etmektedir. ~11,rt 
rika hükumetinin vaziyetinde bir Yalnız bu hususta muvaffak ol mimame. f pan)a ile ·apılacak 31

; 1,· 

değiıiklik husule getirmiyeceğini mak için fındık ıhracı i§i ile alakalı ti nizanıata rapteclen 7 nisan 19 r 
ilave eylemektedir. olanlann ve fındık müstahsillerinin rilıli kanunu tathiknn çıkarıl~ 

bundan sonra daha dikkatli bir •ekil dB lngiltere, Japonyaelan Tarziye d I :r T 
lıteyor e ~ ıımaJarı icabeder. arih sergisin 

Tokyo, 31 (A.A.) - İngiltere· Zıra fındık ağaçları da diğer mey 
nin Çindeki sefiri 8. Hugeaaen'in ve ağaçları gibi timar edilmeğe muh ( · ı:>lii l incide) 

k 1 ıd • "k taçtır. Fındık ağacına bakmak ise .. • k iiJe' 
maruz a mı' o ugu auı aıt üze- bilhassa b ) ) d il Lulı•lmrga1,(la J1af rıyat yapılın~ ı.ıe' 
rine İngiliz maslahatıüzarı tara- rını seyr l~n akrın ~ra1 arını ;e a

1 
8 • re rkeoloğ Ha . \rir Müfidı~1 '~;; fından B. Hiı·otaya lerilmiş olan e me • agaç ann zıya ama- k ı · ı ı b" 1 1 ·· 11derı 1 

nota: sına yardım etmek, sonra ağacların .an Hıgı tı tm~ka' ır ıde) el g~ Un10Jı:• 
diplerini ça l 1 "b 1 k .1 1 tır. C) et ı ı a' an lerı ı.jr • 

1 Japonya hu"ku·metı'nı'n tar pa ayars.c •u re eme 1 e k'" ı · ı k'kl ıı• v • . - . • olur Son 8 ı f,, d T b O\' erım c tel ı er yapn > el 
Zlye e · ene er zar ın a ra zon- k. k ı · 1 b ı 1• e'' verm n, daki fındık .. tah ·ıı . b 'h ço ıyıııet ı e·cr er u ara• 
a ın cezalandırılması, mus sı erı u cı ete k' .. l • · )" .. .. V ehemmiyet .. ba 1 ı gıın ,.e ırımıze ı unnıu~tur. C 

2 Taa d ıl mc·u' ol la vermene s amıstır ]> 1 f . d \ B ,.. - rruz d "' • an - Simdiye kad c·""' f d ki . .Jll ıa rı)'al e na 111 a , ... ~-
3 - Mümasil hadiselerin teker- ar ıresun ın ı an ı .. "ki · ı 1 R (" lJ ho) Trabzon ve O d f d ki . _L _ 111~ u erınt en ) n nıı. , ,, • 

rür etmiyeceği hakkında teminat r u ın ı arma nııroet ı · ı ı f · ı t · 
\'erilmesi ta!ep edilmektedir. le Avrupa piyasasında kilo ba§ma er~ıcı~· 1.~w~.ıy~l yapı ;111~ r·frj\attll I' 

Ş k,. K bir kuruş daha yüksek bir fiyat tu - k' b .. u.~'kuı;unı e )apı da~f tad'ıl:.,; .. b~ Çar.f!' Koy e ın arışı ı U\ u rııe ara te a u e •·· )' · 
"' tuken son sen 1 fmd · · • 7. ,oıı 
Harp Mecliıincle yat il,. satıld•gw e ~~ zal r. a aynı fı • mezarların her iki,.j ele liliiddaJ11r~· S h 31 (AA) A h • ı soy enıyor 'k' - 1 ı ~anJl ay, · · - srı a· M kt b ba · ra ı ını•ı a .. m a ya aıııış o aıı B 11 111· 

