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l!YLUL 1ea7 
YIL: ao-a 

•yı : 7098-1148 -- .. 
fSTANBu.c - Ankara Caddem ~ 

Posta kutusu: 46 (latanbul) ... ~I ••• 
,_ Xelgrat adresI: ırunm • fsfan6ul 

Telef. 21413 (Yazı), 24370 (idare) 

Bugün 24 sgıf a 

Sayısı heryerde 
100 para 

Sovyet Rusyada 
lngiltere Akdeniz devletleri 

galeyan 

konferansına mühim 
tekliflerde bulunacak 

~echul bir tahtelbahir Jnebolu açıklarında 
görüldü 

Yunan sularında 
Bir gemi daha batmldı, bir Yu
nan gemisine de bomba atıldı 

Akde 
~İYor. 

Çığı , 

f Yeti 
ela :ı· ~ ı· ..... ti . • t\!ıyo c ılrJ, 
ltıı f\ .. d b. d 

tun ı~~ :; d ü nir 
l.. ııgı a.,ın a eze '"' ı·r 

'l\Jyijk ~~I ;,.~ r. .. 
'tli~lngiliz k . (''ış. Akde-
~c c sahil olan dev e er arasında Ce 
~ "rede bir konferans akdi için Fran 
ttı~ın Yaptı~ teklifi muvafık bul • 
~ 1: Tahmın edilebilir ki Akdeniz 
ltt ~Yetinde alakalı olan diğer devlet 
~il] e jyni kararda birleşeceklerdir. 

Dün fneboludan Evrenye sahiline 

b. .1 (ede gu··111rük memurları 
ır mı mesa 

t f 1 kaptan köşkü kısmen dı~a-ara ın< an ld .. - .. 
rula hir tahtelbahir görü ugu etra .. -

f l J "mı·ze gelen lıaherle.r ala-
ınt a şe ırı . . 

k 1 k mlar tarafından teyul edıl· acar ma a 
ıni,.tir. " 

Talıtelbalıiri tamamiyfe gi>ren De· 
niz y o il arı idaresinin V ı\ TA~ vapu
ru kaptanı Deniz Y o.Harı id~re ine. hir 
telgraf çekerek ke~ f ıyctten ıdareyı !ıa 
herdar etmiş, ''e yoh1na dc,·nm etmış-
tir. 

Verilen maliımata giirr.: meçhul tah 
ıelhahir EH~nye sahilinde giirülür 

. (Y a..-ısı Sa. 6 Sü.3) 

Başvekil 
Bugiin lzmire 

hareket edİ)ror 
DlJnOşte KayserJde 
Kendir fabrikasının 
kOşadını yapacaklar 

Baş\·ekil İsmet f n<>nü yarın şehri
nıizdea fzmire hareket ede ·ektir. İz -
mirde iki giin kulacaktır. Sonra An· 
lcarRya ge!;ecckı orada 1ktı ad Vekili 
Celıil Bayar ile hirle~erek Ka taınoni· 
ye gidecek, Ka~tamonide kt'lıdir falr 
rika mı açar.aktır. Ba~' ekil ile 1kti acl 
VekiJinin hundan sonra Karahiik'e 
oradan Zongnldağa gitmeleri, 'e lnı 
yoldan İstnnbula dönecekleri öylen
ıncktedir. Bununla beraber 1 met 1· 
nföıiiniin Ka tamoniden sonra geri· 
ye dönmesi ihtimali de vardır. 

Ankara, 3 (Telefonla) - laarif 
Vekili Saffet Arikan Başbakan İs -
rııet İnönü ile buluşmak üzere İzmire 
hareket etti. 

iktisat vekili Celal Bayar 

Dış ticaretimiz hakkın 
da çok mühim 

beyanatta bulundu 
Almanyada 30 kUsur mllyon liralık bloka 
paramıza mukabil Almanyanın 84 milyon 

bloke )ntrası 

B. Celal Bayar 

Ankara 3 (A. A,) - iktisat ve 
kili Bay Celal bayar Anadolu ajan 
81 muharririne dış ticaretimizin bu 
günkü vaziyeti hakkında aşağıda 
beyanatta bulunmu§lardır: 

"Jhracat mevsiminin ba§mda bu 
Junuyoruz. Vatande§lanmızm dl§ 

"' caretimizin içinde bulunduğu vazi 
ti yakından bilmelerine ihtiyaç v 
drr. Buna binaen, Cumhuriyet M 
kez Bankasınca tutulan Kliring h 
saplarımızın va:ıiyetin umumi efki 
ra muntazaman arzetmeyi lcararlq 
tırdık. Okuyucular bu hesapbm bü 
tiin tafsilat teferruatiy]e cetvel ha 
Jinde göreceklerdir. Bundan böy 
e.yni hesap vaziyetleri vekaletin 
kardığı enformasyon bülteninde h 
on be§ günde bir neşrolunacağı gi 
ayrıca Türkofis şubelerine, T" 
odalarına vo matbuata da bildirile 

ı, ;~. talyanm Cenevre iflcrine kar .T. Jı • • 
l'lllc ~um o.lan infialini vesile tuta • Japon Q7lClge nazırı 

28 
_ 

8 
_ 937 tarihindeki Ki • 

~c}· .!1e bır konferansa İ!tiraki şüp hesapları bakiyeleri Cumhuriyet m 

cektir. 

ı.~1ı·~:~~~~~böylebirkonferansa Çinle eski dostluğu ihya etmek ;1~i.k'b~kbi:k:rk.;~~~~2J~~.:rı 
~hcb Ctrnemek için ileriye siireceği kadar memleketlerin Türkiyeye ve 

~tı 'b enevreye kar§r daıgmlığm - •• k .. o 1 d u gv u s o·· y 1 u·· yor resiye sattıkları malların bedeli ~~rd 
1 

aretse konfe:ansr başka bir m U m U n n U 6 . .363.886 Türk Jirasr tutmaktacm 
e toplamaktan ,,,kolay: bir şey. 91.ı- Vadeleri geldik :re bedelleri Cumhu 

ASIM u• F.., k l b"' .. .dd t .. , d etrnektedı'r yetmerkezbankasmayatınlacaktır. .r:· ·°'!- ~ · • a at ıarp, utun şı e ı ı e evam 
~ .· ~u. k6~) ~ --~-----------------(_S_oo_u_5_i_~_·_•_J_ C s ' 1 ;TokyoJan gelen haberler, Diyet mecli•ininbe§ gün devam edecek' 

en Ç \ b C S tek a r;ı .. i;,imalarına ba§laclığını bilJirmelıt cdir. Bütün c~p~elerde harp de S ( .\ ~· · 1 ·~ .t:am ederken Japon orduları bal~ ".'!'an_danının ım.,!ı~ka ~ker daha Dış Bakanımız 
Dün Cenevreye 

hareket etti 

a aha t tl n . fl ı nar .. iateme.i, harbin çok yakınJa bii•bu tün ııJ~~tlenec~gın~ go•termekte 
-... Jir. Diğer tara/tan Röyter ajan• muhabır! J?omeı .... '!H!n~n~an nalt 

,,~ 

80 r l J V O r len Şanghay cephe•ine 12 Sovyet tayyarennın ge/Jıgı.n~ bıldırmekteJ 
ir. Bütün bu havaJialer Jevam eJ erken Japonya harıcıye nazırı Ja 
ponyanın Çinle uzltqmak i•teJiğini Je •ÖylemelrteJir. 

"1 llB/kigi meyhane 
:

11lk/slnden kuı taıa
'llı ile demekliı?,, Çin . Japon 

BesıeT.·nr Salftlınddin 
- 3 üncii sayı/ada okuyunu:: -

/(ll,.un ilô.vesi 
........ 111111111111 il ı1111mıııı11111ıııııı11111ııırııı11111 ıırıııııı 1 
111f0n 86 numarah 
sa · Yıyı veriyoruz 

Bu lff1Hdc1: - Zmıımw lı-ı·lw 
1't: Osman Cf'ma/; Tel ura/"1 hu-
ıe .. ti ,.. 
,., R~n Prm~J; ymml.·: Kadın/~ 
b~ a~ıkı: Robrrt T"'l;;r; }yi 
ır 1•0 <bn ol1111ık i in •rırtlar. 

Ordusunun mu- Ordusunun mu
vaffakiyetleri vaffakiyetleri 
Şanghay: 3 A.A. _ Röyter a Şanghay: 3 A. A. - Röyter a 

jansı bildiriyor: ) janıı bildiriyor: 
( 

t:o ~ ·,· 2 onu: a. 6 Sii. 1) 
• onu .::ın. " 1 • 

Dost devlet misafirleri 
• • Amiral gemısın-

de kokteyl parti 
verdiler 

Amlrahn Akdeniz ha
disesi hakkında "a
zetemize beyanatı ~ 

.. 7 d umanımızdaki misa Dun saat 1 e . 1 V 1 -•ndanı amıra e s 
lir İngiliz filosu Jnı.,... . . d b' k k 

• 1 gemısın e ır o 
Dispeç isimli amıra ' 
teyl partisi verııüttir. h f·t 

. donaıuna ve arp ı oıu 
Bu partıye h . 'z<l k. 

komutanlarından bafka ıe rımı : 1 ee 
• • eler matbuat, erkanı da 

nebı asken atat 
davetliydi. 

!Sonu: Sa. 6 Sü. 5) 

• i 

• 

• 

Menemenci oğlunun heganatı 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü A 

ras dün İtalya yolu ile Cenevreye doğru 
hareket etmiştir. Hariciye vekilimiz Ro 
da vapuru ile saat onda gitmiştir. 

Kendisini riyaseticumhur namına ge 
nel sekreter B. Hasan Rıza, Başvekalet 
adına hususi kalem direktörü B. Vedit . 
Hariciye vekaleti siyasi müsteşarı B. 
Numan Menemencioğlu İstanbul vali 
muavini B. Hüdai, Emniyet direktörü 
B. Salih Kılıç, Tahran elçimiz B. Enis 
Japon eJçjıi B. Taketoni, İrak elçisi D. 

(Son1l: Sa. 6 Sü. ! ) 

Karadeniz mektupları: 7 --
Trabzon limanı 

Parlak bir istikbale hazırlanan 
limanda henuz 

istenilen hareket yok 
YAZAN: Asım Us 

:<Yazısı 2 inci &a) ıf anuıda )' 



2 - KURUN 4 EYLÜL 1937 
' Karadeniz mektupları : 

ÇevJren: lbrahtm Hoyi 

ne im. hir kız başını gösteriyordu. 
Üzerinde epeyce göznuru dökühnü~, c;a 
lı ılınıı:1 lıir <'S<'TC hcııze'-·m(lu. Bu kı-.,. • J 

zrn yiizii de giizdcli. :Mm i ı;tizleri, mal 
hir teni, ve kırnıizıya ~ahır saçları \'ar 
dr. Ilıı 8C\Tedcni cfsunlayun, hü} iiJe
veıı kızın .!!iiz<'lli~imlcn z:yade, yüzün 
de ak~eclcn ~af rulıunnn iltinıa1 arı i
di. Genç kız, lıa ı biraz ~ııkarırn kal
kık. dmlııklnrmcla hafif lıir t ·hc ... .,iim 

Tef. No. 2 

zengin bir Amerikalı namına hareket 
ettiğinizi -{iyleniniz. İkinci nokta da. 
lütfen §U arzedeceklr.rinıi bir yere 
kaydediniz: Bu gece Parise gidiyo • 
rum. i.iç gUn sonra ela, burada tamu
at altıda bulunacağım. Resmi almak 
için hittahi .. Ve aynı akşam da yedi 
trenivlt> ,\nwrika\·a yollanacağuo .. An 
latahilıliın nıi ? .. 

- E' pl. clf'11ıek iki ;:?iiniim 'ar. Çan 
tanızı ela hırakrr~nnT. .. Liitft"n .. Rt!'imj 

Ağustos - Trabzondayız. Iran 
Transit yolunun Kradeniz iskelesi ol 
mak itibarile parlak bir istikbale ha
zırlanan Trabzonda henüz gönlü· 
müzün istediği canhlık, hareket ve 
faaliyet göze çarpmıyor. Esasen 
Trabzonlu olan yol arkadaşım 1h3cln 
Kurtkan §ehrin otuz sene evvelki ha 
li 

0

ile bugünkü vaziyeti arasmda he· 
men hiçbir fark görmüyor. Diğer bir 
yol arkadaşımız yolcuları iskeleden 
şehrin ana cadeıine götüren merdi • 
venli yolu tenkit ederek: 

ile, ,,anki hir <'ennct Yt'ya a~k lıa~ a
line "lnlııu~ ~ihi enginleri' hııkıyonlu. içine koyar. İİ) le ~iitürUriim .. 
Mi ter Lnınley ılc re ıni ılerin bir ,e- (Arhrıw rnr) 

- Dışa~ıdan gelen bir hasta bu 
yolu nasıl çıkar~ .. 

Irak elçlslnln değiş
tiği dol!:ru değil 

Diyor. 
cid ile "errediyordn. Sneyt. nf'fo· df'ği 1 
mi, ama. Hali mulıli kop) cclir. ıliye 
ama .. Halis muhlis kopyf'ılir .. diye 
mırıldaıuh. Orijinalinin §iihreti hü
tüıı diinyayı tulınuı:tur. Ve hiltabi llc 

binlerce kopye i yaprldı. Bu resim- B. Şevket l rı o-aze te-
de. o kadar ustara yapıhnı§ ki ( bu Ö 

Hakikat halde Trabzon bir tran • 
sit limanı olduktan ba§ka bir iki sene 
sonra her türlii modern vasıtalar ile 
mücehhez bir hastahanesi olan bir 
şehir olacaktır. Doğu illerinin bir çok 
yerlerinden kara yolu ile olduğu gibi 
deniz yolu ile de buraya ameliyat 
yapılmak üzere hastalar getirilecek· 
tir. 

rrada garip bir bak!§la komisyoncu- mi ze beyanatı 
yu ııüzdü Sneyt) ben bile. aınl mı yok-
a sahtesi mi diye tereddüdt- cliişüyo

r11m, hazan. Hf.le T..orcl <'enaplarrı bu 
hu.,nta dalıa f azlasiyle fa kaya hae:ı
lar ... 

Lumley, sebebini anlamadan. bil
meden bir tnl1af oldu. Müşterisinin 
hal ve h'areketlerindeki o garip eda. 
sinirlerine dokunuyordu, sanki... 

Amerikalr sözüne devam ile: 
- Şinıdi teklifime gelelim, dedi •. 

Gider, Lord cenaplarını görür ve tab
loyu ı;ö·terir iniz. Ve resmin kopye 
olduğunu açık açrğa söyleyiniz .. Ve 
U!taca yapılmış olduğunu, o kadar 
ki, diinyada ancak birkaç kişinin far 
kma varabileceğini anlatınız.. O da 
bunu anlar sanırnn. Ye tarafımdan 
resmi trampa etmeli şartiyle 2000 İn
giliz lirası teklif ediniz. 

- O hald~. Mi-ter Sneyt, kendi~iy
Jc hizT.at ney~ konu§mayorsunuz? ..• 

- İlleti var ... Hem de iki tane ... 
Birinci i, o beni sevmez .. Daha doğ
rum alelade bir Iiereste tüccarı diye 
telakki eder. Her ne 1'adar, o günkü 
konuşrnamızcla, !tOk nazik davrandı 
ama bir an evvel knaynn, gideyim: .. 
diye de içini yedi. İkinci sebep te 
yarın Paristc olmahymı. İş hrrakma
ror ki .. Gelecek hafta da Amerikada 

Dost devlet !rakın, dün sabah hari 
ciye vekilimizi uğurlamağa gelmiş bulu 
nan elçisi B. Naci Şevketle bir muharri 
rimiz konuşmuıtur. 

Son günlerde ortaya yabancı gazete 
lerden aneden bir şayıa çıktığı karileri 
mizce de malumdur. Bu şayiaya göre t 
rakın Ankara elçisi B. Naci Şevket t 
rak krahrun birinci sekreterliğine tayin 
edilmit ve frakın ıon de"a çekilen kabl 
ne ıefi B. Hikmet SUleyman da frakın 
Ankara elçilifine ıetirilmif. 

Dün aabah bizzat trak elçisi ile yap 
tığımız milllkat, p.yianm kattiyen atıl 
arz oldufunu meydana lcoymuıtur. 

B. Naci Şevket muharririmize demiş 
tir ki: 

- Benim yerime !rakın Ankara mü 
messilliğine sabık bqvekil B. Hikmet 
SUleymanın tayin edildiği tamamen yan 

hJ bir haberdir. 

Yürümeğe takati olmayan hasta -
ları iskeleye ayak basar basmaz biı 
otomobile koyarak doğruca hastaha 
neye kadar öylece götüımek hitiyacı 
hasıl olacaktır. iskele yolunun bugün 
kü vaziyeti ise motörlü kara vasıta
larının sahile kadar inmesine müsait 
değildir. Onun için şehrin imar pla
nında bu noktaYJ unutmamak la -
znndır. 

Üçüncü Umumi Müfetti§ Tahsin 
Uzer diğer yerlerde olduğu gibi T rab 
zonda da bir imar hareketi hazırla -
mak için çalı,maktadır. T rabzona 
geldiğimiz vakit o da orada bulunu
yordu. 

iki gün evvel Trabzon belediye • 
sinde kendi başkanlığı altında ol· 
mak Üzere fevkalade bir toplantı ya 
pılmt§. Şehircilik mütehassısı Lam • 
bere T rabzonun bir planı yaptml -
mak kararı verilmi§. Lamber iki gün 

Bu haber, Suriye gazetelerinin bir i sonra Erzurumda imar vaziyetini 
cadın.dan ibarettir. Suriye gazetelerinin tetkik etmek ve burada ba.şlanarak 
bilhassa İrak hakkında yazdıkları ihti devam etmelCte öulunan in,aat İ§lc-
yatla telakki eclilecek havadislerdir. rini planlaştırmak için gelmiştir. 

- Acaba, Suriye gazeteleri bu hava Tahsin Uzerin Trabzonda bulun • 
disi ~~kar.makta n~ gibi bir siyasi mak duğunu haber alınca kendisini ziya. 
sat gozetıyorlardı · . . T!t ctmekist edik; henüz sabah olduğ·. 

Bilhassa bu meselede bır kaııt oldu · · (S .. k ) d Atat'" k le" k"' ıçın ogu su a ur oş un· 

limanında 
nezareti altına alır~mş. Niçin T rab -
zona çağmldığını anlamak için ken
disine müracaat eden derebeyini ya
nma kabul etmez, haftalarca, hazan 
aylarca bekletirmiş. 
Hatta bütün bir sene bekleyenler de 
olurmuş. Bu suretle evinden ve işin
den uzakla§an, vali Kadrinin yanma 
giremedikten başka geldiği yere de 
dönüp gidemeyen derebeyi büyük 
zararlara uğrarmış. Fakat hazan da 
eşkiya sınıfından olan adanılan biz. 
zat kendi odasına alır, yine kendi eli 
ile mükemmel bir sopa çekermiş. 

Böylelikle o zamanlarda memle • 
ketin asayişsiz bir köşesi olan T rab
zon ve Rize havalisinde büyük bir 
emniyet tesis etmiş. Onun için vali 
Kadri aleyhindelci şikayetleri yatış • 
tırmak iizere İstanbul hükumeti ken 

disini T rabzondan kaldırmağa 'kart! 
verdiği ~lde buradaki ecnebi ,koll • 
solosları müşterek müracaatte b~: 
lunmuşlar. Abdülhamidin iradesı!\I 
geri aldırmışlar. 

Vali Kadri Trabzonda bir çok~: 
serlerle beraber halk arasında da 1>

1 

. · dir bir hatıra bırakmıtşır. Bunun ıçın 
ki kendisi için bir türbe yapılillıştıl'· 
Bununla beraber sopalı idaresindell 

yılan kimselerden bazıları ölüJ11Üfl ' 
den sonra Türbesine pisledikleri.!~ 
suretle ölüden intikam almak iste 
lcri söylenir ki halk için hüsnüniyetle 
çalışan bir takım idare adamlarJ11ı1l 

·ıı 
bazan maruz kaldıkları muameleıtı 
tipik bir misalidir. 

Asım U• 
(Arkası yar~ 

Gün Ü .rı .A.Ai.slerJ 
: . . .. . . . 

Yüz ne rekorunu 
"ıra., kötilr Um 

Amerikada iki bacaktan mahrum 
kötürüm bir adam l 5 2 saat su içinde 
kalıp yüzerek rekor kırdı .. 

Belki, yalnız iki kolu olan bir a
damın böyle yüzme rekoru kırması 
tuhaf gc.rülür. Faknt, yiızmekiç:n ba 
caktan mahrum olmak bilakis ısı 
kolaylaştıracak bir (mazhariyettir!.) 

Hakikaten, bacaksız bir insanın 
suda mukavemeti daha fazladır. Çün 
kü, sathı dar, ağrrlığı fazla olması 
itibarile, bir imıanm suya en çabuk 
batan kısmı bacaklarıdır. 

Bacaktan mahrum olan bir insan 
suyun yüzünde daha kolaylıkla du • 
rabilir. 

Fakat, suyun yüzünde durabil • 
mek ve yüzlerce saat yüzmekle rekor 
kıran Ch. Zimmi ismindeki bu Ame 
rikalrnın soğuk alarak hasta olduğu 
ve ölmek üzere bulunduğu haber 

'"'r. 

Ölürse, bu adamın rekorunu kr -
racak kimse herhald~ kolay kolay 1 
yetişemez ... 

Avrupa ve Ame
rlka•ı UfUrUkcurer 

hirlerin<le olduğu gibi Pariste b~lt: 
hastaları kendilerinin (gizli ilim) 1~ 
mini verdiklr.ri saçmalarla iyi edeC 
lerini iddia edenler pek çokmu~. 

AY_Di. gazete F ransızl.a~ın ~all~~A: 
den şıkayet etmemelenm. çunkll , 
mnikada daha çok üfürükçü old~ 
ğunu söylüyor ve Amerikan tıp bır• 
liği mecmuasından naklen şu rak' 
kamlarr veriyor: oO 

Kemik hastalığına bakan 7_6 0; hastalığı tabiat kuvvetleri ile iyı e 
ccklerini iddia ~den 2500 kişi 11at ' 

drr. Çıkıkçıların sayısı 16,000 ~; 
Bundan başka, insanları telkinle 1 

ctmeğe uğraşan 10,000 kişi vard~· 
Tıp harici çalışan bu üfürükçü ~ 

kimlerin senede kazandıkları par 
1 26 milyon dolar tutmaktadır. 

Kotınor elması eJt 
Hindistanda bir ilah var ki, sen 

7 jQO lngiliz lirası varidat t 'min e.~' 
mektedir. Bundan başka a1ttn. S.~ 
mi.iş ve kıymetli taşlarla dolu rrıt1 
kemmel bir hazinesi vardır. et 

Muazzam bir heykelden ibaret , 
lan bu ilahı ziyaret etmek için ~eJ 
gale körfezi kenarında olan Purı f t' 
rine binlerce hacı gelir. Burada eefl 

hu1nnmalıynn .• 
Lumley "C"İni çı'karmadT. Ve Sneyt 

de heyecanla -özüne devam etti: 

ğunu zannetmiyorum. Fakat sadece ha de bulunduğunu öğrendik. T rabzo -
vadis olsun diye ortaya atmışlardrr. nun üstünde bir tepede havasının le Cehaletten istifade eden üfürük • 

- B. Hikmet Süleymanın refikası el tafeti, manzarasmm cazibesile me§ • cü tufeyliler asırlarca halkın kanını 

lik dini festival yapılır. ilah, araba>; 
bindirilerek sahile getirilir. orada \ 
kanır, Sonra hafifce soğuk almış 0

, 

duğu tahmin edilerek bir parça ~~t 
fiyeye götürülür. Orada ( nek ~r 
devresini) geçirdikten sonra, tekf 

- Lord knhul edecek. Zira paraya 
ihtiyacı \'ar. Ne fark eder. Resmin 
yeri boş kalmayacak, \'C lıiç kimse de 
degi~tirHmi~ olduğunun farkına var 
mayucak. Hatta f arznnaha 1 böyle hir 
§ey vuk'ulmlf'a bile, mE>selenin 50 sene 
evvel olduğu sanılacak'... Bu suretle 
Lord cenaplarının Jiayı;;iyetine kıl bile 

gelmiyecek'. Ha... Baktınız, 2000 e 
razi göriinmcyor. Zarar yok üç bin 
İngiliz lira~ı verjniz. Benim yegane 
i tccliğiın . ey. r~mc kavuşmak, ~ahip 
olmaktır. \rada heş a~ağı be~ yukarı 
birkaç dolar oynanır~. Ne ehemmiyeti 
var? .. Sizin komisyonunuza da gelin-
ce ... Eh hütiin rna raflannız, bana a
id olmak iizl're. 200 İngiliz lira~r, ye
ter deği 1 mi? .• 

Lumley heyer.andıın ho~ulurcasma. 
Yeter de artar hile diye haykırdı! 

- O halde kabul ediyorsunuz, de
meli ... Şimdi iT.e ale11ıe1'ap 2 bin İn
giliz lirası \'ere) im. Re~İm de yanınız 
da emanet, rehin gibi kal ın. Gerisini 
sonra 11 csa p l aşırız .. 

Lumley, şöyle bir clü .. iindü: t~in 
aksak hi_çbir tarafı yoktur. Hele. oyun 
cihetine ele giclilmi) ccektir . .\fiişteri
.. inin halı ctti~i Lorılla açık açık ~ilrü
§İİp, re ıııi elrle ı•lıııf'~e çalr~nıaktan 

ha~k:t yaparak hir i~i kalmamaktadır .. 
\ c - Kahııl. l\Ii:-lPr Sneyt.. Elim

den gPld i~i kaclar <:tı l ı:;aca~ını ! 
- :\liikcmmel ! .. Sa\lnrz. ~un ları .. 
M ii~teri. cehinden çıkardı~ı bank -

ııotlıml:m lıir ıle tc a\·ırch \"f' Lmnlere 
uzattr. Tlıınlar. 20 tane yiizer İngiliz 
liralık lngiltere harıka mrn hanknot· 
Jarrydı. 

Lmıı lcy0 i ıııaklıuz ) azaraken, Sneyt 
ııözüne ae, am etti .. 

İki nokta <lnlıa ... Lord'a iı:ımimi n•r
miyerek.,iniz .. EvHl('e de s<iylcdiğim 
gihi, kere:ıte i~inden aramızda miina
ka~a geçmi~ hnlunuyor. Onun için, 

an 1stanbulda bulunuyor. hur olan (Soğuksu) ya giderken ü· 
- Evet .. Bir müddet sonra Hikmet zerinden geçtiğimiz (Taba.ne köp • 

Süleymanm kendisi de İstanbula gele rüsü) Ihsan Kurtkana eski bir facia
cektir. Fakat bu bittabi hususi bair zi 

YT hatırlattı. T ahmiı;ıen yirmi yıl 
yarettir. 

- Sabık başvekilin bir başka yere 
tayinine ihtimal veriyor musunuz? 

- Henüz bu cihet belli olmamıştır. 
Fakat yeni kabine ile arası iyidir. kendi 
sinin - ne sekilde olacağını bilr.ıiyo 
rum - yeni bir vuif eye tayini muhte 
meldir. 

- Hariciye vekilimizle uzunca sayıla 
bilecek bir müddet gönştünüz. Acaba 
bizi tenvir edeceğiniz bir nokta mevzuu 
hah.oldu mu? 

- Hayır, yalnız Filistin meselesi et 
rafında sizin müzaheretinizi istiyoruz. 

- Filistinin Yahudilerle Araplar ara 
sında taksimi planına şiddetle muhalif 
olduğunuzu gösteren bir notanın tarafı 
mzdan miletler cemiyetine verildiğini 

biliyoruz. 1rak bitabi bu muhalifetinde 
ısrar ediyor. 

- Elbette. 
- Esasen milletler cemiyetin.de'1 ".!e 

taksim planını makul gören ve tasvip e 
den bir ses henüz çıkmadı. 

- Efenciim, değıl yalnız milletler c.c 
nı~j•eti. hakkı gözeten her hangi makul 
k:mse bu planı tasvip etmez. 

Öğrendiğimize göre İrakta şimdi tc 
cs'3üs etmişolan kabine mutt-dil bir:c;iyn 
:'l"'t ıri.itmektcdir.Bu suretle ferdi hilrri 
yetine vfcvkalii.tle hürmet eden İraklr 
ıun milli ahlakına göre bir idare t:ıtb:k 

edilrr.ekte bulunuyor, ı 
Şu itibarl3 bu tedbir daha evvelden 

alınarak muhtelif nusurlari ihtivacdne I 
bir muvazene ka9inesi daha önceden ku 

evvel bu köprü altından geçen dere· 
nin suları bir yağmurlu gecede ta§ • 
mış. Suların sürükleyip getirdiği a • 
ğaçlar ve taşlarla köprünün menfezi 
tıkandığı için ta§arak kemerleri l\f'in 
sulann tazyikı arttıkça artını§. niha· 
yet tazyik neticesinde köprüyü yı -
kan sular alt taraf ta dere içinde bu -
lunan evleri basmış, bir çok evleri 
YJkarak içeride rahat uykusunda ne 
olduğunu bilmeyen aileleri enkaz i~c 
birlikte denize dökerek bir cokları • 
nın boğulmalarına sebeb ol~uş. 

Yine (Soğuksu) ya çıkarken eski 
Trabzon valilerinden (Kadri) beyin 
türbesi uzaktan demir bir kafes şek
linde mezarlığın ' kenarında görünü • 
yor. 

Bu vali Kı:1dri TTI~ı;nıtiyet devrin
de (Şeyh Muhsini fani) adı ile yazı 
lar ya7an (Hüseyin Kazım) beyin 

babasıdır ki (Sopalı K <ıdri) ltı kabı 
ile şöhret bulmuştur. Sc>ltanat idare· 
sinin hoşuna gitmeyen Kadri bey 
Abdülhamit tarafından Trabzon vali 
li~ine • o zamanın tabirince ikamete 
memur olarak • gönderilmişti;. Bu. 
vazife ile on be~ ı1ene kadar kalmııı 
trr. Nihavet Trabzonda ölmüş . 
burad" <r.Ömühıüstür. 

Vali Kadrinin kenrline oör,. bir i .. 
d:ue siıtemi varı..,r:ıı. ~imdiki Rize vi. 
15.yeti o zaman T rabzona bağlı ol • 
<luğundan ,..e .. ,.k Trabzon havalisin· 
de ve gerek Rize taraflarında şeka
vet ile. yahut derebeylik ile halkı e
zenleri adamakıllı sindirmiş. Mesela 

Mesela Rize<ie derebeyi va • 
ziyeti almtf olan bir adAm 
hakkında kendisine tikayet edilirse 

emmiştir. 

Fakat ilmin ve fennin bunları boğ 
ması lazım gelen yerlerde böyle, hal 
km cehaletini kullanarak tıp harici 
marifet satmağa uğraşanlara Avru • 
pada ve Amerikada da tesadüf edil
mektedir. 

Bir Fransız gazetesinin verdiği 
malumata göre, F ransanm taşra şe-

Puri sehrine getirilir. . • • t ıı 
Şimdi İngiltere kraliçesi Elizab~ 1• 

tacı iizerinde bulunan meşhur !(O 

hinor elması, bir vakitler bu a;.hıtı 
alnını süslüyordu. 

rulrnuş bnlunsay.dr, erkan•hub"ye rei 
si Bekir Srtk: paşanın öldürülmeı;ini in 
ta<' Pden a<'r2'inJik S<:rebl~rinin yijr.uda 
gelmiyeceğini, hatta B. Hikmet Suley 
rn;;n kabinesinı bile çekilmeğe mecbur 
kalmiyacagını tahmin etmek llliımkü:1 

dür. 
Kadri bey haber ;önc:lerir, bu adamı ı J • ukartla: 
Trabzona aetirimıit. burada zabıta 

~!..J' 
lnıiliz bahriyelileri abide31e çelenk koyma meratit""~ 
AfQğıda Ankaraclan gelen genç aubaylarınuz 
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l\tuslki ı ı 1 m z n ıs ahı meselesi etrafında ~ene bestekar sala· $EHiR HABERLERi ı 
addin Pınar soruyor? Basılan Tevkilhaııeden !Vapur 

"Musik" · . . Kumarbazlar kaçanlar Postaları 
Sind ımızı meyhane mus~kr· Kumurb;ızıurın lçlndt Diln garaıyanla be· 

en kurtarahm ne demektır?,, bir de kadın var raber muhakemele• 
~ 8a , Dün g<ee Beyoğlunda !stiıal cadde r f O(, de V Ü m ed 1J d 1 

Mersin hattına her 
hafta vapur işleyecek 

Devlet deniz yolları idaresi muhtclir 
hatlarda işliyen postalann gün ve saat 
l:rinde bazı değişiklikler yapmıştır. Ilı n at boyacı küpü değildiı. Bizde bit za· ıinde Aktu apa<tnnanm üçüncü katm 

an sonı a Gaı I k . .. . . . "ız da kumar oynandığı haber alınarak an p e nıgı ıçıne kaı ışacag • " sızın gi:len memurlar tarafından baskın 
G öru,e • R•D•P ônen yapı!~ıştır. Jij k n • Yeki• Bırı kadın dördü erkek olmak üzere 

r nıu 'k. . . 1 h ., htıid sı ·ısının ıs a ı meselesi 

1 

y k hafif pr1alar 1111. kumarbazlar suç üzerinde yakalar.arak 
BaycnHortaya çıkmış bulunuyor. Dok , od sa ora daha hafif şarkı.. müddei umumiliğe verilmişlerdir. 

r akk s··h G ı.z an so ı, Bay Üs · ı u a ~zginin yazıla lar, halk türküleri hatlar ve gece yn A h / 
""" be ".'"" Cem.alın ;şe karış • rısıni kadar devam eder. .. n 81 adan ge en "abı stekar Sadettın Kavnağm ce Ve b 1 d zevkle dinleyen zum genç subay/al 
f' ' rnusik' b h . f d- un arı a d l t ?~ sö l ı ~ sı etra m R yeniden re vardır. Biz de sahne ~ a tı sa: 
~.1 her ~~n~~sıne !>~beb oldu. Şim· Abdülkadir Merainin Segih Şeş aga l••saı. ısıkı meclısınde ve musiki zım v h 1 D«ie efendının ferah; 
llıusik'r arasında günün mevzuu~ ft>z • e~a. ~ )amayız. yal .. ""-ı ımiz hakkında iiç h Sa. a laybınhını lçade veya kapalı gazino 
"'"<l arıdı mu arririn z ı a ce er .k .. So r. larda h • 't Tiirk musı ısı teren-
,. L n Sen ] d b" er ceşı 5· ki" 'k) . 01ıret ka e er e ır çok bestelerile nüm etmek lazımdır. ız. a~ı . en 
n. S.!iıh za_nmış ger.ç bestekiirlardan sevivorsamz dokuzdan sonr• gıdı~ .. : 
'Partıın •itin Pı~arı dün T aksimdek: ~lusikimizi meyhane . musıkı 
Mu,ık~ıı~da zıyaret ettim. sinden kurtaralım ne demektır) Bu: 

lar, ok d ~ız hakkında bütün vazı • nu bir tiirlü anlayamıyorum. Yanı 
ar BÖr" nu soy eyen genç beste- herkesi altı saıtt (renk bastonu yut -k• u ugu .. 1 · 

..._ N uşn:.eyi şu şartl:ı kabul etti: mus ibi dimdik camide ve vaiz din 
•ını e soylersem hepsini yazacak ler gif,i görmek mi istiyorlar?. Ne • 

. B. Sa!;. . den ;çki ile mt•siki di~l~nmesın 1 

ılisinc . ha.ttın Pınar yazılardan ken f-:ki ile rnusıkı . . 
';ok · ~ır hısse ı:ıkarmış olacaktı ki Siz icmeden dinlemr.k ıstıyorsa • 
~ sınır)' "d' Ö l . ' . 1 . ! ~ta 1 1 ı. Y e ya'? Bugün en nız. içmeyin ve dın cyı~ .. .. 
dır. gelen ve en genç bir bestekar Maamafih bir defa gelın .de go:,un: 

Musiki dinlemiye gelenlerın yuzde 
sekseni içmez.. Ye~eğini y;-r ve ~e
lir. Bir limonata hır kahve ıçer. Su -Ct~ Söylediklerinizi aynen not ede 

"1ttı, d:d. yazacağım. Sizi dinliyo • 
D. ım ... . 

taia~§Üncelerini evvelce zihninde sı 
1~ olaca~ k.i şöyle söze başladı: 

..._ Ne ıstıyorlar? 
teklerMusikimiz etrafında söylene • 
8'' o k d· . 
b\lt'llnıa a :ır çol~tur kı bu, gazete 
u ı rına y H 1 ~n b· sıgmaz. em bu mesele 

~Clttıay Iraz anlayanların ve hiç an • 
l'le g~n ~rın karıştığı bir mesele ha 

"'ı· • nıış bulunmaktadır 
)'\ lJ tı . 
uj" çıkar · klA ·ı · · (.)~eri es . ' ası.:. ısterız, der .... 
B·teki bu kı tü~k_ül~r~en bıktık, der .. 
~t ba k musıkı hızım değildir, der. 
~· t •. d ş ası meyhane musikisidir 
\Jt 1>r, der o "l d t:\di b . g u er ..... 
la!)lar:ı u şekilde bir arayabeı mbm 
\ll\ tnı f 1 da b lş arzetsek 1.. Ben de arala • 

l'ı"' l3u unsam ve desem ki: 
cl lı~ l\ aylar! Ne sizin düşündüğü -

o;;l'lJd de diğerlerinin düşündükleri 
f\1 Ur. 

kunetle dinler. Rakı içenler de akşamcılarclır. O, 
konsere de gitse ya dışarda içer gelir, 
yahut cebinde §İşe diğer cebinde fıs
tık hen konser dinler. sessizce de 
içer. H~nı bu i~ yalnız bizim memle 
kette değil, f\vrupada da bövledir. 