zır tarihinde ilk defa olarak bir . e . ~ uKmun !'"da İspanya ha lara aitl oldu~u anla ılınıştır. ıJJ{e( 
kadın bl·r harp meclisinde y~r al- dıselerının aradenız fındıkları icin ı "k' · d k J ~ ıcJır. •r '" ğbct t · . - . . .. . ~ rın ırr ı ı~ı e uı ın mezar IJı 
mıştır. Bu kadın, Bayan Çang Kay ~ Ib k'ejın ettıgını soylemıştm; h:O.inin içinde Rronzılan ihrikkr·,ıııı1 
Şek olup, Nankin ali kumandanlı- dea ~ıl 1 ı:t)?'~~a ~umurta ihraç e- hü,·ük anıdan. hir kandil. ta'~· ttri· 
ğımn konferandarrnd:ı ekseriya n ne. .u I ıçm unun aksi vu - fio"ran. ka eler, kiiçiik c-ans şı~t 111ıı' 
h b 1 k d t k. · kua gelmı•tır nebolu b ela 'k' ·· J ı a?.tr u u1!ma t,, ır. cra ımıte- ~ · un n ı ı uç kadmlı~a aid tm alet takını ar• ~il' 
tıinin tayyarecilik mese.J~leri hak- yıl evvel. senede be~ milyon liralık deni iki ayna. altın clüğıue. alttl1 dıf· 
1n!'ld·\kt' b 1itu··n mesaisi :ıe me .. oulı yumurta ıhrac ederdi ispanya dahı'lı' ı · ·kt 1 .. .. para ,ar 
• • ' • • Ttt h rb' ha I d k. · pe. ur mı ar c n gumuş 
olma•cladr. ~ 1 

• 1 8 1 ~an .so.nra bu ihracat Paralar Homalılara aicldir. ., 1-11' 
.J \POl.'\L \H ÇfN T \'' \HCLEHINt tıdenbıre t:sılmıfr· Bugün :Jne - Rillıa .. a çok giir.el işlcn°11 ) fi 

KO\ \L \DiL \H ub. nun. ır se~e ık yumurta ihra- dm j karpinleri ele hulunnıu,tı;: t<_ 
Tokyo•;~ 1 { \. :\.) - '(',.hJiğ<lcn: catık ıdr mılyon lırayı bile bulama - kat hunlar çi.irümii~ bir l1alde e "'1" 
l.. (,. . .,1) • ma ta ır. · . B 1 h k .. 1 .. ne ıe ç ., ııı la)) arc-ı .1 agu .. to .. eaat mı§tır. um an aş a uç ". 

1 
...t ıı 

1 i ılt> Vo-ung ii"liindf' ılrıııirli hulu- -- ASIM US çekmece H~ kadın ilihi reı;ıJll e .. 
nan Prt•.~irlnnı llo"ı'<'r İ:-nıinıleki \- \ arır. . t• f'. 
111 rikarı \:tpıırıınıı hoıııh?.rdmıan et- ri Çin tayyarclerintlen hirini clii~iir· n lıii) ii~iinclc yapılan lıtıfr•~:ıc "" 
ıni~lrrclir. \'apıının ıııiirettt•hatııHlan ınii~ler 'e ıliğcr iki ini kaçırıııı.lar- lince huracla meurlara g'cleJ1 .~ İfıi' 
5 ,,. ,.,ırııl.ırılaıı :! ki ~i 'arahuııııı:tır. ıfır. tcrernn hir tünele te aıliif ed1 ~0ıı' 
Varmrnn tı--kııı•,inıl.- yedi metrelik hir Şimali Çinılf"ki a keri harekiuaha· Tünelin içeri.inde hiçbir .,.e) b•~ ~ot 
ralıne lıa-ıl olııııı~tur. l'rc,idant Hocr .-mda kawle dt-ger hir §ey yoktur. Yal· mamı:1,tır. C höyüğünde de birço 
'f'r 'apnnınıın tf'hlikeıle olflu~unu gö mz 30 aiustoeta Japon tayyareleri Kal tiir cc~·a ı huhınmu§tur. iiltltl' 
rrıı .Japon ff,.niı ' "'" rırc1 rri Çin tar ,gan·m 1:l0 kilomf'tre <'t'n\ıhu garbisin· Biitü., hu e.enlar lıep ide file~ 
yarelcrini takih ederek taarruz etmi§· de Tatııng §ehrini bombardıman et- dirflktörlüiüne ~~tirilmiıtir. ~ 
lcrrlir. Saat 17.30 da deniz tanarclc- mi§lerdir. teehir olunacaktır. 