Asıl musiki bahsine gelelim 
Gelelim asıl musiki bahsine: 
E~ki bir musiki müntesibi olmak 

sıfatile ve alaydan yetişmi§ bir mu -
sikişinas olmamak itibarile şöyle de
bugün aşağı yukarr her §ey yapılı • 

yor. 
Mesela klasiklerde doktor Suphi, 

Zekai dede zade Ahmet, muallim Ka 
zım. Avni v.ibi üstadlar dedelerin S3 
dullah ,.e Şakir ağaların, tanbt::i Js
hakların yaptıklan tarzda eserler ya· 
pıyorlar \'e biz de bunları calıyoruz, 
dinletiyoruz. • 

Harbiye mektebinin bu seneki me 
zunlarrndan hava. jandarma ve piyade 
sınıfları dün hususi bir trenle şehrimize 
gelmiılerdir. 

Genç subaylarımız burada. l;ıta staj 

!arım yapacaklardır. 
Ankara.da kalan ,topçu. levazım.su 

van ve diğersınıflar da bu akşam s:ıatl O 
da kalkacak hususi bir trenle Ankara 
dan hareket ederek. 1stanbula gelecek 

lerdir. 

Yeni• gunıuı ta 
müşleı ileı imiz 

Yabancı memleketlere gönderdiği 
miz \:.ütün trallarda tatbik edilen kon 
trolden çok faydalı neticeler alınnıağa 
baş1anmıştrr. Kontrolden soma bilhassa 
yumurtalarımız bütün Avrupa piyasa 
larında tazeliği ve sağlamlığı ile tanın 
mrş, diğer yumurta istihsal eden mem 
leketler yumurtalan arasında kıyas ka 
bul etmiyecek derecede üstün rağbet ka 

zanmıştır. 
Dün de şimdiye kad~r memleketimiz 

den yumurta almıyan 1sviçrenin tanın 

mış bazı firmaları §ehrimiz ticaret oda 
sına mürac!aat ederek memleketimizden 
tievamlı bir şekilde yumurta alrnıya ka 
rar verdiklerini bildirmişlerdit. 

Ticarr:t o:Jası bu müracaatı ehemmi 

yetle karşılııın· ~tır. 

Güzel biı .-;111 gi 
Karikatürist bay Orhan Ural Emin 

önü Halkevi salonunC:a bir karikatür 

sergisi açm•ştır. 
Sergide Orhan Uralın muhtelif mec 

mualarda çıkmış karikatürleriyle bilhas 
sa sergi için ayrıca hazırladığı diğer 
karikatürleri teşhir edilmektedir. 

Sergide bütün karikatürler munta 
zam bir ~ekilde sıralanmıştır. 

Salonun bir duvarıncla gazeteci arka 

hu 1.tha.kk k · d" cll1tı a · kı hepsi birden bana 
}§Ütıd·~~:rler. Çünkü herkes keneli 
1.1•r Ugt" •· d v ~.: l:.rı d ~nun ogruluğuna kani -
r.· lısikiA· ogru fikri ben söylesem de 
"'ırı ·k ~•nas · d'Y' ı etti'" gcc;ın ıgım için taraf -

Orta ve hafif klasikler d~ Lem'i, 
Bimen. Nasibin Mehmet, Hafız Sa· daşların renkli karikatürleri, diğer taraf 

dettin, Yesari Asım, kan•mi Hacı ta tanınmış edebiyatçılar ve şai;lerin 
Arif zade av::kat Ze!~i ve sair beste karikatürleriyle günün en mühim kari 
karların şarkıları da Hacı Arif. Şev katür mevzuunu teşkil eden resimler 

b 

vardır. 

ki eyleri hatırlatacak kadar güzel • 

eli V 1 
Bütün bu resimler büyük bir ihtimıım 

~Us'k•gım~ hamlederler. 
~C!' 1 ı!.. Aşağı yukarı hemen her 
t ırı 
~ d' 8CVd' "• ~ trılern ~gı fakat hiç kimsenin zor 
~!clir. B ege mecbur olmadığı bir 
'"tnedi--· u! ekmek değildir. 
~ gınız - · d' 1 b'I' · · li ~Vtned'"·~yı ın emeye ı ınınız 

bt&ıni~. ı,....1&1nız bir şeyi dnlemiyebi-
Ur l'\.ınıs · · d' 1 ... f edetn e sızı ın emege mec • 

ı_1.t tnus·k·ez. Bu memlekette her çe 
'Qa' 1 ı d·· 1 rtıi isr vardır. Mesela garp musi 
Ott saat ~Yorsunuz. Radyolar yirmi 
~ Arrıa d' urnıadan bağrıyorlar. 
t'tı ta.d 1Yeceksiniz ki: Efendim! 
~ Yoda d " 'I 'k' . l lltnc!a .. egı , musı ışınas arı 

t\l ......_ Buygorerek dinlemek isterim .. 

~!\ ~rın orkrun efendim. Konserva • 
•i~ arkote) e~ra konserlerine ... Son
'lla hahçesi . ovotni, Belvü ve Tak • 

·· nın alafranga kısımları • 

tetj Hayır 1 B tn. en dans musikisi is-

~Cld Buyur ar a:'lk u
1 

n, barlara.. Sabahlara 
"t- ......_ Lt o an y 1 
1 Ü k rıay er ere ... 

t ır, onu d . B ~.tnlsik' . . a ıstemenı. en 
~laik) 181 ısterim. 

......_ B er nıi . . ~> uYu ıatlyoraunuz 
l>i~ 

1
çalan b ~n efendim. Alaturka 

"~t~· Rady:d~ele_re... Gidin dinle -
t'rıU~ \tarın T" k hır kaç ~ece Konser
bıı.ı cttnernl kr tnusiki icrakarları 
~ltıdİJ<i,i tal lasikler çalıyorlar Türk 
dc-?l arı dokt:~n yerlerde l1~r aksam 
~l hafif kliıs~fadar ortn klasikler-

ll\ır v h ere kadar her ııey 
e erk :J' es zevkle dinler. 

r. e ça mır, okunur. 

H 

la ve sanatkarane bir şekilde hazırlan 

alk §arkıları dersek onlar zaten mış bulunmaktadır. 

var. Maamafih yeni bestekarlardan -------------
da o tarzda ~serler yapan ve mu • 

vaffak olan da var. 
Daha sonra garp tekniği ile eser 

yapan besteltarlar da var. Onlar da, 

hiç fena değil. 
Me3ela Necip Celal Duyan bir 

insanı hayran bırakacak kadar gü • 
zel şeyler yapıyor. 
Konservatuvarın hocalarından Ce • 

mal Reşidin garp orta kJasikleri ve 
modern operet, komedi müzikalleri 

de ~ayet güzeldir. Bunların irinde 
kendi yfirattı~ı mektepten mezurı 
Muhlis Sebahattin de bir pheaer • 
dir. Ne istiyorlar anlamıyorum. 

Ain' klise ınus~ 
Bethovenin senfonileri gibi List'· 

in raosodileri ~ibi veyahut Sebaıti • 
yan Baht'ın a~ır klise musikisi gibi 
eserler istiyorlarsa ben onlara derim 

ki: 

ayni tekr:ik içinde kendi miBi hisle
rini terennüm eder. Bir lspanyol bir 
İtalyan, bir Alman bir Fransız ges
tekar .fa böyledir. 

Biz de bir zaman sonra o tekniğin 
içine karışacağız. Fakat yavaş ya • 
vaş .. Kendi milli duygularımızı dü • 
şünüşlerimizi nağmelerimizi bozma· 

dan!.. 
Bun~ birden yapmağa kalkarsak 

musik~ benliğimizi kaybederiz. Bu 
işi musikişinas!ara bırakmak lazım • 
dır. Çünkü; aklı erenlerle ermeyen • 
!erin de karı§tığr bir işten hayır gel • 

mez. 
Musikimiz bir istihale geçirmek 

ıuefe!inded.ir. Bundan üç sene ev • 

vel Büyük Şef (Atatiirk} Millet 
Meclisindeki nutkunda Türk musiki 
şinasla:mı yapılması lazım gelen mu 
siki inkıl?hı hakkında İrşad buyur • 

- Baylar biraz durun! Sanllt bo-
yacı kiipü değildir. Her şey :lJlmıanla muşlardı . 
olur. Rusların ~ski musikileri aşağı Bu itibarla her musiki !'anatkarı, 
,•ukarı crarp tekni1?foe yakın olduk • omuzlarına yükletilen hu yiiksek va 
ları h;\lde musiki kalkınmaımrla an· •zifeyi lazım olduğu ehemmiyetle 
cak 60 • 70 sene sonra muvaffak o- kavramı' bulunmaktadır. 
labildiler. Artık bu iti.. Her aklına gelenin 

Musikide lca)lanma veyahut her gördüğü rüyayı ertesi 

Bu~ün garbin bir musiki tekniği günü yazmak bağırmak isteyenin işi 
var. Fakat her milletin yine kendi olmaktan cıkmı§tır. 
bir musikisi vardır. Bir Ruı bestekar Yekta Rarq> Onen 

Beş ay kadar evvel tev 
kifhanedcn kaçan ve 
Galata pastahanesi 
veznedarı Hüsnünün 

katili Abdullah ile An 
takyalı Tevfiğin muha 
hakemelerine asliye 
ikinci cezada dün de 
vam edildi. Bu ilrada 
tevkifhane gardiyanı 
İsmail Hakkı da vaz:i 

fesini ihmalden suçlu olarak getirilmiJ 

ti. 
Gardiyan İsmail Hakkı hakimin sor 

ğularına şöyle cevap vererek kendini 

müdafaa etti: 
- O sabah bir aralık başka bir iş i 

çin kapıdan ayrılmıştım.Abdullah ve 
Tevfik benim kapıdan ayrılmamı gözet 

lemi~ ve be'l gider gitmez kovuş k:ıpısı 
na anahtar uydurarak açmış olacaklar, 

Benim hiç bir suçum yoktur. 
Muhakeme müddeiumuminin müta 

lcasını serd için başka bir güne l>ırakıl 

mıştır. 

f(iillüı du ehtöı ü 
le/lişe çıktı 

İstanbul kültür direktörü bay Tevfik 
Kut ilk tedrisat ispekterlerinden bay İz 
zetle dün Çatalcaya gitmiştir. 

Direktör Çatalcanın orta okul, ve ilk 
' ·ul vaziyetiyle yakın.dan meşğul ola 

caktır. 

Bu arada Çatalca köylerini vaziyeti 
tie ~ ~ .. de•ı f!C~iri lcce•< t' r . 

rıeccıınt leyli m:isab~ka imtihanına 
evvelki r.ün b<>ş1 "'nm ıştı. Bu yıl şimdi 
den 600 den fazl:ı çocı·k bu imtihana 
"ıc•ı'ra' · c' · •· f ··ı b " b' ::r• " -····ı-ır. ~rn •• mn ugun ıtecek 
tir. 

MUsameredekl had'se 
Salacık parkında hava kurumu men 

faatinc verilen müsamerede sarhos ola ~ 

rak uyğur.suz hareketler yaptığı yazılı 
şahsın Nureddin değil Cevdet olduğu 
telefonla bildirilmiştir. 

Bu cümleden olarak İstanbul ve Mu 

danyadan karşılıklı cumartesi günleri 

saat 14 de kalkan postalarla, pazar ak 

şamları saat 18 de yine İstanbul ve Mu 

C:anyadan kar§ıhkh kalkan postalar kal 

furılmıştır. 

Bundan her gün tsuınbuldan Mudan 

yayaS.Sdc ve Mudanyadan1 lde tstönbu 

la birer posta konulmuştur. 
Kara.deniz hattı postalan da değişti 

rilmiş, fevkalade posta kaldırılarak pa 

zar ve salı gUnleri 12 de perşembe giın 
leri saat 16 da htanbuldan kalkacak üç 

posta konulmuştur. Bu postalardan yal 

ruz ikisi Hopaya kadar gidecektir. 

Bundan başka daima şikayet mevzuu 

olan Mersin hattı postaları l S gUnden 

po,tası 
her haftaya çıkanlmıştır. 

Yeni blr Balkan 
Zezka Yugoslav vapur acentası birin 

d kanundan itibaren Triyeste Pire ve 
İstanbul arasında yeni bir Balkan posta 
sı teşkil etmeğe karar vermiştir. 

İstanbul ile Köste.nce arasında şimdi 
ye kadar pek az vapur işle<iiği için bu 
iki hat arasında sık sık seyahat yapmak 

mecburiyetinde bulunan tüccarlar pek 

güçlük çekmekte ve hatta çok defa 10 

gün evvel vapurda kamara angaje et 

mek istedikleri halde yine bulamamak 

ta idiler. 
Yugoslav Zczka acentasının bu yeni 

te§cbbüsU alakadarlar arasında memnu 

niyet uyan<lırmınsır. 

Kavgadan sonra barı,ıı•ar 
Evvelki gün cyrckte oturan Fethiye, 

Atiye, Kadriye, Huriye, Zehra yeSaded 

dinin !f<>Cuk yüzünden aralanada bir 

kavğa çıkmış birbirlerini dövmUşlerdir. 
Kavğacılar müddeiumumiliğe avke 

dilmişler fakat orada birbirleri ile barı 
şarak sarmaş dola§ evlerine dönmüşler 
dir. 

rstanbul Belediyesinden: 1 
i. -Daimi EocUmenln t0-8-937 tarlhll 

kıtrarlle Jstanbul Belediye sınırı için
de sırtta, omuzda ve başta her nevi 
eşya ve gıda maddeleri taşınması ve 
satılmasının Y!JS&k edlldlğl evvelce 
gazetelerle llAn edilmişti. 

2. - Bu yasak EmtnUnD, Fatih, Be-
yoı'tlu ve Beşiktaş Belediye şubeleri 
mıotakalarında 1 Hlrloclteşrln ve dl
ter Belediye Şubeleri mmlakalarında 
1 Ikhıclteşrln tarihlerinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

:ı. - Bu tarihlerden sonra taşıma iş· 
lerl ve seyyar satıcılık mazbut ve mun· 
lazam el arabalarlle veya motörlll va
sıtalarla veyahut elde taşınablleeek 
kllçOk kaplarla yapılacaktır. 
ı. - Elde taşımak suretlle satılan her 

nev'i eşya ve gıda maddelerinin bunla
rın nevi ve mahiyetlerine uygun kap
lar içinde bulundurulması JAzımdır. 

5. - Vukardaki hllkUmlerJn tatbikine 
pek az zaman kaldığından aJAkadarlar· 
ca blllnmek ve fcabeden vasıtalar şlm· 
diden hazırlanmak ttzere keyfiyet tek· 
rar llAn olunur. ''8,, "5857,, 
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~!1Z~rr:,~:1:C:~ ·-ii~ 
smda tayin ve Uşakta Kayse ı e 

terfiler . d .. 
Anka•- (HUJ'1Si m~h ... birimİZ· Kurtuluş yıl o-

den) - Maliye vekaleti merkez- •• •• k ti 1 d 
Je hariçte muhasebeciler ve me- n umu u u an 1 
murlar arasındaki terfi ve tnyin
!eri bildiriyoru:n. 

Tefrlka numarası : 5& Yazan : Fe'lks Bav.:nan 

Doktorların tevkifi ve 
parmak iızı tetkiki?! 

Vekalet evrak müdürü Halim 
55 lira maaıla, evrak müdürlüğü 
memurlarmdau Fahamedin 20 li
ra maaıla, zat itleri müdürlüğü 
memurbrından Halid Akpınar 25 
lira ma&§la, hariciye muhasebesin 
den AhmP.t Canbolat 25 lira maaı 
la terfi etmiıledir. 

U§ak (Hususi) 1 eylüJ Uıakın 
kurtuluş günüdür; şehrimizin kurtu 
luıunun 1 5 nici yıl dönümü bu !le· 
ne de çok parlak ve büyük bir tören 
le kutlu\andı. 

Saat 1 5 ten itibaren Cumhuriyet 
caddesine bir akın ba~lamıştı. Kadm 
erkek, ihtiyar. genç, çoluk çocuk bin 
lerce yurddaş caddenin iki tarafın, 
doldumrn§ kahraman ordunun 1.5 
yıl önce şehre p,iritinin temsilini se
vir etmek için ht.yecanla bekfeşiyor 
lardı. 

ff Temmuz 193! pa:;tır günü ( 
a1.-ş:ı.mı saat 10 buçuk sıılarrnda 
Şil.agocla Con Dillingcrin öldii
rülmcshıdcn sonrald safha. 0-
mm, evhıf "karargah" ittihaz 
ott:ği Prob:ınho, i:ıticvap sırasın 

d:ı. 19 uncu icattan caddeye dii
§'"yor: 

Sava Krofod A\·cnüdcki evinde 
yapılan kcş:f, b:.ı evin ı;ahiden bir 
müstahkem mevhi, s"'ğ.am bir kale 
haline so!cu~du~u ne~ic=s'..ne vardır -
dı. Sayısı~ l:ö~. buçak miid3foa no!t 
talan h3line ge irilm;ıti. Türlü tü:-lü 
saklanacak yerler, ki."n:;:nin nk•l ede 
miyeceği gizli çıkıt ve ciriş yerleri 
vardı! 

Ciymenlerdcn biri, evdeki aramn
da, acaip bazı feyler bulup, ortaya 
döktü. Bir yığın doktor aleti, sargı -
lar ve narkos iç.in vasıtalar! Bunlar, 
Co!l Dillingerle Homcr Vnn Mcterc 
operasyon yapılırken kullanılmış, 
İte yaramııtı ! 

Bu operasyonu yapmış olan dok 
torlar, - Anna Seycin ihbariyle -
malumdu. Kendileri aynı günde 
tevkif edildiler. Romanyalı kadı • 
nın verdiği vazıh adreslerin tami· 
miyle uygun olduğu anlafıl1yor -
du! 