J • 



Mesıek mekleJ)ferimuaı~ ---
,. li lim terfi listesi 

'en telefonla) _ M~ . f \~ ~:1 ır~nıız- smda yapılan nakilJeri bildir~yorum: 1 n ara, 31 {Hu,usi .M l h. . . I 
lt•k ırıekt 1 . l a~rı . e a etı mes Gölcük kaymakaınhğma Cnyeden 
lerfj list:!? ~rbı mı.~aliıml?rı arasındaki i\ edim, Üm eve Erova 'dan A mi. Eı·o-

t · ı-ını ugun tastık etmiştir s kA. ; " N'h d B ı" ıste alakadarlara t hl'~ d'J k.. vaya '"'ar ı Karahiııardan ı a , a
rc giinde . J . . e ıg e ı rne u- kırköye Emirdağmh.'ID Ahmed. Ayn-
listevi :yınneını~tlı~l·d. . lığa Osmaniyeden Celil, (h."Uaniyeye 
·IO . • )J ırıyonım: S"k d . ., F .k d lı,.ad 45 ı · · . 0 e en Gafur. Emırdaga enı e en 
t an zram terfı edenle · · H" · d ~d K · 

t :-tanlnı ı "k . ' · useyın, Osmanı;ığa Işık ag an e 
\k.. ıı.anat mc ·tehındcn CelAl ) ' r T ı· .&L 

Udar kız en tit" .. a • ma' ı akara .\kıehirden a at, tu." 

. enilıa f '. ıı u_sundcn Fatma, şehire Cihanheyliden Melwıedı Çat 
den Se~rtmır orta tıcarf't mektebin· kaymakamı Sabri Kadmhanr kaym~-

35 lirad IO /' kamh~ma Göynük py111akamı Sala· 
Hıtr:-a k mı . .'~~-~:a f<'r/ i cdenlPr: haddin K ;rkağaç ka,·rnakamhğma ta-

dık , ız cnstıtusunden \,.·8e S · d' . . · 
a. ~cl<:ıık 11 · 

1 
k . · .. J ': ' :r- ) ın c ılnııl:ilerdır. 

Refj •1 un IZ cnstıtusıindcn K 
Şah n, Tralızou ticaret ıncktehind 8. ŞUkrU aya 
dıııı:~1~ Ankara t:earet Jiacsin<len A~~ J\nkara. 'H (Telefonla) - Dahili: 

.1() ı · ye VekiJi ,.e Parti Genel Sekreterı 
f _ırad,,n 3!) liraya tr>r/i edenfor: B. Şiikrü Ka,·anın hu hafta içinde An 

t; zıııır ~arı 1 k J • d k J k ı· U8kij 1 ' ıı rnc I<' >ın en Haydar aı·a,·a ~clmesi beklenme te' ır. 
Ftarn(;jar t ~iZ enstitiiaündrn Cemile: Su kanunu projesi 
nefj .. :-nıetpaşa kız enstitüsündeıı ) - \ f' 
" 1 a. Zıva, Ilurı-ıa kJz en~ı·t" .• d Ankara. 31 (Telefonla . a ıa 
r a 1r· · , ~ ı usun en 7 .. • ; • k'k 
'>

1
·1

1
,. 1' Adana orı· ı·. k . \ t>kaleti su kanunu proıes.tu tet 1 

<. .. • •• ıcaret nıe tebınden . z· fkt .. 
\'ad f Ankara tirııret liı;esinden Ce· etmek iiıere Malıye. ~raat, . ı~at, 
t11,~e zınir orta tİl'aret mektehind~n \dli"e 'e Dahiliye V~aletl~rı. arasm-
hir:ıder, Rcyoğlu ak ... ·mı aı t k da hir kominon teşkıl ctmıştır. Bu 

n Esad. .,. :-. ıa me te· komisrnn ilk. toplantıı;ını l 7 eylülde 

12.) liradan 30 liram terfi ede l . )apac~klJr. 
Ata l 1 · ,n er. --------------

llursa n Hı 8anat mcktf"hinden AJım,.0 ~--••••••••••••ı• ~khaı kı~ cmtitlisiinden Bakiye. Sel- • 
~Stitij ~~~an Te,hide. ÜsküdP.r krz [) enizyolları 
lanat ı sunc en Kı'inıile, BeyoğJu ıık1'aın 
fttıifiknektrhinden Felıamct. lfltanbuJ 1 Ş L E T M I! S 1 
ltıir l11ektehindcn flıı;an, Zeki. f z. Acenteleri: Kırılı:öy - lt3prllbqr 
h,, r.uınlıuriyct kız ~n~tı'ru·· ... d ~- Zad Qll~n · ' •· " :;un en Tel. 423t2. SJrkeci Jlübilnar • 
~tiisu',;e). RDulıiyc•, fşm<'tpa~a kız ens-1 .. •••Hın telefon: 22740 •••111 
'ı(firrıe < ıı:n ürJarıP.. )Je!ck. '1eliha 

20 
li ~anat mektı-oiııılcn Kemal. ' Karadeniz hattı 

Üsk/arlan 2.) lirayrı tnfi edenler: Po•taları 
~efıia. ifılar ~ız cn~titiisiinılen RulıivP 
~ı~ }\• .amıcle. Scl~ııklıatmı'clan B~I: 
d"~ p az.''"· t~m~tı>aşa kız enstitiisürı
ltr:ıhuJ:Jıa. Beyoğlu :ık~am kız 8anat 
~?.htt] n k§aın kız sanat mektebinden 
111 .. kşaın kız sanat ektmebinden 

l Eylülden itibaren Karadeniz 
hattı po.staıarı htanbuldan pazar 
ve salı gilııleri saat 12 de ve per
şenbe günleri saat 16 da kalkacak· 
lardır. Pazar postasından başka 
salı po.stu1 da Hopaya kadar gi
decektir. 

'•ne\"\' 
/(ayer. 

makam/ıklaıda 
... nakiller 
de:ııkara, 3 I (Husu si Mulıahirimiz-' 1

' 

-......._ te)ef l ) 
_ ~on a - Kaymakamlar ara-

Mersin hattı 
Postaları 

1 ··--·H•a•r•f•c•ı •A•••k•e•r•I •K•lla-•.••.•.••.n.••.r.• __ • __ ı 

biri 

ZAYi 

~ O b-er t Taylor 
li I (Ba~ı 4 üncü sahifede) 

ı ........ <'. Irrn bı·r k R 

İstanbuJdan salı günleri kalk
makta ve dört aydanberi on beş 

günde bir yapılmakta olan Mersin 
birinci postaları 1 Eylülden itiba· 
ren her hafta yapılacaktır. 

Mudanya hattı 
Po•taıarı 

Çanakkale Müst. Mv. birlikleri için aşağıda cins ve ihale günleri yazılı er. 
zaklar satın almacaktır. İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleriyle 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik le bir saat evvel komisyona müracaat 

İzmir Esnaf ve Ahali bankası Salih
li şubesinden almış olduğum 8333, 
8334 defter sıralarında kayıtı, ve 8978, 

· ~g79 kayıt numaralı ell~r liralık iki 
adet muvakkat hisse makbuzumu zayi 
ettim. Yenilerini alacağımdan eskile. 
rinin hükmü kalmadığını ilin ederim. 

"'• h rsm?, ob~rl Tay-
"·t11 uıa· ı ~l( k çı tacak sanıyordu. Bir-t'~J ızlar, geçen her otomobilin 1 Eylülden itibaren Mudanya 

etmeleri. (357) (5744) 
N~reye ait olduğu Kilo Cinsi Teminat Tahmini F. Tutarı İhalesi Sa. 

ati 
dll ~ llrına atılarak içeride bulun· hattı yaz ikinci devre programla· 
r~ tlaııu t h . rmm tatbikine başlanılacarnndan . 
"~ a mın ettikleri Taylorü b' · · d e· l' ek istiyorlardı. yaz ınncı evre tarüesi mucibin· Kapalı zarf Ç. IKale 

Lv.An. 62000 
Açık Gelibolu Gar. 8100 
Kapalı zarf Ç. Kale 

Lv.An. 45600 

Topal Ağa Zade 
Mehmet 

•· »'en · t ce İstanbul ve Mudanyadan eu-
-.llt ı ıs aayona girdikten yarım L · "•da martesi günleri 14 de kalkan pos· 
"il ta r sonra, oparlörlerle hal-

-........ Yle ilan edildi: talarla pazar günleri İatanbuldan 
• 'J Boş b l ı lB de ve Mudanyadan 18,30. da kal-
1111 İtı · u?a e c emeyiniz. Sev-8 ıı gittı. k~n P?re:ılar yapılmıyacaktır. Ye-

terı llnun üzerine halk, bilhassa nı tarıfeye göre her gün İstanbul· 

Makarna 
.. 

K. Fasulya 
.. • •• .. 45600 " .. 

Açık Gelibolu Gar. 11400 ,, .. 

1070 
HO 

513 
513 
129 . "' ... 