Dr. Lözer ve Dr, Kassididen 
baıka Con Dilling.crin hukuk mü· 
taviri olan ve ona bu doktorları 
tavsiye eden avukat Piket de ya· 
kalandı ve her üçü de çete reisine 
müzaharet auçiyle adliyeye veril· 
diler. Muhakemeleri aür'atle biti -
rildi, cezalandırıldılar. Faknl ..• 

Kendilerine ne kadar ceza ve
rildiğini öğrenince, Amerika Bir-
1etik hükumetleri emniyet umum 
müdürü Huver, nevmid bir halde, 
omuz silkmi§ olsa gerektir. Ona 

· aöre, bu cezalar acaipti, azdı, ha
, fifti !. 

Avukat Piket, iki sene hapse ve 
10,000 dolar parıı cezasına mah· 
kQm oldu. Dr,Kassidiye 22 ay ha· 
piı cezası verildi; lakin bu ceza 
tecil olundu. Dr. Lözare gelince 
o, bu aanıaıyonel davada ucuz kur 
tulmak rekorunu kırdı· Hatta bü
tün ucuz kurtulm:ık rekorlarını kı. 

. rarak, ancak bir gün hapis cezası 
aldı. Bununla beraber, eskiden 
mahkUıniyeti vardı. O mahkumi • 
yet müddetini tamamlamış, tecil 
karariyle hapishaneden çıkmıştı .. 
Şimdi batka bir suçtan ceza tayin 
olunduiundan, tecil kararı geri a· 
lınarak, her iki suçun cezasını bir
den tekmillemek üzere vaktiyle 
miaafir edildiii Livenvört hapis · 
hanesine gönderi!di. 

Con Dillingerin en yakın dost
Jarndan Homer Vnn Meter, ele 
ıeçmedi. Gerçi Dr. Knssidi, sor • 
guda biraz zora sekilince, zabınta· 
nm eline bir ip ucu vermek bo1bo· 
iazlığında bulunup, Kalii':net Si -
tide oturan Faynerti ailcainin bu· 
lunduğu yere bir kerre baıvuru) -
maıını aöylemiQti, ama ..... 

Derhal oraya giden mer:nırlar, 
aradıklarının ya.kasma ya~w·amn
dılar. Ku§, ç.:>lttnn yuvadan uç • 
muttu. Yalnız F aynerti nilcısi, harı, 
koca, bir ıedir üzerinde knr~1lıklı 
oturmu§lar, iskambil oyn~yorlar -
dı. 

Bunlar, Homer Van Meteri ~öy
le uzaktan tamdıl:larını. şimdi ne· ı 
rede oldu~mu bilmediklerini söy
lemekle iktifa ettiler. Kendilerine 
dah:L fazla bir §ey söyletmek müm 
kün olmadı! 

Con Dillinıerin ceacdi, tabii 

Mahkemei temyiz eaki azala
derhal ail~ine verilmiyerek ceıed rından Hüseyin İzmir tetkikiitiraz 
üzerinde bazı tetkikata giri9ildi.... komisyonu rei!lliğine, harita u· 
Polis, çehre h?ıtları ve parmak iz· 

mum müdiirlüğ;j muamele memur 
leri de§iıikliklerinin naııl bir u - namzedi Ali lev::.zım müdürliiğü 
sulle yapıldığını ve ne gibi bir mem~rluğuna, Fazıl tali maliye 
netice elde edildiğini öğrenmek muhasebe müdürlüğü ır.emurlu
isteklisiydi. Buna fevkalade e • ğuna, Bursa varidat memurlar1n
hemmiyet vererek, bu ender fırsat dan Nahifi muntazam borçlar u
la malumat edinmeği gözetiyor • mum müdürlüğü memurluğuna, 
du. Kır§ehir tahsilat komisyonu me· 

Bu itibarla morgda cesed üze - muru Hamit Seyhan teJkilit tefli
rinde yapılan tetkikat, otopsi hay- ğine, Eskischir 1.ahsilat kontrol 
H uzun gürdü. Adli tıb mütehas - me:nuru Hüseyin Hüsnü Kır§ehlı· 
sısları, zabıta parmak izi mütehas· tahsilat mem;:uluğun:ı, Maniıa 
ouıla.riylc berabet, lince Con Dil· kontrol memuru E§rcf Manisa tah 
lin~crin parmak uçlarında operas· sil teflieine, Çanğm muhasebe es 
yonla yapılan değiıiklikleri ince - ki muamelat memur muavini Ce· 
den inceye gözden geçirdiler. Çe- vad Çanğırı tah~ilat ıefliğine, Ka
te reisinin iki elinin on parma. - mil Kaynak askeri fabrikalar mu· 
ğındaki izler de de~i~tirilmişti. Bu hasebe memurluğuna, Ankara hu
dcğifikJiğin, haldkaten ve tasta - susi mı Lasebe av•,ivöt memuru 
mam bir baıkahk, bir tanınma • En-:in Göl<ten h riciye muhasebe 

k d . d · · si memurluğun:ı, Maarif muhase-mazh temin e ıp etme iğının tes1 b~si birinci mümeyyizi Muhiddin 
biti için uğratıldı· Parmak izi bil - Ergün hariciye muhasebesi birin· 
gisi bakımındar.. son derecede e· ci mümeyyizliğine, muhasebe me-
hemmiyetli sayılan bir mesele or· muru Avni mfüneyyizliğ~ Anka· 
taya çıkmı§, demekti. Parmak uç- ra levazım amirl:ği muhasebe ka
larında yapılan operasyonla, mev- tibi Ahmet Remzi, Tayyar terfien 
cud izler, büsbütün iri yollar takip --rak müdürlüğ'..l memurlarından 
edebilir mi? Bir adamın parmak Fahri terfien muhasebat umum 
izleri, operasyondan sonra nrtık müdür memurh-ğ'Una, lzmir vila· 
o adamın parmak izleri değilmiş yeti muhasebe ikinci müdürü Ziya 
gibi görünebilir mi?. birinci mümeyyizliğe terfi etmiı-

Con Dillingerin, polisçe alınını~ lerdir .. 
olan parmak izleri getirildi. Onu l~letme umum müdürlüK'i mali 
vaktiyle Krov Poynt hap!!hanesi· ye muhasebe .erviaine ait bazı 
ne soktukları ıı.-ada alımr.ıt olan tayin ve terli/er: 
bu izlerle ta§ üstünde yatan cese- Emin Akatay Adana i~letme 
din parmak izle. i karııla~tırıldı !. müdürlüğü muhasebe memurlu-

Bu mukaye:;enin neticesi tam ğuna, V~rcık Atamer. KKemal 
manasiyle sansa:ıyoneldi. Kat'iyet· Bergün, Ömer Lütfi, Nizami iılet
Je varılan netice, böyle bir operas· me umum muhasebe ır.emurluğu
yonla parmak uçlarınd~ bazı de· na, Hayrulah, Cemal T opaloğlu, 
ğiıiklikler yapılabileceği. izlerin masa tefliğine, Hüseyin Yarğan 
yerlerinin, takip ettikleri seyrin Kayseri itletmc n:üdürlüğü muha
baıkala§hrılabileceği; ancak, bu sebe memurluğuna tayin edilmİ§· 
değifikliğin, etraflı ve hayli itina· lerdir· 
lı bir operasyonla bile, kısmen ka- Finans bakanlığı bina vernile· 

rinden yüzde yirmi be~ tenzilatın bil olduğu merkezindeydi. Bu yol· 
dan harek:-tle, hiç bir zaman tec· ne surete yapılacağını tesbit ede· 
rübeli bir gözden. kaçabilecek de· rck teşkilfıtına lıildirmi§tir. 
ğitiklikler elde edilemezdi. Dai _ Bilindiği üzere, bu tenzilat 935 
ma ve umumiyetle, parmak izleri· yılının 30 ikincik2nun sonuna ka-

dar katileşen vergiler üzeriden ya 
nin aslındal·ti hı:susiyetten bir kıı· pılmaktadır. Fakat kanunun emri-
mı k~ln~aktı. Ve en bariz nok a. nin y rine getirilebilmesi için,3ı!O 
ne yaoılaa bariz)iğini muhafo.~ &er.esinde ba,liyan umumi tahri· 
edecekti!. rin tatbikinden $Onra bu binalar 

Sonra, mütehassıslar, bu cesed iradları üzerinden hiç bir tadilat 
tetkikinde, parmak uçlarında o · yapılmamıs clmak Hi2ır;ı gelmek
perasyon yaoılz:.bilcce~ini. fak t tedir .. 1932 rn"' 'i l'I 1 sonuna knd· 
elde eclilcn kısmi dcğifiklilt!crin ar tc-.bit e<lilen ilanlar üzerinden 
dcvaır.lı ole.mıyctcağını da ayrıca vergi v~renler tenzilattan istifade 
ve ittifakla karulaı hrdılar. Yavaı ede:::.c.der ve tahrir komisyonları
yv::ış da olsa, parmak izleri. za - mn kararl~rına itirnz ederek tah
manla tekrar e.ski şeklim? döne • rir, istİnt\f, te:r:yiz komisyonların 
cekti. Mütehau:slar, iki pnrma ~ta dan kcrar nlara:!t bina icad tah· 
müııavi örnekt.! on iki çizginin, minlcrhi tn.dil cUircnler cdemiye-

ce!{lerdir .. 
bu vaziyeti tayine kafi geleceği · ---------------
ni de kaydediyorlarclı .. lran genel k nrmay 

Diğer taraftan, Con Dillingerinl başkanı An karada 
parmak ~zlerinin değiıtirilmesi a· 
rz:.sından daha çok zaman geçme· Anlmra,2 (Telefonla) - Tra.k 
mİ!lİ·. Ameliyat edil~iyle ö!dü· ya man~vralarında bulunmak Ü· 

zere Türkiyeye gelen lran genel 
rülmcd arasından geçen müddet, kurmay başkam Rıza Kulu bu ıa-
kı:aydı. Daha yeni ameliyat edil • hah İzmirden fehrimize geldi. is
mi~ olduğuna göre de, parmak iz· tasycnda mera&imle karşilandı. 
leri yeniden normal teklini almıı Orduevinde misafir edilmekte 
değildi. Ve buna raimen de, ır.ü· bulunan dost devletin genel kur
tehassıılar, eal<i parmak izl,rine may ba1krını pazar gününe kadar 
int~'·nl edebildiklerini, bu va:ziye1· şehrimizde kale.cak ve o gün T o
te de Con Dillingerin parmak iz· ros ekspr s1e memleketine hare
lerini inceleyince, eıki pnrmnk iz· ket edecektir. 
feriyle aradaki yakınlığı keıfet - Miıafirhr iz bu müddet 
mek mümkün ol:luğunu ortaya at· da ~ehrimh:in gczilmeğe 
tılar ! yerlerini ve müeıaealeri 

"( A. rka.sı var) edecektir. 

zarfın
değer 

ziyaret 

Saat 16 olduP.u zaman bütün cad
deler köylü, §ehirli binlerce yurd -
dat!a dolmuştu. Kahraman ordu yıl
dırım süratile şarktan tıehre ~iriıi 
temsil etti. Bir alkış tufanı köklere 
karlar yükseldi. 

Halkevi bandosu önde olmak üze
re ordu şehre ~irdi. Park meydanın
da toplanıldı. Halkcvi batkanımız 
Yusuf Aysal kürsüye çıkarak kurtu 
lu~umuzun derin ve engin manal•n· 
nı tebarüz ettiren heyecanlı söylevi
ni vererek yüce ordunun yüce 7..aferi 
ni ve yurdda,lann bayramını kntlu
ladı. Halkevimizin şrenç elemanların 
dan Şahin Helvacıoğlu rok alkışla -
nan ve heyecanları tazeleven söyle
vini verdi. Bunu yine Halkevimiz -
den gen<; bir arkada§ın söylevi takip 
etti ve alkışlandı. 

Gece asker, kurumlar ve müea -
acselcrin kat lması ile ve bandomu
zun iltihakı ile büyük bir fener alayı 
vao•ldı. m~alrlcr }'akılarak meydan 
larda ulusal oyunlar oyrıandı, bu 
~östr.riler $!ecenin geç vaktine kadar 
devam etti. 

Bu kutsal ve "nursal p.Ün icin bü 
tün ı.ehir bayraklnrla, ışıklarla do • 
natıldt. l ler tE\raf bayram gününü ya 
§ryrırdu. 

Sıtma mUcadeles'n
den ahnan nellceler 

Osmaniye (Hususi) - Osmani -
ye çok §İrin bir kasabamız olduğu 
halde maalesef sıtmalı bir yerdir. 

Sıhhiye bakanlığımız her taraf ta 
olduğu ızibi bu yeşil yuva sakinle • 
rinin sıhhi durumlannı dikkate ala • 
rak seyyar sıtma mücadele teşkila • 
ıt kurm11~tur. . 

Bu teşkilat Dörtyol, Erzin, Ha • 
runiye, toprak.kale kasabalanmıza 
bakmaktadır. 926 da teşekkül et • 
mi~ bugüne kadar çok hayırlı faali
yetlerde bulunmu§tur. 

Bu yıl ~elen mücadele doktoru 
Mazhar Ülgen f aaliycti daha ziyade 
arttırmt~. her y1lki sıtmalı vatanda§ 
ların muayene ve tedavi adedi art -
tığı gibi hasta nisbeti de çok azalmı§ 
tır. 

Bi1ha5"'a torpikn cinsi hemen h~ 
mr.n kalmamıstır. 

Bu şube 936 dan 937 ağustos ga 
yesine kadar 35896 sıtmalı terl::\vİ ~t 
miş. bundan 16767 si tamamile sıt
madan kurtulmuş, 9000 yurddaşa 
da dalak tf"d.avisi vapılmıştır. 

Bu müddet zarfında 600 kilo ki -
nin 130 kilo tatlı kinin dağıtılmı~. 
1 5 kilo Paria ye~ili denilen zehir ba
tn.klrklara dökülmü§, ayni zamanda 
Yaveriye kövünün doğu ve batı kı -
sımlarında 450 dönüm bataklık ku • 
rutnlmuştur. ..._ .... 

Cezri ve <'ok önemli calı§malan 
ile yurd için ı. • .,yırlı neticeler alan 
sıtma mücade~ te~kilatımızı candan 
tebrik ederiz. 

Akalltyet mekteple
r·nd~ kUltUr kitapları 

Ankara, (T e]efonla) - Ecnebi 
ve akaUiyet mekteplerinde oku
nan Türkçe ve kültür kitaplarının 
o mektep muallimlerinden mürek
kc:> bir komiıyon tarafından bu 
mekteplerin huJuıiyetleri nazarı 
dikkate alınarak yeniden yazdınl
muı karalqtınllDJfbr. 

, 
Su mese esı 

halledilai . 
Bayseri, (Hususi) - Kayse~~

çok yakınlarında ve şehrin .s~~') 
olan iki nahiyesi vardır: Sırı 18 

diğeri de H•cılar nahiyesidir. r, tas 
Her iki nahiye bir çok meY"e 

1
ef nıı 

ğaçh yeşillkli bahçeleri ihtiva etı11 bu 
· fı l · teıt1 d ne rağrr, n ıçme vas nı 1aız k a 

ve fenni sudan mnhurm bulunJ1'111 de 
tndır. Talaaın haftada üç gi.in . ~ le 
bol suyu vardır, gerr i bu !U no tıı 
haftanın yalnız uç günü gelmekt.~ 
de bol mpiıtarda gelmektedir; 1 c6 
l~zzet ve cv8?fmı haiz. ise de ~, 
bır halde yanı dne halınde kas3 ~ 
nın içinden akmak suretile gelj~ 
halk tnrafındtın ihtiyat mahzen. ~ 
doldurularak durultmnk suretile ıÇ 
mektedir. 

Binaenaleyh bu su gayri f erııı el. 
ve temiz olmayan bir sudur. Hıı 
ı~r nahiyesinin su durumu c;ok ~o 
dür, burada su yoktur. kaoıı11~~ 
irinde iiç yiize yal:ın olan ve kı~ 
doldurulan ml'lh7enler vardır. "' 
71'\manlarda srerek Hacılnrm, gere 
Talasın su ihtiyacları temin edilff. 
çaresi bulunmu~. Hncılann yak 
rın..:ıa bulunan bir menbam kMi ~ 
tarda ve derecesi bir bu ·uk old '11" 
ankt§ılm•ş ve bu suyun mecrtı li 
ait proitoleri hazırlanmı!'!. tesi ntB , 
lenmı ttr. Talas nahivesinin de ~ 
bamdan itibaren k:ı.si'lban:n ken8 

kadar çimento borular iccris·nde '. 
kasabat"TO içinde d'"mir borulnr h' 
!inde tesisatın y-;- iması kRrnrlııf ~ 
mış v,. işe başlanmıştır; çok )" 
zamanlarda bu iki nahiyenin sll 

tiyaçları ınhhi ve fenni bir şe~ 
temin edilecektir. 

.Belediyemizin bayındırlık faıılif 
ti devam etmektedir. Atatürk_ 13.J 
rmın açılması i§i hayli ilerJ .. J"l'lf:. 
istasyon caddesinin üzerinde bir 
ra kötü damga şeklinde duran ÜÇ _J 

den ibaret çıkıntının da yıktırılı1"', 
kararla§tırılmış istimlaki netic'~el' 
mi§, paraları verilmi . yıkma i~ 
siltmeye konmuştur, Talas ca iJ 
tanzim edilmekte, çarşının yaya f 
dmmlan cimento kaplama olara1' 
nid•n vapılmaktadır. 

E.slaf tnn hayır sahipleri ~ehriıı it 
çok semtlerine bir hnyli çeŞf1"~tıı 
yaptırmışlar, ancak bu çeşmele e 
dökülen suların ayaklarını diişiİ~~ıı 
mişler, binaenaleyh bu çeşıııe e b'ı 
etraf veya yakmla<r mü!t>vve! ıl• 

gölcük, yer yer bataklık halini rıt 
mi§ ve bu yüzden sıtma yayılrtı1~ ?J 
işte belediyemiz son zamanla~;~ 
ce~""lenin ayaklarmı tanzim eclJ!I 
kullanılmı§ pis sulan yer altıtt ~· 
tabii mecralara bağlamı§ bulunlfl' 

tadDrr.h b' 1 .. b··1 ... i ~ 
a a ır yı once spor o s~ bS,1 

kanlığını uhdesine almış olan il .. 
mız Adli Bayman böl~e kuJiio1e~ı1 
nin diğer bölge kulüpleri ile Jll:c O· 
na çok önem vermiş, geçenlerce , 
çüncü umumi müfettişlik rnınt9h~~tit 
sının yani doğu genrlerinin nıu ~ • 
takımını Kay11eriyı: celbederek ,p 
genin muhtelit takımı ile maçlar :ıfl'ı 
tınnt§hr. Şimdi de Kırıkka!e ~:Zır • 
ile yeni maçlar ·,"llpılmak içın 
lıklar yapılmaktadır. 

iki otobUs çarpı•fl , 
d bir " Balıkesirle Bursa arasın 3 

tomobil kazası olmuştur. n. • f r ,., 
Bursaclan gelmekte olan §0 01ı 0tO 

rahimin idaresindeki 6.5 nufllar9 f : 
büs Balıkesire 4 kilometre kala ~~Jı 
Mehmet idaresindeki 154 nofft 
otobüse çarpmııtır. .. ,,t' 

lbrahimin idare ettiği otob0
' 

ısmtmın tesiri ile devrilmiştir ... 
0 

'ôl" 
154 numaralı otobüs bir gıJ f''ıJ' 

ce Bursaya yaptığı seferde de ',i' 
bir mandayı ezmit ve hayvanJJl 
liinnı kırmıfbr. ~l 

Her iki otobüste nüfusca 
olmadığı anlatılmaktadır: <f4f' 

Şoförler hakkında takıbat r 
maktadır. 