23 
23 

15 
·15 
'.15 

14260 16/ 9/ 37 
1 1863 16/9/ 37 

6840 16/9/37 
6840 16/ 9/ 37 
1710 16/9/37 

16 
16 

16 
11 
11 

,,. Ç, iller ki k l dan 8,30 da ve Mudanyadan 11 de 
·qelll a ı ız ar, derin bir 
Ci\rll llUniyetsizlik içinde İstasyon ' iiiiıı•v•a•pu•r•v•ar•d•ır . ... (51İ7ıİ31İ4m) •••••ı;l 

t l'ından uzaldasmu;fardtr· ı-

İki adet perçin imal makinesi kapa. dan kapalı zarf usulile yeniden eksilt. 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. Be. meye konulacaktır. Aynı evsaf ve şe. 
deli 18500 lira olup ilk teminat parası rait dahilinde olup unun beher kilosu • 
1387 lira 50 kuruştur. 1halesi 18 Bi. na H kuruş fiyat tahmin edilmiş ve 
rinciteşrin 1937 pazartesi günü saat muvakkat teminatı 1754,Jiradır. Tek. 
15 dedir Eksiltmeye gireceklerin 2490 lif mektupları 16 - 9 . 1037 perşem. 
sayılı kanunun .2 Ye 3 üncü maddele. be günü saat 15 e kadar Safran bol_µ 
rinde istenilen belgelcrile birlikte temi komisyon reisliğine teslim edilecektir. 

me 20 Eylül 937 günü saat 16 da. Es. 
kişehir levazım &mirliği satınalma ko • 
pıisyonunda yapılacakt1r. Kapalı zarf. 
far saat 15 '.e kadar komisyon 
Başkaiılığına verilmelidir. İsteklile. 
rin bu gibi işleri yaptıklarına dair Na • 
fra Meclisinden almış oldukları 9.17 
senesine aid ehliyet ve Ticaret Odasın. 
dan m&li vaziyeti tevsik eden diğer bil. 
tün vesaiki komisyona ibraza mecbur. 
dur. (355) (5742) 

~ıl .. •kat l . . 
.... rr ondra gazetelerinin ba- t ~·~· iht~abıtanın almıt olduğu bu Levazım amir/iği 

"'ll'o J Yat tedbirini tenkit ederek 
,, r a.r ki: i/11nları ' . . . • • • 

b\l ~ Biz, Robert Tay]orün de ••••••••••• 
tı11r edbir karsısında c:ını ııkıldı- S:rkeci Demirkapıda Vekilet mua-
clirk .. ~hlllin ederiz: Cünkü o, tak- yene komisyonunda mevcut 4000 adet 
b~r hr İrını seviyor. Onlarla bera- kadar cam kavanoz 1000 adet kadar 

nat ve teklif mektuplarını ihale gün ve (352) (5740) 

Çorum garnizonundaki kıtaatm ih. 
tiyaçları için 200000 kilo un kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 33000 liradır. Şart. 
namesini görmek isteyenler her gün 
öğleden sonra komisyondan bede~iz 
alabilirler. ihalesi 30 Eylül 937 per. 
şembe günü saat l5 de Çorum Ordu 
garnizonundadır. .Muvakkat teminat 
2475 liradır. Talipler şartnamen "zde. 
ki şeraiti haiz olmalıdırlar. İstekli. 
Jel"in teklif mektubu ile teminat mak. 
buzunu ihaleden bir saat evvel komis. 
yona vermeleri J:izrm : r. (~56) (5743) 