Hakiki Borjiyalar 
~a~e ri n i ~ırıka~ I~ madığı 
!~!•kamı talih almıştı 

tıkma h undan yine nz gererek bir k K ıea·n tas areketi . . . :\ k ~ ası hu sözlere inanmadı. oP 

1 

llıda k ne gır!~tı. ' s erlerin a- kendicine oyun ett'ğini anla.~ı. H~r ~e 
~~n bu kendisi de çarpı~ryordu ! O - kadar bugün İmola ile Forh ye hakim 
"llYUlc ahramanhğı askerlerine de · :ı ....ı; dava e-. da cesaret . . - . A ıo;e ue, hu hakimi ·eti berf'l-D r 

d htuh .ennı,ıı. ynı zaman· debilerek olan Kaıerin Fransız K~a· 

l
e Ctsaraslara eden dü§man askeri lmm elin.ıe l>tılunıı'·or, .. ocukları ıse 
e h· et enmi§t" K . ıı J ~ eıı ~rlikte harp ı.d k aterınbas~eriy· meydan:r.;1karılanı1,ordu. 

l'i dl•ddetli h" ~I ·~ en ve oguıma Artık hnnn sahredrJ11iyordu. ~r?· 
b·" e h 1 ır •• ıa a iken kale üze· nikçiler hu ma>rnr l)ük'fin, J{aterın e 
ır h.,;:.ı:•nan ?ahitlerden biri beyaz şiddet gilsterdi~ini yaz.yor. likin bu 
~<rl~rind~e\ı'.. ~unu gören düşman şiılıletin ne ol<lnğunıı bildirırıeyorlar. 
h •du. lıı h >ır ·,.ını lıiionmu kesi- lkinoikamınnn yirmi bir!nde S':. • 
''dıııı. e n sırada istilıkUm, bom· zar. zapteılehiltteyinden '"'.'~.oldugu 

~erı ha n toplarının giiriiltüsii, av•.::le· Sezen'e u"ıdecek. tabii Katerın ı de_h. e· 
Q~ l'tıtları . r•ıAk ·ı ..... ,., D r tıırar n ın 1 a ı ı e arsılıyor, raherinde ~ötürecekti. Fak~t . 

1

.ı~n 
ı. hqliin ı~ yalnguılar göriiniiyordıı. Beyi kendisini görerek. Katerm >o 
~ 'P•ınıak •un."." karı>, Kaıerin bili Fran a Kralına ,,.;r 

01dıığunn « alıp 
lttı"1ıı~tr. B~ ıd.ı.' l's~~alr "'lıarhe karış - g<;tiinnek t;alilhh·etine nınlik hulun • 

e. . nıuc 111~ mguşmavı uzak- ırtachuını Iıatır1nttı. ~rarla gt.çe~ m. u.·· 
~~ } redıyord K 1· . . "' - 1 Yak n. ene mne te \imin nakaşa pek ~idd•tli 2Jcln. Hatta 1m-
trııa hinıd~ oJduğıı haberi verilince a· birlerine kaı-AJ kiifiir]er ea.'.;nrdular. 
l~t ' ' e K t • • l . )' .ı d l . . ~do"' . a erınm mluntluğu Daha fazln ı iki taraf ua nrnca e eye 
~Obk;!"'. dorlrme~e haşladı. Kont., ,iriımek içia ord>'larmı karı'.laıtır • 

4°~d;,; 1 
•çındcydi. Pükiin gelip <lr rlılar. Sezar. böyle bir hnreketın k•n • 

~i .. 
11 

y e konucmak ı· t"'.J1·::
1
·n

1
• 

0
··::r ... n- .J• l "' ı·ı· ·ı·ndı·ı· ,·e !Ilı • >nan h ' '" • • • m zaf Prine mani o a•·a~ını ıı •' ''~ı S •ımr dar b'r pençered•n hö •le lıir te"ive ,ureti bulundu: 

~k".;ın;~•rİ hundan ••nra artık Fraaoa kralı~. ikinci J,iii eoiri hak 
ı..Fk bir ~n. ayda<ız olrlnğnnıı v. kmda ne çolda nuıan>'I• edHec<ğinr 
"ıiın ol •g'.ıınıayr ıııe.netıııek için dair bir k~rar 1·erin<'Y• kadar Kate-

'l'a a::Jak lmmgeldiğini uzun u - rin Papanın yanında kalaeak! .. 
~Ord lllh. Etrafta kıyametler ko· Bu suret kcndi~ine luıhP.r ,.e · 
~~Çil 11'. llomhardnnan gürültüleri rildir.i zaman Kont« fena halde kız· 
~...._ erın h .. 1 ' e h ...... d ~:·o.q, dU . ngrışma arı, yaralanan • dı ve Diion Beyini• i anet ettıgın en 
~ler;~c~l~r'.n ~eryadlarr, can t• . dolayı ıiddetli bir 51ırette tekdir etti; 

ttı,,,. ınıltıl~rı ve nilıavet harb fak at yine itaat etmek mecburiyetinde 
'h 1 ·••ayan k • e lıy • İoin h' uza tan oeyirci bulunan kaldı. !!unun üzerine Sezar ikincikA· 

0td

11 

aykrrı~1arı birihirine kan- nunun ,·jrıni uçünde ordu unun başı-
. () )!a' na geçt;rek hareket etti. Katerin bir-

~: hanıkalrıki Kro.nikçilerin ifade. kaç sadık lıizmetçisiyle birlikte yola 
ı,;; efa d • 

0 
ııru - ki bunlar çıknıııır. üziinii örtnıiiıtii. F.•ki ta· 

.,,il[ d ı a<'ak J y Ilı titıua Ogrn çıkmamaktadır - Va- haaıımrn s~lamlarına pek miitce~~ir 
~•ya le hukasr Katerin ile konwı - mukahele ertivor. Rir <laha gelemiye· 
' d §e hfis tt""'" :o ... F ._. L. ~ en) e ıgı sırada, muha!=ır• ceı;i orli Mn ayrılryorıln. 
"(lih· erden k"" ··k h" fA I lıı,· ı, p

4 

uçıı ır ı;nıp onun r m.<ı mr) 

1
Yer. J>ıııır ve hirkaç ııadık kad --;:===========:-:----

tlıeı- ı ıle h 1 d m r ~ o 1 1 - t e il\ il[ Yo] u un nğu odaya girehil- r- ~ 
Esrar Bulundu. - Mari isminde bir 

kadının dün Beyoğlunda dolaşırken 
harekatı şliphe uyandırmış üstü arandı 
ğı vakitte bir mikdar e!irar bulu:ımu§ 

g~atılarh~~~ bulmuştu. Konte!' dii~ -
l:).liirıl'~· . ar ı kar~ya hulunduounu 

}!) • Vın • "d ] . . e d· .tı h . e ıtt a ını kavbetmemic ı,ı . eyın ı· . ~· tı.' tıı r C f P.! ım o)acaernr Ye ken· 
•) :ran K ~ 

0
., tt .. .ı 8 rahnrn nammmna em· 
"~ l ""CC'P."' • • ti "llt-t ı;ını si'iylemişti. Btt ~öı 

• O) aracaktt ç·· k"" S . l~iıı 'Ydr · un u ezarrn ew 
~eh ... nınhakkak yirmi dört ~sat 

~al ~~111' o~u lup öldntiilecekti. 
<],.d he }(~tya?ın<la İv d,Allegr oldu~ı 
" · .. erı •· ". }e Jr 

1 
n ın yanma gP.ldi \'e ora· 

~~ g"tıi:at kadar kalch. Halbuki ga· 
,.;ı~ larar"'h?1.an İ!ltihkim içinrl~ hala 
'°"l}' ırıh' .. oı-d11 ırını tepelemekte deYam 

l\ A.l'tık . 
0~ ~ti~c~ yarı r olmu~hı. Kater~n 

en )!a:r n aı -~in evine götiirüldii. 
~e }iiksek 0~!"alarm Katerin'e ka~ı 
~~hdi İnd e ıri iltifatlar gösterh·or, 

ı . en kat" k . ~ d l)!)ik . ıyen orkmıımasmı. 
tdi) e l'tıev'k~;tıce!li olarak e~ir düşmüş· 

S Cceğini ~ıne .şerefine gcire muamele 
).;~ "ıaı- h·· eının ediyordu. 
'"'ldc ovı~ ·· 1 k .. . ~l, :(.' tı ka)kı soy er en Katerın ye· 
bj :ran 

0 
Kı • onun ecıiri olmadığr

d~itı lleyi . ralına tP. linı olduğunu. 
~aı- lthrıu sö ~;n ~e buna ~alıirl hulun· 
liil' lddeti ;dı. Bu ııözlere karşı Se
~ ~andan n~ Pek güçlükle yenebildi. 
~i •. ltldu ontesin ~ocuklarmı ara
;ı ~t1 'h tınak · · I{' h · ~Un) ıçın adamlar gÖ'lldc:r 
d1t'ıtı~lanıaO:r·1 her tarafı aramışlarsa 
ler 1 ~1erd· 't~ ar ,.e gelip neticeyi bil· 

eh· ı. t ~ ınrn· . 1' e o zaman Sezer küp· 
~at . lştı. 

tı.l~J l'rj tı } ~llt' 11tın 1 FJ ıerke ten gizli olarak ço· 
ll}ı0;n llıak o~ansaya giinclernıişti. Se
d11., a ile F'a •.hunları ele ge!:irerek 

l 
·{ \• orlı .. . 1 . o ıı}f aı J;e . uzerın< ekı lıakbrm· 

dil !'ll'ıek _çı.rtınekti. Buna mm af fak 
· uf ıç n ) )()l'd llk,a, 

1 
h~e er yapa ağı ınaliım 

ltı .. 1 .tı: ''B· e ır yazısında ı:övle di· 
" ık ır de 1 ~ · ~ten olah·ı '" ete emin bir surette 

~~le I:r sm~ı nı~k. için oranın eski 
~L kafid· ,,e~ını tamaınh·le ıöndür-

ı.. ~~ ır. ; ... . ... }( 
trıu ' ate'i'in •· • . 9't ~J Vtfık h ld 1 ıtıticvap etmeyi da-

~Cd·~U: .. O ul u; fak at aldı;;ı ce,·ap 
ı ı .. · n arı • 

0 

ııeı:rı t:ılll'ı iç' e.mın bir vere Hr 

l11r
1 
.... !lttç isleınd. lıe.m abdallık ettim, 

-...ıı h· 'li ım ş· ı· ılnı · 101< ı nerede olduk· 
eyorum." Vnlnntinua D1ı-

tur. 
Mari yakalanarak tahkikata baştan 

mıştır. 
Kolundan yaraladı - Kasımpaşada 

oturan Kadri ile koltukçu Salih arala 
rında çıkan bir kavğada dövil!Jmüşler, 
koltukçu Salih bıçağını çekerek Kadri 
yi kolundan yaralamı~tır. 

Suçlu Salih bıçağiyle beraber yakala 
narak tahkikata başlanmıştır, 
Ağtr yaraladı - 8 yaşlarında Mürid 

dün Boğazkesen caddesinden geçerken 
l 446 numaralı otomobili idare eden şo 
för Serkiz çocuğa çarpmış ve bacağın 
dan ağır surette yaralamıştır. 

Çocuk hastaneye kaldınlrnış, şoför 
yakalanmıştır. 

Zahiı e boı sasında 
dünkü muameleler 
İGtanbul ticaret ve zahire borsasına 

dün muhtelif memleketlerden 3 7 5 ton 
buğday, 30 ton ç.avdar, 47 ton arpa. 41 
ton yapağ. 109 ton un, 26 ton nohut, 
7 ton mısır, 10 ton keten tohumu olmak 
üzere 671 ton mahsul gelmif, 15 ton 
yapağ, 1 O ton sisam olmak Uzere 3~ to_n 
mahsUl dı~ memleketlere sevkedılmış 
tir. 

Dün borsada muhtelif mallar şu fiat 
tar üzerinden muamele görmşlerdir. 

Yumu,ak buğday 5.37 610, sert buğ 
.day 5.12 5.35, arpa çuvallı malı 4.l 4.7. 
dökme arpa3.35 3.36. bakla 4 4.34 sarr 
mısır 4.37. kuşyemi 7.35 8.23 nc!'ıut kP.1 
burlu 8.10,,oamuk 43 47, geçı kılı 54. 
yapağ Anadolu 55 59,kuruş üzerinden 

muamele ~örmüştiir. 
Para 11orsasında 

İstanbul para borsıısında dün muame 
le çok durğun geçmit ikinci ve üçüncü 
tertip türk boscu tahvilleri üzerine hiç 
bir muamele olmarnıt· biri.'1Gİ tertip 
türk borcu tahvilleri 14.5Sden satılmıt 
tır. Bundan ba§ka Arğani m!dcn Sivas 
v~ Anadolu demiryolu tahvilleri üzerin 
den de muamele olmamı~. bir ingiliz ti 
rasına 631 kuruş tesbit edilmiştir. 
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iktı.sat vekili Celal Bayarın çok 
mühim beyanatı 

. ,. "(Ostyanı. Jincide) 
Bu yekunda altı aya kadar vade ile 
mübayaa edilmi~ olan malların be -
deli 2.534.744 Türk lirasıdır. Mem· 
leketimize veresiye satılan mal be -
dellerini de Cumhuriyet merkez ban 
kasında bloke bulunan miktara ilave 
eylediğimiz takdirde dis~nibilite ye 
kunu 35 milyon küsur Türk lirasına 
baliğ olur. Bunun ifade ettiği mana 
alakadarların memleketimizden bu 
miktarda mal alıp ihraç etmeleri de-
mektir. · 

Almanya ya gelince: Ayni tarihte 
Almanyada Reicrsbank nezdinde 
30.44 7 .894 Türk liralık bloke para
mIZ mevcut bulunmaktadır. Bir kaç 
ay evveline gelit. :ye kadar bu rak· 
kam 4 4milyc·n küsur lirayı bulmuş-

Halen Reichsbank nezdindeki 
30 milyon Türk liralık blokaja mu • 
kabil Almanların memleketimize ve 
re ... siye sattıkları mallar bedellerinin 
yekunu M.187.169 Türk lirasıdır. 
Bu yekftmln R.830.4 l 4 lirası altı aya 
kadar vadeli mübaalMa ait bulun • 

maktadır . 
Bu miktarlardan vadesi gelenler 

Cumhuriyet merkez bankamıza ya
tırılarak Reichsbank nezdindeki blo
ke paramıza mahsup olunmaktadır. 
Şurasını da kaydetmek faydalı ola • 
caktır ki Al,manyadan sipariti muka 
veleye bağlanmış olduğu halde he· 
niiz memlekete ithal edilmemiş olan 
mallar bedelleri yukarıki 34.187.169 
Tiirk lirası yekunda dahil bulunmak 
tadır. 

Almanya ile Berlinde bulunan 
murahhas heyetimiz arasında Reichs 
bank nezdindeki bloke paralarımı • 
zm biran evvel eritilmesi için ecre • 
yan eden müzakere bir protokol im· 
zaııt suretile neticelenmiştir. Bu pro
tokol imzası suretile neticelenmiştir. 
Bu protoko] 31 temmu:ı: 1937 tari • 
hinden itıoaren meriyet mevkiine gir 
miştir. Her iki hiikµmetin karşılıklı 
ticaretlerinde müvazene teessüsünü 
samirni bir surette arzu ettikleri an
laşılmaktadır. Berlinde devam edil • 
mekte olan ticaret anlaşması müza -
kereleri son safhasına gelmiş bu]un
maktadrr. Müzakerelerin neticesini 
yakında öğreneceğimizi ümit ediyo • 
ruz. _T eb~~iin edecek neticeye göre 
dış tıcartımız hakkındaki tedbirleri • 
miz prensip halinde aynca ilan edi-
lecektir... . 

Ankara 3 ( A. A.) - lkti~t ve-
kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyet merkez ban 
k?.sından alınan hesl'lp hülasalanna 
g_ore 28 - 8- 937 tarihindeki Kli 
rı~~ hccaplan b!lkiveleri ve kredili 
mubayaata ait teahhütlr yekunları. 

Cedvel 1 

Tiirkiye Cumhuriyet merkez ban· 
kasındaki blokajlar: 
Memleket miktar 
Avusturya 2.789.000 T. L. 
Belçika 142400 ,, 
Çekoslovakya 1 800 ., 
Bulgaristan 2402800 ., 
UtCi''a 7800 

J " 

Finlandiya 840500 " 
Franıı a 4581000 ,, 
Holanda 1 112000 ,, 
lngiltere 81;z100 ,, 
fspanya 383700 ,, 

" lsveç 1685800 
lsviçre 11 39400 ,, 
ltalya 1937300 ,, 
Lehistan 5 .;800 J .. .. Macaristan 6,~ 3000 
Norveç 475000 ,. 
Homanya 2020800 " 
Ruen turizm 117500 ,, 
Yugoslavya 162200 ., 
Yunanistan 1 2900 ,, 
Yekun 28672800 .. 

Cedvel 2 

Muhtelif memleketler merkez ban 
kalarmdaki blokajlar: 

Reichsbank • Berlindeki blokaj 
yekUnu 

a hesabıl 9.064.259 T. L 
b hesabı 8.170.396 T. L. 
c heaabı 3.2 l 3.239 T. L. 
Almanyadaki umumi blokaj yeku 

nu: 30.447.894 T. L. 

Cetvel 3 

Muhtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış olan 
taahhüt]er yekunu: 

mübayaata ait 

Memleketler 
Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere• 
İspanya 

rC!mİ daireler Hususi şahıslar 
22459174 T. L. 11727995 T. L. 

56.792 T. L. 343377 .. 

Yekun 
34187169 T. L. 

400169 
27400 

1136457 
24351 
31520 .. 

212481 
215904 
62;511 

lsveç 
lsvicre 

607953 

187 
9963 

141602 
189739 
32213 

1605879 
50200 

399 
22208 

701074 
22859 

7923 

" 

" .. .. .. 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

21408 .. 
528504 .. 

24351 " 
31333 .. 

202518 .. 
74.302 " 

433772 .. 
42746 " 

265769 " 
325146 " 
285103 " 

5735 .. 

74959 
1871648 
375346 
285503 
27943 

883343 
85023 
31000 
57321 

" .. 
" .. 
.. 
., 
.. 
., 
.. .. .. .. 
" 
" 
" .. 

İtalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Yekun 

... 

182269 .• 
62164 .. 
23077 " 
57321 .. 

6363886 
3448991 " 

1- Siparişi mukaveleye bağlamT" 
olduğn halck henüz memlekete ithal 
edilmemiş olan mallar bedelleri yu· 
kardaki yekunlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya ait yukardaki 
yekunda dahil bulunan altı aya ka • 
dar vadeli mubayaot: 

Resmi daireler: 3.314.322 T. L. 
Hususi şahıslar: 5.1516.092 T. L. 
Yekun: 8.830.4 t 4 T. L. 
Bakiye daha uzun veya başka va· 

deli mübayaata ait taahhütler yeku
nunu ifade eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer 
memleketlere ait yukardaki umumi 
yekunda dahil altı aya kadar vadeli 
miibayaat: 

Resmi daireler: 566.830 T. L. 
Hususi şahıslar: 1.967.917 T. L. 
Yekun: 2.534.747 T. L. 
Bakiye daha uzun veya başka 

vadeli miibayaata art taahhütler ye
kununu ifade eder. 

4 - Her memleketin kredili ta· 
ahhütlerimiz de dahil olmak iizere 
hesaben alar.aklr bulunaca~ı meblfı.ğ 
tee!Jit edilebilmek için f numaralı 
cetvelde o memleket için gösterilmiş 
olan blokaj yekununa nyni memle
kete ait olarak işbu 3 numaralı cet -
velde miindcriç taahhi.itler yekunu 
nun ilave edilmesi icabeder 

1 Yeni eserler 1 

teni Adam 

2914895 " 

• Şlrkctlb!\YTIY• y nlden tcnzUtıUı a)hk 
abonman kıınıelcrl lbdaa etmiştir. Bu karL 
ıar gelecek cumartesi gtlnUnden !Ubarcn 

muteber oııı.caktır. 
• Bir a)danberl tedavi 1Qin Avrupada bu. 

ıunan Ziraat bsnkUI genel dlrcktörll K mal 
zııtm dUn t{öst nce yolu)la ııchrlmlr:e g ı. 

mlştır. ı 
• Ecnebi vapur a~ntalarmın vapur n v. 

ıunlannı yUkseltmek isteği etrafında ~ apılan 
tetklkatta bunu makul gösterecek btr ıebeb 
bulunamıunustır. 

• orman umum roUdUr muavlnl ine or. 
man mut hnssrsıarından Halil terfian tayin 

edJJnıl~tlr. 
• lr.:nlr ParqUt kulwnde 

dlln ~ıanrnııtır. 
• Maarif \cklll sat/et Arıkan 

tecrllbe ere 

bir hafta 

sonra §Chrlmlz s 1 cekUr. 
• lzmtrdo kem r .istasyonunda bir lo~o. 

motif manevra esnasında karf1d3D ~ n 
vagona çarpmı ve gardllfren Mu tnfıı ar da 

kalarak ölm;.l§tur. 
• Rize çaylanrnn uılıüu için Hlndlııtandan 

bir lngillz çay mUtehasstsı getırllml§Ur. 
• Şehirde y nı konulan terkos çe§lllelerlntn 

adedi 12:5 ıe çıkanlmııtır. 
• Şehrimize g len gtlmrUk u inhisarlar 

\•ckllcU mU t an .Adli gümrük l§lerlnl tet.. 

kik ctm ktcdlr. 
• Deniz ticaret mUdUrJUgü. denizde de gU. 

rUltu ne mUc d ıı için motörlU vesaite yU. 
rUltUyU bert rot dl 1 ftJcUer takmak Uure 
bir aylık mUhl t .. crmı~ur. 

• Nafia 'ck~Jctl büyük sulama programı. 
nm tatbiki için bU)Uk bir gıı)Tet snrf tın kte 
dlr.Şlmdl en mUhlm !~terden birini teşkil eden 
KUçllk M ndrNı ııahasında Bele\!, CellAt \'e 
sağlık kınu;mUan yapılacaktır Bu inşaat 
130 000 !lnıya çıkacaktır. 

192 inci sayısında lsmail Hakkı • 
nrn Niçin An ti faşistim? Kendini bil
meyen köy, Hiiseyin Avninin Faşist 
Almayada Tiirk talebesi, Hakkı T u- -H-a--ll•ev:nde lfean kursları 
kulunun Ekonomi H. Bozokun im • 
paratorluk sanayii, Tarık Onanın Beyoğlu Halkevinden: 
Descanrtes. Dr. lzzeddinin Akıl has· 1- Evimizde kurslar faaliyeti baş 
talıklan yazıları var. Bu sayı ile bir- lamıştrr. 
likte Kooperatif<i,ilik ilavesinin de i - 2 - Açılan kursların isimleri §UD 

kinci formasını veryior. lardır: 

Davet 
T. S. K. htanbul bölğesi futbol ajan 

lığından: 
8 - 9 - 1937 Çarşamba günü Anka 

ra ve 12 - 9 - 1937 pazar günü İzmir 
muhtelitiyle karşılaşmak üzere 6 - 9 
1937 pazartesi günü akşamı Bandırma 
yolu ile lzmire hareket edecek olan 
adlan aşağıda yazılı İstanbul muhteJiti 
oyuncularının görüşmek üzere bugün 
saat 13 de Cağaloğlunda C. H. P. bina 
sın da futbel ajanlığına miiracaatları: 

Beykozdan: Safa, Bahadır, Kem.:ıl.Sa 
deddin,Şahap Kazım, Turhan. 

Süleymaniyeden: Nuri, Ruhi, Daniş 
latanbulıpordan: Enver, Fahri, Ha 

san. 
Vefadan: Muhte§em, Hüsefin. 
Anadoludan: Zeki, Şükrü. 
Topk:ıpıdan: Haydar, Salahaddin. 

sunnel dUDUnU 

Türkce, Fransızca, Almanca, in -
gilizce, l talyanca, Fransızca terceme 
usulü, ameli elektrik. istenoğrafi, 
biçki, §zıpkacılık. çiçekçiliktir. 

3 - Kayit muamelesi 1 O - 9 -
937 cuma gününden başlar, 25 -9 
937 cumartesi giinü akşamı biter. 

4 - Knyit günleri: 
Pazartesi, salı, perşembe, cumar -

tesi günleri saat 15 ten 1 7 ye kad r 

dır. 
5 - Yazılmak arzu edenlerin, 

muayyen gün ve saatte nüfus cüzdan 
ları ve dörder adet vesikalık fo -
leri. 

Cücelere mahsus dUkkln 
Budapeştede yalnız cücelere rnah· 

sus bird ükkfı.n vardır. Ciicelere ya
rayabilecek büyüklükte eşya satar. 
Sahibi de bir ciicedir. Mü!lterileri de 
biitün dünyaya yayılmı§ olan 56,000 

cücedir. 
Ç. E. K. Eminönü kazasından: 
Eminönü mıntakası dahilindeki 

çocuklara bu ak§Sm saat 16 dan sa. f:'RTt ICRUL SADİ TEK 

baha kadar devam etmek üzere bir v 
sünnet düğünü yapılacaktır. Bu gece Beylerbeyi~ pa • 

Bu vesile ile sanatkar Naşit ve ar t zartesi Bebek, salı Suadi· 
kadaıları tarafından iki oyun verile· ye, plaj, çarşamba Büyu-
cek ve ayrıca sinema, varyete, düeto, kada tiyatrolarında 
caz ve hokkabaz oynatılacaktır. 
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Japon Çin 
(Üstyaııı lincidc) (Üst)anı lirıcirle) 

Japponların şimdiye kadar reı Çin tayyareleri Buno ve Vu 
mi Çin ajanıına göre Şanghtayda Sungdaki Japon mevzileriyle Yan 
ki japon batkumandanı derhal iki gtse nehri mansabında bulunan 
fırka daha gönderilmesini Tokyo Tsunugminig adasındaki Japon 
dan te)ğrafla istemiştir. hava üssünü bombardımanla ikti 

NOT: Bu haberi ceneral nevis a fa etmiflerdir.· 
jansr da teyit etmektedir. Şanghay, 3 A. A . - Japonya 

Japon tayyareleri dün birbirin konsoloshanesinin bom bar dıma 
den aralıklı Çin şehirlerini bom maneticesinde ikisi ağır olmak ü 

bardman etmi1lerdir. zere dört kiti yaralanmıttır. 
Şanghayda ve civarındaki Çin Bunda baıka Çin topçu kuvvet 

tahtidatr da bombardman ·edilmiş leri bir Japon nakliye gemisine 
miştir. ateş açmıf ve geminin güverteıine 

lzumonun bir sandalıPoutoun bir obüı isabet etmiştir. 
ga bir düzine kadar bahriyeli çı Tokyo, 3 A. A. - Tebliğ: 
karmıttır. Bunlar Çinlilere ateş et Şanghayın dı ırahallesi olan 
mişlerdir. Japon gemileri mütea şapeideki Çin kıtaları 2 eylülde 
kiben bu mıntakayı bombardman fecir vaktı beynelmilel mıntaka ı 
ederek yanğın çıkarmışlardır. nın hududunda müdafaa vaziye 

Amoyda muhasematın batla tinde duran J:pon deniz kıtaları 
mış olduğuna dair bir şayia deve na taaruz etmişlerdir. Japon hah 
ran etmektedir. riyelileri donanma bataryaları ve 

Voosoungdaki Çin kuvvetleri tayyarelerinin yardımiyle Çin kı 
kumanlanının bu sabah Japon talarını ağır zayiatla geri püskürt 
harp gemilerinden atılan bir obü müşlerdir. 
sün isabetiyle telef olmuf olduğu ---------------

nakledilmektedir. Dış Bakanımız 
Şanghay, 3 A. A. - Japon ma 

kamalı topçu aletinin gayesi Çin 
lilerin mitralyöz yuvalarını ve Ja 
ponların lzumo amiral gemisi ile 
Japon konsoloıhanesine taarruz 
eden 300 batı bozuk Çinlinin mev 
zilerini tahrip etmek olduğunu be 
yan etmektedir. 

Bu bonbardmanın bir ihraç a 
meliyesini himayeye matuf olması 

Tokyo 3 A. A. - 1 Eylülde P a 
o Şanı İfgal etmit olan kıtalar la 
ırruzlarına devam ederek 2 eylül 
saat 17de Sih tzu lin istihkamını 
jfğal etmişlerdir. Bu istihkam Vu 
ıungun 9 kilometre şimali garbi 
ıinde Yangtso sahilinde bulun 
maktadır· 

istihkamın ~ kilorr.etre cenu 
bundaki Yueh Po Şen kcsabası da 
Japonlar tarafından itğ"l edilmit 
tir. 

Şanghay, 3 A A. - Reuter a 
jansının muhabiri bildHyor: 

Öğle,len bira-ı sonra Japon a 
miral gemisi idz'..lm() Pootunug po 
iiı domt.A'Zına acaş açmak suıetiy 
J,. topç.u <l•ıeltoslma işti : ak et mit 
lir. Çinlıieı bu dombazm ii7r.,..inde 
karadaki mevzil~r?e muhabe:e et 

mekte idiler. 

Aynı zamanda büyük bir Ja 
pon nakliye gemisi Japon konsolo 
shanesi cıvarında demir atarak 
ıir Japon muuhribi ile beraber 
langpunun kartı sahilindeki bina 
!ara ateş açarak bunların bir kaç 
tanesinde yanğm çıkamııtlardır. 

,Japon hariciye nazı -
rının beyanatı 

Tokya, 3 ( . A.) - Di) et ledi
ııinin f e' kalade içtinıanmm arefe in
de emehi gazetecilere beyanatta hulu
nan lıariciye nazırı Hirota, Çin lıiikiı
meti samimiyetini i hnt ederek .Ja
ponya~) a kar ı tarzı hareketini de • 
giıtirdiği takdirde Japon lıükfımetinin 
ıeferi km\ etlerini geri rckıne~e 'e 
~· 1 :. o ~ıne e ini uzatarak iki memlf'ket arıı-
ımdaki do,.tl ıı~u ilı' a etnıeğe tlairııa 
hazır bulunacağını ı.üylcrni tir. 
1 razır demi tir ki: 

"Büıiin milletler uyu ınıı ı , c teı:ri 
'-. • :ı; ı. 
aı ıneı:ai etme i Jmıon harici hi a eti· 
nin ha~lıca pren,.r i ıılaral kalacak -
tır.'' 

( i'. 1\ anı 1 incid~) 
Naci Şevket Belçika elçisi B. Du Rev 
mond, Afgan elçisi B. Ahmet Han, Mı 
sır elçisi B. Mehmet Müf.ti Cezairli,Ru 
men elçisi B. Kleman, Sovyet başkonso 
losu, Yunan maslahatgüzarı ve diğer ha 
zı müsteşarlar bulunmaktaydı. 

Dr. Rüıtü Aras, vapura binmeden ev 
vel Belçika elçisi ve İrak elçisıyle bir 
müddet görüştükten sonra diğer elçiler 
le de görüşnıüş, kendileriyle vedala!mış 
tır. 

Hariciye vekilimiz, seyyahatı hakkın 
da gazetecileri siyasi müsteşar B. Nu 
man Menemencioğlunun tenvir edeceğ: 
ne işaret etmiş ve Numan Menemenci 
oğlu şu beyanatta bulunmuştur: 

- Vekil İtalya üzerinden gidecektir 
Bunun her hangi bir temas için vesile 
teşkil etiğine dair olan neşriyatın sa 
rahat]e tekzip edildiğini biliyorsunuz. 
Vekilin iştirak etmek üzere yola çıktığr 
asamble normal bir toplantıdır, Dr. Ara 
sın bu asamblede söz alması ve nutuk 
söylemesi de, söz almayalüzum görme 
mesi, bir nutuk söylememesi de müm 
kündür. 

Fakat vekilin altı devlet namına sö7. 
alıp konuşacağından bahsetmiş olan neş 
riyatn tekzip edilmiş bulunduğunu da 
8)Tıca hatırlatırım. 

Hariciye vekiliuıizin Mısırı resmen 
ziyaret edeceğine dair olan şayıalar hak 
kında sorulan bir suale de muhterem 
Menemencioğlu şu cevabı vermiştir: 

- Cenevre dönüşünde vekil doğru 
dan doğruya tstanbula gelecektir. Bu 
r.eyahat esnasında mıSira gideceği doğ 
ru değildir. 

Haber aldığımıza göre. Hariciye Ve 
kili kanunusani aylarında Mısıra gide 
cektir. 

Amerikan haydu~larının 
tehdidi 

Aıııcrikııılıı bii) iik zeng"rılerılr.n 
onra çocuk lıa\ <lll'llrı ıraf ıntlan 

tel11litl edilmek ~ra .. ı arıi tlerc g leli. 

Iıırleıı D'tri'•. hayllıtdlarrn kızını 
çn1ınak tclıılidi kar~ ı rnlla Auııpaya 
gelıııe~e mec·httr olııın in. n:ğer taraf
hın. hir iki ıırtiı,I ılulıa uym telıdid 
kar)lı ınrla kal mı~ 'arılı. 

Şimdi ıle ıııe lııır artist Yallacc Ha
N\ 'nin fıa, <luıllar lnrafmtlan telıllid 
f'diltJi~i lıahcr 'erilirnr: Çocuk tıa\
ıJııdlarr arti tin e\ latlığmı çalarakl~
rmı, fidyei necat olarak on hin dolar 
' erme ini i leınektedirlcr. 

Acı bir 61Um-;~ 

Sovyet Husyada 
galeyHn 

(Ü:-tü 1 İnl'ide) 
giiriilıncz derhal dalrnı~. 'e hir tlalrn 1 
mcyılana çıkmaıın~trr. Keyfiyetten lıır 
bcnlur eclilen alıikaılar re~mi ıııalıafili 
berdar edilen al8kadar r~mi rnalınfil 
ilk t dhir olınak iizere sefercle hulu
nan hiitiin ı-efaine nıiiteyakkız lıuhm
malarr için liizııngelen talimatı 'er· 
nıi~tir. 

':\1ııliım olılu~u iizere bundan en el 
';\f illc~ler Cemiyetine 'ermiş olduğu
muz lıi r notada kara u lanıııızıla do
la§aı·ak herhangi hir yahaıwı ı)C\ lele 
aid talıtelhahir göriilclüğii taktlinlf' 
derlıal imha edileı·e~ini lıahcr 'er -
mi .. ıik.hu itiharla lıu ıueçlılıl talııcl • 
halıir ıle ilk ı:iiriildii~ü yerde tlerlıal 
iınl·a eılilcrektir. 
ı:IH GE,Jt n \il\ B \TJRILDI 

\tina. 3 (Htbuı,İ) -Blagoef i ıııin 
ıleki 3000 tıınln1 Sonet ticaret' apu
rıı diin Sk ireı:. il e "·ki Sp ... ı;a nclaları 
aru .. mıla milli ·etçi lıir i pan)ol ılerıi1.
ahı ıı:•ıııL i tarafırufan lıatırılnıı .. tır. Ba • 
tırıl an 'aırnrun tdvfa ı Kimi i .. miıııle-
ki Yunan romiirkiir:i '.1nclalları tara
f rnılan kıırtarılnıı .. tır. Tarfanm lıu • 
lııncln~n andal)n;ılan hiri .. ine tf'krar 
atılan hir lıırpil i alıcı f'derf'1• iı~incle
kilrrılcn lıiri~ini iilcliirnıli ... tiir ... 

Bla~oef npurun<la l\Ta~ ilYa l'h·n
rına ı;?;İİI iirıne\ iizcre 4980 toı; ıııaclen 
kii:ııiirii lııılnnınakıa idi. Ba•nn ·O\. 

~et '"apuru 31 a~n to ta f tanlml 
limanınılaıı ~e~mişti. 

Ati na.:\ ( \. A.) - Sknoıı rh arnr 
da torpillcnf'n RlagoP.f j .. ~1indeki Sn\' 
yet 'apıırıı ıniirettehatmclan ağ ka· 
lanl:ırı \t ina·ya ıı;c•tirmek iiznc • m
~·et ..,ef a rcl lı an<' .. i meııınrl arından iki 
ki~i K ymi\·c gitıni~ıir. 