N· u unlllağı istiyor. teneke kutu, ve 120 kilo kadar tagay· 
~~~kk:.: Polis, ona. V&R"ondan yur etmiş sade yağı 8 • 9 - 937 çar -
~ llrı h uaaadesini verdiği za- şs.nba günü saat 15 de Tophanede le. 
erıd· ~itlen basamaklara kos.up, "azını imirlig·i satınalma komisyonun. 

1.. 1••ni k 1 . ~~rce ar§ı amağa gelen bin- da pazarlıkla satılacaktır. Hepsınin 
a°>:lrfYabancı ha!kla konutmağa 1 tahmin bedeli 83 Hradır. Teminatı l3 

f:;' ak anrnıatı liradır. Sat Iacak olan eşyalar Sirke-
~id at tnkd·."k ı 1 

.. "l b' ·· ece~· ır ar arın omuzunda cide Muay~ne komisyonunda goru e ı-
ll....,ı·t gıni ı.t k k . d ~ h 
J 
··• .. t ınar en, endisini hic lir. İsteklilerı·n ihale saatın e op a. 
t.. "" llle:Jı' ı ~l\ hll)du.ği loş bir yeraltı yo~ nede satmalma komisyonuna gelmele. t'i-------=- ri. (102) (5738) 

)). T. T. L~vazım MUd , ı ~ UrliJğUndeo: 
ll'ıttııt - İdare iht' k - llt. ıyacı için 15000 kilo saf çinko kapalı zarfla eksiltmeye on. 

l'lleııi 2
18

- Muhamm b · ı ek ·u lıııaı... 'l'eşrinie en edeli 6750 muvakkat teminatı 506.25 lıra o up sı • 
'"la. k vveı 1937 pazartesi gü nil saat (15) de Ankarada P. T. T. sa. 
., oın · syorı d 

ıet ~ - !stc'cliJ un a yapılacaktır. T' 
lt.ıb dası ve:· er. muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu'. ıca. 
ı tınu nı h ~ık~sıncıan ba!ika mütcah hitHk ehliyet ,·csikasını ve teklıf mek. 

C!\·r1· ll tcvı )· ti k · 1 @~·!i:v \&palı zarflarını o gün saat (14) de kadar mezk r omısyona 
1 · eceklerdir 

f. - ~ . Müdürlüğünden. lstanbulda 

'aatinden en geç bir saat evveli. • ,.. * 
ne kadar Aokarada M. M. V. satına!. Merzifondaki kıtaat hayvanatınm 

ihtiyacı olan 445 bin kilo arpa kap.alı 
zarfla alınacaktır. Tahmin edilen be • 
deli 18515 liradır. Muvakkat teminat 
1388 lira 67 kuruştur. İhalesi 17 • 9. 
937 tarihine tesadüf eden cuma günü 
saat 16 da Merzifon garniwn satınal. 
ma komisyonunda yapılacaktır. İstek. 
Iiler şartnamesini mezkur komisyonda 
görebilirler. İsteklilerinin ihale s:uı. 
tinden bir saat ewel 2490 sayılı kıl. 
nuna göre tanzim edilmiş teklif mck. 
tuplarını komisyona vermeleri. 

ma komisyonuna vermeleri. 
(341) (5715) 

• • • 
Trabzon garniz.)nU için iki vüz elli 

altı ton un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin edilen bedel o. 
tuz bin yedi yüz yirrni liradll'. hk te. 
minatı iki bin üç yüz dört liradır. Ek. 
siltme 16 Eylül 937 Jl<'rşembe günü sa. 
at 16 Trabzon Satınalma komisyonun. 
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
isteyenler 30 kuruş mukabilinde mer
kur komisyondan aldırabilirler. İstek
liler ihale gıinü Ticaret Oda.s1ndan ka. 
yıth bulunduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdir. Artırma ve eksiltme ka. 
nunun 32, 33, 34 maddclerindl'ki esasa 
uygun olarak isteklilerin verecekleri 
teklü mektupları 16 Eylül 1937 per. 
şcmbe günü saat 15 de Trabzon Satın. 
alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

(351) (5739) 
••• 

kilo una talip çıkmadığın.. 

(354) (5741) 

Mcrzifondaki kıta ::ı tın ihtiyacı o?an 
150 bin k 'Jo un kapalı zarfla alınacak
! rr. Tahmin edilen bedeli y:rmi bin i. 

• • • ki yüz elli lira olup mtı\':t kk:ıl temina. 
Eskişehir garnizonununda yaptırıla. tı 1519 liradır. fh :ılcsi l 7 Eylül 1937 

cak olan ve bir adedinin keşif bedeli tı:ırihine tesadüf edl!n cuma günU saat 
2451 lira 69 kuruştan eem 'an 19613 16 de l\Ierzifonda garni1.0n satınalma 
lira 52 kunıştan ibaret bulunan sekiz: komisyonunda yapılacaktrr. İ!ıtekli. 
depo kapalı zarfla eksiltmeye konul-ı ler mezkur şartnameyi komisyonda 
muştur. Muva.kkat teminatı 1471 lira görebilir. fsteklilerin ihale saatin. 