Mosko vzcta m!trnkter 

Mo.kO\a, 3 (,\, A.) - Ta ajan· 

1-Iadiseler çıgı 

(Ü~tyanı 1 rıcirlc). 

maz. Bununla beraher ltalya da da • 
hil olduğu halde toplanacnk konfe -
rans şimdiye kedar Londra ademi 
müdahale komitesinde söylenen söz
leri tekrar etmeğe münhasır kalacak
sa bu son t~ebbüsten de müsbet bir 
netice çıkmayacağı açıktır. 

O halde ne olacak i 
Akdeniz tehlikeli fırtınalar içinde 

çalkanıyor. Avrupa devletlerinin pu· 
sulalarını şaşırmış siyaset gemileri 
bu korkunç fırtınalar arasında, bir 
istikamet tayin etmekten aciz vazi • 
yette bocalayıp r:uruyor. Acaba bu 
umumi kararsızlığın sonu yollarını 
şa ıran gemilerin birbirlerile çarpışa 
çarpışa harap olup gitmeleri neticesi 
ne mi varacak i 

Bu sual belki gariptir; fakat cid -
di olarak herkesin zihnini İşgal etti • 
ğine de şüphe etmemelidir. 

Di.ine kadar general F rankonun 
bayrağını cekerek Akdenizdeki tİc.:t· 
ret gemilerini torpilleyen hüviyeti 
meçhul korsan denizaltı gemilerin • 

Misafirle 
(Üstyanr Ji 

Gemide misafirlere &0guk bufe 
lanmıştı. Geç vakte kadar de-vaııı 
parti çok samimi olmuştur. . 

İngiliz amiralr tanınmış misafır 
birer birer meşğul olarak onları ~ 
kabinesinde izaz etmiştir. , . 

t ngiliz amirah Vels,muharririı;ıııJI 
kabul ederek lstanbulu ziyareti lıJ 
daki ihtis1slannı ve Akdenizdelci 
nı dikkat vaziyet hakkında şu be 

ta bulunmuştur: . b 
- Ne söylemekliğimi istersinıt1 

da gördüğümüz itibar tasavvurot' 
kindedir. Bizim Maltada Türk .d 
masına büyük misafirperverlik 
diğimizi söyhiyorlar. Sizi temin ~ 
ki. Türkiye limanında bize karşı . 
len misafirperverlik ve ikram bİP 
nin kat kat üstündedir. 

Buradaki resmi ziyaretimizden 
Köstenceye gideceğiz. Dönüşte d 
dan doğruca Akdenizc çıkac:ağıı. 
nizdeki son vaziyete iıaret cdiyo"° 
bunun hakkında benim mütalearJlJ 
yorsun uz . 

den biri bu defa dn Fransız bayrağı Vaziyet, İspanya dolayısiyle f 
ile bir Sovyet gemisini batırmış! Ay ka enteresandır. Ancak tahmin edU...J 
ni denizaltı gemisinin yarın, İngiliz g"bi ve tahayytil edildiği k3 dar ır 
öbiirgün bir Yunan, yahut Yugos • keli değildir. 
lav bayrağını çel:erek torpilleme te- Son torpilleme ve bombardına" 
caviizlerine dev<'m etmemesi ıçın Pelerinin ticaret sahnsında birkÖ 
hiç bir sebeb yoktur. •.,of oluyor. sigorta fiatlannı yükseltir./ 

Vaziyetin bu şekli almasr Akde. _____________ __....,, 

nizde faaliyette bulunan korsan ge· iLAN J b._ ~ 
milerin Avrupa devletleri ile artık lstanbul Beşinci İcra. Memurlıır ı...~ 
istihzaya ba~amalanndan ba ka bir dan: _J 
§ey midir~ Beynelmilel sulhu kun • Birinci derecede ipotekli olup~ 
dakla?···nların cüretkarlıkları bu de • 5890 Ura kıymeti muhammeneli, 
receyı bulduktan sonra insanlığın a· ta Tahtaminarc mahallesinde ve 
kibeti Allaha kalmış demektir. sinde eski 114 yeni 102 numaralJ 1" 

Asım u. Iıln tamamı açık arttırmaya konJll 
Fırının evsafı: Cephesi istor 1' 

diriyor. Bıı tck1iflrrin filoların ıe~ • zemini şaplı çimento ve ccphes 
riki ınc aiQi prcn~ihine dayanacağı , e mekan vitrin mermer ve şap 
alft'"aclar lıer tlc' lelin harp gcmiueri havi 260 adet ekmek istiap eder bit 
tnrafrnclan diğer ılcdetlerin ıic.ırct fi- fırın. tahtında iki göz bodrum 'fJJrr;Jj 

Tiıııiriazo\· Sm H'I ~cıııi inin fa i"t lal arını lıima) f' i taalılıiidiinii lazam- tur. Arka kısımda 14 metre Dl~ 
kor arılar ıarafınılnn Ak,lenizcle hali· rıııın edeceği anla, ılıııaktadır. bir bahçe, .. ~~rdi~·enl.e çıkıl.ır r,J 

sı hilcliriyor: 

rrlına~ı lıahni, Sm) etin Rirliği lııılkı Tribüne gazetesinin bir ittihnmı katta fırın kutüğU üzennde bır ~ 
füninılc clerin bir nl'frct hi. "i uvmı· • . hane ve demir tekne, Ust kıs"?Lıi' 
clırınış 'e hiitiin ~rlıirl erck falı;ika- R~m~ 3 (Hususı) <}.ribu.na) ga- mini simcnto bir sofa üzerinde 
l:ırıla. aıskeri hirliklcnle ' c kolkozlaı- zet~sı bır _makl~de lngılızle~ın Ak • bölme ile ayrılmış bir harman / 
ela, hu çirkin tahrik lıucli ccini prote - denız hadıselen karşısında tzhar et· bir oda mevcud olup bir depo bini J 
to cılen nıitin)?ler vap11111..;farı1ır. tikleri infialden bahsederek şunbrı kagir, tavanlar volto, ele~ik, t'-
lng ll"z muhr"plerl hareket yazıyor: tesisatı mevcuttur. ŞartnamesiııiJl _.tO 

''lta';·an harp gemilerine vukuhu- 9 / 937 cuma günü tarihinden ıtJlı":~ 
etti la~ teca~ü.zlerin mesuliyetleri lesbit dairemime herkes tarafından g6ril1"A4 

Lornlra, 3 ( .. \.) - Dürt ıııulıri· e_dılme~ ıçın yapılan her teşebbiis is eocği gibi 6 / 10 / 937 tarihine JJl~ 
hi ilıti,·a eıJen on hirinı·i fırka 1 pnn· tıhkar ıle reddolundu. Eğer ispanya ça!"§amba günU saat 14 den 16 ,._ 
yanın şark ahilimleki lngiliz mulı • ~a çarpışan her iki tarafın muharip - dar dairemime açık birinci art~ 
riplerine iltihak etmek iizere huı;iin lık hakkı tanınmış olsaydı bugün satrlacaktır. Arttırma bedeli kl?' . .ll 
hareket edecektir. Akdenizdeki vaziyet gayet açık ve rnuha111minenin % 75 ni bullll~ 
ltalya Akdeniz konferan- berrak olu~du. Halbuki şimdi tam takdirde en son arttırmanın taalılı~. 

t ? buna.11 tersıne olarak mühim ve karı baki kalmak üzere 22 / 10 / 937 1• sına lgtlrlk e mlyecekml şık hır vaziyet ihdas edilmiştir, hine müsadif cuma güıiu yine salt; 

Roıııa. 3 (A. A.) - Dnh ajan • Yeni torpille:ne h adiseleri den 16 ya kad:ır dairemizde yapıl~ 
eı hihliriyor: .. .. • ..... olan ikinci arttırmasında en sorı _ _,,, 

İtalyan mahfilleri Cenecreıle Ak· _Dunku sayımızaa haber verdıgı • rana ihale edilecektir. Taliplerin 1<~ 
deniz konferan ının içtiınaa da' et e- mız .. Hova~. haclis~sin~e~ 5?n.ra ve ti muhamp:ıenen:n ~o 7,50 .u nisbe ,!_ 
dilıneı:ıi mese]e·i hakkında hi edilir, ~enuz lngılız ~abıı~esının ıçtıma:ha-ı pe~ akçesinin veya milli bir bıı.ııl'~ 
bir suretle ihtiyatlı rn ketum cla\'ran· lındc bulundugu b. sırada ( me hul temınat mektubunu hamil bulunJ!l ~ 
maktadırlar. Re mi bir beyanat me\- ~cn~ltı gc~isi_) tar~f~dan Voofor.d lizrmdır. Müterakim vergiler ':e i (1 

cud olmamakla heraher gazetelerin 1~~ınde Y~nı bı~ ... !ngılız petrol gemı- icaresi ve B:1ediyeye aid ten\'~.,, 
neşriyatından anlaşıldığına göre, f tal- sının to~ıllendı~. duyu!mu~tur. . tanzüat resimleri borçluya aiddif· fJ 
ya konferansın CeneHede toplanma· Bu hadse lnmlız kabınesıne vazı· numnrah icra ve iflas kanununuıı tt4 ~ 
srnı kabul etmiyecektir. BUy]e hir yeti daha ciddi bir surete karşılamak ncı maddesinin dördüncü fıkrasJJJ• tt• 
konf eran için (inceden hazırlanmak lazım ~eldiği kanaatini vermiştir. •ftkan bu gayri menkul üzerinde fp0 <f 
Jıiznndır. Gazeteler. ademi müdahale Voof~rd gemisinin torpillenmesin 1i alacaklılar ile diğer alikadarsJl~ 
komitesi heniiz ya~arken. hiiyle l>ir den bahısl~ Romadan verilen bir hal irtifak hakkı sah'p!erinin bu b~1 ı~ 
konferansa neden ]Uzum gfüü1clüğiinü ~~n haberı ~ct~ol. ~e~isinin üç saat ve hususiyle faiz ve masanfa d~ 0,:ı 
sonıyorlar. Riivle hir konferan rn t- ıçınde battıgı hıldınlmıştr. iddialarım ?lan tarihinden itibare udif' 
talyanm i§tiraki olmak .. ızrn ı~tımaa Bu malumat torpillenen petrol ge ğün içinde evrakı mli!biteleriyle b ,ı' 
da,·et edilmek i~ıennıeııi gazetelere misinin l~şiliz ~yrağını c;ekmiş bir n:ıele~i, aksi !akdirde hakları ta~~· 
gUre biiyiik hir gaf olacaktır. Rus gem ısı oldugunu ve bazı iş a • cı.llerıyle sabıt olmadıkça satıl ~,ti 

İtalya malıafi11eri Cenenecle k damları tarafından Valans hükumeti nın paylasma.sından hariç kal d~ 
ledilmeclikçe, l\1illf'tler Cemiyetine git ne petrol götürdüğü ilave olunmuş • cihetle alakadaranın i.5bu ~ uııtl,ti 
mek niyetinde değildir. tur. Bu geminin mürettebatı Yunan mezkur fıkrasına göre harekete t,t~ 

Lonclra. 3 ( . A.) - Re mi ma- tabiiyeti~de olan 30 kişi idi. Bundan v~ dah~ fazla mallimat almak ·fite '/Pt 
lıafi11er. fngiliz lıiikiımetinin Cene\- başka hır Romanyalı vardı. Bir de lerın 930 / 1265 d~ya numarallY 
retle ,\kdeniz cJe, Jetleri konfer:ınsına I ba§ka tabiiyette bir bahriyeli bulu • racaatlan ilan olunur. • ) 
miihim tekliflerde hnlnnacağrnı bil· nuyordu. r -"' '(2301

9 
' 

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

Çin ile Jar>onya ara ında ~iınrliki 
~ayanı tee iif 'azi~ etten halı eden 
Hirota ilıtiliifm merı eine teıııa- et
mekten çekiıımi~ fakat Jrıpon lıükfı • 
metinin claima me el vi ımlhen hal· 
]etmek i tr<li~iııi kıı} cletıııi tir. ~azır. 
ilıtiliif hiiyür hih iirıırz lıf'r tiirlii lıü
diselere mani olmak için .lupon} anın 
hir.,;ok Cin eh "rlf'ri111lf' lıulumın tf'lın· 
a mPı tahli •e,,,irıi enır«>tıııi olılı·~unu 
hatrrlatnıı" 'e Japom rının hir halıri
'r: zah0

tİ ili' hir Jnnmı l'l\fll,..l'HJI Cin
liler tnrafın•lwı iilıl"iriilı>•ı• i iizf'rirıp 
hir ınuknhrlc ı,:ını 'ı-il tP•1' iri nlıırnk 
San;.!lı::v'f!:: h:: -, ... • f\fr t::'rt ·i:: ~.;.J kmd;. 
crnclıiln tnr:ıf1111ları 'ıııHlnn tı•fı-ir!eri 
tck7.ih f'tıııi , ıir. 

Ankaranın Cankaya kazası bat 
komiseri Cevad e vvelki gece yir- .. ••••••• SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 

'.uıır h~"nnatrıı ı .. j;, lf' (il'' .ıın el -
mi lır: 

'"J:ıpon~ n dıplonıntik çarelerle me-

mi üçte kalb sP.ktesinden öl· 
müttür. Cenazesi dün arkadatları 
tarafından törenle kaldırılmıtlır. 

Erkekler kısmı : Mftnlr Paıa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan btnsci' 

Kız H • L • 1 • Yatılı 
cle'lİn ııllıcıı lıallirıc gU) ret etilli§- Erkek a y r 1 y e 1 s e e r 1 yatıs•-

ıir. ~lıılıu eıııalın lıa,..fama ma rhep ~ 
Çin in 1932 d,. 5arıglıa) da al, tedilerı Ana - İlk - orta lise kısımlarını ha\ idir. Fen ve edebiyat okullan vardır. İlk sınıflardan itibaren ecnebi t1' 
mi~·r.r. k<'fı ıınt" lıilitf rna olarak ıncnı- mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında. leyli bir liseye 19.zım olan bil te6' 
nıı ııııııtakarn a .. kn C\ k<'ılip Jnponla- mügtemili.tı havi bUyUk bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmınd& ,,tJJ" 
ra ,.,.,ı "a ım·' cl:rn okuma ulır. risat tamamiyle ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobUsiylc naklolunurlar. IKayıd ırıu 

1 lirnta iııuliki ilıtilfifrrı seheı>leri- lesine bqlanmıgtır. Hergün sabah, saat lOd an akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

ni Çin ricalinin Japon ale)lıtarlığı hiıı liıı•••••• .. ••••••••• .. •••ıİİıllll••••••••••••••••••••·~-~ 
ferine atfetmektedir. 



Leva zım amirliği 

ilanlaı ı 

~uh;a~::~~~~:::::;;;;::;;;:;.~~~~~!!!!!!!!!!~~~ t lS ,-.:-ll'lınen bedeli ı "190 r 
•IJ\.I da k " ıra olan 155 ton karplt 19 _ 10 _ 937 salı günü İki No. lu Dikimevi için 64000 adet l!u · apah zarf usuli ı A k t la l§e gUın k . Y e n arada dare binasında satın alınacaktır. arka çantası için 15 c 5,5 perçin çivi 

l'ln ettiğ' c ~steyenlcrin 1139,2ts liralık muvakkat te~inat ile kanu- si 9000 adet, 2,5y9 perçin çıvısı 
~at l4,3o 

1 
v~ıkala.rı ve. nafia mü teahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı ıoooo adet çift dilli palaska tokası 11000 

U lıtnaıneı a adar komısyon reis 1!ğine vermeleri lazımdır adet çıkrıklı dilsiz toka 11 ooo adet 
İinı ve S:~kparas.ız. olarak ~kara malzeme dairesinden; ·Haydarpaşada arka çantaları için çengel 8 - 9-

ı.tuha şeflığınden dagıtılm aktadır. (5882) , 937 çarşamba günü saat 14,30 da Top 

I lO lllnıen bedeli 343750 lira olan 25 • . ··mürü hanede satınalma komisyonunda pazarj 
biı{ 1937 pazartesi günü saat 15 15 000 ton Krıble Alma~.n:1aden k':rada Irkla alınacaktır. Tahmin bedeli ı 7 5 7 li 

au . asında satın almacakt ' de kapalı zarf usulu ıle Ank radır. ilk teminatı 131 lira 78 kuruştur. 
. ı~e . ır. Ş .. 

7 - KUı<UN 4 EYLUL J 937 

, Şark Malt Hulasası , 
işteha ve kuvvet için en 1 

birinci ilaçtır 
Çocukların dlşlerJnin liolayca \•ıkması
na, kemlklerlnln k uv \1 e.tlenmesine, ço

cuk emziren annelerin südünüo 
çoğalmasına yardım eder. 

Bilumum eczanelerde bul un ur. ett· .. gıtnıck iste"·enJe · 1- 500 1. • artname ve numuneleri komisyonda , 
t ıgı . . " rın 1 ırabk muvakkat teminat ıle kanunun ·· · · ı · · 
4~-'~~a~nftN~amü~ahlitl~ . . .. 1 ~0 rukhllı~ Me~ılennbelliuatte~m~~ı••••••••••••ı••••••••••••••••~ R.:.-v-e kadar k . . . ·-· 1 vcsıkası ve tekliflcrını ayn na gelmeleri (105) (5826) 
~anı l omıs:yon reıslıgıne vermeleri lazımdrr 

. e er 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpa.sa ve~elerinde satılmakta- • • • 
>ıiuh (5787) 

~e t~'::n bedeli 1922-t lira olan muhtelif 14 kalem \·agon aküınülit~~ 
ktrada 1atı14 ~ 10 - 1931 per~em be günü saat 15.30 da kapalı zarf usulu 

lıu İ§c . dare bınasında satın .alınacaktır 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı 
müessesat için mtiteahhid nam ve he
sabına 24 bin kilo zeytin 7 /Eylill/937 
salı günü saat 14.30 da Tophane satın. 
alma komisyonunda pazarlıkla alma
~ktır. Tahmin bedeli 6600 liradır. 
İlk teminatı 495 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel 
li saatte komisyona gelmeleri. 

~'iıl ettiği S"~ek isteyenlerin 1441.80 liralık ~uvakkat teminat ile kanunun 
l4zo a \'~sıkaJarı v~ Nafıa mUteah bitlik vesikası ~•e tekliflerini ayni gün 
~l'tııallı l adar komısyon reisliğine vermeleri lfızımdır 
~ııu .... ~er parasız olarak Ankaracia malzeme daircsi~den, Haydarpa§a

"1 "e sevk rı·-· d J §e ıgın en dağıtıl maktadır. ( 5695) 

ftl)d 
arma Genel Komutanlığı Ankara 

ı,'r Satınalma Komisyon undan: 
~lle ihoptan veya kösele ile perçem \'c vakete ayrı a)TI en ucuz fiyat tek
ltııo Pe.r ~e o.lunmak kaydiylc kırk binden bin kiloya kadar kösele ve dört 

ba. ~ 1:: ıle otuz bin kilodan kır k bin kiloya kadar vaketc alımı 22-9-937 
~ 2 gunu saat lO d k ı 
L"lıt ' 13ir . .. a apa 1 zarf usuliyle yapılacaktır. 
~· fil'at kılo ~o.sel~ ''169" bir kilo perçeme 100 ve bir kilo vaketeye 249 

lll "623 .~~mın edılmiş köselenin ilk teminatı "5475" perçemin "300" va-
a ..... .s o )ıradan ibaret bulunmu§ tur. 