01 kuruştur. Keşif plin ve ,artname. den bir ıı:ıat evvel 2490 sayılı kanuna 
!eri Eekitehirde levazım amirliği satın göre tanzim edilmir; teklif mektuplan. 
alma komisyonunda görülebilir. Eksilt nı komisyona vermeleri. (358.) (15745). 
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BANKAYA 
YATHllLAN PARA tYi 

t K iLMi~ TOı.:tUM GiBi Vt RiMLiDiR. 

U OlANTSl DAN~ ONi ~: 
l<ARAKOY PALAS 

Nafıa Vekaletinden: 
1-Eksiltmeye konulan iş: Kilçllk Menderes mllhat ameliyatı sahumda 

yapılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavu şutları inpatı. 
!Ketif bedeli: .. 130444" lira .. 44" kuruttur. 
2 - Eksiltme 20 Eylül 937 qrihi ne raatlıyan pazartesi gilnU saat 15 de 

Nafıa Vekaletinde Sular Umum MtidUr IUğil Su Eksiltme Komisyonu odasmd-:l. 
kapalı zarf usulile yaptlacaktlr. 

3 - lstekliler, eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel p.rtnamesi, fennt p.rtname ve projeyi "6" lira "M" kunıı bedel mu
kabilinde Sular Umum MUdürlUğilnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is teklilerin "7772'' lira "23" kuruf}uk 
muvakkat teminat vermesi ve 50 bin 11 ralık Nafıa Su itlerini taahhtlt edUp 
muvatfakiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini bqannakta fenni kabiliyeti 
olduğun& dair Nafıa Vekaletinden alm mış müteahhitlik vealkumı ibraz et
meleri. 

İsteklilerin teklif mektuplarmı ikin el maddede yazdı eaatteıa. bir saat evve
line kadar Sular Umum Müdürıtlfilne makbuz muka.bllinde vermeleri llznn· 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (ZS~) (ISM5) 

Beyoğlu Akşam Kız San'at 
Okulu DlrektltrlDğDnden : 

1 - Elizlz ve Manisada açılan Ak§&!D Kız Saa'at okulları için muJıtelif 
beden numarasında (132) adet manken kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eylülünün 16 mcı perşenbe günü akşamı saat 16 
da yüksek mektepler muhasipliği oda smda toplanan komisyon hu.zuriyle ya. 
pılacaktır. 

3 - .Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler bu bap taJci teklif mektuplarmı ihale için tayin 

kılman saatten bir saat evvel komisyo ca tevdi etmeleri ve posta ile gönderile. 
oek mektupların nihayet bu saate kadar gelmiı olmalan ve dıı zarf1nm mUhür 
mumu ile eyice kapatılmıı olması li.zım dır. 

5 - Mankenlerin evsafı ve teslim şeraitini anlamak isteyenler Beyoğlu 
.Akşam Kız San'at oktilu idaresine müracaat edebilirler. (5731) 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Beylerbeyinde Beylerbeyi mahalle. 
elnde Çamlıca sokağında 3/5 No. eski Hamidiye mektebi 938 veya 939 ve 940 
aeneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş. 
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğilnde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 
kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 16. 9. 937 perg~mbe günü saat 
1' de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (5757~ ·-· 

Otomoblllnl muayene ettlrmemfş 
olanların nazarı dikkatine: 

1 - Muayene etiketi olmıyan ve :vlakalannı da Hazirandan evvel almı, 
olan bütün motörlü kara nakil vasıtaları seyrüseferden men'edilip haklarında 
takibatı cezaiye icra edileceği gibi muayeneye de sevkedilecektir. Ancak 25 Ha. 
z.irandan sonra plaka almış olanlar müstesnadır. 

2 - Muayene için gün alıp ta makbul özrüne binaen gelmediğini tevsik e. 
denler ve gün alamıyanlar, özürlerini tevsik ettikleri takdirde cezasız olarak 
muayene edilecektir. 

3 - Özrünü tevs'k edemiyenlerle gi1n almış olsun olmasın muayeneye 
gelmemiş olanlardan beş lira para cezası alınarak muayeneleri icra edilecektir, 

4 - 1 Eyllllden itibaren on gün devam edecek bir randevU müddeti tayin 
edilmiştir. 

5 - Muaye'neler salı ve perşembe günleri Sultanahmette icra edilecek ve 
15 Teşrinievvelde nihayet bulacaktır. Bu müddet zarfında muayeneye gelmiyen. 
ler hakkında takibatı cezaiye icra edile cek ve seyrüseferden hemen men'edile. 
oeklerdir, (B.) (5763) 

Beşlktaşı Yıldız - Eski ŞemsllmekAtlp 
Geceli OKULLAR GÜNEŞİ 00"d0 

KIZ-ERKEK 
Yuva • ilk • Orta kısımlan havidir. Almanca • lngilizce • Fransızca 

Talebe kaydına başlanmıştır. Acele ediniz 
Kayıt muamelesi her gün yapıhr. Telefon: 42282 

BEYKOl' KUNDURALARI 
ısmarlama gibi rahat. 
BÜTÜN eEŞİTLERİNİ 

~.s -

Yl•Li'. 
MALLAR PAZARLARI nda 

BULACAKSINIZ 

lstiklô.l Lisesi Direktörlüfünden: 
1 - nk, Orta ve Lise kıeımlanna gündüz Vt yatı, kız ve erkek talebe kaydma bqlanmqtır, 

2 - Bu yıl yeniden az talebe alm:ıcağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Elkl talebe eyllUUn onuncu g:lnUne kadar gerek mektupla, gerek mektebe bqvurarak kaydını yenile-

melidir. Eski talebenin eylülün .-mundan IOtıra yapacaklan müracaat kabul edtlmiyecektir. 

• - Sekizinci ve on birinci sınıfl.ınn bUtilnleme ve engel smavlan eylUlfJn birinde, diğer sınıfların eylülilJJ 
yedisinde bqlıyacaktır. 

5 - lısteyenlere mektebin kayıt eartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebqı polis karakoluarkaaı. Telefon: 225M. 

lstanbııl Dördüncü icra Memurlu. lstanbul Defterdarlllı 
ğun~n: Av VerAllerl MDdUrlOğtlodeo: 

Bır borçtan dolayı mahcuz olup pa. ı - Balıkhane müzayedesine get1rilen Balıkların yıkanması için eylül 9' 
raya çevri~me~.ine karar verilen i~i ~- iptidasından 31 mayıs 938 sonuna kadar her gün Sarayburnu akıntısından 
d~t Kırım ınegı ? .· 9 • 37 paz&rtesı gu. ri bet azami ·~ on ton mıktarına bdar temiz deniz suyu ıetirilmeıi iti aıti 
nil saat ondan ıtıbaren açık arttırma bide ihale ediln;ıek üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 
ile Topkapu haricinde G~Upuyu Ay. 2- Bir aylık tahmini ücret miktın 250 liradır. 
valı derede 5 No. lu ev onünde satıla. 3 - Muvakkat teminat 168 lira 75 kuruıtur. 
caktır. • - thale 2- g -937 pcricmbe ıünü saat 14 de Balıkhane binasındaki 

O ~ kıymeti muh~esi Uz.erin. vergileri müdüriyeti daire•inde yapılacaktır. 
den 5o 75 ~ulmadı~ .takdirde 10 • ~: s - Şartnameyi görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin her ınıı 
937 cuma günü kezalık saat ondan ıtı. r-ksiltmeye ittirak etmek üzere ihale günü Müdüriyet Dairesindeki Kom.il 
haren açık arttırmaya konacaktır. ls. müracaat etmeleri ilin olunur. (5358) 
teklilerin o günlerde mahallinde bulu. -------------------------
nacak memuruna muracaat etmeleri Bursa Jandarma Komutanlı.tından: 

G S 
ilan olunur. Bursa Jandarma Süvari takımının aşağıda cini! ve mikdarı yazılı Jfl. 

emı. atışı -----S ..... A--F-0----... ı ot, saman ihtiyaçları 20 gün müddetle münakuaya çıkanlml§tır. Talip 
lann şartnameyi görmek üzere bu müddet içinde Buna tı. J. Komutanll 

A. Dode • H. Rifat müracaat etmelerinin ve ihale gUnU o la."l 15. 9. 937 gUnU Buna İl. J. 
De.nizyollaıı işletmesi Mildilılilğilnden: Sayfiyede okunacak gür.el tanlığında bulunmaları ilin olunur. (5717) .. 

!datemizin Haiiı::te bağlı bulunan Miralay Nazım Bey vapuru, bu günkü bir roman Cinai Kilosu 
klile ve bağlı bulunduğu yC'rde teslim prtiyle pazarlıkla satılacaktır. Pazar. V AKIT Kitabevi • 100 kuru~ 
hk 10 Eylill 937 günü E:lat on bc§de lda remiz levazım şefliğinde yapılacaktır. ---
Şeraiti öğrenmek isteyenlerin her gün ve pazarlığa rirmek isteyenlerin de yu. Sahibi: hım Us 
karıda yazılı gün ve saatte levazım §el liğimim mUracaatlan. (5579) 1 Negriyat genel direktörü R. A. Sevengil 

Yulaf 
Kuru ot 
Saman 

32000 
22000 
lMOO 