~ ~ilt u~ aid. §a.rtname "991" kuruş karşılığında komisyondan alınab.ilir. 
'' \':esıne gırmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge ve il~ temı~at 

'-tınd .Ya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını belli gun eksılt-
en en geç bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

~ (3092) (5841). 

(103) (5791). 

Tophane fırınının keşfi mucibince ta 
miratı 8 / 9 / 1937 p811JCmbe gilnil 
saat 15,30 da Tophanede satınalma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya 
Pıll!caktır. Ke§if bedeli 999 lira 56 
kuruştur. İlk teminatı 75 liradır. Şart
name ve keşif komisyonda görlllebilir. 
İsteklilerin bu gibi inşaat yaptıklarına 
dair \·esaik ibrazı mecburi olduğundan 
işbu vesikalariylc belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (104) (5792). 

• • • 
İdareleri İstanbul Lv. amirliğine bağ 

lı müesııesat için seksen üç ton sade 
yağı 9 - 9 - 1937 perşembe gUnü saat 
on be§te Tophanede Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla eksilt

Mevduat için elverişJi şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıkbr 
~~it bedel · 

' Sa i 101817 lıra olan CeIT ah paşa hastahanesine yaptırılacak mut-
llde ~~aşırlık binası kapalı zarfla eksiltmeve konulmuş ise de belli ihale 
ıı ~ 1ren bul d ~ d ~ · 

mesi yaptla~ktı~ ~hmin bedcli ye~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
miş bin beş yüz elli liradır. İlk teminatı 

e llıat unma ıgııı an kapalı zarf eksiltmesi 13 - 9 - 1937 pazartesı 
lev ılmıştrr. Keşif evrakı ve şa ıtnamcsini isteyenler 510 kuruş muka

~ 1 \·~aI~ını Müdürlüğünden alabilir IC'r. !steklilcr 2490 numaralı kanunda 
~\>~iltasi ~an başk~ Belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehli
lt de'ber tekt e 6340 lıra 85 kuruştulk ilk teminat makbuz veya rnektubiyle 
~ ~ ~adar ıf ~c~tuplar'.~ı havi ka11a-lı 7.arfl:ırını yukarıda yazılı günde saat 
~ abuı 01 Daımı Encumenc verme! idirler. Bu saattan sonra verilecek zarf-

dört bin yedi yüz yetmiş yedi lira elli 
kuruştur. Şartnamesi 353 kuruş mu Av 

ISTANBUL DEFTERDARLIGI 
Vergileri MUdUrlUğUnden: 

ır;;; tınmaz. (B.) (5 9_4> _ _ _ 

lOoo Cinsi Beheri tıin mtthammen bedeli. 
lf.loo Soba borusu :;o KuruD 
:t&,ı l.>irsek 35 •• 
lSQ :Oeveboynu dirsek 45 .. 

lSQ Soba tablası. 150 ,, 
Maşa 35 

l·~/1It0k l(ilrek. 25 :: 

~ 1 Sob~llar için Jiizum olan yukarı da miktarlariyle muhammen bedelleri 
~a \' l:tı.ijdUtı~e-~~zımı ~ç~~ e~~ıltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve listesi Jeva
to. e 3oa r günde gorulebılır. 1steklil er 2490 numaralı kanunda yazılı veaJ-

D • 193 ıra 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
7 

cuma günti saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
~ ~ıı (!.) (56()4). 
Oıı~ ar hu v· . 
i l)ılJMu 'Yet cUzdanlarma lüzumu olan 50 bın tane kap açık ekıiltıneye 

~l'le eart r. Bunların hePf:!ine 1750 lira bedel tahmin edilmiştir. Kabın numu
~b/1llda y namesi levazım müdürlüğün de görülebilir. !etekliler 2490 numaralı 
~1ne be:r:~ı vesika ve 131 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
~rJ~~<loe:r l .O - 9 - 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun· 

(
f>-__f(. (B.). (5602). 

c-t Yse rı v ilave ti da i rnl . 
~"1ıal'et en c Ü rn e 11 başkan 1 ığı n dan 
~ .et ı. lllCtke · Jl' 

ka?ilinde komisyondan alınır. İstekli- Açık eksiltmeye konularak 2 eyUil 1937 tarihinde ih,Ale cdılcceği ev\el
lerın 2490 sayılr kanunun jki \'C ilçün- ce ilin edilmiş olan eylül 1937 iptidasından 31 mayıs 1938 tari.Qjne kadaı· do
cü maddelerinde yazılı be1ge1cr1e be- kuz ay milddet zarfında her gUn Sarayb umu akıntısından asgari beş azami on 
rabcr belli satte komisyona gelmeleri. ton miktarına kadar temiz deniz suyu getkilmesi işi tayin edilen ~nde açık ek 

(106) (5827). siltmeye i§tirak eden taHplcr ara.srnda sil rillen son pey liyik hadde görillmemc.sı. 
,. -1' • ne mebni arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü maddesi mucibince 

eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 
!stanbul Yollama Müdürlüğü için Sözü geçen 5 tondan 10 tona kad~tem.iz deniz suyunun nakliye i§i 13 ey-

15 ton motörin 21 - 9 • 937 salı günü lill 1937 pazartesi günü saat 14 de ihale edileceğinden talip olanların ve ek -
saat 15,30 da Tophanede satmalma ko siltme şeraitini anlamak isteyenlerin h er gün Balıkhanede av vc.rgilerf müdü-
mlıyonunda açık eksiltme ile alına- riyetindeki komisyona müi-acaatları ilin olunur. (5861) 
caktır. Tahmin bedeli 1050 liradır. ....;.--------------------------
llk teminatı 78 lira 75 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda görüle
bilir. tsteklilerin belli saatte komi.ı:y0• 
na gelmeleri. (112) (5879). 

Emniyet umum 
Müdürlüğünden; 

* • '* l - Şartnamesinde yazılı evsaf ve §erait dairesinde zabıta memurları için 
Topçu atış, Piyade atış için 14200 maa ka!ket 1493 takım elbisenin dikim işi kapalı zarf mıuliyle 20 - 9 • 1937 
Topgu atış, Piyade atış için 14200 pazartesi günU saat on beşte eksiltmeye ~~nulmuştur. . . . . 

kilo benzin 21 • 9 . 1937 sah günü saat 2 - Beher takım elbise ve kasket ıçın 750 kuruş fıyat tabının cdılmıştır. 
16 da Tophanede ~atınalma komis 

0 
_ 3 - Bu işe aid şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin Emnıyet Umum 

nunda açık eksiltme iJe almaca~ Müdürlüğü satınalma Komisyonuna mü rncaatları. 
Tahmin bedeli 3550 liradır. İlk temin~: 4 / Eksiltmeye girmek isteyenleri n 839 lira 81 kuruşluk tcmınat makbuı 
tı 269 lira 25 kur~tur. Şart . veya mektubunu muhtevi teklif mektup larmı ve 2490 sayıh kanunun 2 1 3 cü 
komisyonda görlilebilir. !steklile:~:;:~ maddelerinde yazılı bcl.geleriyle birlikte eksiltme gilnU saat 14 de kadar ko • 
cim odası \·esikalariyle beraber belli misyor.n t.:slim ctmelcrı. 13146) (5845) 

&aatte komisyona geımeıeri. Lf I A 1 m S t K ı uundan • 
cıı3> (5 OJ se er ı , a ım om syo • 

• • • 22 _ 9 • 937 tarJh çarşamba günü sa.at 15 de 1staııbul Liseler Muhasebe-
! . , .. . .. ciliğinde toplanan komisyonda 1349 lira 97 kuruş ke if bedellı Beykoz ortaoku-.,.._la Qaııtaı z~ndeki arsada yaptırılacak 99557 Jira 42 kuruş keşif l:edt ı me!'1 

llid c:anesı inşaatı kapalı zarf usuliyle cksi!tmeyc çıkarılmıftır. Bu ın 
~~ tıf ı.ııt • rak Şunlardır: 
~_-,ır ~ a. \ele f · 
"U 1~ Ülflsa Projesı. eksiltme ı::artnamesi, hususi şartname, metraj de terı. 

w. ~t~nb~J LC\ ıı.z_~m. \ ollama Mudurlu- ıunun tamiratı açık eksiltmeye konmu ştuur. 
gü ıçı~ ~-ır adet ru~up s:ındalı 14-9-937 Muka,·ele. eksiltme Bayındırlık iş lcrı genci ''e fenni şartnamel('ri proj , 
sah gunu saat 14,.,0 da Tophanede Le keşif ,.e h"Ja~:ıQı hcsabiyc .. iyle tuna a id evrak kom'syon katipliğinden goru-
vazım amirliği satınnlma kom'syonun- l'" .. • ·1· 

~ eo1
lllik sı, temel, bodrum, zemınkat, birinci kat planları ön ve arka ve yan 
~ \·e kc_epı~eleri ve şakuli makta \e b:ıymdırlık işleri genel şartnamesi 

ba1:ıı:~iltm argır insnata aid fenni şartn"me. 
ı. 1

1 t:ncu~: ~ · 9 • 1937 tarıhine mlisadif pazartesi günü saat 15 de vilayet 
..,. )';'! 4'k1ııl' nınde yanılacaktır. .. .. 
~ ~ksııt r bu i e aid evrakı herniln d 'mi C'ncUmen kaleminde gorebılır-
t.. ı ~ tlıey<' o . . • t b • 

up orrrenı ır. 
da .Pa!arlı~la alınacaktır. Tahmin be- İlk teminat 101 lira 25 kuru.ı;tur. İsteklilerin en az bin liralık bu işe 
zeıı .2·•0 hrad1

.:· •• 
81:1°~ame ve plani b~nzer hı gördüklerine dair İstanbul Nafıa Müdürlüğünden nlrnı~ oldukları 

o~ısyonda g~nılebılır. 1stekiilerin mütcn!ıhidlil( \'C ticaret odasının yeni sen~ vesik sı \'C teminat mnkbuzl r '\le 
beJlı s:ıltc Komısyona g-elmeJeri. b:rlikte belli gün ve saatte komisyona gclmclcrı ilan olunur. (;:ı 65 ) • 

(111) (5878). 

• • • l)efterdarhğındon: ls lanbul ~ "'llda ıştırak etmek ist<'yenlC' rın 62 8 lırabk muvakkat temına c.-
~t:ilhhıdı~k scnra al nm•.s ticaret odası \esikası. nafia vekilet=ndeıı alınn_ıış Harp Akademisi Eratı için dört ton 
b~ ı:ı b~l ve ıkası, vilayet nafia miidiirlüğJnd"'n alınmış ehliyctn~me, ~n- sadeyağı 9 • 9 - 1937 perşembe günü 

~'tı ed.,an~eından sonuna kadar diplomalı bir mühendis ve bir mımar ıs- saat 15,30 da Tophanede Satınalma Ko 
J\ii"ilkpazard3 Snrıdeır.ir mahallesi r.ın Alipnşa lınn i inde 

kiın yeni 36 sayılı odanın tamamı: 

L' ır. 

1 o 
jıı 7ksiJt~:glnc da~r notcrJ"kten tasdikli belgeyi vermeleri tıarttrr. . misyonunda açık eksiltme ile a1rnacak-

t 111 Ves·k 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda turıh tır. Tahmin bedeli 3400 liradır. 1Jk te-
'aı- 1kr.ı!,uıı

1 

ahırın da verilmesi lazımdır. rr.inatı 2~~ Jiradır. Şartnamesi komis-
~' rı nr · · r k .'lf•~ akbn,. ıçın ltizumu olan yukarıda yazılı saatten bir saat evve ıne n- yonda görülebilir. İsteklilerin belli sa-
~ 1 '°;ızıı. 1llukab"linde encümen başkanlığına \'PmJCJidirler. Zarfların yu- a~~ kanuni \•esikalariylc birlikte ko-

Aksıı.raydıı Baklalı KemnJetlin ma haJlesınin Ktiçuk Lfıngn 
sokağrr.da kiin erki 19 / 19 ııay.lı ve 40 metre DO sant metrt. 
murabb:u arsanın tamamı: 

Şehremininde Fatmasultan mahallesinin Etem Efı:>ndı so • 
kağında kain eski \'e yeni 17 sayılı evin tamamı: 

245 40 

~b '1rf!'ti·l~~c:~atc . kadar yetiştirilmek Uzere indeli taahhüdlü mektup şeklin- misyona gelmeleri. (110) (5831) 
'- l lı kc-sı;r 1 caızdır. Post.ada olacak gecikmeler kabul edılmcz. ,-------------- tamamı: 2~0 
~lh l'tııife~h~;ırn de nafia ''ekalctınce fcra c{Jilecek tadf'itın bil! kayıt ve ZAYİ Yukarıda yazılı maiiar 10. {;. 1931 cuma günU Mat 14 de satılacaktır. 

Büyükçarşıda Çuhacı lıan ikinci kntUı 32 sayılı odanın 

l: t~... ld tnrafından kabul edileceğinin teklif mektuplarına derd lA- 58115 sicil numaralı amatör ~oför eh- Satıf bedeline istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hu.ine tahvilJeri kabul olu-
"111 ::woU ~ Jiyetimi zayi ettim. Yenisini alacağmı-ınur. Taliplerin yür.de 7.5 pey akçalanru muayyen vakitten ev\'el yatırarak mcz-

J~lılt lh-ta to~tan talip bulunmadıfı takdirde ilk in§aattan itibaren onar dan hükmü yoktur. Jn1r ründe defterdarlık ıruıu emlak Müdüriyetinde müteşekkil satıs komis-
.... ııu tnUteabhide ihale edilecektk. Şadan Yelkenci f.ODun& müracaatlan F. (6855) 
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Acenteleri: Karaköy -
TeL 42362. Sirkeci Jıı(Qhllrdaf I•-- Han telefon: 22740 

Karadeniz h• 
Postaıarı 

1 Eylülden itibaren Kat' 
hattı postalan İ!tanbuld&n 
ve salı günleri saat 12 de ve 
şenbe günleri saat 16 da. k 
lardır. Pazar postasından 
salı postas1 da Hopaya kadit 
dccektir. 

Mersin hattı 
Postaları 

1stanbuldan salı günleri 
makta ve dört aydanberi 011 

günde bir yapılmakta olan 1" 
birinci postaları 1 Eylülden 
ren h~r hafta yapılacaktır. 

Mudanya hat' 
Postaları 

1 EylUlden itibaren ?.I 
hattı yaz ikinci devre pro 
nnın tatbikine ba.şlanıla 

yu birinci devre tarifesi nıll 
ce İstanbul ve MudanyadaD 
martesi günleri 14 de kalk~ 
lalarla pazar günleri 1stan 'İ 
18 de ve Mudanyadan 18,30 dt jf 
kan postalar yapılmıyacaktıı'· 
ni tarif eye göre her gün 
dan 8,30 da ve Mudanyadan 1) 
vapur varclır. (5734) 

iş Bankası asgari 25 llra mevduatı buiunan bütün kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mükafat dağıtılmaktadır. 

GözHeklml 

Dr. Şükrü Eri" 
Cafalotlu Nunıoamaniye --~ 

(Cafaloflu Eczanesi yatJlll" 1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Eylül' Birinci Teşrin ·ıe Birinci Kanun 
aylarının ilk günleri. 1 Telefon. 22.566 

Büyük Elbise Ma{lazasında 

Her yerden UCUZ ve TEMtNATLI alabilirsiniz. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren 

PARDESULER 
PARDESULER 
MUŞAMBALAR 
IRENÇKOTLAR 

Janr anglc 

Empermeabl Gabardin 

Her renkte 

3 katlı 

KADINLARA 
MANTOLAR Ynnm 
PARDESULER Gabardin 

MUŞAl\IBALAR Her renkte 

MUŞAMBAlıAR ipekli her renkte 

ÇOCUKLARA 
PARDESULER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 

13 
18 1/2 

ıı t/2 

15 1/2 

ıo 112 
ı !) 1/2 

10 1/2 

23 

7 
6 1/2 

Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI 28 
en iyi kumaflardan iki prova lle 1/2 

Haftalık ve Aylık tediyatla dahi 
muamele vardır. 

~AL.ATADA rn 

EKSELSYORİ 
MAGAZASINDA mll 

il Telefon : 43503 
DllllltE~ ~· 00 

..------------:. ::::::::::::::::::::::::::::::::mm:::::::::::::::: 

SA F O if Meccani muayene li 
A. O-ad. · H. Rıfnt ii Perşembe günleri aaat 2 den 6 e kadar H 

layfiyetl.} clrunl'Jr·11Jr gtlzd ~~ Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 İl 
b\ı mma.n :: numarada Doktor Mümtaz Gürsoyl •• , 

'VAIQT Kitabevi • ıoo icunış jli fakirleri parasız muayene eder. ._ ____________ :! •ıwwwsr .. -wm:r.11111 

Dr. Hafız Cemal li-=:::::::ij'i;111J~';i':~u m:a:ı:::ı - Dr. Faik 1: Olllf 
LOKMAN HEKDt • il N at. Pak . H 1 Operator. 

Dahiliye Mütehaıaı.. J. ec I Şl 1 Cağaloğlu Nuruosman1Y6 

raı.ardan ı>qka rtınıerde ogıeoen ııonn 1 Hastalarını hergiln sabah 10-dan1 No 6 Tel. 21109 
aaat ı .ı.6 tan e yal kadar tstaııbulda Dl•a:ı aktam 19 za kadar Kara köy Tlinel ' ' ' . dıf· 
yolunda 004 ı numaralı busuaı kabtnealndt meydanı Mahmudiye caddesi No. 1ı • Muayene 1 }ıra 
butaıannı kabul eder. Salı, cumartesi gül> il 112 de kabul eder. 
ıert aabab "9.~12" aaatıert baldld tukarayt !I Sah ve cuma günleri aaat 14 den 

1 
Tfa .. Sah'b. Asıın UP 

mabsuatur. Muayenebane •• "· teletoo· H 18 ze kadar paraaıı:dır. • ı '. - ... av_ /.o 
22398.. KJfbk teletOD: 210.ı. ----mmmw m Nqnyat ıenel direktol~-


